ROYAL CLASS TOURINGCARREIS
5 DAGEN FRANKFURT, MAIN & SPESSART (HANAU)
Reisperiode : vrijdag 03/06 t/m dinsdag 07/06/2022
Reissom €. 625,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 persoonskamer €. 95,00.
Annuleringsverzekering €. 45,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi
In- en uitstapplaatsen : Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht, Drieb./Zeist & Velp.

Vrijdag 03 juni 2022
Onze pinksterreis 2022 voert ons via de autowegen naar onze standplaats Hanau, waar wij vier nachten logeren
op basis van half pension (ontbijtbuffet en diner) in het Plaza Hotel. Alle (niet roken) kamers zijn voorzien van
een badkamer met douche/toilet & föhn,flatscreen TV, minibar, telefoon en gratis WiFi. Lift aanwezig.

Het hotel ligt centraal in de stad Hanau, waar de rivier de
Kinzig in de Main stroomt. Hanau met ca. 95.000 inwoners
ligt 25 km oostelijk van Frankfurt am Main. Voor ons een
ideaal uitgangspunt voor de geplande excursies. Misschien
heeft u niet echt een beeld bij Hanau, maar kent u de
gebroeders Grimm. Jakob en Wilhelm Grimm, die beiden in
Hanau zijn geboren en de tijd dat hun leven altijd
verbonden bleef met hun geboorteplaats. De gebroeders
Grimm zijn bekende sprookjesschrijvers in Duitsland. Ze
leefden in de 19e eeuw. Op 4 januari 1785 werd een van
de gebroeders Grimm ‘’Jacob Ludwig Carl Grimm’’ geboren
in Hanau (Duitsland) en op 24 februari 1786 werd zijn broer
geboren, Wilhelm Carl Grimm. In 1791 verhuisde de familie
Grimm van Hanau naar Steinau.

Zaterdag 04 juni 2022

Met Ben Hoogstraten aan het stuur rijden wij na het ontbijtbuffet naar Frankfurt am Main, de grootste stad in
de deelstaat Hessen. Met de bontgekleurde Ebbelwei-Express maken wij een rondrit door de stad. Alle bekende
en interessante beziens- waardigheden passeren de revue. Na afloop houden wij een ruime lunchpauze in het
centrum van Frankfurt.
’s Middags brengen wij een exclusief bezoek aan het Verkehrsmuseum in Schwanheim. Tramliefhebbers kunnen
dit museum ook bereiken met lijn 12 (meerijden tot het eindpunt Schwanheim).
Het Transport Museum werd op 8 mei 1984 geopend en is momenteel eigendom van het transportbedrijf
Frankfurt am Main. Het is ook thuishaven van de "Historisch Straßenbahn der Stadt Frankfurt am Main e. V. “.
Aan het eind van de middag keren wij terug naar onze standplaats Hanau voor het diner.

Zondag 05 juni 2022

Na het ontbijt per touringcar naar Bad Nauheim voor een retourrit met de Museumsbahn van de
Eisenbahnfreunde Wetterau e.V. De stoomtrein rijdt op het traject van de voormalige Butzbach-Licher-spoorlijn
van Bad Nauheim naar Burg Munzenberg. Na terugkeer houden wij de lunchpauze in het centrum van het
charmante kuuroord Bad Naumburg, gelegen aan de rivieren de Wetter en Usa.
Bad Nauheim staat bekend om zijn jugendstil-gebouwen, vooral de "Sprudelhof" is hier een fraai voorbeeld van.
Deze is op last van groothertog Ernst Lodewijk van Hessen-Darmstadt in de jaren 1906-1911 gebouwd.

‘s Middags maken wij een uitgebreide rondrit door het natuurpark Hochtaunus en houden onze theepauze in
Bad Homburg vor der Höhe . De stad was van 1815 tot 1866 de hoofdstad van het landgraafschap HessenHomburg en net zoals zoveel steden in de Taunus is ook Bad Homburg al eeuwenlang een kuuroord. De stad
heeft een romantische Altstadt en een voetgangerszone met veel winkels, restaurants en terrasjes.
Bezienswaardig zijn o.a. de verlosserskerk en de Russische kapel. Diner in het hotel.

Maandag 06 juni 2022

Vandaag “sporen “wij vanuit Hanau dwars door het noordelijk deel van de Spessart (Kahlgrund) via Kahl en
Alzenau naar Schöllkrippen. De lijn tussen Kahl en Schöllkrippen werd gebouwd door de spoorwegbouw- en
exploitatiemaatschappij H. Christner in Hanau. De route werd geopend op 30 oktober 1898 en geëxploiteerd
door de Kahlgrund-Eisenbahn AG, gevestigd in Schöllkrippen. De treinen op deze route worden in de volksmond
Bembel genoemd, wat teruggaat na de periode van het luiden van de bel op de stoomlocomotief.
Mocht er door omstandigheden geen
stoomtrein rijden dan kiezen wij voor de
moderne “ Bembel “.
Na aankomst in Schöllkrippen staat de
touringcar reeds op ons te wachten voor
het vervoer dwars door het mooie
natuurgebied van de Spessart naar Bad
Orb, waar tevens de lunchpauze is
gepland.
’s Middags maken wij een rit met de
Dampfkleinbahn “Emma “ (600 mm)
van Bad Orb naar Wächtersbach v.v. Na
terugkeer houden wij de theestop op het
historische station van Bad Orb, waarna
via een toeristische route door o.a. het
Büdinger Wald naar Hanau wordt
teruggekeerd. Diner in het hotel.

Dinsdag 07 juni 2022
Na het ontbijt nemen wij afscheid van hotel Plaza en Hanau en rijden dan naar het plaatsje Solms om daar een
bezoek te brengen aan het Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna. In twee hallen staat een verzameling van
meer dan 50 locomotieven en veel ander materieel dat destijds gebruikt werd bij de mijnbouw. Het museum is
gevestigd op het terrein van de voormalige Fortuna-ijzerertsmijn, die in 1983 werd gesloten

Na ons bezoek zoeken wij de autobaan A45 op en keren langs o.a. Dillenburg, Lüdenscheid en Dortmund terug
naar Nederland. Onderweg stoppen wij bij een Rastätte voor de lunch- en dinerstop.

