Beieren, in de sporen van Koning Ludwig…
€ 899,Bamberg – Regensburg
Deze reis wordt ook in de omgekeerde richting aangeboden!

Zaterdag: Bamberg
Wij heten u rond 14u welkom aan boord van MPS La Belle Fleur, het
schip ligt dan in de cruise haven van Bamberg.
Bamberg een stad met wereldallure, opgebouwd uit de mooiste barokke
gebouwen, afgewisseld met vakwerkhuizen en gezellige steegjes om in te
verdwalen…
Hier gaan we aan de groene rand van de stad onze fietsen inrijden,
waarnaar we de oude stad een bezoek brengen.
Zondag: Bamberg - Erlangen (Fietsen ca.
45km)
Na het ontbijt begint u uw eerste fietstocht
naar het kleine stadje Forchheim. De route
brengt u vandaag eerst langs het kanaal,
waar u afwisselend fietst tussen de velden en
de bossen.
Na een bezoek aan Forchheim laten we het
kanaal links liggen om het Regnitz-dal te
fietsen, over een van Duitslands mooiste
fietspaden “de Regnitz Radweg”. Onderweg
is er tijd om in een van de vele Beierse
“Biergartens” te genieten van een biertje of een lekker stuk taart.
Ook bezoeken we vandaag Erlangen of “de bierstad van Duitsland”.
Maandag: Erlangen-Nürnberg- Hilpoltstein (Fietsen ca. 45 km)
Vandaag start het schip haar motor in alle vroegte om u
na het ontbijt te laten onderdompelen in het Nürnbergse
leven, met zijn rijke historie en bewogen verleden. Hier
kan u ervoor kiezen om te slenteren door de oude
middeleeuwse stad of om facetten van de veel besproken
naoorlogse jaren te bezoeken, zoals het Nürnberger
gerecht.
Ontdek hierna samen een van werelds oudste kanalen.
Het oorspronkelijke Main-Donau kanaal dat door koning
Ludwig werd aangelegd, telt 101 sluisjes en pittoreske vergezichten.
In de namiddag verlaten we het oude kanaal om via het Rothsee natuurgebied naar
Hilpoltstein te fietsen. Hier kan u na de fietstocht vanop het zonnedek genieten van het
pure Beierse landschap.
Dinsdag: Hilpoltstein - Beilngries (Fietsen ca. 40 km)
De tocht van vandaag brengt ons eerst naar het historische stadje Freystadt, hier
bezoekt u het centrum en natuurlijk ook de barokke “Maria-Hilf-Wallfahrtskirche”. Deze
gracieuze pelgrimskerk is zeker een niet te missen architecturaal hoogstandje midden in
de natuur. Na de middag vervolgt u de fietstocht naar het vestigingsstadje Beilngries,

met zijn barokke stadhuis, zijn rococo kerk en natuurlijk zijn eigen lokaal gebrouwen
bier!
Woensdag: Beilngreis – Riedenburg (Fietsen ca. 40
km)
Het programma van vandaag leidt u door het
Altmuhltal nationaal park. Kronkelend langs de
berghellingen van deze vallei komen we verschillende
malen weer langs het Koning Ludwig Main-Donau
kanaal. Kortom vandaag is een dagje natuurlijk
genieten.

Donderdag: Riedenburg – Regensburg (Fietsen ca. 48km)
Vandaar fietsen we het laatste stuk van het Main-Doneau kanaal om vervolgens langs de
Donau naar de middeleeuwse stad Regensburg te fietsen, die met haar monumentale
gebouwen over de rivier waakt.
U hoeft zich niet druk te maken in het stadverkeer, want Regensburg heeft voor fietsers
een groene auto vrije stadsinvaart!
Vrijdag: Regensburg
Vandaag kan u na het ontbijt deelnemen aan een stadwandeling, of u kan ervoor kiezen
om er alleen op uit te trekken om te shoppen of gewoon te genieten van de mooie stad!
Tegen 12u neemt de bemanning afscheid van u.

Inclusief:
Scheepsreis en accommodatie aan
boord voor 7 dagen/6 nachten (za – vr)
Volpension (ontbijt, lunchpakket,
drie gangendiner*)
Gebruik beddengoed en handdoeken
(handdoekwissel dagelijks
mogelijk)
Reisleider (meertalig) die
meefietst,
Stadsrondleiding in Bamberg
en Regensburg,
Koffie en thee in de namiddag
Haven- en sluisgelden

Exclusief:
Transfer naar/van de ligplaats.
Fietshuur € 70,-,
Parkeerkosten,
Drankjes aan boord,
Persoonlijke verzekeringen.
Toeslag 1 persoonshut € 300,
(beperkt beschikbaar)
Excursies

* Bij de boeking graag lactose- of glutendieet en vegetarisch eten aanvragen. Voor lactose- en gutendieet
vragen wij een meerprijs van € 50,00
**Wij bieden voor een gezin met kind (onder de 12 jaar op moment van afvaart) een drie persoonshut aan,
waarbij het kind een korting geniet van € 150,00.

