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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Romantisch Heidelberg & Mannheim
Met bezoek aan de BUGA: grote
tentoonstelling over park- en
tuinarchitectuur 

De meest romantische stad van Duitsland! Een nieuwe stedentrip
naar het unieke en gezellige Heidelberg, prachtig gelegen tussen
de Neckar en de uitlopers van het Odenwald. Het romantische
geroemde centrum tussen de Alte Brücke, het
imposante Heidelberger Schloss en de pittoreske historische pleinen
en gebouwen in combinatie met een uitgebreid culinair aanbod van
restaurants, kneipen en terrassen maakt het tot een ideale
bestemming voor een stedentrip. We bezoeken tijdens deze reis
BUGA 23. De BUGA 23 is zowel een tuinshow als een
stedenbouwkundige ontwikkeling met ruimte voor nieuwe ideeën en
onderdeel van de groene corridor Noord – Oost, die 230 hectare groen
verbindt met het centrum van Mannheim. 

 

Dag 1 - Heenreis & Heidelberg o.l.v. gids

3 dagen vanaf
 p.p.

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

2 nachten op basis van logies met
ontbijt in het luxe Marriott Hotel**** in
Heidelberg

De eerste dag diner in hotel Marriott
Hotel Heidelberg

Stadswandeling Heidelberg o.l.v.
lokale gids

Entree BUGA 23 inclusief kabelbaan
over de Neckar

1.5 uur durende rondleiding over het
BUGA terrein (Luisenpark of
Spinellipark)
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Vanuit onze opstapplaatsen rijden we met een pauze onderweg naar
Heidelberg. Na aankomst in de stad maken we een korte
rondwandeling o.l.v. onze stadsgids. Daarna heeft u nog even vrije tijd.
Aan het einde van de middag transfer naar ons Marriott Hotel, vanuit
het hotel kijkt uit over de rivier de Neckar en het hotel ligt op slechts 5
minuten met de tram van de oude stad van Heidelberg. De eerste
dag dineren we in ons hotel in Heidelberg.

Dag 2 - Bezoek BUGA 23 in Mannheim

Na het ontbijt rijden we naar Mannheim voor de Buga 23. De BUGA
vindt plaats op meer dan 100 hectare van 14 april tot 8 oktober 2023.
Dit park is verdeeld onder 2 parken: het Luisenpark en het
Spinellipark. Het Luisenpark als voormalige BUGA 75-site inspireert
zijn bezoekers met eerbiedwaardige bomen, paradijselijke bedden en
de bekende gondoletta’s als volwassen park. Een fascinerende
onderwaterwereld en een royale pinguïnverblijf worden toegevoegd
als nieuwe avonturengebieden. Het contrast met Spinelli kan niet
groter zijn: dit voormalige militaire gebied verloochent zijn
geschiedenis niet. Het heeft een ruig karakter en valt op door zijn
grote breedte. Tijdens uw bezoek heeft u een rondleiding van ca 1.5
uur op het BUGA terrein (Luisenpark of Spinellipark). Daarna heeft u
vrije tijd om te wandelen, kijken en bewonderen. Micendrin: de U-Hal,
ook architectonisch spannend, met zijn wisselende bloemenshows en
tentoonstellingen. Met een kabelbaan bent u in acht minuten
gemakkelijk van het ene park naar het andere park en geniet u van
het uitzicht over de Neckar. Na deze enerverende dag rijden we terug
naar ons hotel. U kunt op eigen gelegenheid dineren in het hotel of in
Heidelberg.

Dag 3 - Mannheim

Na een rustig ontbijt, laden we de koffers in de touringcar en rijden
we naar Mannheim. Mannheim is een stad in de deelstaat Baden-
Württemberg, gelegen aan de samenvloeiing van Rijn en Neckar.
Mannheim wordt ook wel Quadratestadt genoemd. Deze bijnaam is
te danken aan de aanleg van de binnenstad volgens een
schaakbordpatroon, waarbij de huizenblokken, de zogenaamde
Quadrate, genummerd zijn volgens een bepaald systeem.
Straatnamen komen in de binnenstad bijna niet voor. Onder leiding
van een lokale gids gaan we Mannheim ontdekken. Na nog enkele
uurtjes vrije tijd in Mannheim aanvaarden we terugreis naar Limburg.

 

 

  

Stadswandeling Mannheim o.l.v.
lokale gids

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Hotelinformatie

Marriott Hotel Heidelberg**** 

Dit luxe viersterrenhotel is nabij het centrum van Heidelberg gelegen,
met het OV bereikt u binnen 5 minuten hartje stad. De kamers zijn
klassiek ingericht met alle nodige faciliteiten. Het hotel beschikt over
een eigen restaurant, Stube Bar Pinte en een binnenzwembad. WiFi is
gratis toegankelijk.  

Hotel verzorging: Logies met ontbijt, diner op de eerste dag
Eenpersoonskamer april & augustus: € 88,-
Eenpersoonskamer juni: € 99,-

Hotel website: https://www.marriott.com/hotels/travel/hdbmc-...
Hotel adres: Mariott Heidelberg, Vangerowstraße, Heidelberg,
Duitsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 25
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