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CAROLUS-PRIMA TOURS BEGELEIDE THEMAREIS per luxe-autocar  
Zout en art nouveau in Bad Nauheim 
 
Reeds eeuwen geleden werd de Taunus beschouwd als één van de mooiste middelgebergtes 
ter wereld. Tot op heden heeft het niets van zijn schoonheid verloren: bossen vol natuurlijke 
monumenten, sporen van vroegere culturen en mooie valleien. Gelegen in het hart van 
Duitsland biedt het een uitgebreid palet aan mogelijkheden met zijn historische kuuroorden 
in art nouveaustijl, middeleeuwse stadjes met vakwerkhuizen, pleintjes en een fraai 
openluchtmuseum. Bad Nauheim is één van de oudste kuuroorden van Duitsland en, met de 
nabijheid van steden zoals o.a. Frankfurt, is het een ideaal uitgangspunt voor een weekendje 
weg. 
 
Bad Nauheim 3 dagen 
Afstand : Mol-Hasselt-Bad Nauheim : ca. 360 km 
 
Programma :  
1e dag 
Vertrek ’s morgens via de Duitse autowegen naar het charmante Wetzlar, mooi gelegen aan 
de Lahn. Er heerst hier een onmiskenbare sfeer van een lang, historisch verleden. De oude 
binnenstad is rijk aan mooie vakwerkhuizen en barokke gebouwen. Middagmaal. Verder 
naar Bad Nauheim, onze verblijfplaats, die bekend staat als medicinaal kuuroord dat gebruik 
maakt van zouthoudend water. We maken een fascinerende wandeling door het park en de 
tuinen. We ontdekken er het unieke art nouveau erfgoed. Vervolgens rijden we naar ons 
hotel voor check-in, avondmaal en overnachting.  
 
2e dag 
Na een verzorgd ontbijt bezoeken we Palmengarten, een prachtige, tropische oase in het 
centrum van Frankfurt. In dit paradijs met planten uit de hele wereld kunnen we de 
fascinerende diversiteit van de botanische wereld verkennen. Het middagmaal nuttigen we 
in een traditionele Apfelweingaststätte in Sachsenhausen. In de namiddag maken we een 
stadswandeling in Frankfurt langs de postmodernistische wijk, bekend voor zijn hoge 
wolkenkrabbers en in de oude stad langs gebouwen die een sfeer oproepen uit de late 
middeleeuwen. Avondmaal en overnachting. 
 
3e dag 
Na een rustig uitgebreid ontbijt brengen we een bezoek aan het Freilichtmuseum 
Hessenpark, waar 400 jaar Hessische geschiedenis tot leven wordt gebracht. Gelegen te 
midden van bossen en dalen presenteert dit openluchtmuseum op een geslaagde manier 
hoe men vroeger woonde en werkte. In totaal werden meer dan 100 historische gebouwen 
van Hessen afgebroken en herbouwd in het museum. Het marktplein met vakwerkhuizen en 
winkels is een indrukwekkende reconstructie van de noordelijke gevel van de markt van 
Giessen. Tevens zijn er tal van gebouwen te verkennen die de historische beleving compleet 
maken.  Na het middagmaal keren we huiswaarts van deze verrassende driedaagse. 
Thuiskomst omstreeks 19.30 uur. 
 



Hotel-info 
Best Western Hotel Rosenau**** is een modern hotel gelegen in het schilderachtige 
kuuroord Bad Nauheim. De stijlvolle kamers zijn smaakvol ingericht en zijn voorzien van 
telefoon, satelliet-TV, minibar en een volledig uitgeruste badkamer met bad of douche, 
toilet, haardroger. In het restaurant wordt een heerlijk ontbijtbuffet geserveerd en ’s avonds 
mediterrane gerechten en lokale specialiteiten.  
Logies : 1A: standaard éénpersoonskamer; 2A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 
volw.); 2B: standaard tweepersoonskamer met bijzetbed voor 3e persoon (max. 2 volw. + 1 
kind of 3 volw.).  
 
3-DAAGSE BEGELEIDE THEMAREIS PER LUXE-AUTOCAR 
AFREISDATA   PRIJS PER PERSOON IN  

TYPE 2A VOL PENSION 
 
11/10/2019   € 330 
01/11/2019   € 330 
15/11/2019   € 330 
 
TOESLAG :  
1A: + € 46.  
KORTING :  
3e volw. in 2B: - € 12.  
INBEGREPEN :  
vervoer heen en terug met luxe autocar; hoteldiensten basis vol-pension vanaf middagmaal 
1e dag t/m middagmaal 3e dag; uitstappen ter plaatse; inkomgelden: Palmengarten, 
Freilichtmuseum Hessenpark; begeleiding.  
NIET-INBEGREPEN :  
tafeldrank; avondmaal terugreis; persoonlijke uitgaven; reisverzekering.  
REISFORMALITEITEN :  
geldige identiteitskaart volstaat.  
Kinderen Kids-ID.  
 
Verzekeringstarief :  
globale reisverzekering : € 4,80/dag/persoon 
enkel annuleringsverzekering : € 4,20/dag/persoon 
 
Programma onder voorbehoud van wijziging 

 
 


