
 
Zaterdag 1 tot en met maandag 3 oktober 2022 
 
Saarland is de kleinste deelstaat van Duitsland en grenst aan Frankrijk en Luxemburg. Het feeërieke kleurenpalet 
van de herfst, samen met topbezienswaardigheden zoals de indrukwekkende Saarschleife, het pauselijke 
porselein in Mettlach en de vakwerkhuizen in Saarburg, zorgt voor een heerlijke combinatie! 

Zaterdag 1 oktober 
Via de Ardennen en het Groothertogdom Luxemburg rijden we tot in het stadje Perl-Borg, waar we de Romeinse villa 

Borg bezoeken. Villa Borg is gebouwd op de oorspronkelijke fundamenten 
en heeft nu de uiterlijke kenmerken die het in de 2e en 3e eeuw had. 
Daarna rijden we richting Mettlach. We houden eerst een stop aan de 
Saarschleife, de grootste en mooiste rivierlus van Duitsland. Bij aankomst 
in Mettlach maken we een wandeling doorheen deze pittoreske stad aan 
de Saar. Bent u een liefhebber van mooi porselein en aardewerk of bestek 
van Villeroy & Boch? Dan kunt u ook uw hart ophalen in het Outlet center. 

 
We verblijven in Parkhotel Weiskirchen**** superior, schilderachtig gelegen in het natuurpark Saar Hunsrück. Alle 
kamers beschikken over telefoon, safe, satelliet tv, radio, bad en douche, haardroger. ’s Morgens is er een uitgebreid 
ontbijtbuffet met regionale specialiteiten. Het restaurant Vier Jahreszeiten, serveert creatieve, gastronomische 
maaltijden: er is 1 driegangenmenu en 1 viergangenmenu voorzien.  
 
Zondag 2 oktober 
Na een goede nachtrust en een lekker ontbijt rijden we naar Saarbrücken, 
de hoofdstad van Saarland. We bezoeken er de mooiste plekjes van 
Saarbrücken: de Schlossplatz, de Ludwigsplatz met de prachtige barokke 
Ludwigskirche en de St Johanner Markt die met zijn boetiekjes, bistro’s en 
pittoreske steegjes uitnodigt om even te flaneren. In de namiddag 
verkennen we Saarlouis, de meest Franse stad van het Saarland. We 
maken een stadswandeling door deze vestingstad. De Zonnekoning 
Lodewijk XIV stichtte deze stad in 1680. Om zijn macht in dit deel van 
Duitsland te verstevigen, liet hij een enorme vesting bouwen. Dit 
verdedigingsbastion werd onder leiding van de bekende bouwmeester Vauban voltooid. Koning Lodewijk XIV was zo 
gecharmeerd van deze nieuwe stad dat hij zijn naam aan de stad ontleende. 
 
Maandag 3 oktober 
We verlaten ons hotel en begeven ons naar het “kleine Venetië”, Saarburg. Het stadje ademt nog de middeleeuwse 
sfeer. Zeker de moeite waard zijn de vissers-schippershuisjes in de benedenstad. In de bovenstad zien we een 
waterval. De Leuk, een zijriviertje van de Saar, stort zich hier 20 meter naar beneden. We genieten van de speelse 
vakwerkgevels en leuke kleine bruggetjes in de stad. Een blikvanger is ook de ruïne Saarburg, die hoog boven het 
stadje op een beboste bergrug ligt. De Saar-Riesling is daar een zeer begeerd wijntje. Alvorens af te reizen naar onze 
thuishaven in België, brengen we een bezoek aan “Weingut Appel” om er kennis te maken met de wijnen van de 
streek. 
 

Prijs : € 425 ,- pp 
 

Inbegrepen : heen- en terugreis met comfortabele autocar, verblijf op basis van 2-pk en half pension zoals 
beschreven in 4*-hotel superieur, toegang Villa Borg, wijndegustatie, reisbegeleiding, garantiefonds.   
 
Toeslagen :  
* single kamer : €  90,- (op aanvraag) 
* annulatie- en bijstandsverzekering : € 25 
 
Wij houden u op de hoogte van de vereiste Covid-maatregelen.  


