
Duitsland
Saarland 

P R I M A T O U R S

Saarland dankt zijn naam aan de rivier de Saar. Slingerend door het landschap creëert hij wonderbaarlijke
uitzichten. Hoogtepunt is de Saarschleife, één van Duitslands mooiste rivierbochten. Doorheen heel het Saarland 
pronken tal van kastelen en burchten op prachtige rotsformaties. Tal van kleine historische stadjes en dorpjes, 
waar we doorheen idyllische straatjes kunnen flaneren, kenmerken de regio. Kortom het is volop genieten op
het kruispunt van 3 landen: Luxemburg, Frankrijk en Duitsland!



Mystieke schoonheid in het Saarland!

PROGRAMMA

1e dag (LD) 
In de ochtend vertrekken we vanuit onze opstapplaatsen via Luik, 
met een tussenstop in Luxemburg, richting het Saarland. We 
nuttigen onze lunch in ons hotel. Aansluitend brengen we een 
bezoek aan de idyllische stad Saarburg. We maken een wandeling 
doorheen de gezellige straatjes met typische vakwerkhuisje en 
leuke kleine bruggetjes tot aan de waterval op de Leuk, een 
zijrivier van de Saar. Het water stort hier van een hoogte van 20 m 
naar beneden. Verder naar Victor’s Seehotel aan de Bostalsee.  

2e dag (OLD) 
Na een heerlijk ontbijt rijden we richting Mettlach waar we een 
bezoek brengen aan Keravision, het aardewerkmuseum van 
Villeroy & Boch. Het museum vertelt de 260 jaar oude geschiede-
nis van de aardewerkfabriek, en stelt tal van creaties tentoon 
zoals het tafelservies ontworpen voor paus Benedictus XVI. 
Lunch nuttigen we in het restaurant Villeroy & Boch. In de 

namiddag maken we een wandeling door het Baumwimpfelpfad 
aan de Saarschleife. We genieten hier van spectaculaire verge-
zichten.

3e dag (OLD) 
Vandaag doen we een stap terug in de geschiedenis. Na de 
Eerste Wereldoorlog besloot Frankrijk om een groot aantal forten, 
bunkers en andere verdedigingswerken op te trekken aan de 
oostgrens. Dit om zich te beschermen tegen een eventuele 
Duitse aanval. Deze verdedigingswerken gingen de geschiedenis 
in als de Maginotlinie, het duurste defensieproject van Frankrijk in 
die tijd. We bezoeken er grootste en duurste fort, Ouvrage du 
Hackenberg. Na het middagmaal keren we via de Luxemburgse 
en Belgische autowegen, met een tussenstop onderweg, terug 
naar onze afstapplaatsen. 

O= ontbijt L= lunch D= diner

Saarland 3 dagen

Begeleide themareis 
per luxe autocar.



TOESLAG: 11A: + € 30. INBEGREPEN: 2 x diner, overnachting en ontbijt;
3 x lunch; reis en alle excursies met luxe autocar; inkomgelden: Villeroy & 
Boch, Ouvrage du Hackenberg; audioguide systeem; deskundige 
begeleiding; BTW, wegen- en verblijfstaksen cfr. 30/11/2021.
NIET INBEGREPEN: tafeldrank; persoonlijke uitgaven; reis- en annulerings-
verzekering. REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat. 
Kinderen Kids-ID. 

Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon.
Opstapplaatsen: Hasselt, carpark Walenstraat 30; Mol, carpark Postelse-
steenweg 27; Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel Serwir.  
Programma onder voorbehoud van wijziging.                                                    

AFREIS
DATA

3-DAAGSE BEGELEIDE THEMAREIS

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

02/05/2022 € 395

04/07/2022 € 395

25/11/2022 € 370

02/12/2022 € 370

CAROLUS.BE

HOTEL-INFO

Victor’s Seehotel Weingärtner**** is gelegen in de groene 
heuvels van het natuurpark Saar-Hunsrück op slechts 300 m van 
de prachtige Bostalsee. De huiselijke kamers beschikken over 
badkamer met douche, toilet, TV, telefoon en gratis WiFi. 

Logies
11A: standaard éénpersoonskamer
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.)

CAROLUS.BE


