
De Elzas is een zeer aantrekkelijke streek met een rijke tradi-
tie. Schilderachtige wijndorpjes liggen her en der verscholen 
in het groen en geven de omgeving iets gemoedelijks.

DAG 1
Vertrek ’s morgens. Na een vrije lunch bezoeken we in Plainfaing de 

Confiserie des Hautes-Vosges, waar sinds 1986 traditionele Vogezen-

snoepjes worden gemaakt. Over de Col du Bonhomme rijden we 

door naar ons hotel voor kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Colmar, een stad met een rijke 

geschiedenis. Colmar is vaak het toneel van strijd geweest. De bewo-

ners gingen tot het uiterste om hun onafhankelijkheid te bewaren. 

Zo merkte ook de gruwelijke baljuw Peter van Hagenback die onder 

Karel de Stoute het gezag over de stad op een wrede manier voerde. 

Hij verloor uiteindelijk van de standvastige bewoners van Colmar en 

werd door de beul van de stad met een zwaard gedood. Dat zwaard 

is nog steeds te zien in het Museum d’Unterlinden, tegenover het Of-

fice du Tourisme. ’s Namiddags brengt de bus ons naar Eguisheim en 

Turckheim, net als Colmar schilderachtige stadjes met talloze vakwerk-

huisjes.

DAG 3
Onze eerste halte van vandaag is de Grand Ballon, de hoogste top van 

de Vogezen met een schitterend uitzicht. Komt u hier ooit eens terug, 

rij dan zeker tegen zonsondergang naar boven. Het lichtspektakel is 

geweldig. Daarna volgen we de Route des Crêtes tot het pittoreske 

Ribeauvillé, compleet met vestingwal, stadspoort en torens uit de 14e 

eeuw.  We sluiten de dag af met een wijnproeverij.

DAG 4
Na het ontbijt rijden we naar het mooie Obernai vooraleer we door-

rijden naar Straatsburg met zijn mooie kathedraal en de oude typische 

buurt ‘La Petite France’. Na een vrije lunch zetten we weer koers naar 

huis.

HOTEL RESTAURANT AU BOIS LE SIRE 
half pension
Dit sympathiek hotel ligt in Orbey bij de Elzasser wijnroute. Het hotel biedt kamers 
met een eigen badkamer, een verwarmd zwembad met wellness en fitnessruimte. 
Gasten zijn erg te spreken over de lekkere gerechten die het restaurant biedt!

AFREIS: 10 MEI 2018
Prijs per persoon:  € 395,-
Toeslag single: € 100,-

 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.308

4 DAGEN   ELZAS en VOGEZEN


