
     

 

Totaal iets anders !!     

Dit jaar organiseert onze club 

een “Wildweekend” in het 

Spessartwald.  

Wie naar Duitsland komt stuit op een ware schatkist vol bezienswaardigheden. Schitterende bouwwerken uit 

alle tijden liggen als parels in het Duitse landschap tussen het Mainland en Spessart. Historische steden en 

schilderachtige dorpen die er uitzien als in de middeleeuwen met een verscheidenheid aan architectonische 

stijlen. De speelse loop van de Main zoekt zenuwachtig zijn weg tussen de groene bergen van het 

Spessartwald. Dit gebied behoort tot een groot aaneengesloten natuurgebied, een groene verleiding met de 

klank van de stilte. De spreekwoordelijke gastvrijheid kleurt het dagelijkse leven en de mooie natuur. 

Wanneer : van vrijdag 14 oktober tot zondag 16 oktober 2022 

Waar:   “Hotel Jägerhof *** superior”  Hauptstrasse 223, 63879 WEIBERSBRUNN       

(tel. +49 6094 361) 

Voor een driedaagse reis met inbegrepen: het busvervoer + twee hotelovernachtingen, op basis van vol 

pension (met welkomstdrink, ontbijtbuffet, 1 x 4-gangen en 1 x 4-gangen WILDMENU en 2 

middagmalen. De mensen die geen wild lusten, allergisch zijn aan… krijgen een overeenkomstig menu 

aangeboden. (laat dit op tijd weten aan Christiane).                                               

Komt de prijs op:   € 370,- pp. in een dubbel kamer.                                                                              

Komt de prijs op:   € 410,- singelkamer. (zijn beperkt) 

Begeleiding van een ervaren gids, gans het weekend: Etienne  (door ons gekend van in Frankrijk) 

Niet inbegrepen: Niet vermelde maaltijden, eventuele entreegelden, dranken bij de maaltijden, fooi 

chauffeur en gids. Reisbijstand & Annuleringsverzekering:  € 18,- pp 

De Covid-maatregelen worden strikt in acht genomen. Zie brief van het reisbureau in bijlage. 

U bent pas ingeschreven wanneer u het bedrag stort van € 200,- voorschot per persoon, op de 

rekening van de Parkvrienden: BE 18 3304 0608 1965 met vermelding “Spessartwald”.                 

Wanneer u de reisbijstand & annulering (18,00 € pp) neemt, vraag ik u deze dadelijk bij te betalen.                               

Het saldo ontvangen wij graag tegen 05 september. 

Uiterste datum om in te schrijven: 30 juni 2022  

Zij die nog vragen hebben, bel of mail naar onderstaand adres. Ik hoop te mogen rekenen op een volle 

bus, waar ambiance en wandelplezier verzekerd zijn. 

Het Bestuur   

Meylemans Christiane Hoogstr 80 te 1930 Zaventem    tel. 02/721.23.40 of gsm 0476/97.11.40                                                                                                                                                        

e-mail christiane.meylemans@telenet.be 

mailto:christiane.meylemans@telenet.be
https://www.reizendevriendt.be/nl/wagenpark/luxebus-50-pl-man-lions-coach-2010


PROGRAMMA 

Dag1: Vertrek stipt om 7 uur op het kerkplein te Zaventem. Via Luik, Aachen richting Keulen tot 

Montabaur (facultatief middagmaal). Verder over Bad Camberg naar Idstein, waar we tijdens de 

rondwandeling kunt kennismaken met diverse parels op gebied van patriciërs- en vakwerkhuizen in de 

autovrije wandelstraten. Na dit geleid bezoek kunt u op eigen tempo dit charmant stadje verder verkennen. 

Vandaar rijden we langsheen Frankfurt naar ons verblijfplaatsje Weibersbrunn voor het avondmaal en 

overnachting. Aankomst hotel tussen 17 en 18 uur.  Avondmaal om 19uur. 

Dag 2: Ontbijtbuffet. We rijden langs de kronkelende Mainrivier naar het romantische stadje Wertheim, 

prachtig gelegen aan de oevers van de Tauber en de Main. De historische “Marktpatz”, Mariaen-Kapelle, 

Kittsteintor, Engelsbrunnen,….. zijn enkele van de vele bezienswaardigheden. Vandaar rijden we naar het 

pittoreske stadje Miltenberg. De tweeling toren van “Stadtpfarkirche St. Jakobus” wijst u de weg naar het 

schattig middeleeuws stadje. De talrijke renaissance burgerhuizen, de fonteinen, de schitterende 

vakwerkhuizen en de romantische kleine winkeltjes en wijnlokalen,.... is maar een kleine opsomming van de 

vele mogelijkheden. De terugreis gaat door het “natuurpark Bayerischen Spessart”.                                     

Voor het avondmaal genieten we van het viergangen “Wildmenu”. 

Dag 3: Na een stevig ontbijt rijden we naar Limburg aan de Lahn. Een begeleide wandeling door de 

kleine straatjes, laat je de echte charme van dit mooie stadje kennen. Daarna rijden we naar Wirges voor het 

laatste middagmaal. Door Nordrhein-Westfalen rijden we terug naar België en bereiken we Zaventem 

omstreeks 20u00.  

Genieten van natuur, cultuur, en op ons bord lekkere culinaire gerechten is  

wat de Parkvrienden u aanbieden, rekening houdend met alle 

veiligheidsmaatregels.  
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