
Nieuwjaar aan 
de Bodensee

In de sfeer van Koning Maximiliaan II  
Een prachtig verlichte zaal, feestelijk uitgedoste dames in glinsterende jurken, mannen in smoking, een heerlijk diner  
én muzikanten die de gasten in de juiste sfeer brengen: hebt u al ooit gedroomd van een dergelijk tafereel? Tijdens de 

nieuwjaarsdagen kan u er deel van uitmaken tijdens onze reis naar Lindau, een eiland gelegen in de Bodensee. Dit 
prachtige meer is genesteld in de uitlopers van de Alpen en strekt zich uit over 3 landen: Duitsland, Oostenrijk en Zwit-
serland. De Bodensee kijkt uit op de majestueuze bergen en loopt langs de oevers van beeldschone steden, doordrenkt 
van cultuur en geschiedenis. We verkennen de steden Konstanz, Bregenz en Sankt Gallen. Ons hotel wordt tijdens deze 

dagen bovendien gehuld in de sfeer van de 19e eeuw, en op oudejaar genieten we van een bijzondere gala-avond.  
Een unieke belevenis tijdens deze sfeervolle dagen!

EXCLUSIEF!



__________ P R O G R A M M A  __________ 
 

O = ONTBIJT     L = LUNCH     D = DINER 
 
DAG 1 (D)  
Met de comfortabele PremiumTours TopView rij-
den we via de Duitse autowegen richting Lindau. 
Het charmante kleine eiland is door een brug ver-
bonden met het vasteland. Hier bevindt zich ons 
hotel voor de volgende 5 nachten, het 4* Hotel 
Reutemann/Seegarten, zeer mooi gelegen aan de 
Bodensee. Het hotel kijkt uit op de prachtige 
haven, bewaakt door een Beierse leeuw en een 
oude vuurtoren. 
 
DAG 2 (OLD)  
Konstanz & Meersburg 
Konstanz is de grootste stad aan de Bodensee. De 
stad is meer dan 1.000 jaar oud, ze wordt in twee 
gedeeld door de Rijn en grenst direct aan Zwitser-
land. Tijdens een stadswandeling ontdekken we 
een prachtige oude binnenstad die gespaard werd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zien een le-
vendig centrum met geplaveide, kronkelige steeg-
jes en een prachtige Münster. Met een ferry komen 
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we aan in het charmante stadje Meersburg, met 
z’n burcht als eyecatcher. We wandelen door een 
wirwar van fotogenieke straatjes met gekleur- 
de huisjes, een gezellige winkelstraat en een bou-
levard met platanen en restaurants. Een mooie af-
sluiter van deze dag.  

DAG 3 (OLD)  
Säntis & Sankt Gallen 
We starten deze dag aan de Säntis (2.502 m). Per 
gondel bereiken we de top van de Säntis (faculta-
tief) en genieten we van een uniek vergezicht. Voor 
de lunch rijden we naar Sankt Gallen, de overzich-



telijke  metropool van Oost-Zwitserland tussen 
de Bodensee en het Appenzellerland. Sankt Gal-
len  heeft een aantrekkelijke oude binnenstad. 
Hét beeldmerk van deze stad is de barokke kathe-
draal met de bibliotheek van de abdij. In de bibli-
otheek bevindt zich één van de mooiste rococo- 
zalen van Zwitserland. Tijdens het diner genieten 
we alvast van livemuziek, om zo in de stemming te 
komen voor oudejaarsavond... 
 
DAG 4 (OD)  
Bregenz & een “koninklijke” Silvesteravond 
Aan de oevers van de Bodensee staat de 
kleine stad Bregenz vooral bekend om haar zomer-
festival. Maar deze gesofisticeerde hoofdstad 
van de provincie Vorarlberg heeft zoveel meer te 
bieden, zowel voor moderne als traditionele sma-
ken. Er zijn middeleeuwse straatjes om te wande-
len, cafés om te blijven hangen en de Pfänder-berg 
voor een waanzinnig uitzicht. We maken een boei-
ende stadswandeling langs de voornaamste be-
zienswaardigheden. Vanavond keren we terug in 
de tijd, en wel naar de periode van Koning Maxi-
miliaan II. Deze koning had een grote betekenis 
voor de deelstaat Beieren, en zo ook voor Lindau. 
Het hotel wordt volledig gehuld in de sfeer van de 
19e eeuw. We genieten van een feestelijk 5-gangen 
menu, gevolgd door livemuziek en dans. Het be-
looft een ‘koninklijke’ avond te worden! 
 

DAG 5 (OD)  
Nieuwjaar in Lindau 
We starten deze dag met een fantastische nieuw-
jaarsbrunch. Tijdens een winterse wandeling langs 
het meer halen we een frisse neus... en treden we 
in de voetsporen van koning Maximiliaan, die dit 
pad verkende in de zomer van 1858. Gezien Maxi-
miliaans belang voor Beieren én Lindau is het dan 
ook geen toeval dat er vanuit Lindau een Maximi-
liaan-wandelroute loopt richting Königssee in Bei-

eren. We verkennen een stukje van deze route en 
maken een stadswandeling doorheen Lindau. 
 
DAG 6 (OD)  
Na een rustig ontbijt laten we de Bodensee achter 
ons en rijden we met de PremiumTours TopView 
richting België. Onderweg zijn de nodige stops ge-
pland. We sluiten deze reis af met een broodmaal-
tijd onderweg. 
 

Ter inspiratie...  
In Lindau zijn op oudejaarsavond het Bayerischer 
Hof en Hotel Reutemann/Seegarten de place to be. 
De Silvester avond – met elk jaar een ander histo-
risch thema - is hier elke keer weer een groot suc-
ces. Geen wonder dat het hotel telkens in no time 
uitverkocht is. En dit jaar kan ook u deze bijzon-
dere avond beleven! Het thema van dit jaar is de 
19e eeuw, meer bepaald de tijd van koning Maxi-
miliaan II van Beieren. Hij regeerde van 1848 tot 
1864 en was erg populair. Maximiliaan hechtte veel 
belang aan cultuur, kunst en onderwijs. Uiteraard 
is er voor deze feestelijke gelegenheid een dress-
code: avondkledij (en die zal zeker bijdragen tot 
de bijzondere sfeer!). 



AFREISDATUM 
PRIJS/PERSOON IN TYPE 22A  
28/12/2019                    € 1.515  

TOESLAG  
11A: + € 195 
HÉÉL VEEL INCLUSIEF  
-  5 x overnachting 
-  4 x ontbijtbuffet en avondmaal 
-  1 x toegang tot het “Max 2 Gala”: onthaal met een 
   glaasje champagne, 5-gangen Silvester menu
   inclusief water & wijn, live muziek en dans 
-  1 x nieuwjaarsbrunch 
-  1 x toegang tot het casino van Lindau op 01/01/2020 
   (+ 1 consumptie) 
-  1 x broodjes op de heenreis 
-  1 x broodmaaltijd op de terugreis  
-  2 x lunch 
-  reis en alle excursies met PremiumTours TopView 
-  alle inkomgelden volgens programma: Koblenz, 
      bibliotheek in Sankt Gallen, Pfänderbahn Bregenz… 
-  PremiumTours audioguide 
-  BTW, wegen- en verblijftaksen cfr. 15/08/2019 
-  deskundige begeleiding 
NIET INCLUSIEF 
-  tafeldranken  
-  overige maaltijden 
-  reisverzekering 
ACCOMMODATIE 
We verblijven 5 nachten in het stijlvolle en charmante 
4*-Hotel Reutemann/Seegarten, zeer mooi gelegen aan 
de Bodensee. Het hotel maakt deel uit van de Stolze-
Spaeth-Hotels in Lindau en heeft een hoteltraditie van 
meer dan 160 jaar. U verblijft in elegante kamers met 
meerzicht. Het restaurant serveert regionale en inter-
nationale gerechten. Vanuit het hotel is er een directe 
toegang tot de spa met zwembad die zich bevindt in 
het Bayrischer Hof. 
Logies:  
11A: éénpersoonskamer (beperkt) 
22A: tweepersoonskamer 
VERZEKERINGSTARIEF 
globale reisverzekering: € 4,80/dag/persoon 
enkel annuleringsverzekering: € 4,20/dag/persoon 
OPSTAPPLAATSEN  
• Mol, carpark Postelsesteenweg 27 
• Hasselt, carpark Walenstraat 30 
• Antwerpen, Crowne Plaza Hotel 
• Sint-Niklaas, carpark Heimolenstraat 20 
(vertrektijden worden later meegedeeld)   
Programma onder voorbehoud van wijziging.
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