DAVOS
DINSDAG 05 JULI t/m DINSDAG 12 JULI 2022
Ook dit jaar hebben wij wederom gekozen voor een weekreis, en wel naar fraai gelegen kuuroord Davos. het
kanton Graubünden. De stad is de hoogstgelegen stad van Europa op 1560 meter en bij ons Nederlanders vooral
bekend van het schaatsen en de enorm schone lucht, die een zeer verlichtende werking heeft. Davos ligt midden
in een prachtig berggebied met heerlijke routes, sfeervolle bergdorpjes en interessante excursies.
1e dag: Dinsdag
Door de mooie natuur in Hoog-België en Luxemburg gaan we naar Frankrijk. Door een deel van de Vogezen en ElzasLotharingen rijden we naar ons hotel in Weil am Rhein.
2e dag: Woensdag
We bezoeken na de grenspassage eerst de machtige watervallen van Schaffhausen en vervolgens de prachtige Altstadt van
Zürich. De grootste stad van Zwitserland is er eentje van grote schoonheid. Mooi gelegen aan de Zürichsee en met een keur
aan bezienswaardigheden. In de namiddag arriveren we dan bij ons hotel in Davos voor diner en overnachting.
3e dag: Donderdag
Vandaag verkennen we de omgeving en maken een prachtige bergtocht. Zelfs in deze tijd van het jaar is het zeer goed
mogelijk dat we nog sneeuw op de bergen tegenkomen. We rijden richting Val Müstair. Daar houden we de lunchpauze en
rijden dan via de Reschenpas, waar we nog even stoppen bij de bijzondere kerktoren in het meer. Via Nauders weer terug.
4e dag: Vrijdag
Na een uitgebreid ontbijt rijden we één van de mooiste panoramische routes van Zwitserland, over de Flüelapas en de
Julierpas. Een route compleet met vele vergezichten, haarspeldbochten, tunnels en bruggen voert ons naar Engadin, een
hoog gelegen dal waar onder andere de Inn ontspringt. De terugweg voert ons langs kleine bergdorpjes als Filisur en Alvaneu.
5e dag: Zaterdag
De liefhebbers kunnen met de reisleiding mee voor een korte wandeling naar de kabelbaan. Met deze kabelbaan wordt u
naar een hoogte van ruim 2400 meter gebracht. Hier kunt u even wandelen, koffie drinken of genieten van het uitzicht.
6e dag: Zondag
In deze reis mag natuurlijk een rit met de trein niet ontbreken. Iedereen kent wel de Bernina Express en de Glacier Express,
maar de treinreis die we vandaag ondernemen doet zeker niet onder voor de eerstgenoemde. Onderweg zien we onder
andere het UNESCO-gebied rond de Albula-vallei en rijden we met onze wagons over viaducten en bruggen. Tevens een
pauze in het mondaine Chur. Een dag om nooit te vergeten.
7e dag: Maandag
Nadat we afscheid genomen hebben van ons hotel rijden we langs de Bodensee naar Memmingen voor een bezoek. Hier
zien we onder andere het bijzondere Siebendacherhaus. Hierna zoveel mogelijk binnendoor naar Stuttgart.
8e dag: Dinsdag
Helaas is de laatste dag van deze mooie reis aangebroken. Langs Heidelberg en Koblenz rijden we terug naar Nederland.
Alvorens huiswaarts te keren, gebruiken we met elkaar een goed verzorgd diner ter afsluiting van de reis.

Hotelinfo: Hilton Garden Davos

We verblijven in een prima hotel in het centrum van Davos. Het beschikt over een sfeervol restaurant, een zonnig terras en
een gezellige lounge. Alle kamers zijn voorzien van bad of douche, toilet, kabeltelevisie en
telefoon. De maaltijden in het hotel zijn uitstekend met ’s avonds een driegangendiner
en ’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet.
REISPAPIEREN: Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING: Halfpension
REISSOM: € 1.145,00 pp, incl. entrees Toeslag 1-pk: € 165,00
Intensiteit reis: middelzwaar, soms een wandeling en programma in
berggebied, niet vlak

ZWARTE WOUD

ZONDAG 04 SEPTEMBER t/m VRIJDAG 09 SEPTEMBER 2022
Dit najaar gaan we in KBO verband naar het interessante Zwarte Woud in Duitsland, een middelgebergte met een zeer
fraaie natuur. In het zuidelijke deel van het Zwarte Woud heeft het gebergte rond het beroemde Schauinsland zelfs alpine
vormen aangenomen. Absoluut hoogtepunt op deze reis is het bezoek aan het subtropische Mainau in de Bodensee.
Kortom, een reis die zeker tot de verbeelding zal spreken. Gaat u ook mee?
1e dag: Zondag
Al snel verlaten we Nederland en rijden door de Eifel en de Hunsrück over de ‘Linksrheinischer Autobahn’ naar ons hotel in
fijne hotel in Gutach im Breisgau.
2e dag: Maandag
Na de reisdag doen we het vandaag rustig aan. U kunt een rustdag houden of voor de liefhebber een bezoek aan de mooie
stad Freiburg am Breisgau. Een kleine wandeling door het historische centrum met onder andere de Freiburger Münster en
de Bächle, de beekjes die door de stad stromen en een heerlijke verkoeling geven.
3e dag: Dinsdag
Een tocht door het mooie Zwarte Woud mag in dit programma niet ontbreken. Het Zwarte Woud kent vele toeristische
routes, waarvan er vandaag een paar op het programma staan. We houden een pauze in het leuke Freudenstadt. In de loop
van de middag bezoeken we dan nog het zeer interessante Freilichtmuseum in Gutach.
4e dag: Woensdag
Een hoogtepunt op onze reis. We rijden over een fraaie route naar het Bodenmeer en brengen een bezoek aan het eilandje
Mainau, eigendom van de Zweedse koninklijke familie. Door een uitgelezen ligging vinden we hier zelfs een subtropische
cultuur en daardoor natuurlijk een zee aan bloemen en planten. De prachtige bloemfiguren zijn een lust voor het oog.
5e dag: Donderdag
Na het ontbijt vertrekken we binnendoor naar de bekende Titisee, het hoogst gelegen meer van Duitsland, ooit ontstaan
door de gletsjer van de Feldberg. We maken hier een ontspannen boottocht over het meer. Na de lunchpauze brengen we
een bezoek aan de Belchen. Een kabelbaan brengt u naar het hoogste punt en hier heeft u een prachtig uitzicht.
6e dag: Vrijdag
Langs Offenburg en een deel van de Vogezen naar Straßburg. Hierna langs Metz naar het interessante Bastogne voor de
pauze. Dan door de Ardennen en langs Antwerpen naar ons dineradres ter afsluiting van onze reis.

Hotelinfo: Hotel Silberkönig

We verblijven in een prima ****-hotel in het rustige Gutach im Breisgau.
Het hotel beschikt over een gezellig restaurant, lounge en bar.
De kamers zijn voorzien van douche/bad, toilet en TV.
’s Morgens heeft u een ontbijtbuffet en ’s avonds een
driegangendiner.
REISPAPIEREN: Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING: Halfpension
REISSOM: € 835,00 pp, incl. entrees Toeslag 1-pk: € 125,00

Intensiteit reis: rustige reis, wel paar wandelingen

Aan alle KBO-leden in de provincie Zeeland,
Wederom bieden wij u de mogelijkheid aan om in 2022 deel te nemen aan een reis in KBO-verband.
Deze reizen worden in nauwe samenwerking georganiseerd met van Oeveren Reizen. Na inschrijving krijgt u van
hen ook de rekening en reisbescheiden. Ondanks het feit dat we er van overtuigd zijn dat de situatie rondom
Corona medio 2022 zeker onder controle is, zullen we uw boeking als volgt aannemen:
•
•

Medio april/mei sturen wij u de bevestiging van de reis of reizen, met daarbij de nog eventueel geldende
beperkingen.
Zijn de beperkingen nog van dien aard dat u niet op reis wil, dan kunt u deze reis kosteloos annuleren.

Annuleren is uiteraard alleen mogelijk als de beperkingen er nog steeds zijn (vaccinatiebewijs geldt niet als beperking)

U kunt dus met een gerust hart uw reis boeken.

Voor 2022 hebben wij gekozen voor twee interessante reizen. Een weekreis naar het fraaie Davos in Zwitserland
en een interessante reis naar het Zwarte Woud in Duitsland.
Aan de binnenzijde vindt u beide programma’s, waar u zich nu reeds voor kunt inschrijven. In verband met de
planning en de opties die wij op de hotels genomen hebben, is inschrijven mogelijk tot onderstaande datum.
Aanbetaling voor de reis naar het Zwarte Woud is niet nodig, betaling pas in juli.
Gun uzelf een weekje genieten door u aan te melden op één van onderstaande adressen. U kunt dit naar eigen
keuze schriftelijk, telefonisch of per e-mail doen.
Uw reactie verwachten we dan wel vóór 1 april 2022 te vernemen.
Met vriendelijke groet, namens de Commissie Ontwikkeling en Ontspanning (0&0) van KBO-Zeeland.
George de Vijlder, voorzitter.

OPGAVE REIZEN DAVOS EN ZWARTE WOUD;

Betsie vd Vijver,
George de Vijlder,
Lilian van der Ha,

Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:

0115 – 608454
0114 – 690415
0114 – 361721

E-mail:
E-mail:
E-mail:

Bij aanmelding graag de volgende gegevens doorgeven:

bvandevijver@zeelandnet.nl
gdevijlder@zeelandnet.nl
lvdrha@hotmail.com

• Achternaam + Voornamen conform ID of paspoort
• Adres + Postcode + Woonplaats
• Telefoonnummer + Noodnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Voorkeur zitplaats (voor, midden, achter)
• Eventuele diëten
• Verzekeringen
Kosten annuleringsverzekering: 6% van de reissom per persoon + 21% assurantiebelasting + poliskosten
Kosten reisverzekering = € 1,85 per persoon per dag
(indien u niet aangeeft of u wel of geen verzekeringen wenst af te sluiten, sluiten wij geen verzekering af en is
annuleren voor eigen rekening).

