5 DAGEN DUITS LIMBURG (WESTERWALD)
Leuke dorpjes, kastelen en andere historische monumenten
Geschiedenis verbonden met tradities
Dag 1
Via Hasselt en Maastricht richting Bonn.
Bonn en Beethoven zijn onafscheidelijk
met elkaar verbonden. In 2020 vierde
Bonn de 250ste verjaardag van Beethovens
geboorte. We bezoeken ook het
gerenoveerde Beethovenhuis. We
verkennen de historische binnenstad in
de voetsporen van Beethoven. Verder
naar ons hotel in Oberlahr waar we
hartelijk onthaald worden. Avondmaal en
overnachting in ons hotel.
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Dag 2
Na het ontbijt rijden we naar Limburg an der Lahn, een prachtige, oude Duitse stad.
Limburg is een vakwerkstad, waarin het heerlijk kuieren is. U ontdekt er ook de
indrukwekkende Dom die de stad domineert. Vrije lunch. Nadien door naar Diez, het
centrum van de Nassau-dynastie. We brengen een bezoek aan het museum
van Slot Oranienstein, waar de geschiedenis van het koningshuis is tentoongesteld. In de
namiddag brengen we een bezoek aan de likeurbranderij Birkenhof in Nisteltal. We leren
er de techniek om likeur te branden, met achteraf uiteraard een lekkere proeverij. Terug
naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.
Dag 3
Ontbijt in het hotel. Midden in het hart van de rivierendriehoek Rijn, Moezel en
Lahn ligt één van de mooiste vakantiegebieden in Duitsland: het Lahndal. En in dit
landschapsgedicht ligt de traditierijke keizerlijke badplaats Bad Ems. De keizerlijke
badplaats maakt indruk door zijn historisch decor: weelderige barokke bouwwerken
wisselen zich af met meesterwerken van de badplaatsarchitectuur – eindeloze verbazing.
Deze overvloed aan bezienswaardigheden is het resultaat van het historisch belangrijke
verleden van de keizerlijke badplaats, dat teruggaat tot in de Romeinse tijd. Na ons
middagmaal maken we een boottocht op de Lahn. Op de terugreis naar ons hotel
houden we nog even halt in Montabaur. Het historische centrum nodigt, met haar
kleine straatjes en stijlvol gerenoveerde 16e en 17e -eeuwse vakwerkhuizen, uit om wat
rond te slenteren en te boemelen. Fantasierijke fonteinen, de „Große Markt“ met haar
historische raadhuis en de 1000 jarige Kerk „St. Peter in Ketten“ vormen het beeld van de
stadskern. Avondmaal en overnachting in ons hotel.

