
ASGM  8-daagse busreis naar Duitsland, van 23 juni t/m 30 juni 2019 

****Hotel Birkenhof, Bad Soden Salmünster in Duitsland 

Het verblijf is op basis van halfpension. 

(’s ochtends ontbijtbuffet en ’s avonds een 3 gangen diner met 

keuze uit 2 hoofdgerechten). 

(1 avond is er een grillavond of candlelight diner met 

(Livemuziek). 

Het hotel beschikt over een sauna, infraroodcabine, beautysalon, wifi en lift. 

De prijs bedraagt € 695.00 p.p. voor leden / € 710.00 p.p. voor niet-leden 

op basis van een tweepersoonskamer (de meeste met balkon), ligbad of douche, föhn, safe, TV, 

gratis Wifi.  

Hierbij inbegrepen zijn de lunches tijdens de heen- en terugreis, excursiegelden, koffie tijdens de 

excursies  

en het afscheidsdiner. 

 De prijs is gebaseerd op een minimum aantal deelnemers van 30 personen. 

 Toeslag eenpersoonskamer: € 70.00 

Wij verblijven deze reis in een mooi hotel in Bad Soden, gelegen in het zuidelijkere deel van 

Hessen. Aan de overzijde van de straat begint direct het Kurpark met de Thermen, zoutmuur 

en vele terrasjes. 

Excursieprogramma: (wijzigingen voorbehouden) 

Het straatwerk in oude plaatsen bestaat vaak uit kasseien en bij sommige locaties is een 

kleine trap. 

-Bad Kissingen; het bekendste kuuroord van Duitsland (Beieren)     

biedt niet alleen kuur- en wellness faciliteiten, maar schittert ook 

door zijn charmante sfeer: de indrukwekkende historische 

gebouwen en de bloeiende parken en tuinen. Tijdens de 

rondwandeling met de gids, welke wordt onderbroken door een 

koffiepauze, maken wij uitgebreid kennis met deze stad. Na afloop 

heeft u voldoende tijd om op eigen gelegenheid de stad verder te verkennen. 

-Seligenstadt; deze romantische vakwerkstad ligt midden in de 

Spessart, aan de rivier de Main. Een gids zal ons gedurende een 1 uur 

durende rondleiding de stad laten zien, na afloop hiervan heeft u tijd om 

de stad verder te bekijken en te lunchen. 

’s Middags maken we een 1 ½ uur durende rondvaart over de Main. 

-Büdingen; ‘een prachtig stukje middeleeuwen’. Niemand minder dan Albert Einstein sprak deze 

lovende woorden over Büdingen, één van de best bewaard gebleven oude steden van Duitsland. U 

kunt op eigen gelegenheid kennis maken met deze stad. ’s Middags rijden wij richting Hanau met 

haar zeer bekende Engelse tuinen waarin o.a. een wereldberoemd houten carrousel staat.



-Wiesbaden; de hoofdstad van Hessen, gelegen aan de rivier de Rijn. Na onze koffie 

komt er vandaag een gids op de bus die ons, tijdens een 2 uur durende rondrit, prachtige 

gebouwen laat zien. Tijdens deze rondrit stappen we uit voor het bezichtigen van de 

Russisch  

Orthodoxe Kerk. Uiteraard heeft u ruim de tijd om op eigen gelegenheid te lunchen en de  

Altstadt verder te bezoeken. 

-Fulda; een bijzonder mooie stad met veel bezienswaardigheden 

mag natuurlijk niet ontbreken. Na onze gezamenlijke koffie kunt u 

vandaag deze stad op eigen gelegenheid verkennen. De Dom met 

het graf van Bonifatius, en het prachtige slot met mooie tuinen en 

orangerie zijn een bezoek meer dan waard. Dit alles ligt aan de rand 

van de gezellige Altstadt. 

-Tijdens de reis is er 1 dag waarop er geen excursie zal zijn. Deze dag kan geheel 

naar eigen wens worden ingevuld. 

Opstapplaatsen: Huizen, zwembad de Meent vertrektijd 07.15 uur 

Bussum, station Naarden-Bussum vertrektijd 07.45 uur 

Bussum, station Bussum-Zuid vertrektijd 08.00 uur 

In verband met de reservering van het hotel en de bus kunt u zich tot uiterlijk 28 februari 

opgeven bij: 

Hannie Walet,  035-5258205. 

Let op: In volgorde van aanmelding en ontvangst van uw betaling wordt, tijdens de twee 

reisdagen, voor u een plaats gereserveerd in de bus. Als u samen reist, wilt u dit dan 

doorgeven bij uw aanmelding?  

Betaling: 1e termijn: € 100.00 bij aanmelding (na ontvangst hiervan is uw deelname 

definitief). 

2e termijn: dient voor 28 februari op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. 

3e termijn: dient uiterlijk 3 mei bijgeschreven te zijn.  

Kosten annulering:  

bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; 

bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 

35% van de reissom; 

bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 

40% van de reissom; 

bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) vóór de 

vertrekdag:  

50% van de reissom; 

bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de kalenderdag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: 



75% van de reissom; 

bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; 

bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. 

Er bestaat de mogelijkheid om een reis- en annuleringsverzekering via ons af te sluiten. 

Meenemen: zorgpas, en geldig paspoort of identiteitskaart en de gegevens m.b.t. 

gebruik medicijnen (in een gesloten envelop), deze ontvangt u na afloop van de reis 

retour.  

Noot: tijdens de reis zullen foto’s  worden genomen welke geplaatst gaan worden op 

de website.  




