
    

 

ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

 
 

5 DAGEN SCHWARZWALD (Rastatt) (Herfstreis) 
Reisperiode : woensdag 06/10 t/m zondag 10/10/2021 

Reissom €. 575,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 persoonskamer €. 75,00.  
Annuleringsverzekering €. 42,50. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 

In- en uitstapplaatsen : Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Utrecht &  Driebergen/Zeist 
 

 
Voor deze herfstreis hebben wij als standplaats Barock Stadt Rastatt in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg 
uitgekozen. De stad heeft ca. 50.000 inwoners, ligt in het Zwarte Woud (Schwarzwald) even ten zuiden van 
tramstad Karlsruhe. De Rijn vormt de westgrens van de stad en dat is tevens de grens met Frankrijk. Door de stad 
stroomt de rivier de Murg. De excursiebijdrage (entree’s, ritten e.d.) wordt tzt bepaald. 
 
Woensdag 06 oktober 2021 
Via de instapplaatsen naar ons koffieadres nabij Cuijk en aansluitend volgen wij de Duitse autobahn langs o.a.  
Bonn, Koblenz en Ludwigshafen richting Karlsruhe en tot slot naar onze standplaats Rastatt.  De lunchpauze houden 

wij in Raststätte Brohtal West en de theestop in 
Rastätte Bruchsal West.  Wij logeren vier nachten in 
het Best Western Hotel Rastatt.  In dit driesterren 
hotel zijn alle (rookvrije)kamers voorzien van 
bad/douche en toilet, föhn, minibar, airco, TV en WiFi. 
In restaurant The Green Garden worden het ontbijt 
(buffet) en het diner gebruikt. Het hotel biedt verder 
o.a. een terras, lift, sauna en een bar. Het historische 
stadscentrum van Rastatt ligt op 20 minuten lopen. 
De barokke residentie Rastatt, het "Badische 
Versailles", is al meer dan 300 jaar het pompeuze 
centrum van de stad en wordt beschouwd als een van 
de mooiste barokke kastelen in Duitsland.  Het station 
van Rastatt bevindt zich op 5 minuten wandelen. In 
ca. 20 minuten reist u met de S-Bahn naar Karlsruhe 
Hbf. 

 
Donderdag 07 oktober 2021 

Na het ontbijtbuffet toeren wij eerst naar Pforzheim 
voor een bezoek aan Bahnhof Weissenstein, de 
thuishaven van de Eisenbahnfreunde Pforzheim e.V. 
Zij zijn een van de weinige verenigingen met een echt 
treinstation. Dit voormalige station " Weißenstein " 
dient niet alleen als een clubhuis, maar is ook de 
thuisbasis van het "museum in het treinstation" met 
daarin  de geschiedenis van dit station aan de 
Nagoldbahn, maar is ook van de geschiedenis van het 
spoor in het hele Pforzheim-gebied vanaf de tijd van 
de "Royal Württemberg State Railways" tot vandaag 
de dag.  
Vervolgens reizen wij per S-Bahn naar Karlsruhe voor 
de lunchpauze en bezoeken ’s middags het historische 
depot 1913, gevolgd door een rondrit met historisch 
materieel.  

 



 
Voor de terugreis naar Rastatt kunt u kiezen voor de S-Bahn of de touringcar. Diner in het hotel. 
Vrijdag 08 oktober 2021 

Na het ontbijt wandelen wij naar het station van Rastatt en 
stappen daar in de Murgtalbahn voor een mooie rit naar 
Freudenstadt.  Met de bouw van het traject werd op 19 
augustus 1868 begonnen en het eerste traject Rastatt - 
Gernsbach werd door de Murgthal-Eisenbahn-Gesellschaft 
op 31 mei 1869 geopend. De lijn loopt merendeels in de 
vallei van de rivier de Murg in het Zwarte Woud en heeft 
een lengte van ca. 58 kilometer, is overwegend enkelsporig 
met  twaalf passeerpunten. De Albtal Transport Company 
(AVG) nam de route in 2000 over en integreerde deze in 
het netwerk van Stadtbahn Karlsruhe. Na aankomst in 
Freundenstadt maken wij een rondrit met de 
Freudenstädter Bähnle (ca. 30 minuten).na de lunchpauze 
met de bus naar Bad Griesbach. Hier stappen wij in de 
Renchtalbahn voor een mooie spoorrit naar Appenweiler. 
 

Het traject tussen Appenweiler en Oppenau werd door 
de Renchthal-Eisenbahn-Gesellschaft op 1 juni 1876 geopend. De Renchthal-Eisenbahn-Gesellschaft werd op 31 
mei 1909 overgenomen door de Badische Staatseisenbahnen en sinds 1998 verzorgt de Ortenau-S-Bahn (OSB) 
het personenvervoer op dit traject met RB treinen van het type Regio-Shuttle.  
De touringcar brengt ons vervolgens via een mooie toeristische route naar Baden-Baden, waar wij een bezoek 
brengen aan MerkurBergbahn.  
Sinds de opening in 1913 brengt de MerkurBergbahn dagelijks talloze dagjesmensen, wandelaars en 
natuurliefhebbers naar de 668 meter hoge top van de berg Merkur. Met hellingen tussen 23 en 54 procent is het 
een van de langste en steilste kabelspoorbanen in Duitsland. Tot slot van deze aantrekkelijke spoordag keren wij 
naar Rastatt terug voor het diner. 
 

 



Zaterdag 09 oktober 2021  
Na het ontbijtbuffet reizen wij per touringcar via de 
hoofdwegen naar het plaatsje Endingen aan de voet van de 
Kaiserstuhl. Vanaf het station vertrek de “Rebenbummler” 
voor een fraaie rit van ca. 1 ½ uur via Breisah naar het 
stadje Oberrotweil. Na aankomst volgt een excursie met 
“Sektprobe und Imbiss” in de kelders van de Winzervereins 
Oberrotweill. Vervolgens per touringcar naar de stad Kehl 
en nemen hier vanaf de beginhalte Kehl Rathaus tramlijn D 
naar Strasbourg, een rit van ca. 25 minuten. De hoofdstad 
van Europa is niet alleen een interessante “tramstad”, maar 
ook een Kunst- en Geschiedenisstad, bekend om haar 
uitzonderlijke bouwwerken. 

Het Kleine Frankrijk, pittoresk en uiterst romantisch, is 
de oude wijk van de leerlooiers, de molenaars en de 
vissers. De grote, puntige daken die men er tegenkomt 
dienden weleer om huiden te drogen. Het 
Leerlooiershuis langs het water, uit 1572, is er een 
mooi voorbeeld van. Langs de charmante oevers van 
de Ill net als in de autovrije steegjes van het Kleine 
Frankrijk kan men zowel de mooie vakwerkhuizen 
ontdekken als een aangename tijd beleven. Het 

panoramisch terras van de Vaubandam bezit een mooi 
uitzichtpunt over de overdekte bruggen, het Kleine 
Frankrijk en de kathedraal. Wij verblijven ca. 3 uren 
in Strasbourg. Tijd genoeg om de stad te verkennen 
per tram, een boottocht te maken, te shoppen of om 
Klein Frankrijk eens goed te verkennen. Uw reisleider 
organiseert een tramexcursie, dus met hem kunt u 
ook mee! Aan het einde van de middag keren wij naar 
Rastatt terug voor het diner. 

 

Zondag 10 oktober 2021 
Na het ontbijt nemen wij tijdig afscheid van onze 
standplaats en rijden dan naar Speyer voor een bezoek 
aan het bijzonder interessante Technik Museum 
Speyer. Wat heeft een reddings- schip nodig aan 
boord? Hoe groot is een jumbojet? Hoe klinkt het 
grootste Welte-orgel ter wereld? Hoe belandde 
een Chinese stoomlocomotief in Speyer of hoe kwam 
de spaceshuttle Buran in de ruimte?  
 

Ontdek naast de grootste  ruimtevaarttentoonstelling van Europa en een belangrijke marine tentoonstelling, ook de 
meest verschillende vliegtuigen,  historische brandweerwagens, enorme stoomlocomotieven en nog heel veel meer. 
Wij verblijven drie ½ uur in dit fraaie museum. Via de autowegen met nog een dinerstop en route keren wij naar 
Nederland terug.  

 

https://speyer.technik-museum.de/nl/reddingsvaartuig-john-t-essberger
https://speyer.technik-museum.de/nl/boeing-747
https://speyer.technik-museum.de/nl/welte-filharmonie-orgel
https://speyer.technik-museum.de/nl/qian-jin
https://speyer.technik-museum.de/nl/spaceshuttle-buran
https://speyer.technik-museum.de/nl/ruimtevaart
https://speyer.technik-museum.de/nl/scheepvaart
https://speyer.technik-museum.de/nl/vliegtuigen
https://speyer.technik-museum.de/nl/brandweervoertuigen

