Denderleeuw
Jaargang 103
November 2014

Beste Davidsfondsers,
Het jaar loopt stilaan op zijn einde, tijd dus voor onze volgende afdelingsreis. We trekken daarvoor
nog eens naar Duitsland. We verblijven in de buurt van Rüdesheim, het 'centrum' van de
romantische Rijn, ook bekend als wijngebied.
Hieronder vind je het programma (onder voorbehoud van wijzigingen).

De romantische Rijn
Van 14 - 17 mei 2015

 We vertrekken om 7.00 uur op de parking in de Middenstraat te Denderleeuw.
Op de heenrit plannen we een halt in Brühl. We bezoeken er
het slot Augustusburg en het jachtslot Falkenlust,
belangrijke exponenten van de Duitse barok en rococo uit de
18de eeuw. Beide bouwwerken zijn opgenomen in de
UNESCO-lijst van werelderfgoed.
Het laatste stukje van de heenrit varen we met de boot van
Sankt Goar tot Assmanshausen. Daarbij passeren we de
Loreley, historische stadjes als Bacharach en Oberwesel en
talrijke burchten (Katz, Schönburg, Gutenfels, Stahleck,
Sooneck, Fürstenberg, Reichenstein en Rheinstein).


Op de tweede dag verkennen we de Rijn tussen
Assmanshausen en Rüdesheim. We nemen de zetellift
naar het Niederwald Denkmal, het monument dat
herinnert aan de stichting van het Duitse Rijk na de FransDuitse oorlog in 1871.
We wandelen (of nemen de kabellift) naar Rüdesheim waar
we een lunch voorzien. Daarna maken we een
stadswandeling onder begeleiding van een Nederlandstalige
gids. We passeren
uiteraard aan de
Drosselgasse en sluiten
de dag af met een bezoekje
(en degustatie) aan
Asbach, fabrikant van de
bekende Duitse
brandewijn.
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 Op de derde dag bezoeken we het rozenstadje
Eltville. Dit is de oudste stad in de Rheingau. In
de 14de en 15de eeuw resideerden hier de
aartsbisschoppen en keurvorsten van Mainz. We
maken een wandeling langs de bijzonderste
bezienswaardigheden onder leiding van onze
nederlandstalige gids.
Voor de lunch gaan we naar het indrukwekkende
cisterciënzerklooster in Eberbach. Daar brengen
we natuurlijk ook een bezoek aan de abdij, waar enkele opnamen werden gemaakt voor de film
‘De naam van de roos’. We sluiten het bezoek af met een degustatie van de bekende
rieslingwijnen.

Op de laatste dag rijden we langs de rechteroever
van de Rijn richting Koblenz. We maken een korte stop
aan de Loreley, bezoeken de Marksburg (de oudste
hoogteburcht aan de Rijn, die daarenboven nooit
verwoest werd). We sluiten de dag af met een bezoek
aan Schloss Stolzenfels, een schitterend voorbeeld
van de Rijnromatiek uit de 19de eeuw of een vrije
wandeling in de stad Koblenz.
Tussendoor voorzien we nog een picknick en een maaltijd.
We overnachten in Rheinhotel Lamm, een driesterrenhotel aan
de oevers van de Rijn in Assmanshausen. We dineren in het hotel.
Voor de middaglunches nemen we op dag 1 onze eigen picknick
mee, op dag 2 en 3 gaan we lunchen, op dag 4 voorzien we ‘s
middags een pick-nick en ’s avonds een diner.
De prijs voor deelname aan deze vierdaagse reis bedraagt 480 €.
De toeslag voor een éénpersoons-kamer bedraagt 50 €. Niet-leden
betalen een toeslag van 30 € of kunnen uiteraard lid worden.
In de prijs zijn inbegrepen: verplaatsing met de bus, 3 overnachtingen op basis van half pension,
twee middaglunches en een pick-nick en het avondmaal op de laatste dag, de boottocht op de Rijn,
de zetelliften in Rüdesheim, gidsen in Rüdesheim en Eltville , een wijndegustatie in Eberbach, het
bezoek aan Asbach en de inkom in de Marksburg.
We hebben maar 23 kamers beschikbaar in Rheinhotel Lamm. Indien er meer deelnemers zijn,
hebben we bijkomende kamers in Hotel Germania (gelegen op 150 meter). De maaltijden worden
samen genuttigd. Wie eerst inschrijft, krijgt zijn kamer in het Rheinhotel Lamm.
Om in te schrijven voor deze reis bel je zo snel mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer - Van
Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 150 € per persoon dient onmiddellijk betaald te
worden op rekeningnr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald
worden vóór 15 april 2015.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.
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