
TOERISME

Ooit een veelgebruikte handelsroute, tegen
woordig een prachtige tocht langs de oevers 
van de Main tot diep in de Duitse Alpen; de 
Romantische Strasse leidt je langs middel
eeuwse stadjes en sprookjesachtige kastelen.
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Links: Kodakmomentje:  
de mooiste foto’s van Schloss 
Neuschwanstein en de 
prachtige omgeving maak  
je vanaf de nabijgelegen 
Marienbrücke. Rechts:  
Het weelderige orgel in de 
barokkapel van Wies. 

door Duitsland
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Tour d’amour
De naam Romantische Strasse is een 
verwijzing naar de romantische door-
kijkjes en vergezichten op de 385  
kilometer tellende auto- en motorroute 
waarvoor je alleen maar de bruine  
bordjes hoeft te volgen. Leg je ’m (deels) 
liever op een actieve manier af? Dat kan; 
volg de blauwe bordjes langs de vijfhon-
derd kilometer tellende wandelroute  
of pak de fiets en volg de (groene) 440 
kilometer lange fietsroute tussen 
Würzburg en Füssen. romantischestrasse.nl

Fijn, er is wijn!
Würzburg is wunderbar! Slenter over  
de prachtige Alte Mainbrücke tjokvol 
heiligenbeelden, bewonder de vesting 
Marienberg en de pracht en praal van de 
residentie met het grootste plafondfres-
co ter wereld - een meesterwerk van 
Giovanni Battista Tiepolo. Naast een 
oergezellig en wonderschoon centrum 
heeft de universiteitsstad nog een groot 
pluspunt: Würzburg vormt het hart van 
het Frankische wijnland en wordt om-
geven door heuvels gevuld met wijn-
gaarden. Vergeet dus niet van het lokale 
lekkers te proeven, bijvoorbeeld in de 
Staatlicher Hofkeller, een van de mooi-
ste wijnkelders van Duitsland. hofkeller.de

Klassiek kasteel 
Komt het prachtige kasteel in de bergen 
van het Beierse Füssen je bekend voor? 
Niet gek: het negentiende-eeuwse 

In Rothenburg ob der  
Tauber lijkt de tijd te hebben 

stilgestaan en waan je 
          je in de middeleeuwen

1. Fotografe Barbara 
Groen stond in 
Schongau ineens oog 
in oog met een groep 
alpenhoornblazers. 
2. Het Jägerhaus van 
Dinkelsbühl is zeer 
gemütlich.
3. Het witte kerkje van 
Füssen, het dorpje is 
het eindpunt van de 
Romantische Strasse. 

4. Ook ’s zomers gaan 
de oosterburen aan de 
sneeuwballen, een sui-
kerzoete delicatesse. 
5. Straat met vakwerk-
huizen: 
Het middeleeuwse 
Rothenburg  
ob der Tauer is met  
zijn vakwerkhuizen en  
kinderkopjes net een 
ansichtkaart. 

Schloss Neuschwanstein vormde dé  
inspiratiebron voor het kasteel in 
Disney’s Doornroosje. Het voormalige 
paleis van de excentrieke koning 
Ludwig II van Beieren ligt boven op een 
rotspartij en is open voor publiek. Het is 
een van de meest geliefde attracties van 
Duitsland, dus van tevoren online een 
rondleiding boeken, scheelt je veel 
wachttijd. Nu nog even bedenken hoe je 
boven komt: lopend, per trein of met 
een koets? hohenschwangau.de

De bouwlustige  
koning van Beieren
Ludwig, de epische film van Luchino 
Visconti, is een hartverscheurend ver-
haal over een kwetsbare koning die in 
gedachte in sagen en sprookjes leefde. 
Hij liet zich inspireren door Wagner en 
poëzie en stortte zich vol overgave op 
de bouw van een reeks sprookjeskaste-
len. Visconti dook in zijn innige vriend-
schap met Sisi, zijn mensenschuwheid 
en vermoedelijke mannenliefde. Nadat 
hij door de regering onbekwaam was 
verklaard, verdronk de vredelievende 
vorst in Starnberger See. Tot op de dag 
van vandaag wordt hier op zijn sterfdag 
een ceremonie voor hem gehouden.
Treed in de voetsporen van Ludwig II 
(1864-1886), bezoek nabij Füssen het 
neogotische slot Hohenschwangau! Ook 
aan de Romantische Strasse: Linderhof, 
een paleisje in het Graswangdal nabij 
Oberammergau. Of maak een boottocht 
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  3X DOEN
�  Op adem komen bij 

de Forggensee vlak 
bij Füssen. Vanaf de 
oevers van dit stille 
stuwmeer in de Lech 
kijk je uit over de 
Alpen en de kastelen 
Neuschwanstein en 
Hohenschwangau.

�  Donauwörth bezoe-

ken. Het stadje aan 
de Donau is alleen al 
de moeite waard van-
wege de 
Reichsstrasse. In dit 
‘mooiste straat van 
Zuid-Duitsland’ heb-
ben alle huizen een 
ander kleurtje.

�  Een (gratis) concert 

bijwonen in het stads-
park van Dinkelsbühl 
(mei t/m september). 
Het stadje boordevol 
monumenten wordt 
omringd door een 
stadsmuur en is vol-
gens velen de mooiste 
aan de Romantische 
Strasse.
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-REIZEN

over de Starnberger See met stops bij 
slot Berg – een zomerverblijf van 
Ludwig II – en de villa op Rozeneiland, 
waar hij graag met Sisi verbleef. Op  
de oever staat de Votiefkapel.

Romantisch Rothenburg 
Torens, poorten, schots en scheve huis-
jes, vestingwerken en wijnlokalen, in 
Rothenburg ob der Tauber lijkt de tijd  
te hebben stilgestaan en waan je je in  
de middeleeuwen. De beste plek om de 
binnenstad te bewonderen? Vanaf de 
stadsmuur! Op verschillende plekken 
kun je met een trap naar boven en op 
zo’n tien meter hoogte langs de binnen-
kant van de muur wandelen. Ook zeker 
doen: bij Bäckerei Striffler sneeuwballen 
proeven. Deze lokale, bolvormige  
gebakjes worden gemaakt van zanddeeg 
en bestoven met poedersuiker. 
baecker-striffler.de

Bier & Bratwurst
De gegrilde Nürnberger Bratwurst 
wordt er net zo luid bejubeld als de  
historische binnenstad. Eet hem  
bijvoorbeeld bij het populaire 
Bratwursthäusle of bij Zum Gulden 
Stern die hem sinds 1419 (!) serveert. 
Beide keukens grillen het worstje zoals 
het hoort, op geurig beukenhout. Lekker 
met een versgetapt biertje!  
Maar voordat je aan de vette hap gaat 
is er nog een historische binnenstad te 
verkennen. Hij wordt omringd door 
middeleeuwse muren, torens en een 
keizerlijk kasteel dat sinds de middel-
eeuwen ferm boven de stad uitsteekt.  
De straten zijn gevuld met prachtige 

kerken, vakwerkhuizen, fonteinen, 
maar ook het Albrecht-Dürer-Haus 
waar de wereldberoemde kunstenaar 
jaren woonde en het Germanische 
Nationalmuseum – in een pand waarin 
oud en nieuw harmonieus samengaan – 
met keizerlijke portretten van Dürer  
en een zelfportret van Rembrandt. 
bratwurstkueche.de, die-nuernberger-bratwurst.de, 

museen.nuernberg.de

Little Italy
De inwoners van Augsburg verkondin-
gen graag dat ze in de noordelijkste stad 
van Italië wonen. Geografisch is het  
lariekoek, maar dankzij de lieflijke  
kanaaltjes en de grote hoeveelheid 
bouwwerken uit renaissance snappen 
we wat ze bedoelen. Een hoogtepunt is 
het renaissance Rathaus met zijn gloed-
volle Goldener Saal. Deze pronkzaal is 
gevuld met marmer, verguld stucwerk 
en fresco’s. Ook het beklimmen van de 
naastgelegen Perlachtoren is een aanra-
der. Tenminste, als de gele vlag wappert. 
Want die hangt enkel uit bij goed weer.

Absoluut hoogtepunt
Wie de hele romantische route van begin 
(Würzburg aan de Main) tot einde 
(Füssen aan de voet van de Alpen) volgt, 
legt ruim vierhonderd kilometer af. 
Toch adviseren wij om er nog een paar 
kilometer aan toe te voegen; dan kun je 
genieten van de Zugspitze, letterlijk het 
hoogtepunt van Duitsland! Neem in 
Grainau het tandwieltreintje omhoog en 
geniet op bijna drieduizend meter hoog-
te van eeuwige sneeuw en uitzicht over 
de Duitse en Oostenrijkse bergtoppen.

6. Slot Hohenschwangau 
de  plek waar Ludwig II 
opgroeide.  
7. Lila gevel van een woon-
winkeltje in Schongau.
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Hotels
�  Ringhotel Loew’s Merkur is een  

gastvrij viersterrenhotel op  
vijfhonderd meter van het historische 
centrum van Nürnberg. 

�  Hotel Vienna House Easy Günzburg is 
een comfortabel viersterrenhotel op 
loopafstand van het historische 
stadscentrum met gezellige cafés en 
restaurants. 

�  Hotel Alte Post is een traditioneel 
Beiers driesterrenhotel dat bekend-
staat om zijn goede keuken en al hele-
maal vanwege het zelfgemaakte 
gebak.

Inbegrepen
�  3x overnachting en verblijf in 

Nürnberg, Ringhotel Loew’s Merkur 
�  3x overnachting en verblijf in 

Günzburg, Hotel Vienna House Easy 
Günzburg 

�  2x overnachting en verblijf in 
Oberammergau, Hotel Alte Post 

�  8x ontbijtbuffet
�  gratis wifi
�  toersitenbelasting Nürnberg en 

Günzburg
 �   stadstour Donauwörth bij boekingen 

tussen mei en sept. (55 km vanaf 
hotel in Günzburg)

Niet inbegrepen
�   vervoer �   overige maaltijden 
�  parkeerkosten: Nürnberg ca. € 12,50 

p.n. (parkeerplaats en - plaatsen), 
Günzburg ca. € 7 p.n. (parkeer-
garage) �  toeristenbelasting 

Oberammergau: ca. € 2 p.p.p.n. (ter 
plaatse te voldoen) �  reis-en/of annu
leringsverzekering
�  bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50
per boeking �  reserveringskosten 
€ 19,50 per boeking

Prijs en periode
Prijs per persoon per negendaagse au-
torondreis vanaf € 339 per persoon 
o.b.v. gebruik tweepersoonskamer. 
Vertrekperiode 1 april t/m 24 oktober 
2018. Aankomst dagelijks mogelijk.

Informatie  
en reserveren
Reserveren kan via margriet.nl/roman-
tischestrasse of telefonisch bij de reis-
adviseurs van de Jong Intra Vakanties 
op 0180 – 45 78 03. Vermeld de speci-
ale reiscode ADDE9Z9.  
Op deze aanbieding zijn de ANVR/ 
SGR- voorwaarden van toepassing.

     Sprookjeskastelen, oude 
vestingen, frisgroene   
     wijngaarden en sneeuwwitte  
    bergtoppen: ontdek  
      de Romantische Route

NEGENDAAGSE AUTORONDREIS  
INCLUSIEF STADSTOUR  
DONAUWÖRTH VANAF € 339 P.P. 
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Forggensee met in 
de verte de Alpen.
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