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Voorwoord 
Wij maakten deze autocarreis in het kader van ons practicum Travel Management voor 

de opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement. 

Wij hebben een 8-daagse reis uitgewerkt langs de fantastische Donau voor senioren 

vanaf 60 jaar. Deze reis vindt plaats van 13 september tot en met 20 september. Dit valt 

buiten de zomervakantie. Dit betekent buiten het hoogseizoen en grote drukte, maar nog 

steeds heel aangenaam om te bezoeken.  

  

We hebben een reis uitgewerkt langs de Donau met een perfecte variatie tussen cultuur, 

natuur en gastronomie. Ook is er een goede mix tussen begeleide activiteiten en vrije 

tijd. We hebben er een onvergetelijke reis van gemaakt waarbij het groepsgevoel ook 

centraal staat en er herinneringen zullen gemaakt worden voor het leven.  

 

1 Bestemmingsinfo  
We reizen niet om te ontsnappen aan het leven, maar om het leven niet aan ons te laten 

ontsnappen. Wat is er aangenamer dan wakker te worden naast een kabbelend beekje, de 

frisse berglucht op te snuiven en op ontdekkingsreis te gaan naar het onbekende?  

Als u op zoek bent naar al deze aspecten tijdens uw reis, is deze autocarreis de perfecte 

manier om aan uw verwachtingen te voldoen. Laat u meevoeren op het vreedzame, 

kabbelende water van de wondermooi Donau.     

 

Tijdens deze reis verblijft u enerzijds in Duitsland en anderzijds voor een kortere periode 

in Oostenrijk. In Duitsland gaat u kennis maken met een aantal prachtige steden genaamd 

Ingolstadt, Regensburg en Deggendorf. In Oostenrijk kan u op ontdekking gaan in de 

bruisende steden van Eferding en Linz. 

 

Duitsland, of officieel gezien de Bondsrepubliek Duitsland is een land gelegen in Midden-

Europa. De hoofdstad is Berlijn en de officieel gesproken taal is Duits. Duitsland heeft de 

grootste bevolking van de Europese Unie.  

 

Duitsland is één van de grootste landen van Europa met daarnaast ook één van de grootste 

economieën ter wereld. Duitsland herbergt een heel erg belangrijke, lange en gevoelige 

geschiedenis verscholen.   

 

Van noord naar zuid Duitsland zit er veel afwisseling in het landschap. In het noorden is 

de streek eerder vlak. Dit wordt de Duitse laagvlakte genoemd. Er komen lage bergen voor 

in het midden en grote bergen in het zuiden. Bovendien is het een erg groen land dat 

voornamelijk bestaat uit naaldbossen.  

 

Daarnaast staat Duitsland bekend om zijn muziek. Dit is al eeuwenlang zo. Veel beroemde 

componisten komen uit Duitsland waaronder misschien wel de meest befaamde, Ludwig 

Van Beethoven.  

 

Ten slotte is eten voor de Duitsers een traditie en dit merkt u meteen op aan hun 

eetgewoontes. Zoals u zelf misschien al wel wist is de braadworst één van de populairste 

etenswaren van het land. Al deze specialiteiten gaat u zelf kunnen ontdekken tijdens deze 

reis!  

 

Naast Duitsland bezoekt u het intrigerende Oostenrijk. Net zoals Duitsland is Oostenrijk 

ook een Midden-Europees land. De hoofdstad van Oostenrijk is Wenen. De officiële taal is 

Duits. Het land ligt in de grasgroene Alpen. Oostenrijk staat ook bekend om zijn natuurlijke 

schoonheid en oude steden.  

 



Page 4 of 108 

 

Oostenrijk heeft een bergachtig tot heuvelachtig landschap. Het noorden en het uiterste 

zuiden van het land zijn het vlakst en hebben minder bergen.  

 

Het land staat bekend om zijn aard om geliefd te zijn voor natuurliefhebbers, fietsers en 

wandelaars. De Oostenrijkers zijn enorm trots op hun natuur en beschermen deze dan ook 

met hart en ziel. Het kleine witte bloemetje ‘Edelweiss’ is het nationale symbool van 

Oostenrijk dat vroeger door bergbeklimmers werd geplukt als trofee.  

 

De Oostenrijkse keuken kent veel gelijkenissen met de Duitse keuken. Toch zijn er 

gerechten die als typisch Oostenrijks beschouwd worden. De schnitzel en apfelstrüdel zijn 

hier twee voorbeelden van.  

 

Er staan onwijs veel mooie herinneringen op u te wachten tijdens uw reis langs de 

charmante Donau. Aan u om deze te gaan zoeken en te koesteren voor de rest van uw 

leven. Daarbij komt als pluspunt dat er op de reis vriendschapsbanden worden gesmeden 

die u nooit meer zal vergeten! 

  

https://wikikids.nl/Schnitzel
https://wikikids.nl/Apfelstrudel
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2 Reisomschrijving  
2.1 Dag 1 

2.1.1 Dagprogramma 
Uur Activiteit  

07.00 uur Vertrek vanuit station Leuven naar Esso Tankstation (299 km – 3u12 min) 

10.15 uur Aankomst aan Esso tankstation. Rustpauze 

11.30 uur Vertrek vanuit Esso tankstation naar NH Hotel Ingolstadt. (403 km – 4u8 

min) 

15.45 uur Aankomst NH Hotel Ingolstadt en inchecken 

16.30 uur Vertrek van NH Hotel Ingolstadt naar Armeemuseum (2,6 km – 6 min) 

16.45 uur Aankomst en bezoek aan Armeemuseum 

18.00 uur Einde bezoek. Vertrek vanuit Armeemuseum naar NH Hotel Ingolstadt 
(2,6 km – 6 min) 

18.15 uur Aankomst in het hotel. Uitrusten. 

19.00 uur Diner in het hotel.  

Vrije avond 

 

2.1.2 Beschrijving  
07.00 uur 

U start deze onvergetelijke reis vanuit het station van Leuven. Hier vertrekt u met de bus 

naar de eerste bestemming, namelijk Ingolstadt. Onderweg maakt u nog een tussenstop 

aan het tankstation Esso waar u even kan rusten. (299 km – 3u12 min)  

Figuur 1: Hele route met autocar van Station Leuven naar Tankstation Esso (eerste stopplaats) 
Bron: Google Maps  

 

10.15 uur  

U komt aan bij het tankstation. Hier kan u even rusten, iets eten en drinken en rustig 

naar het toilet gaan. 

 

11.30 uur 

Na een pauze, stapt u terug in en wordt de reis verdergezet richting het hotel in 

Ingolstadt. (403 km – 4u8 min) 
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Figuur 2: Route met autocar van tankstation Esso naar NH Hotel Ingolstadt 
Bron: Google Maps 
 

15.45 uur  

Na een lange rit, komt u aan in het hotel waar u 2 nachten gaat verblijven. Namelijk het 

NH Hotel Ingolstadt. U verblijft hier op basis van halfpension. De overnachting gebeurt in 

een tweepersoonskamer met twee aparte bedden.  

Als u de check-in heeft gedaan, heeft u nog even de tijd om uit te rusten om vervolgens 

naar de volgende activiteit te gaan. 

 

 

16.30 uur 

Nadat u even heeft uitgerust, vertrekt u met de autocar naar het Armeemuseum. (2,6 km 

– 6 min) 

 

Figuur 3: Exterieur NH Hotel Ingolstadt. 

Bron: Trip.com  
Figuur 4: Slaapkamer NH Hotel Ingolstadt. 

Bron: Hrs.com  
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Figuur 5: Route met autocar van NH Hotel Ingolstadt naar Armeemuseum 

Bron: Google Maps 
 

16.45 uur 

U komt aan in het Armeemuseum en u gaat deze ook bezoeken. Dit is een museum dat 

vertelt over de militaire geschiedenis van de streek. De hoofdcollectie wordt bewaard in 

het nieuwe kasteel. De permanente tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog werd 

geopend in Reduit Tilly in 1994. 

Ook is het museum gevestigd in een kasteel, dit is dus een heel gepaste locatie.  

 

 

 

18.00 uur 

Na het bezoek aan het Armeemuseum, vertrekt u met de autocar terug richting het 

hotel. (2,6 km – 6 min)  

Figuur 6: Exterieur Armeemuseum 
Bron: Armeemuseum.de  Figuur 7: Interieur Armeemuseum 

Bron: Bayern.by  
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Figuur 8: Route met autocar van het Armeemuseum naar NH Hotel Ingolstadt.  
Bron: Google Maps 

 

18.15 uur 

Als u aankomt in het hotel, heeft u nog even de tijd voor het diner begint.  

 

19.00 uur 

U gaat dineren in het restaurant van het hotel, namelijk restaurant Maximiliaan.  

Na het avondeten heeft u een vrije avond.  

 

 

 
Figuur 9: Hele route met autocar voor dag 1 
Bron: Google Maps 
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2.2 Dag 2 

2.2.1 Dagprogramma 
Uur Activiteit 

07.30 uur Ontbijt in het hotel 

09.00 uur Vertrek van NH Hotel Ingolstadt naar Asamkirche (3,3 km – 10 min) 

09.15 uur Aankomst en bezoek aan Asamkirche. 

10.00 uur Einde bezoek. Vertrek van Asamkirche naar Audiforum (2,4 km – 7 min) 

10.15 uur Aankomst en bezoek met gids door het museum 

11.45 uur Einde gidsbezoek door het museum. Vertrek met autocar van Audiforum 

naar Schanzer Restaurant (3,1 km – 10 min)  

12.00 uur Aankomst en lunch in Schanzer Restaurant.  

13.30 uur Einde lunch. Vertrek met autocar van Schanzer Restaurant naar Theater 

Bus Parkplatz (1,7 km – 5 min)  

13.35 uur Aankomst Theater Bus Parkplatz. Vertrek te voet naar centrum 

Ingolstadt. (500 m – 6 min)  

13.45 uur Aankomst centrum Ingolstadt. 

14.00 uur Start gidstocht door de oude stad 

16.00 uur Einde gidstocht. Vertrek te voet naar Theater Bus Parkplatz. (500 m – 6 

min) 

16.10 uur Aankomst Theater Bus Parkplatz. Vertrek met autocar naar Ingolstadt 

Village (6,1 km – 12 min) 

16.25 uur Aankomst en bezoek aan Ingolstadt Village 

18.00 uur Vertrek met autocar van Ingolstadt Village naar NH Hotel Ingolstadt. (3,1 

km – 6 min) 

18.15 uur Aankomst hotel. 

18.30 uur Diner in het hotel. Vrije avond 

 

2.2.2 Beschrijving  
07.30 uur 

U start de dag met een ontbijt in het hotel.  

 

09.00 uur 

Na het ontbijt, vertrekt u vanuit het hotel naar de eerste bezienswaardigheid, namelijk 

de Asamkirche. (3,3 km – 10 min)  

 

 
Figuur 10: Route met autocar van NH Hotel Ingolstadt naar Asamkirche 
Bron: Google Maps 
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09.15 uur 

Als u aankomt aan de Asamkirche, gaat deze ook bezoeken.  

Deze barokke kerk uit de 18e eeuw is één van de toppunten van Ingolstadt. De 

buitenkant is vooral in de barokstijl, maar langs de binnenkant kan je veel rococo 

kenmerken terugvinden. 

Het hoogtepunt is de gigantische plafondschildering.  
 

 

 

10.00 uur 

Na het bezoek aan de Asamkirche, vertrekt u met de autocar naar het Audiforum. (2,4 km 

– 7 min)  

 

 
Figuur 13: Route met autocar van Asamkirche naar Audiforum  
Bron: Google Maps 

 

10.15 uur 

Als u aankomt aan het Audiforum, gaat u deze ook bezoeken.  

Ingolstadt is de geboorteplaats van Audi. Het is een groot complex met kantoren, een 

fabriek en een museum.  

Het is het museum dat u gaat bezoeken. Het museum schetst de hele geschiedenis van 

Audi met modellen van de jaren 40 tot nu toe. Bij dit museum krijgt u een rondleiding 

gegeven door een gids.  

Figuur 11: Exterieur Asamkirche 
Bron: Hochzeitsgezwitscher.de  

Figuur 12: Interieur Asamkirche 
Bron: Ingolstadt-tourismus.de  
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11.45 uur 

Na het bezoek aan het Audiforum, vertrekt u naar het Schanzer Restaurant waar u gaat 

lunchen. (3,1 km – 10 min) 

 
Figuur 16: Route met autocar van Audiforum naar Schanzer Restaurant 

Bron: Google Maps  
 

12.00 uur 

Als u aankomst in het Schanzer Restaurant, gaat u hier ook lunchen. Dit restaurant is 

gespecialiseerd in de lokale gastronomie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Exterieur Audiforum  

Bron: Audi-mediacenter.com  
Figuur 15: Interieur Audiforum 
Bron: Tripadvisor.nl  

Figuur 17: Interieur Schanzer Restaurant  
Bron: Tripadvisor.nl  
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13.30 uur  

Na de lunch, vertrekt u met de autocar naar Theater Bus Parkplatz. Dit is een gratis 

parking waar de autocar gaat staan, terwijl u de oude stad gaat bezoeken. (1,7 km – 5 

min) 
 

 
Figuur 18: Route met autocar van Schanzer Restaurant naar Theater Bus Parkplatz 
Bron: Google Maps 

 

13.35 uur 

Als u bent aangekomen op de parking, vertrekt u vervolgens te voet naar het centrum 

van Ingolstadt. (500 m – 6 min)  

 

 
Figuur 19: Route te voet van Theater Bus Parkplatz naar centrum Ingolstadt 
Bron: Google Maps 
 

13.45 uur 

U komt aan in het centrum van Ingolstadt. 

 

14.00 uur 

De rondleiding door de oude stad gaat van start. Gedurende 2 uur lang gaat u met een 

gids de oude stad verkennen.  
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16.00 uur 

Na deze fantastische rondleiding, keert u terug naar de parking van de autocar. (500 m – 

6 min)  

 

 
Figuur 20: Route te voet van centrum Ingolstadt naar Theater Bus Parkplatz 
Bron: Google Maps 

 

16.10 uur 

Als u aankomt op de parking, vertrekt u met de autocar naar Ingolstadt Village. (5,8 km – 

10 min)  

 

 
Figuur 21: Vertrek met autocar van Theater Bus Parkplatz naar Ingolstadt Village 
Bron: Google Maps 

 

16.25 uur 

Als u aankomt in Ingolstadt Village, gaat u deze natuurlijk ook bezoeken. Dit is een 

outlet met veel winkels en cafés waar u kan ontspannen en natuurlijk ook nieuwe kleren 

kopen.  
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Figuur 22: Ingolstadt Village 
Bron: Arrivalguides.com  

18.00 uur 

Na even een gezellig namiddag winkelen, is het tijd om terug te keren naar het hotel. 
(3,1 km – 6 min)  
 

 
Figuur 23: Route met autocar van Ingolstadt Village naar NH Hotel Ingolstadt 

Bron: Google Maps  

 

18.15 uur 

U komt aan in het hotel. 

 

18.30 uur 

Zoals gisteren, gaat u ook dineren in het hotel.  

Na het diner heeft u een vrije avond.  
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Figuur 24: Hele route met autocar voor dag 2 
Bron: Google Maps  
 

 
Figuur 25: Hele route te voet voor dag 2 
Bron: Google Maps 
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2.3 Dag 3 

2.3.1 Dagprogramma 
Uur Activiteit 

07.00 uur Ontbijt in het hotel  

08.00 uur Uitchecken. Vertrek van NH Hotel Ingolstadt naar The Walhalla (93 km – 

1u15min) 

09.15 uur Aankomst en bezoek aan The Walhalla 

10.15 uur Einde bezoek. Vertrek met autocar van The Walhalla naar Parking 

Garage at Dachauplatz (11,4 km – 20 min) 

10.35 uur Aankomt aan Parking Garage Dachauplatz. Vertrek te voet naar Dom van 

Regensburg (400 m – 5 min) 

10.45 uur Aankomst en bezoek aan de Dom van Regensburg  

11.30 uur Einde bezoek. Vertrek te voet van de Dom van Regensburg naar 

Restaurant Leerer Beutel (400 m – 5 min)  

11.45 uur Aankomst en lunch in restaurant Leerer Beutel.  

13.00 uur Einde lunch. Vertrek te voet van restaurant Leerer Beutel naar Workshop 

‘Brew Your Own Beer’. (1,2 km – 15 min) 

13.15 uur Aankomst en start workshop ‘Brew Your Own Beer’. 

16.45 uur Einde workshop ‘Brew Your Own Beer’. Vertrek te voet terug naar de 

Parking garage at Dachauplatz. (1,2 km – 15 min) 

17.00 uur Aankomst aan de autocar. Vertrek van restaurant parking garage 

Dachauplatz naar Hotel Includio. (5,3 km – 11 min) 

17.15 uur Aankomst in hotel Includio. Inchecken. Bagage naar de kamer en even 

opfrissen. 

18.00 uur Avondeten in het hotel 

19.00 uur Optioneel: Vertrek van hotel Includio naar Bus Parkplatz (5,7 km – 12 

min) 

19.15 uur Aankomst Bus Parklatz. Vertrek te voet naar Dörnberg Park (850 m – 10 

min) 

19.30 uur Aankomst in Dörnberg Park. Start van de avondwandeling 

20.30 uur Einde avondwandeling. Vertrek te voet van Dörnberg Park naar Bus 

Parkplatz (850 m – 10 min) 

20.45 uur Aankomst Bus Parkplatz. Vertrek van Bus Parkplatz naar Hotel Includio 
(5,7 km – 15 min) 

21.00 uur Aankomst in hotel Includio. Vrije avond.  

 

2.3.2 Beschrijving 
07.00 uur 

Om de dag te starten, ontbijt u stevig in het hotel.  

 

08.00 uur 

Na het ontbijt, checkt u uit in het hotel en vertrekt u vanuit het hotel naar het volgend 

stadje. Dit stadje heeft als naam Regensburg. Hier gaat u de eerste activiteit doen en dit 

is The Walhalla. (93 km – 1u15 min) 

Regensburg is een stad in Duitsland, gelegen in het oostelijke deel van Beieren. Het is 

een havenstad met veel scheepswerven. 

Het stadscentrum van Regensburg heeft WOII overleefd en is één van de best bewaarde 

middeleeuwse steden van Duitsland. 

De stad is de hoofdstad van Oberpfälz en de Beierse Jura, ook wel bekend als Oberpfälz 

Jura. In feite komen twee grotere regio’s samen: Frankische Alb en Beierse Woud.  

Het is ook de bisschoppelijke stad van het bisdom Regensburg.  
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Figuur 26: Route met autocar van NH Hotel Ingolstadt naar The Walhalla 
Bron: Google Maps 

 

09.15 uur 

Na de aankomst aan The Walhalla, gaat u deze natuurlijk ook bezoeken. Dit bezoek 

neemt 1 uur tijd in beslag. Dit bezoekt u met een gids.  

Dit is één van de meest populaire bestemmingen in Oberpfälz. Lokale bevolking en 

toeristen van alle leeftijden verwonderen zich over de tijdloze charme van vervlogen 

tijden en worden ondergedompeld in de Beierse mythologie.  

Deze eregalerij is vernoemd naar Valhalla, de rustplaats van gevallen krijgers in de 

Noorse mythologie. 358 treden leiden naar een majestueus portaal. Dit leidt naar een 

ruime hal bedekt met elegant marmer. 

Voor de inwoners van Regensburg is The Walhalla een historisch ontmoetingspunt. Ze 

brengen hier de dag en nacht door met een glas wijn of met een gitaar, wandelen door 

de vruchtbare groene uiterwaarden en bewonderen het idyllische uitzicht op de vallei. 

Het monument is een plek om contact te maken met mensen en terug te kijken op de 

glorieuze jaren van het verleden, precies zoals koning Ludwig van Beieren had gehoopt.  

 

10.15 uur 

Na een fantastische start van de dag, vertrekt u vanuit The Walhalla naar de volgende 

activiteit, namelijk de Dom van Regensburg. Hier wordt de autocar geparkeerd aan de 

Parking Garage at Dachauplatz. (11,4 km – 20 min) 

 

Figuur 27: Exterieur van The Walhalla  
Bron: Wikipedia.org 

Figuur 28: Interieur The Walhalla  
Bron: Wikipedia.org  



Page 18 of 108 

 

 
Figuur 29: Route met autocar van The Walhalla naar Parking Garage at Dachauplatz 
Bron: Google Maps 

 

10.35 uur 

Vanuit de parking moet u nog een heel klein stukje te voet om de Dom van Regensburg 

te bereiken. (400 min – 5 min)  

 

 
Figuur 30: Route te voet van Parking Garage at Dachauplatz naar Dom van Regensburg 

Bron: Google Maps 

 

10.45 uur 

Als u bent aangekomen, gaat u dit op eigen houtje bezoeken. U kan deze kerk gewoon 

gratis betreden.  

Dit is de beroemdste kerk in Regensburg en de kathedraal van het bisdom Regensburg.  

Deze kerk is één van de belangrijkste gotische kerken in Zuid-Duitsland en de enige 

gotische kathedraal in Beieren. Ook staat het bekend als de zetel van de kathedraal van 

Regensburg, één van de oudste jongenskoren ter wereld.  

De huidige kathedraal is een opvolger van de romaanse voorganger. Van de 

oorspronkelijke kerk is alleen de Eselsturm aan de noordkant van de huidige kathedraal 

overgebleven. De oostkant van de huidige kerk is de oudste.  
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11.30 uur 

Na het bezoek, gaat u door naar het restaurant Leerer Beutel waar u gaat lunchen. (400 

m – 5 min)  

 

 
Figuur 33: Route te voet van Dom van Regensburg naar Restaurant Leerer Beutel 
Bron: Google Maps 

 

11.45 uur 

U gaat hier lunchen. Dit restaurant is gelegen in het centrum van Regensburg.  

De regionale keuken van Oberpfälz is vaak geïnspireerd door invloeden die de gastheer 

tijdens zijn reizen met zich meebrengt. Deze mix van traditionele seizoen keuken en 

nieuwe ontdekkingen van ver zorgt voor culinaire afwisseling. 

Ook worden er vegetarische, veganistische en glutenvrije gerechten klaargemaakt.  

 

Figuur 31: Exterieur Dom van Regensburg 
Bron: Commons.wikimedia.org 

Figuur 32: Interieur Dom van Regensburg 
Bron: Wikipedia.org  
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13.00 uur 

Nadat u goed heeft gegeten, heeft u de kans om uw echte Duitse bier te brouwen. 

Omdat dit niet zo ver is gelegen van het restaurant Leerer Beutel, gaat u te voet naar de 

workshop Brew Your Own Beer. (1,2 km – 15 min)  
 

 
Figuur 36: Route te voet van Restaurant Leerer Beutel naar workshop ‘Brew Your Own Beer’ 

Bron: Google Maps 

 

13.15 uur 

Eens u bent aangekomen op de locatie, gaat de workshop van start.  

Hier krijgt u de kans om samen met experts een eigen uniek bier te brouwen. Ook krijgt 

u de kans om verschillende brouwsels te proeven en deze te combineren met lokale 

specialiteiten. 

Om van uw biertje te genieten, krijgt u ook nog 8 kleine degustaties in combinatie met 

brood, kazen en vleeswaren.  

Figuur 34: Exterieur Restaurant Leerer Beutel 
Bron: Wikipedia.org 

Figuur 35: Interieur Restaurant Leerer Beutel 
Bron: Tripadvisor.be 
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Figuur 37: Workshop ‘Brew Your Own Beer’ 

Bron: tourismus.regensburg.de 

 

16.45 uur 

Nadat u kennis heeft gemaakt van een echt typisch zelfgemaakt Duits bier, gaat u terug 

naar de autocar die staat geparkeerd aan de Parking Garage at Dachauplatz. (1,2 km – 15 

min)  
 

 
Figuur 38: Route te voet van workshop ‘Brew Your Own Beer’ naar Parking Garage at Dachauplatz 
Bron: Google Maps 

 

17.00 uur 

Eens u bent aangekomen aan de autocar, vertrekt u richting Hotel Includio, waar u gaat 

overnachten. (5,3 km – 11 min) 

 

 
Figuur 39: Route met autocar van Parking Garage at Dachauplatz naar Hotel Includio 
Bron: Google Maps 
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17.15 uur 

Wanneer u aankomt in het hotel, gaat u zich inchecken en gaat u naar de kamer waar u 

zich even kan opfrissen. 

Dit hotel is gelegen op 5 kilometer van de kathedraal van Regensburg. Dit is dus de 

ideale situering van dit fantastisch hotel. 

Ook kan u gebruik maken van een 24-uurs receptie, roomservice en gratis WIFI. 

U overnacht in een tweepersoonskamer, met twee aparte bedden. In de prijs zit het 

ontbijt en avondeten inbegrepen.  

Alle kamers zijn uitgerust met airconditioning, een flatscreen-tv, waterkoker, douche, 

haardroger en een bureau. 

 
Figuur 40: Exterieur Hotel Includio 
Bron: Cobiax.com  

 

 

18.00 uur 

Als u zich heeft opgefrist, gaat u naar het restaurant van het hotel waar u gaat dineren. 

 

19.00 uur 

De mensen die moe zijn kunnen een avondje doorbrengen op hotel om wat uit te rusten. 

De andere die nog een avondactiviteit willen doen, kunnen naar het Dörnbergpark gaan. 

U vertrekt dan van Hotel Includio met de autocar, naar Bus Parkplatz voor de gratis 

parking van de autocar. (5,7 km – 12 min)  

 

 
Figuur 42: Route met autocar van Hotel Includio naar Bus Parkplatz 

Bron: Google Maps 

 

19.15 uur 

Als u aankomt op de parking, moet u nog een klein stukje te voet om het Dörnberg Park 

te bereiken. (850 m – 10 min) 

Figuur 41: Slaapkamer Hotel Includio 
Bron: Nl.hotels.com  



Page 23 of 108 

 

 
Figuur 43: Route te voet van Bus Parkplatz naar Dörnberg Park 
Bron: Google Maps 

 

19.30 uur 

Als u bent aangekomen in het park, kan u hier nog een avondwandeling maken en 

genieten van het fantastisch uitzicht. U moet hier geen inkom betalen.  

De naam ‘Dörnbergpark’ is te danken aan de algemene directeur Ernst Friederich von 

Dörnberg, die de meest ongebruikte delen van het stadscentrum ombouwde tot een 

landschapspark naar een Engels model. 

De dag van vandaag, komen de parkgebouwen allemaal uit verschillende tijdperken.  

 
Figuur 44: Dörnbergpark 
Bron: Tourismus.regensburg.de 

 

20.30 uur 

Na een fantastische wandeling, keert u terug te voet naar de Bus Parkplatz. (850 m – 10 

min) 

 
Figuur 45: Route te voet van Dörnbergpark naar Bus Parkplatz 
Bron: Google Maps 
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20.45 uur 

Eens u bent aangekomen op de parkeerplaats, rijdt u met de autocar naar Hotel Includio. 
(6,4 km – 13 min)  

 
Figuur 46: Route met autocar van Bus Parkplatz naar Hotel Includio 

Bron: Google Maps 

 

21.00 uur 

Als u bent aangekomen op hotel, kan u nog genieten van een rustige avond. U moet er 

wel voor zorgen dat uw bagage op tijd is ingepakt morgen vroeg, want morgenvroeg 

vertrekt u direct na het ontbijt.  

 
Figuur 47: Hele route te voet voor dag 3 

Bron: Google Maps 

 

 

 
Figuur 48: Hele route met autocar voor dag 3 
Bron: Google Maps 
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2.4 Dag 4 

2.4.1 Dagprogramma 
Uur Activiteit 

08.00 uur Ontbijt in het hotel 

09.30 uur Einde ontbijt. Uitchecken. Vertrek van Hotel Includio naar Hotel 

Donauhof (71,1 km – 41 min) 

10.15 uur Aankomst Hotel Donauhof. Autocar parkeren. Vertrek te voet van 

Hotel Donauhof naar Town Museum (700 m – 9 min) 

10.25 uur Aankomst en bezoek aan Town Museum 

11.45 uur Einde bezoek. Vertrek te voet van Town Museum naar Gasthaus zur 

Knödelwerferin (500 m – 6 min) 

11.55 uur Aankomst Gasthaus zur Knödelwerferin. Start lunch 

13.30 uur Einde lunch. Vertrek te voet van Gasthaus Zür Knödelwerferin naar 

Handwerksmuseum (500 m – 6 min) 

13.40 uur Aankomst en bezoek aan Handwerksmuseum 

15.00 uur Einde bezoek. Vertrek te voet van Handwerksmuseum naar Hotel 

Donauhof. (750m-9 min) 

15.15 uur Aankomst hotel. Inchecken. Opfrissen en even uitrusten 

18.00 uur Diner in het hotel 

20.00 uur Vrije avond  

 

2.4.2 Beschrijving 
08.00 uur 

U start de dag met een ontbijt in Hotel Includio. 

 

09.30 uur 

Na het ontbijt, gaat u zich uitchecken en wordt de reis verdergezet. 

U vertrekt vanuit Hotel Includio naar het volgende hotel, Hotel Donauhof. (71,7 km – 41 

min) 

 

 
Figuur 49: Route met autocar van Hotel Includio naar Hotel Donauhof 
Bron: Google Maps  

 

10.15 uur 

Als u bent aangekomen aan het hotel, gaat de autocar zich parkeren op de parking van 

het hotel en blijft de autocar hier voor de rest van de dag staan.  

U gaat de rest van de activiteiten te voet doen. U vertrekt te voet van Hotel Donauhof 

naar het Town museum. (700 m – 9 min) 
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Figuur 50: Route te voet van Hotel Donauhof naar Town Museum 
Bron: Google Maps 

 

10.25 uur 

U komt aan en u gaat het Town Museum ook bezoeken. Dit gebouw is ontworpen door 

architect Johann Babtist Schot uit München.  

Het doel van dit museum is om de culturele, economische en sociale ontwikkeling van de 

stad en haar regio onder de aandacht te brengen.  

Op de bovenste verdieping van het museum, worden meestal diverse cultuurhistorische 

tentoonstellingen aangeboden.  

 
Figuur 51: Town Museum Deggendorf 
Bron: Nl.m.wikipedia.org 

 

11.45 uur 

Na het bezoek aan het Town museum, vertrekt u te voet naar Gasthaus Zur 

Knödelwerferin waar u gaat lunchen. (500 m – 6 min) 



Page 27 of 108 

 

 
Figuur 52: Route te voet van Town Museum naar Gasthaus Zur Knödelwerferin 

Bron: Google Maps 

 

11.55 uur 

Als u bent aangekomen, gaat u van start met de lunch. 

Gasthaus Zur Knödelwerferin verwent u niet alleen met bijzondere knoedels, maar ook 

met culinaire specialiteiten uit Deggendorf zelf en uit de buurlanden.  

 

13.30 uur 

Na de lunch, vertrekt u te voet van Gasthaus Zur Knödelwerferin naar 

Handwerksmuseum. (500 m – 6 min) 
 

 
Figuur 53: Route te voet van Gasthaus Zur Knödelwerferin naar Handwerksmuseum 
Bron: Google Maps 

 

13.40 uur 

Als u bent aangekomen in het museum, dan gaat u van start met het bezoek van dit 

fantastisch museum.  

 

Dit museum, dat gewijd is aan regionaal en nationaal handwerk, maakt gebruikt van een 

reeks historische apparatuur om de veranderingen in het handwerk sinds het pre-

industriële tijdperk te demonstreren. 
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De geschiedenis van de grafische industrie illustreert de mechanisatie van 

werkprocessen. In de sectie “Ambachten in het industriële tijdperk” wordt de 

gordelwerkplaats als voorbeeld genomen om verschillende ontwikkelingspaden van de 

stedelijke ambachtsindustrie te bespreken.  

 
Figuur 54: Handwerksmuseum 
Bron: Bayerischer-wald.de 

 

15.00 uur 

Na het bezoek aan het Handwerksmuseum, vertrekt u te voet naar Hotel Donauhof.    
(750 m – 9 min) 

 
Figuur 55: Route te voet van Handwerksmuseum naar Hotel Donauhof 
Bron: Google Maps 

 

15.15 uur 

Als u bent aangekomen in het hotel, gaat u zich inchecken. Nadien heeft u even de tijd 

om uzelf op te frissen en even uit te rusten. 

Hotel Donauhof is zeer centraal gelegen. Op nog geen 10 minuten van het centrum van 

Deggendorf. 

U overnacht in een tweepersoonskamer met een tweepersoonsbed, maar wel met twee 

aparte matrassen. U verblijft op basis van halfpension.  

Elke kamer heeft een eigen badkamer met haardroger. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
    Figuur 57: Exterieur Hotel Donauhof 
   Bron: Booking.com 

Figuur 56: Slaapkamer Hotel Donauhof 
Bron: Hotel.info 
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18.00 uur 

Als u zich heeft opgefrist en even heeft uitgerust, gaat u dineren in het restaurant van 

het hotel. 

 

20.00 uur 

Na een gezellig diner en een gezellige dag te hebben heeft u nog een vrije avond. 

 

 
Figuur 58: Hele route met autocar voor dag 4 

Bron: Google Maps 

 

 
Figuur 59: Hele route te voet voor dag 4 
Bron: Google Maps 
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2.5 Dag 5 

2.5.1 Dagprogramma 
Uur Activiteit  

09.00 uur Ontbijt in het hotel 

10.15 uur Uitchecken. Vertrek van Hotel Donauhof naar Parkhaus Zentralgarage 

Passau (52,8 km – 39 min) 

11.00 uur Aankomst Parkhaus Zentralgarage Passau. Vertrek te voet van parking 

naar Dom van Passau. (12 min – 900 m) 

11.15 uur Aankomst en bezoek aan Dom van Passau.  

12.00 uur Bijwonen orgelconcert Dom van Passau 

12.30 uur Einde orgelconcert. Vertrek te voet van Dom van Passau naar Restaurant 

Culinarium (550 m – 7 min)  

12.40 uur Aankomst en lunch in Restaurant Culinarium  

13.30 uur Einde lunch. Vertrek te voet van restaurant Culinarium naar The Three 

River Conjunction (1,3 km – 15 min) 

13.45 uur Aankomst aan The Three River Conjunction  

14.00 uur Boat Cruise “Three Rivers” Sightseeing Tour 

14.45 uur Einde Boat Cruise. Vrij tijd in de stad met enkele opties: 

- Veste Oberhaus (1,2 km – 20 min) 

- Höllgasse (850 m – 10 min) 

18.30 uur Vertrek te voet van Höllgasse naar Parkhaus Zentralgarage in Passau 
(900 m – 13 min) 

18.45 uur Aankomst in Parkhaus Zentralgarage. Vertrek met autocar naar 

Gasthaus Vogl. (2,2 km – 5 min) 

19.00 uur Aankomst en start diner in Gasthaus Vogl 

21.00 uur Einde diner. Vertrek met autocar van Gasthaus Vogl naar Hotel 

Dreiflüssehof (6,2 km – 9 min) 

21.15 uur Aankomst hotel. Inchecken en vrije avond  

 

2.5.2 Beschrijving  
09.00 uur 

U start de dag met een ontbijt in het hotel.  

 

10.15 uur  

Na het ontbijt, checkt u uit en vertrekt u met de autocar naar Passau. Hier rijdt u eerst 

naar Parkhaus Zentral Garage waar de autocar wordt geparkeerd. (52,8 km – 34 min) 

 

 
Figuur 60: Route met autocar van Hotel Donauhof naar Parkhaus Zentralgarage 
Bron: Google Maps 
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11.00 uur 

Als u aankomt aan de parking, vertrekt u te voet naar de Dom van Passau. (12 min – 900 

m). 
 

Tijdens de wandeling passeert u langs The Residenz. Deze resident dat werd gebouwd 

door de prins-bisschop in gotische stijl, geeft de stad een eigen sfeer van de gouden 

periode.  

Dit bezienswaardigheid wordt door zowel binnen- als buitenlanders aangeraden en u gaat 

er zeker van versteld staan.  

 

 
Figuur 61: Residenz 
Bron: Wikipedia.org 

 

 
Figuur 62: Route te voet van Parkhaus Zentral garage Passau naar Dom van Passau  
Bron: Google Maps 

 

11.15 uur 

Als u aankomt aan de Dom van Passau, gaat u deze ook bezoeken. Dit is een kerk dat u 

gratis mag betreden, u moet enkel betalen als u graag het orgelconcert wil bijwonen.  

De kerk die hier stond, werd in 1662 massaal afgebrand, maar werd gedeeltelijk 

gerestaureerd en opgenomen in de nieuwe kathedraal. Dit zorgt ervoor dat de kerk twee 

stijlen uitstraal. De barokstijl uit de 17e eeuw en de gotische stijl van de voormalige kerk. 

Daarom is het geweldig om dit te zien.  

Wat deze kerk ook zo interessant maakt, is dat het grootste koepelorgel ter wereld in de 

kerk staat. Het is niet alleen erg groot, maar ook prachtig gedecoreerd, wat een typische 

vertegenwoordiger is van de barokstijl. 
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Figuur 63: Dom van Passau 
Bron: Wikipedia.org 

 

12.00 uur 

Na het bezoek van de dom, geniet u ook nog even van een klein orgelconcert. Gedurende 

dertig minuten lang, gaan muzikanten van de kathedraal om beurten een klein stukje op 

het orgel spelen. Wat het concert nog unieker maakt, is dat de muzikanten liederen 

zullen spelen doorheen de eeuwen.  

 
Figuur 64: Orgel Dom van Passau 
Bron: Bistum-Passau.de 

 

12.30 uur 

Na het fantastisch concert, is het tijd om even te gaan lunchen.  

U gaat te voet naar Restaurant Culinarium. (550 m – 7 min)  

 

 
Figuur 65: Route te voet van Dom van Passau naar Restaurant Culinarium 
Bron: Google Maps 
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12.45 uur 

U komt aan in Restaurant Culinarium en hier gaat u ook lunchen.  
 
 

Figuur 66: Restaurant Culinarium 
Bron: Culinarium-passau.restexpert.com  

 

13.30 uur 

Na de lunch, vertrekt u te voet naar The Three River Conjunction waar u een boottocht 

gaat doen. (1,3 km – 15 min)  
 

 
Figuur 68: Route te voet van Restaurant Culinarium naar Three River Conjunction 
Bron: Google Maps 

 

13.45 uur 

U komt aan op de startplaats van de boottocht. U zal nog even moeten wachten, want de 

boot vertrekt pas binnen 15 minuten. 

 

14.00 uur 

De boottocht gaat van start. Gedurende deze 45 minuten vertelt de gids uw allemaal 

interessante weetjes over de stad die u zelf nog niet wist.  

 

14.45 uur 

Na deze tour, heeft u zelf nog even de tijd om vrij rond te lopen in de stad.  

Er zijn wel een paar opties die u zelf eens kan bezoeken als u dat graag wil. 

- Veste Oberhaus: dit is een fort gebouwd in 1219. Het was het grootste deel van 

de tijd het bolwerk van de bisschop van Passau.  

Tegenwoordig heeft het een museum, jeugdhotel en een restaurant, evenals een 

openluchttheater sinds 1934. 

Het fort bevindt zich op de heuvelrug links van de Donau tussen de Donau en Ilz 

en heerst over de oude binnenstad van Passau aan de overkant van de Donau. 
(1,2 km – 20 min) 

Figuur 67: Interieur Restaurant Culinarium  

Bron: Culinarium-passau.de 
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Figuur 69: Route te voet van Three River Conjunction naar Veste Oberhaus 
Bron: Google Maps 
 

 
Figuur 70: Veste Oberhaus 

Bron: Bayern.by 

 

- Höllgasse: Dit is een straat in de oude binnenstad van Passau. Met zijn talrijke 

kunstenaarsateliers is het nu het beroemdste artistieke monument in de stad.  

De naam “Höllgasse” is afgeleid van het Hoogduitse “hel”, wat “nauwe ruimte” 

betekent. (850 m – 10 min) 

 
Figuur 71: Route te voet van Three River Conjunction naar Höllgasse 

Bron: Google Maps 
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Figuur 72: Höllgasse 
Bron: Tripadvisor.be 

 

18.30 uur 

Nadat u even de stad heeft ontdekt, is het tijd om terug te gaan naar de parking waar de 

autocar staat geparkeerd. (900 m – 13 min) 

 

 
Figuur 73: Route te voet van Höllgasse naar Parkhaus Zentralgarage 
Bron: Google Maps 

 

18.45 uur 

Als u bent aangekomen aan de autocar, is het tijd om door te rijden naar het restaurant 

waar u gaat dineren, namelijk Gasthaus Vogl. (2,2 km – 5 min) 

 

 
Figuur 74: Route met autocar van Parkhaus Zentralgarage naar Gasthaus Vogl 
Bron: Google Maps 
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19.00 uur 

Als u aankomt in het restaurant, gaat het dineren ook van start. In dit restaurant maakt 

u kennis met allerlei Duitse specialiteiten. Een echte aanrader dus als u van Duitsland 

houdt!  

 

 

 
Figuur 76: Interieur Gasthaus Vogk 

  Bron: Tripadvisor.be 

 

 

 

 

21.00 uur 

Na een gezellig en lekker diner, is het tijd om te vertrekken naar het hotel. U gaat 

overnachten in Hotel Dreiflüssehof. (6,2 km – 9 min) 

U slaapt in een tweepersoonskamer, met de keus tussen 2xeenpersoonsbed of één groot 

tweepersoonsbed.  

Dit hotel is gelegen aan de rand van Passau, op nog geen 5 minuten rijden van het 

centrum. Alle kamers hebben een tv en een bureau en sommige kamers hebben een 

balkon.  

 

Er wordt elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet verzorgd. Het restaurant serveert 

Beierse en internationale gerechten.  

Ook is er een gratis parking waar de autocar zich kan parkeren.  

 

 
Figuur 77: Route met autocar van Gasthaus Vogl naar Hotel Dreiflüssehof 
Bron: Google Maps 

 

Figuur 75: Exterieur Gasthaus Vogl 
Bron: Regiowiki.pnp.de 



Page 37 of 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.15 uur 

Als u bent aangekomen in het hotel, gaat u zich inchecken en kan u nog een rustige 

avond houden.   

 
Figuur 80: Hele route met autocar voor dag 5 
Bron: Google Maps 

 

 
Figuur 81: Hele route te voet voor dag 5 
Bron: Google Maps 

Figuur 78: Exterieur Hotel Dreiflüssehof 
Bron: Tripadvisor.be Figuur 79: Slaapkamer Hotel Dreiflüssehof 

Bron: Nl.hotels.com 
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2.6 Dag 6 

2.6.1 Dagprogramma 
Uur Activiteit  

08.00 uur Ontbijt in het hotel 

09.00 uur Uitchecken. Vertrek van Hotel Dreiflüssehof naar Burguine Schaunberg. 
(59 km – 55 min) 

10.00 uur Aankomst en bezoek aan de Burgruine Schaunberg  

11.00 uur Einde bezoek. Vertrek van de Burgruine Schaunberg naar centrum 

Eferding met als parkeerplaats Freibad-Parkplatz (8,8 km – 12 min) 

11.15 uur Aankomst Freibad-Parkplatz. Vertrek te voet naar centrum Eferding (9 

min – 750 m)  

11.30 uur Aankomst centrum Eferding met als vrije opties: 

- Centraal plein 

- Kathedraal 

- Oude huisjes bezichtigen  

12.00 uur Aankomst en lunch in Brummeier Kepler-Stuben (400 m – 5 min) 

13.00 uur Einde lunch. Vertrek met autocar van Brummeier Kepler-Stuben naar 

Kary Radservice (8,2 km – 11 min) 

13.15 uur Aankomst Kary Radservice. Alles regelen. Bus gaat zich parkeren in de 

nabijgelegen tankstation Avanti (2,9 km – 4 min) 

13.30 uur Vertrek eerste stuk van de fietstocht 

14.00 uur Pauze om iets te drinken bij Gasthaus Shickerbauer 

14.30 uur Vertrek fietstocht tweede stuk  

15.00 uur Aankomst terug in Bäckerei & Konditorei Moser GmbH. Wachten op 

autocar.  

15.15 uur Vertrek met autocar naar Hotel Waldbauer (22,4 km – 26 min) 

15.45 uur Aankomst Hotel Waldbauer. Inchecken en even opfrissen.  

17.30 uur Vertrek te voet van Hotel Waldbauer naar restaurant Valentino Kantina 

Mediterran (350 m – 4 min) 

17.35 uur Aankomst in restaurant Valentino Kantina Mediterran. Start diner.  

19.15 uur Vertrek te voet van restaurant Valentino Kantina Mediterran naar 

Botanica Park (750 m – 9 min) 

19.25 uur Aankomst Botanica Park. Start avondwandeling. 

20.00 uur Vertrek te voet van Botanica Park naar Hotel Waldbauer (1,1 km – 15 min)  

20.15 uur Aankomst in Hotel Waldbauer. Vrije avond.  

 

2.6.2 Beschrijving 
8.00 uur 

In de ochtend start u met een flink ontbijt om de dag goed door te komen. U moet er wel 

voor zorgen dat uw spullen klaarstaan om direct na het ontbijt uit te checken en te 

vertrekken naar de volgende locatie.  

 

9.00 uur 

Na het ontbijt vertrekt u met de autocar naar de Burgruïne Schaunberg in Eferding. De 

autocar wordt geparkeerd bij Parkplatz Bei Der Burgruine Schaunberg. Dit is een gratis 

parkeerplaats die net naast de kasteelruïne is gelegen. Dus u moet helemaal niet ver 

wandelen. (59 km – 55 min)  
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Figuur 82: Route met autocar van Hotel Dreiflüssehof naar Parkplatz bei der Burgruine 
Schaunberg 
Bron: Google Maps 

 

10.00 uur 

Eens u bent aangekomen in de Burgruïne Schaunberg gaat u deze ook bezoeken. U kan 

deze op uw eigen tempo verkennen. Ook is deze ruïne gratis te betreden. Dit is een 

kasteelruïne gelegen in het district Eferding in Opper-Oostenrijk. 

Vroeger was dit de stamburcht van de graven van Schaunberg.  

De naam is afgeleid van het uitzicht “kijk vanaf de berg.” Met een oppervlakte van 

17.500 m² was het kasteelcomplex van Schaunberg de grootste in Opper-Oostenrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

11.00 uur 

Nadat u de ruïne heeft bezocht, gaat u verder met de autocar richting het centrum van 

Eferding. Ook hier wordt de autocar geparkeerd op de gratis parking Freibad-Parkplatz. 
(8,8 km – 12 min)  
 

 
Figuur 85: Route met autocar van Burgruïne Schaunberg naar Freibad Parkplatz 
Bron: Google Maps 

Figuur 83: Burgruïne Schaunberg 
Bron: 3fachjungsmami.net 

Figuur 84: Burgruïne Schaunberg 
Bron: Youtube.com 
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11.15 uur 

Als u bent aangekomen op de parking, vertrekt u te voet naar het centrum van Eferding. 
(750 m – 9 min) 

 
Figuur 86: Route te voet van Freibad Parkplatz naar centrum Eferding 
Bron: Google Maps 

 

11.30 uur 

U komt aan in het centrum van Eferding. Hier heeft u nog even de tijd om het dorpje te 

ontdekken. Eferding staat bekend als één van de mooiste dorpjes van Oostenrijk. Het 

dorp is gelegen langs de Donau, de op één na langste rivier van Europa.  

Het is een populaire bestemming voor fietsers. 

Eferding heeft een rijke geschiedenis en is daarmee ook één van de oudste dorpjes van 

Oostenrijk.  

U kan het antieke centraal plein gaan bezichtigen. Hier bevinden zich allerlei prachtige 

oude huizen met barokke en renaissancegevels. Verder kan u rustig een terrasje doen of 

de nostalgische gotische kathedraal bezoeken.  

 

 

 

 

  

12.00 uur 

Tijdens de middag gaat u lunchen in Brummeier Kepler-Stuben. Het is compleet gelegen 

in het centrum. (400 m – 5 min) 
 

Figuur 87: Antieke Centrale Plein 
Bron: Mooistedorpjes.nl 

Figuur 88: Oude huizen 

Bron: Mooistedorpjes.nl 
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Figuur 89: Route te voet van centrum Eferding naar Brummerei Kepler-Stuben 

Bron: Google Maps 

 

13.00 uur 

Na de lunch, vertrekt u te voet naar de volgende stop en dit is Kary Radservice waar u 

een fietstocht gaat maken en een fiets zal huren. (8,2 km – 11 min)  

 
Figuur 90: Route te voet van Brummerei Kepler-Stuben naar Kary Radservice 
Bron: Google Maps 

 

13.15 uur 

U komt aan het fietsverhuurbedrijf Kary Radservice.  

Hier gaat u een fietstocht maken van 21 kilometer lang. Het is een seniorvriendelijke 

route. Bovendien fietst u 8 kilometer langs het befaamde Donau-fietspad. Het hoogste 

punt van de route is +280 meter en het laagste punt is -259 meter. 

De route is de vorm van een rondvaart en er is cultuur, historie en verfrissing aanwezig 

op de route. De meest opmerkelijke bezienswaardigheden die u kan zien langs de weg 

zijn de Schaunburg ruïnes, die u al reeds heeft bezocht. Daarnaast het Pupping klooster 

en het Pupping vliegveld.  

Ook is er een mogelijkheid tot (elektrisch) fietsverhuur.  

Hieronder kan u het verloop zien van de fietstocht. 
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Figuur 91: Route fietstocht 

Bron: Google Maps 

 

De autocar wordt geparkeerd aan het nabijgelegen tankstation Avanti. Deze parking is 

gratis en is gelegen bij de Kary Radservice. (2,9 m – 4 min) 
 

 
Figuur 92: Route met autocar Kary Radservice naar Tankstation Avanti 

Bron: Google Maps 

 

13.30 uur 

Het eerste deel van de fietstocht gaat van start. 

 

14.00 uur 

Na een half uurtje fietsen, stopt u even voor een korte pauze in Gasthaus Shickerbauer. 

Deze herberg ligt in het midden van de route en hier kan u een drankje nuttigen en even 

een bezoek brengen aan het toilet als dat nodig is.  

 

14.30 uur 

Na een korte pauze, gaat de tweede helft van de fietstocht van start. Deze leidt terug tot 

in Bäckerei & Konditorei Moser GmbH.  

 

 

 



Page 43 of 108 

 

15.00 uur 

Na een geweldige fietstocht, komt u terug aan op het beginpunt. Hier kan u de fiets 

achterlaten.  

 

15.15 uur 

Vervolgens rijdt u met de autocar richting het hotel Waldbauer. De autocar wordt 

geparkeerd op de gratis parking dat net voor het hotel is gelegen. (22,4 km – 26 min)  
 

 
Figuur 93: Route met autocar van Kary Radservice GmbH naar Hotel Waldbauer 

Bron: Google Maps 

 

15.45 uur 

U komt aan in hotel Waldbauer. Hier checkt u zich in en heeft u ruim de tijd om u even 

op te frissen, neer te leggen en uw koffers uit te pakken.  

 

Hotel Waldbauer is dicht gelegen aan het wondermooie Botanica Park. U verblijft in een 

tweepersoonskamer met aparte bedden.  

Er is enkel ontbijt aanwezig, dit is inbegrepen in de prijs.  

In de kamer is er een haardroger, televisie, mini frigo, bureau, gratis WIFI, stoel en een 

terras aanwezig.  

 

17.30 uur 

Nadat u zich heeft opgefrist en even heeft uitgerust, vertrekt u te voet vanuit het hotel 

richting het restaurant Valentino Kantina Mediterran. (350 m – 4 min)  
 

Figuur 94: Exterieur Hotel Waldbauer 
Bron: Vitalwelt.at 

Figuur 95: Slaapkamer Hotel Waldbauer 

Bron: Hotel.info 
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Figuur 96: Route te voet van Hotel Waldbauer naar Restaurant Valentino Kantina Mediterran 
Bron: Google Maps 

 

17.35 uur 

Als u bent aangekomen aan het restaurant, kan u genieten van een uitgebreid 

avondmaal.  

 

19.15 uur 

Na het diner, sluit u de dag af met een wandeling in het Botanica Park. U vertrekt dus te 

voet vanuit het restaurant naar het Botanica Park. (750 m – 9 min)  

 

 
Figuur 97: Route te voet van Restaurant Valentino Kantina Mediterran naar Botanica Park 

Bron: Google Maps 

 

19.25 uur 

U komt aan in het park en u kan even genieten van een wandeling doorheen dit park. 

Het park is 22 hectare groot en opende in 2009. U kan dit park gratis bezoeken wanneer 

u maar wil.  

Het Botanica Park is een toevluchtsoord voor ieder die hier nood aan heeft. Het park 

bezit een tal van talrijke sensationele attracties en floristische meesterwerken.  
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Figuur 98: Botanica Park 
Bron: Meinbezirk.at 

 

20.00 uur 

Na deze fantastische avondwandeling, vertrekt u terug te voet richting het hotel 

Waldbauer. (1,1 km – 15 min) 
 

 
Figuur 99: Route te voet van Botanica Park naar Hotel Waldbauer  
Bron: Google Maps 

 

20.15 uur 

Na een lange dag komt u aan in het hotel. Hier kan u nog rustig de avond afsluiten.  
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Figuur 100: Hele route te voet voor dag 6 
Bron: Google Maps 

 

 

 
Figuur 101: Hele route met autocar voor dag 6 

Bron: Google Maps 
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2.7 Dag 7 

2.7.1 Dagprogramma 
Uur Activiteit 

08.00 uur Ontbijt in het hotel. 

09.00 uur  Uitchecken. Vertrek met autocar van Hotel Waldbauer naar 

parkeerplaats Stadionparkplatz (47,9 km – 40 min) 

09.45 uur Aankomst Linz centrum en vertrek rondgeleide gidstour 

11.45 uur Einde rondgeleide gidstour. Vertrek te voet van Linz Centrum naar 

Restaurant Stadtliebe. (600 m – 8 min) 

12.00 uur Lunch in het centrum in Restaurant Stadtliebe  

13.00 uur Einde lunch in Restaurant. Vrije namiddag met als opties die u te voet 

kan doen: 

- Pöstlingberg Tram en Pöstlingberg (550 m – 6 min) 

- Mariendom (400 m – 5 min) 

- Het Schlossmuseum (850 m – 12 min) 

- Lentos Art Museum (850 m – 10 min) 

- Harbour Cruise (850 m – 10 min) 

- Shoppen (190 m – 2 min) 

- Rondgeleide tour in groep in de Botanische Tuinen van Linz (1,6 

km – 22 min) 

16.30 uur Vertrek te voet van Linz centrum naar Hotel Radisson (1 km – 13 min) 

16.45 uur Inchecken Hotel Radisson. Opfrissen  

18.00 uur Avondeten in het hotel 

19.00 uur Vertrek te voet van Hotel Radisson naar Donaupark (1,3 km – 17 min) 

19.30 uur Aankomst Donaupark. Start avondwandeling 

20.30 uur Vertrek te voet van Donaupark naar Hotel Radisson (1,3 km – 17 min) 

21.00 uur Aankomst hotel. Vrije avond 

 

2.7.2 Beschrijving 
8.00 uur 

U start de dag met een stevig ontbijt.  

 

9.00 uur 

Na het ontbijt, gaat u uitchecken. 

Vervolgens vertrekt u vanuit het hotel naar het centrum van Linz. (47,9 km – 36 min)  

Linz is een stad in Oostenrijk, gelegen aan de Donau. Het is de hoofdstad van de 

deelstaat Oberösterreich. Het is de derde stad van Oostenrijk.  

Linz is een industriestad met een klein historisch centrum. Deze stad is gesticht door de 

Romeinen en heette Lentia.  
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Figuur 101: Route met autocar van Hotel Waldbauer naar Linz 
Bron: Google Maps 

 

Nadat de chauffeur u heeft afgezet, rijdt hij door naar de gratis parking Stadionparkplatz. 

Hier blijft hij voor de rest van de dag geparkeerd staan. (3,4 km – 5 min)  
 

 
Figuur 102: Route met autocar van Linz Centrum naar Stadionparkplatz. 

Bron: Google Maps 

 

9.45 uur 

Wanneer u aankomt in het centrum van Linz, krijgt u hier een rondgeleide gidstour. Linz 

is een UNESCO stad van de mediakunsten waar verleden, heden en toekomst elkaar 

ontmoeten. U wordt rondgeleid door de historische binnenstad. U gaat het hoofdplein, 

oude binnenstad, kasteel en deelstaatparlement te zien krijgen en als u nog tijd heeft 

krijgt u de kans om de nieuwe kathedraal te bezoeken. 

De tour duurt ongeveer 2 uur. 
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Figuur 103: Centrum Linz 
Bron: Linztourismus.at  

 

11.45 uur 

Na de wandeling, vertrekt u te voet richting het Restaurant Stadtliebe. (600 m – 8 min)  
 

 
Figuur 104: Route te voet van Linz Centrum naar Restaurant Stadtliebe 

Bron: Google Maps 

 

12.00 uur 

Eens u bent aangekomen, gaat u van start met de lunch. Het is een ervaring om kennis 

te maken met de klassieke keuken in Linz.  

 

13.00 uur 

Na de lunch, kan u genieten van een vrije namiddag met als optionele keuzes: 

- Pöstlingberg tram en Pöstlingberg: de Pöstlingbergbahn-tram van Linz is de 

steilste adhesiespoorweg van Europa. Het ontwerp combineert perfect nostalgie 

met moderniteit. Beginnend vanaf Hautplatz, duurde het slechts 20 minuten om 

de lokale Linz-berg te beklimmen. Onderweg komt u langs de Anton Bruckner-

universiteit en de dierentuin. De historische rijtuigen zijn toegankelijk voor 

gehandicapten en zijn gemoderniseerd. 

Op het hoogste punt van de Pöstlingberg torent het symbool van Linz boven de 

stad uit: de bedevaart kathedraal wordt de Zeven Smarten van de Maagd Maria 

genoemd. 

Het ligt op slechts een paar minuten lopen van het station Pöstlingbergbahn en 

biedt een prachtig uitzicht over de stad Linz. (550 m – 6 min)  
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Figuur 105: Route te voet van Restaurant Stadtliebe naar Pöstlingberg tram en Pöstlingberg 
Bron: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mariendom: Deze kathedraal van Linz is de grootste van heel Oostenrijk.  

Mooie glazen ramen versieren de kerk, die in 1924 werd voltooid en plaats biedt 

aan 20.000 mensen.  

De heilige plaats is fascinerend. Mariendom is een oase van rust en een 

architecturaal meesterwerk (400 m – 5 min)  

 

Figuur 107: Pöstlingberg tram 
Bron: Bergundbahn.com 

Figuur 106: Pöstlingberg 
Bron: Linztourismus.at  



Page 51 of 108 

 

 
Figuur 108: Route te voet van Restaurant Stadtliebe naar Mariendom 
Bron: Google Maps 

 

   
Figuur 109: Exterieur Mariendom 
Bron: Commons.wikimedia.org 

  

- Het Schlossmuseum: Het museum komt hoog boven Linz uit. Een museum biedt 

ook een verfijnde keuken aan, alsook historische en moderne architectuur. 

Hier kan u genieten van de geschiedenis, de natuur en cultuur. Het grootste 

universele museum van Oostenrijk biedt een programma waar er voor iedereen 

wat te bieden valt.  

Naast permanente tentoonstellingen zijn er grote jaarlijkse tentoonstellingen.  

Linzer Schloss is een bezienswaardigheid in het historische oude centrum van 

Linz, gelegen op een paar honderd meter van de Donau. (850 m – 12 min) 

 

Figuur 110: Interieur Mariendom 

Bron: Pikist.com 
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Figuur 111: Route te voet van Restaurant Stadtliebe naar Schlossmuseum 
Bron: Google Maps 
 

 
Figuur 112: Schlossmuseum 
Bron: Tripadvisor.be  

 

- Lentos Art Museum: Dit museum bevindt zich direct aan de Donau in Linz. 

Prachtige architectuur bepaalt duidelijk het beeld van de stad.  

De moderne transparante glazen gevel verlicht het gebouw en de Donau ’s avonds 

in vele kleuren. Lentos Art Museum biedt moderne en hedendaagse kunst in een 

zeer speciale omgeving. Kunstwerken uit de 19e eeuw, klassieke modernisering en 

expressionisme, evenals moderne en huidige kunstmodellen worden 

gepresenteerd. (850 m – 10 min) 
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Figuur 113: Route te voet van Restaurant Stadtliebe naar Lentos Art Museum 
Bron: Google Maps 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Harbour Cruise: De boot vertrekt drie keer per dag voor een tour langs de Donau 

naar de haven van Linz en tot aan de riviermond aan de Traun. U passeert het Ars 

Elektronica Center, Het Lentos Art Museum en het Brucknerhaus. 

Aan de rand van de stad is er een fantastische natuurlijke achtergrond. Ondanks 

dat Linz aan de linkerkant van de rivier zijn natuurlijke kant laat zien, ziet u aan 

de rechterkant het industriële kernpunt van Linz. Imposante fabrieken tonen het 

belang van de stad als industriële locatie aan. (850 m – 10 min)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figuur 115: route te voet van Restaurant Stadtliebe naar Harbour Cruise  
Bron: Google Maps 

Figuur 114: Lentos Art Museum 
Bron: Lentos.at 



Page 54 of 108 

 

 
Figuur 116: Boat Cruise 
Bron: Linztourismus.at  
 

- Shoppen: U kunt een kijkje nemen in de bekendste winkelstraat van de stad voor 

wie er graag even tussenuit is om te genieten van een dagje vol shopplezier. De 

winkelstraat van Linz is de op één na grootste van heel Oostenrijk. (190 m – 2 min) 

 
Figuur 117: Route te voet van Restaurant Stadtliebe naar winkelstraat 

Bron: Google Maps 

 

− Rondgeleide tour in groep in de Botanische Tuinen van Linz: Ten slotte kan u er 

ook nog voor kiezen om samen een laatste groepsactiviteit te doen. Dit bezoek 

kan enkel in groep. In Europa staat de botanische tuin van Linz bekend om zijn 

unieke collectie cactussen. Natuur en cultuur zijn geïntegreerd in de botanische 

tuin. Er worden regelmatig kunsttentoonstellingen gehouden en verschillende 

sculpturen van Oostenrijkse kunstenaars dragen bij aan de sfeer, inspireren 

poëzieborden in de schaduw van de tuin en worden een ontmoetingsplaats. Deze 

tour zal ongeveer 1.30 uur in beslag nemen. Tijdens deze rondleiding wordt er 

een algemeen overzicht van de tuin, inclusief de botanische hoogtepunten en 

speciale aandachtspunten van de tuin bezocht en besproken. 
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Figuur 118: Route te voet van Restaurant Stadtliebe naar Botanische Tuinen van Linz 
Bron: Google Maps 

 

 

 

16.30 uur 

Na een gezellige namiddag in het centrum van Linz, vertrekt u te voet vanuit het 

stadscentrum naar Hotel Radisson. (1,1 km – 13 min) 
 

 
Figuur 121: Route te voet van Linz centrum naar Hotel Radisson 
Bron: Google Maps 

Figuur 119: Botanische Tuin Linz 
Bron: Culturall.de  

Figuur 120: Botanische Tuin Linz 
Bron: Botanischergarten.linz.at 
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16.45 uur 

U komt aan in Hotel Radisson en u checkt in. U overnacht in een tweepersoonskamer met 

aparte bedden. Ontbijt en avondmaal is inbegrepen in de prijs.  

Er is gratis WIFI, fitness, thee en koffiefaciliteiten, stroom strijkijzer en strijkplank, 

haardroger, regendouche, tafel, stoel aanwezig in de kamer.  

Het hotel is dicht bij het centrum gelegen, dus u moet niet ver wandelen om tot aan het 

centrum te geraken.  

 

18.00 uur 

Als avondeten, dineert u in het restaurant van het hotel.  

 

19.00 uur 

Na het avondeten, vertrekt u te voet van Hotel Radisson naar het Donaupark. (1,4 km – 

17 min)  

 

 
Figuur 124: Route te voet van Hotel Radisson naar Donaupark 
Bron: Google Maps  

 

19.30 uur 

U komt aan in het vrij te betreden Donaupark. Zoals het woord zelf al zegt, is het park 

prachtig gelegen langs de Donau rivier. 

Hier kan u in alle stilte op uzelf komen en genieten van het indrukwekkende uitzicht.  

Figuur 122: Exterieur Hotel Radisson 

Bron: Booking.com 
Figuur 123: Slaapkamer Hotel Radisson 
Bron: Booking.com  
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20.30 uur 

Na een fantastische avondwandeling, vertrekt u terug te voet richting Hotel Radisson. 
(1,4 km – 17 min)  

 

 
Figuur 126: Route te voet van Donaupark naar Hotel Radisson 
Bron: Google Maps 

 

21.00 uur 

Eens u aankomt in het hotel, kan u de dag rustig afsluiten.  

 

 
Figuur 127: Hele route te voet voor dag 7 
Bron: Google Maps 

 

Figuur 125: Donaupark 
Bron: Linz.at 
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Figuur 128: Hele route met autocar voor dag 7 
Bron: Google Maps 
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2.8 Dag 8 

2.8.1 Dagprogramma 
Uur Programma  

09.00 uur Ontbijt in het hotel. Uitchecken. 

10.00 uur Terugreis naar Leuven, België. Eerste stop in Tankstation Avia in Wörth 

an der Donau (207 km – 2u15 min) 

12.15 uur Aankomst aan Tankstation Avia 

12.30 uur Vertrek terug met autocar richting tankstation Total Autohof in 

Geiselwind (188 km – 1u56 min) 

14.30 uur Aankomst aan tankstation Total Autohof 

15.15 uur Vertrek terug met autocar richting tankstation Esso in Montabaur (243 km 

– 2u26 min) 

17.45 uur Aankomst aan tankstation Esso 

18.00 uur Vertrek terug met autocar richting tankstation Shell in Aken (165 km – 

1u35 min) 

19.45 uur Aankomst aan tankstation Shell  

20.30 uur Vertrek terug met autocar richting Leuven (120 km – 1u20 min) 

22.00 uur Aankomst in Leuven 

 

2.8.2 Beschrijving  
09.00 uur 

U start de dag met een stevig ontbijt, om daarna naar de laatste activiteit van de reis te 

vertrekken. Uw koffers zijn al gemaakt zodat u zeker geen tijd verliest. 

Na het ontbijt checkt u zich uit en begeeft u zich naar de autocar.  

 

8.30 uur 

Als u de autocar bereikt en u zich heeft gesetteld, vertrekt u richting Leuven. (915 km – 

9u52 min) 

 

 
Figuur 129: Hele route met autocar van Hotel Radisson naar Leuven  
Bron: Google Maps 

 

De eerste stop die u doet is in het Tankstation Avia in Wörth an der Donau. (207 km – 

2u15 min). 
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Figuur 130: Route met autocar van Hotel Radisson naar Tankstation Avia (eerste stopplaats) 
Bron: Google Maps 

 

12.15 uur 

Eens u aankomt in het tankstation, heeft u even te tijd om naar het toilet te gaan, uw 

benen te strekken of iets te kopen om te eten.  

 

12.30 uur 

Vervolgens zet u de rit weer verder. De volgende stop is aan het tankstation Total 

Autohof in Geiselwind. (188 km – 1u56 min)  
 

 
Figuur 131: Route met autocar van tankstation Avia naar tankstation Total (tweede stopplaats) 
Bron: Google Maps 

 

14.30 uur 

Eens u aankomst aan het tankstation, heeft u hier ook even de tijd om uit te rusten.  

 

15.15 uur 

Na even uit te rusten, vertrekt u terug met de autocar richting het tankstation Esso in 

Montabaur. (243 km – 2u28 min)  



Page 61 of 108 

 

 
Figuur 132: Route met autocar van tankstation Total naar tankstation Esso (derde stopplaats) 

Bron: Google Maps 

 

17.45 uur 

U arriveert op de derde stopplaats aan het tankstation Esso in Montabaur.  

 

18.00 uur 

Vervolgens rijdt u verder naar de laatste stop. Deze stop is het tankstation Shell in Aken. 
(165 km – 1u35 min)  

 

 
Figuur 133: Route met autocar van tankstation Esso naar tankstation Shell (vierde stopplaats) 
Bron: Google Maps 

 

19.45 uur 

U komt aan op de laatste stopplaats. Hier heeft u ruim de tijd om even iets te eten en te 

drinken.  

 

20.30 uur 

Na even gestopt te hebben, reist u rechtstreeks door naar Leuven. (120 km – 1u19 min) 
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Figuur 134: Route met autocar van tankstation Shell naar Leuven (eindstop) 
Bron: Google Maps 

 

22.00 uur  

U komt aan in Leuven. Hier eindigt de reis.  

Eens u bent aangekomen in Leuven, kan u vertrekken richting uw vertrouwde plekje om 

na te genieten van alle mooie herinneringen die u heeft gemaakt tijdens uw avontuur.  

 

 
Figuur 135: Hele route met autocar voor dag 8 
Bron: Google Maps 
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3 Inbegrepen/niet-inbegrepen 
3.1.1 Inbegrepen 

• Reis met comfortabele autocar 

• 7 nachten accommodatie 

• 7 dagen Ontbijt 

• 7 middagmalen 

• 7 avondmalen 

• Activiteiten 

• Begeleidende bezoeken met gids  

• Kosten voor de reisleider 

• Begeleiding door reisleider 

• Reisleider 24/7 ter beschikking  

3.1.2 Niet-inbegrepen 
• Eventuele verzekeringen 

• Verblijfstaksen 

• Vrijblijvende activiteiten tijdens vrije tijd 

• Persoonlijke uitgaven  

• Dranken  

4 Rij- en rusttijden  
Dag 1:  

- Rijtijd: 7u32 min  

- Rusttijd: 16 uur 

- Amplitude: 11u06 min 

Dag 2: 

- Rijtijd: 50 min 

- Rusttijd: 21u35 min 

- Amplitude: 9u06 min 

Dag 3: 

- Rijtijd: 1u58 min 

- Rusttijd: 21u40 min 

- Amplitude: 13 uur 

Dag 4: 

- Rijtijd: 1u05 min 

- Rusttijd: 22u30 min   

- Amplitude: 7u30 min 

Dag 5: 

- Rijtijd: 53 min 

- Rusttijd: 22u45 min  

- Amplitude: 11 uur 

Dag 6: 

- Rijtijd: 1u48 min 

- Rusttijd: 21u30 min  

- Amplitude: 6u45 min  

Dag 7: 

- Rijtijd: 40 min 

- Rusttijd: 22u15 min 

- Amplitude: 45 min 
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Dag 8:  

- Rijtijd: 9u52 min 

- Rusttijd: 14 uur  

- Amplitude: 12 uur 
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5 Animatie aan boord  
5.1 Quiz 
Duurtijd: 30-45 min 

 

De deelnemers krijgen elk een blad met de verschillende vragen.  

De reisleider neemt de micro en leest de vragen voor.  

Na elke vraag geeft de reisleider de deelnemers wat tijd om hun antwoord te omcirkelen. 

Daarna geeft de reisleider het goede antwoord en geeft wat uitleg bij elke vraag.  

Met deze quiz hopen we dat we een leuke sfeer kunnen creëren op de bus en dat de 

deelnemers al wat meer te weten komen wat ze allemaal gaan bezoeken en ontdekken. 

 

1) Hoe lang is de Donau? 

a. 2829 Km 

b. 6092 Km 

c. 2500 Km 

 

2) Waar mondt de Donau uit? 

a. Middellandse Zee 

b. Zwarte Zee 

c. Adriatische Zee 

 

3) Door welk land stroomt de Donau niet? 

a. Oostenrijk 

b. Servië 

c. Italië 

 

4) Waar ontspringt de Donau? 

a. Het Zwarte Woud 

b. De Elzas 

c. Het rührgebied 

 

5) Wanneer speelde de Duitse burgeroorlog (Zevenweekse Oorlog) zich af? 

a. 1800 

b. 1913 

c. 1866 

 

6) Waar is het bekende automerk Audi opgericht? 

a. Ingolstadt 

b. München 

c. Frankfurt 

 

7) Van waar komt de naam Audi? 

a. De achternaam van de oprichter betekent luisteren en in het 

Latijns is dat Audi 

b. De hond van de oprichter heette Audi 

c. Audi was de naam van het dorp waar de oprichter was geboren 
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8) Wat is geen Typisch beiers gerecht? 

a. Varkensschenkel (Schweinhax) 

b. Ingelegd Vlees (Sauerbraten) 

c. Rösti 

 

9) Wat is er zo speciaal aan de Dom van Regensburg? 

a. Het is de hoogste kerk van Beieren 

b. Het is de enige gotische kerk van Beieren 

c. Het is de oudste kerk van Beieren 

 

10) Wat is de functie van het Walhalla in Regensburg? 

a. Om de gevallen soldaten uit de wereldoorlogen te eren 

b. Om de vroegere keizers van Duitsland te eren 

c. Om belangrijke mensen uit de Duitse geschiedenis te eren 

 

11) Wat is er zo speciaal aan het orgel in de dom van Passau? 

a. Het is één van de grootste orgels ter wereld 

b. Het is één van de oudste orgels ter wereld 

c. Het is het enige orgel dat nog bestaat in Beieren 

 

12) Wat is het nationale symbool van Oostenrijk? 

a. De edelweiss 

b. De dichternarcis 

c. De zwarte leeuw 

  

13) Eferding is één van de oudste dorpen van Oostenrijk maar wanneer was het 

opgericht? 

a. 13de eeuw 

b. 15de eeuw 

c. 12de eeuw 

 

14) Waarom was Linz een belangrijke stad voor de Nazi’s? 

a. Het was de geboorteplaats van Adolf Hitler 

b. Er waren veel fabrieken die staal en chemische producten 

produceren? 

c. De stad had een strategische meerwaarde 

 

15) Wat is de culinaire specialiteit van Linz (De Linzer torte)? 

a. Een taart gemaakt uit fruitconserven en gesneden noten 

b. Een gebakje met bessen uit de streek 

c. Een speciale rode wijn 

 

5.2 Deutsch-Wörterbuch 
Duurtijd: 1u30 min 

 

De deelnemers krijgen elks een pen en acht kleine vierkante papiertjes.  

De reisleider legt het spel uit: De reisleider laat een deelnemer een eerste getal zeggen. 

Dit zal het paginanummer van het woordenboek zijn dat de reisleider gebruikt.  

Het volgende getal wordt gevraagd aan dezelfde of een andere deelnemer. Dit getal is 

het woord van linksboven geteld. Nu er een woord “gekozen” is kan het spel beginnen.  
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De reisleider leest het Duitse woord voor. De deelnemers schrijven op hun papiertje de 

Nederlandse betekenis van het Duitse woord. Op de achterkant schrijft men het nummer 

van de ronde en de naam van de deelnemende speler.  

Na iedereen een antwoord heeft geschreven, gaat de reisleider rond met een micro. Elke 

deelnemer zal het antwoord dat geschreven is voorlezen aan de kandidaten. De reisleider 

geeft na alle antwoorden de juiste betekenis. Het spel stopt na de acht rondes.  

 

5.3 Karaoke auf die Deutsche weise  
Duurtijd: 45 min 

Muziek: 120 min 

 

De reisleider speelt Duitse klassiekers af.  

Vervolgens komt hij rond met de micro en stelt voor aan kandidaten om mee te zingen. 

De liedjes worden afgespeeld, maar de reisleider hoeft niet bij elk liedje rond te komen 

met de micro. 

 

De liedjes zijn: 

 

1) Tic Tac Toe – Warum? (1995) 

2) Grauzone – Eisbär (1980) 

3) Kraftwerk – Das Model (1978) 

4) Falco – Der Komissar (1982) 

5) Rammstein – Mutter (2002) 

6) Trio – Da Da Da (1982) 

7) Tokio Hotel – Durch Den Monsun (2010) 

8) Mo-Do – Eins zwei Polizei (1995) 

9) Cindy & Bert – Immer wieder sonntags (1973) 

10) Münchener Freiheit – Ohne dich (1989) 

11) Freddy Breck – Rote Rosen (1997) 

12) Paul Van Dyk en Peter Heppner – Wir sinds wir (2012) 

13) Kraftwerk – Tour de France (1983) 

14) Die Toten Hosen – Tage Wie Diese (2012) 

15) Rammstein – Du Hast (1997) 

16) Marlene Dietrich – Lili Marlene (1944) 

17) Herbert Grönemeyer – Männer (1984) 

18) Nicole – Ein bisschen Frieden 

19) Ich bin zu müde, um schlafen zu geh’n (1966) – Hildegard Knef 

20) Lucilectric – Mädchen 

21) Peter Schilling – Major Tom (Völlig Losgelöst) (1983) 

22) Falco – Rock me Amadeus (1989) 

23) Peter Marray – Du 

24) Kraftwerk – Autobahn 

25) Nena – 99 Luftballons (1983) 

6 Taken reisleider en chauffeur  
Algemene taken: 

Voor elke dag gelden er enkele algemene constante taken voor de reisleider en 

chauffeur. Die leggen we eerst uit en gelden voor elke dag.  

Als er per dag nog specifieke taken zijn, worden deze per dag vermeldt. 

 

Reisleider: 

- De reisleider zorgt altijd voor een goed verloop van de reis, met een goede sfeer. 

Ook problemen worden opgelost door hem. 

- Voor vertrek doet hij telkens een telling om te checken of iedereen er is. 
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- Hij is altijd bereikbaar voor vragen, opmerkingen, bezorgdheden, …  

- Voor elke activiteit, rit, nieuwe accommodatie of maaltijd zorgt hij voor een 

briefing over het verloop en info over de regio, leuke weetjes, suggesties voor 

maaltijden en vrije tijd… 

- Hij zorgt voor de administratie. Bij de activiteiten zorgt hij voor de tickets en zorgt 

hij dat de groep opgestart geraakt. Hij doet niet mee met de activiteiten. Hij kan 

wel de gratis activiteiten meedoen als hij dit wenst. Moest hij niet meedoen met 

de activiteiten, blijft hij wel beschikbaar voor moest er iets misgaan tijdens de 

activiteit. Ook zorgt hij voor goede communicatie met de lokale partners. 

- Ook het in- en uitchecken bij de accommodatie wordt verzorgd door hem. Hij 

ontvangt de sleutels en geeft ze op het einde terug af bij de receptie.  

- De reisleider gaat mee lunchen en dineren in de opgegeven restaurants. Hij zorgt 

voor de regeling van alles en eet ook zelf mee nadat alles geregeld is.  

- Tijdens de reis, houdt hij alles in de gaten dat er niets illegaals gebeurt, dat er 

niet wordt gesluikstort en dat iedereen zich respectvol gedraagt tegenover mens, 

natuur en omgeving.  

Chauffeur: 

- Hij zorgt dat hij altijd op tijd aanwezig is om de groep te laten instappen, bagage 

in te laden, … 

- Hij houdt zich aan de stopplaatsen en aan de juiste uren. 

- Hij communiceert met de reisleider in verband met stopplaatsen, eventuele files, 

… 

- Hij zorgt voor een propere bus.  

- De chauffeur gaat mee lunchen en dineren in de opgegeven restaurants.  

- Moesten er zich problemen voordoen op de bus, communiceert de chauffeur dit 

met de reisleider of via omroep in de bus in een vriendelijke mededeling.  

 

Dag 1: 

Algemene taken + 

 

De reisleider is goed op tijd aanwezig op de afspraakplaats in Leuven om alle deelnemers 

te ontvangen. Hij zorgt ervoor dat iedereen ingecheckt is bij hem en dat ze zich op hun 

gemak voelen. Hij schrijft alle telefoonnummers op zodat hij van iedereen een nummer 

heeft en in geval van nood kan communiceren.  

 

Begin rit: reisleider geeft een welkomstspeech in de bus en overloopt het programma 

voor de dag en de rest van de week. Hij stelt de deelnemers ook gerust met dat ze altijd 

bij hem terecht kunnen als er zich problemen voorkomen. Hij overloopt ook de regels en 

geeft hun ook het telefoonnummer van hem/haar en van de buschauffeur in geval van 

nood.  

 

NH Hotel Ingolstadt: bij aankomst in het hotel zorgt de reisleider dat hij iedereen heeft 

ingecheckt en dat hij alle sleutels van de kamers heeft en deze kan overhandigen aan de 

deelnemers.  

Activiteiten: bij aankomst aan de activiteiten zorgt de reisleider dat hij alle 

entreeticketjes in handen heeft en deelt deze uit aan de deelnemers.  

De reisleider doet deze niet mee, dus hij heeft eventjes vrije tijd of kan samen met de 

chauffeur wachten in de autocar.  

 

Dag 2: 

Algemene taken +  

 

Activiteiten: bij aankomst aan de activiteiten zorgt de reisleider dat hij alle 

entreeticketjes in handen heeft en deelt deze uit aan de deelnemers.  
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De reisleider doet deze niet mee, dus hij heeft eventjes vrije tijd of kan samen met de 

chauffeur wachten in de autocar.  

 

Dag 3: 

Algemene taken + 

 

Activiteiten: bij aankomst aan de activiteiten zorgt de reisleider dat hij alle 

entreeticketjes in handen heeft en deelt deze uit aan de deelnemers.  

De reisleider doet deze niet mee, dus hij heeft eventjes vrije tijd of kan samen met de 

chauffeur wachten in de autocar.  

 

Alle wandelingen van en naar de activiteiten doet de reisleider mee. Zo kan hij ervoor 

zorgen dat heel de groep mee wandelt en er niemand achter blijft. 

 

Dag 4: 

Algemene taken + 

 

Alle wandelingen van en naar de activiteiten doet de reisleider mee. Zo kan hij ervoor 

zorgen dat heel de groep mee wandelt en er niemand achter blijft. 

 

Dag 5: 

Algemene taken + 

 

Alle wandelingen van en naar de activiteiten doet de reisleider mee. Zo kan hij ervoor 

zorgen dat heel de groep mee wandelt en er niemand achter blijft. 

 

Dag 6: 

Algemene taken + 

 

Alle wandelingen van en naar de activiteiten doet de reisleider mee. Zo kan hij ervoor 

zorgen dat heel de groep mee wandelt en er niemand achter blijft. 

De reisleider doet wel mee met de fietstocht. Zo is de groep niet alleen tijdens de 

fietstocht.  

 

Dag 7: 

Algemene taken 

 

Dag 8: 

Algemene taken + 

 

De reisleider zorgt voor een afsluitspeech voor aankomst in Leuven. Hij helpt bij het 

uitladen van de bagage en blijft aanwezig tot iedereen weg is. Hij doet ook de laatste 

administratie met de buschauffeur en bedankt hem ook.  
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7 Financieel Plan 
We hebben een prijsberekening gemaakt op basis van 20 deelnemers.  

Componenten van het 

product 

 

 

 VASTE KOSTEN  Kost per deelnemer   

Autocar  2.400,00€ 120,00€ 

Vergoeding reisleider  1.000,00€ 50,00€ 

Kilometers bus 1.728,41€ 86,42€ 

Toeslag amplitude  25€ 1,25€ 

Parkings 18,70€ 0,94€ 

   

NH Hotel Ingolstadt  444,24€ 22,21€ 

Hotel Includio 230,00€ 11,50€ 

Hotel Donauhof 178,00€ 8,90€ 

Hotel Dreiflüssenhof 166,00€ 8,30€ 

Hotel Waldbauer 126,00€ 6,30€ 

Hotel Radisson 264,00€ 13,20€ 

   

Schanzer Rutschn 48,60€ 2,43€ 

Leerer Beutel 64,00€ 3,20€ 

Gasthaus Zur 

Knödelwerferin 

54,40€ 

2,72€ 

Culinarium 82,80€ 4,14€ 

Gasthaus Vogl 88,20€ 4,41€ 

Brummeier Kepler Stuben 21,80€ 1,09€ 

Valentino Kantina 

Mediterraan 

66,60€ 

3,33€ 

Stadtliebe  19,80€ 0,99€ 

   

Totale Vaste Kosten 7.026,55€ 351,33€ 

   

VARIABELE KOSTEN   

Armeemuseum   3,50€ 

Asamkirche  1,50€ 

Guide Tour Old Town  4,75€ 

Audiforum  12,00€ 

The Walhalla  3,85€ 

Workshop  5,25€ 

Town Museum  1,00€ 

Handwerksmuseum  1,00€ 

Orgelconcert Dom van 

Passau 

 

5,00€ 

Boat cruise   9,25€ 

Fietstocht  9,00€ 

Historisch rondgeleide tour  6,50€ 

   

Schanzer Rutschn  24,30€ 

Leerer Beutel  32,00€ 

Gasthaus Zur 

Knödelwerferin 

 

27,20€ 

Culinarium  41,40€ 

Gasthaus Vogl  44,10€ 

Brummeier Kepler Stuben  10,90€ 

Valentino Kantina 

Mediterraan 

 

33,30€ 
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Stadtliebe   9,90€ 

   

NH Hotel Ingolstadt   143,78€ 

Hotel Includio  92,50€ 

Hotel Donauhof  74,50€ 

Hotel Dreiflüssenhof  68,00€ 

Hotel Waldbauer  57,00€ 

Hotel Radisson  60,50€ 

   

Totale variabele kosten 

per deelnemer  

 

781,98€ 

   

Totale inkoopprijs   1.133,31€ 

    

Winstpercentage 9%  

Totale nettokost ifv 

berekening van het 

winstpercentage      102,00€ 

Verkoopprijs vóór BTW 

& Verzekering Financieel 

Onvermogen   1.235,31€ 

      

BTW 2,73% 33,72€ 

Verkoopprijs inclusief 

BTW   1.269,03€ 

      

Taksen   € 

      

Verzekering financieel 

onvermogen   0,15% 1,90€ 

      

VERKOOPPRIJS   1.270€ 

 

 

7.1 Verantwoording van de prijs 
 Wij vinden dat de prijs over het algemeen heel goed meevalt, want alles is inbegrepen in 

de prijs.  

 

Wij hebben er ten eerste voor gekozen om een volledig authentieke autocarreis in elkaar 

te steken.  

 

Ten tweede hebben wij een doelgroep gekozen dat graag wat meer uitgeeft voor luxe en 

comfort en hier hebben we zeker rekening mee gehouden. 

 

Voor de activiteiten hebben we goed nagedacht wat voor onze doelgroep het beste zou 

zijn. Misschien zijn sommige deelnemers niet meer zo goed te been en hebben we hier 

een gepast aanbod voor gemaakt.  

 

Ook hebben we echte gastronomische en authentieke restaurants aangeboden, waar 

onze deelnemers kunnen genieten van echte Duitse specialiteiten.  

 

Het wegenvignet dat normaal gezien in Oostenrijk nodig is, hebben wij er niet bij 

ingecalculeerd, want dit vignet heeft de autocar.  
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8 Marketing communicatieplan 
8.1 Wat met de markt 
Op de markt wordt er voor het grootste deel fietsvakanties langs de Donau aangeboden, 

soms al dan niet met de autocar. 

Er zijn maar enkele reizen die worden georganiseerd langs de Donau met uitsluitend de 

autocar. Dit is een positief gegeven voor ons. Dit wil zeggen dat we met onze reis een 

nieuwe en unieke kijk op de markt kunnen brengen.  

Hiermee zijn wij niet de zoveelste groep die hetzelfde wil aanbieden, maar wel een groep 

die met een frisse blik een vernieuwde en buitengewone reis wil voorstellen.   

 

8.2 Concurrentieanalyse  

8.2.1 Directe concurrenten: Oad  
Directe concurrenten zijn concurrenten die met een vergelijkbaar aanbod (= focus op de 

autocarreizen) op de behoeften van de potentiële reiziger kan inspelen.  

 

Oad biedt reizen aan naar veel Europese landen, maar ook naar verder gelegen 

bestemmingen zoals Canada, Zuid-Afrika en Bali. 

Oad reikt een breed aanbod aan vakanties aan. Ze bieden verschillende soorten reizen 

aan met onder andere busreizen, wandelvakanties, fietsvakanties, muziekreizen en 

riviercruises. Oad wil de klant geven wat hij of zij nodig heeft door op maat gemaakt 

werk te leveren en tegemoet te komen aan deze wensen. 

Daarnaast organiseren ze een busreis langs de Oostenrijkse Donau met als hoogtepunten 

Warschau, Wenen en Mariazell. Deze vakantie bestaat uit 10 dagen.  

Er wordt een keuze aangeboden uit een luxe autobus met veel beenruimte, groot 

zitcomfort, airconditioning en stroomvoorziening of een keuze uit een algemene autobus 

met comfortabele stoelen met luxe bekleding, ruim verstelbare rugleuning en voetsteun, 

airconditioning en persoonlijke leeslampjes.  

Deze reis kost €879 per persoon. In de reis zit inbegrepen: autocar met chauffeur en 

reisleider, halfpension, gids in Wenen, 2 kopjes thee/koffie bij vertrek, 3-gangen 

afscheidsmenu, CO²-compensatie, toeristenbelasting en de genoemde excursies. 

 

8.2.2 Directe concurrenten: Jong Intra Vakanties 
Zij waren vanaf 2014-2019 de beste allround reisorganisatie. Ze zorgen ervoor dat de 

klanten hun zorgen even vergeten en dat alles in detail geregeld is.  

Jong Intra biedt de klant de keuze uit 18 verschillende soorten reizen met onder andere: 

busreizen, stedentrips, wintersportvakanties, autovakanties, riviercruises, campings, 

fietsreizen, rondreizen… 

 

Jong Intra organiseert een 10-daagse autocarreis langs de Donau voor €878 per persoon 

voor 9 nachten en 10 dagen. U maakt de reis met hun luxury class plus touringcar. 

De autocar biedt plaats voor 35 personen. Er is één rij met enkele stoelen en één rij met 

dubbele stoelen.  

De autocar heeft luxe fauteuils met lederen bekleding, volledig verstelbaar en met 

uitklapbaar tafeltje, persoonlijk led-leeslampje en bekerhouder. 

Het klein aantal van 35 zorg automatisch voor kleinere reisgezelschappen en nog meer 

persoonlijke aandacht.  

In de reis zit inbegrepen: koffie voor vertrek, luxury class plus touringcar, chauffeur en 

reisleider, hotelovernachtingen, halfpension, enkele activiteiten, afscheidsdiner en 

dagelijkse koffie met gebak in het hotel.  

 

De reisorganisaties die hierboven staan opgesomd zijn één van de enige die 

autocarreizen aanbieden en langs enkele van dezelfde plaatsen komen als ons. Er zijn 

nog andere organisaties die autocarreizen organiseren, maar zij spelen in op andere 

delen van Dutsland en Oostenrijk en dit lijkt ons minder relevant om in detail te bekijken. 

De prijzen zijn natuurlijk wel van belang om eens te vergelijken. 
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8.2.3 Indirecte concurrenten: Pharos Reizen 
Hoewel indirecte concurrenten niet exact hetzelfde aanbod hebben als ons (bv omdat ze 

ander type reizen aanbieden), zijn ze wel belangrijk om rekening mee te houden. 

Bijvoorbeeld wanneer klanten wel weten waar ze naartoe willen, maar er nog niet 

helemaal uit zijn wat voor soort type reis ze willen, bestaat de kans dat dergelijke 

indirecte concurrenten met hen aan de haal gaan.  

 

Pharos Reizen is een reisorganisatie die allerhande soorten vakanties aanbiedt: 

autovakanties, fietsvakanties, wintersportreizen en rondreizen. 

We classificeren Pharos Reizen als indirecte concurrent omdat ze geen autocarvakanties 

aanbieden, maar hun aanbod omvat ook reizen langs de Donau. 

Op hun website kan u bv fietsvakanties langs de Donau reserveren vanaf €951,50 per 

persoon voor 9 dagen en 8 nachten. 

In de reis zit inbegrepen: 8 hotelovernachtingen met ontbijt, bagagetransport, entree 

voor het klooster, veerboor, ticket hop on/hop off bus, transfer Wenen-Passau, route-

informatie, 25-uurs hulpdienst, live-trips ter plaatse en CO²-compensatie  

 

8.2.4 Indirecte concurrenten: Het Zuiderhuis  
Net zoals Pharos Reizen is Het Zuiderhuis een overkoepelende reisorganisatie met een 

aanbod bestaande uit diverse typen reizen (fietsvakanties, wandelreizen, wereldreizen…) 

Zij bieden fietsvakanties aan langs de Donau, waarbij ze de nadruk leggen op het feit dat 

deze “op maat gemaakt zijn”, in die zin dat je keuze hebt wat betreft 

verblijfscategorieën. Zij zorgen voor een bovengemiddeld comfortniveau. Je kan de reis 

boeken vanaf €622 per persoon. In de reis zit er onder andere het bagagetransport, 7 

hotelovernachtingen met ontbijt, parkeermogelijkheden, reisdocumenten… inbegrepen in 

de prijs.  

 

8.2.5 Indirecte concurrenten: Thema Travel  
Het is een reisbureau dat instaat voor de gedetailleerde uitvoering van je reis. Daarnaast 

organiseren ze gratis infomeetings om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Op de 

verschillende bestemmingen staan reisleiders voor de klanten klaar voor eventuele 

vragen en hulp.  

Ook Thema Travel biedt een fietsvakantie aan langs de Donau voor €899 per persoon. In 

de reis zit inbegrepen: heen- en terugreis met luxe autocar, 7 overnachtingen in 3-4 

sterrenhotels, halfpension, dagelijkse fiets briefing, bewegwijzerde fietsroute, uitgebreid 

informatiepakket, waterdichte fietstassen, bagagetransport en ervaren fietsbegeleider.  

 

8.2.6 Indirecte concurrenten: De Zigeuner 
De Zigeuner is een autocarbedrijf en valt als organisatie terug op hun jarenlange 

ervaring, gemotiveerde ploeg collega’s en hun moderne infrastructuur. 

Je betaalt voor de aangeboden fietsvakantie langs de Donau €1045 voor 7 nachten en 8 

dagen. 

Je verblijft op diverse 3-4 sterrenhotels met halfpension. Daarnaast zijn de activiteiten 

inbegrepen en de heen- en terugreis in een comfortabele autocar.  

 

Al deze organisaties hebben gemeen dat ze het element van de autocar verwerken in hun 

reis, maar deze komt jammer genoeg maar heel minimaal aan bod. Meestal wordt de 

autocar enkel ingezet voor de heen- en terugreis. De reizen bestaan uit de combinaties 

bus-fietsreizen.  

De boven opgesomde indirecte concurrenten organiseren langs de Donau geen 

authentieke autocarreizen waar de autocar centraal staat.  

 

8.3 Beschrijving doelgroep 
Voor onze reis richten we ons vooral op senioren rond de 60 à 65 jaar. Deze mensen zijn 

nog maar net op pensioen en gaan dan graag eens op reis waar ze nieuwe, mooie 
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momenten kunnen meemaken en nieuwe mensen kunnen leren kennen. Deze mensen 

geven graag eens wat extra uit om zichzelf te verwennen en daar spelen we graag op in. 

 

We hebben een gebalanceerde reis die niet te vol en niet te vermoeiend is met veel keus 

en variatie. De Donau is hier een perfect gebied met een mix van cultuur, natuur, 

gastronomie en wat vrije tijd. We bezoeken pittoreske dorpen kerken met een rijke 

geschiedenis en vele musea over talloze en gevarieerde onderwerpen. 

 

Onze bedoeling met deze reis is de mensen een rustig en aangename reis te geven waar 

ze alleen maar mooie momenten aan zullen behouden.  

 

8.4 SWOT-analyse  
Strenghts 

• Door de autocarreis wordt er een 

groepsgevoel gecreëerd 

• Divers aanbod van cultuur, natuur en 

gastronomie 

• Autocarreis is veel goedkoper dan een 

vliegreis 

• Genieten van uitzichten, landschappen 

die je onderweg tegenkomt 

• Op tijd een pauze tussen de ritten 

• Ontdekken van de afgelegen plekken 

• Alle prijzen zijn all-in 

• Reisleider gaat mee 

• Ontmoeten van nieuwe mensen 

Weaknesses 

• Door Covid-19 zijn veel activiteiten 

gesloten 

• Misschien een te vol programma voor 

de doelgroep dat we hebben gekozen 

• Moeilijke activiteiten te vinden voor 

een grote groep 

• Gebonden aan een tijdschema 

• Minder bewegingsvrijheid 

• Reisgenoten kan je niet zelf kiezen 

• Reis duurt langer tegenover de auto 

Opportunities 

• Reis uitwerken voor een toch wel wat 

moeilijker doelgroep 

• Verborgen plekjes van Duitsland en 

Oostenrijk leren kennen 

• Leren kennen van de lokale cultuur 

• Potentiële opmars van de toeristische 

sector na Covid-19 

Threats 

• Nieuwe lockdown 

• Verstrenging van regels rond o.a. 

groepsgrootte 

• Weginfrastructuur 

• Minder snel geneigd om met de autocar 

te vertrekken tegenover het vliegtuig 

 

8.5 Hoe communiceren? 
De doelgroep medioren en senioren zullen meer waarschijnlijk op fysieke manier in 

contact komen om een vakantie te boeken. Dit houdt natuurlijk niet enkel in dat men 

naar een reisbureau zal gaan. 

Men zal zich ook consulteren via het internet om inspiratie op te doen. We zullen onze 

mogelijke klanten op de volgende wijzen bereiken: 

- Reisbrochures: onze doelgroep is meer geneigd om naar een reisbureau te 

gaan, daar de nodige informatie op te nemen en dan een reis te boeken. In de 

reisbrochure staat de nodige informatie die de mogelijke klant zal overtuigen om 

de reis te boeken. 

- Facebook: niet te vergeten zijn de sociale media die een groei maken bij de 

medioren en hogere leeftijd. Via facebook zullen mogelijke klanten in contact 

komen met onze reis via advertenties en een pagina die interessant kan zijn voor 

hen. 
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- Flyer aan huis: aan klanten en geïnteresseerden die hun adres geven kunnen 

een flyer verwachten die onze reis zal bevatten. Dit is een goed alternatief om de 

mensen toch klaar te maken en te inspireren om snel weer te reizen mits de 

huidige corona toestand. Het handige is natuurlijk dat niemand het huis hoeft te 

verlaten. 

- Infoavonden: één of meerdere dagen zullen we gebruiken om informatie door te 

geven aan mogelijke klanten. De mogelijke klant leert het professionalisme van 

de reisleider en de reis kennen. Dit is een goede manier om de mensen onder 

elkaar te laten komen en elkaar zo al een beetje te leren kennen. De locatie zal in 

de buurt zijn van openbaar vervoer met aanwezigheid van parking. Men zal 

tijdens dit infomoment kunnen genieten van hapjes en drankjes.  

 

Kostenraming: 

- Flyers: 1000 flyers = €24,93 

- Infoavonden: prijs hangt af per gemeente 
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9 Uitgewerkte marketingtool  
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10 Bewijs van de prijzen  
10.1 Dag 1 

 
Figuur 136: Prijs voor éénpersoonskamer bij NH Hotel Ingolstadt  

Bron: www.nh-hotels.nl 

 

 
Figuur 137: Prijs voor een tweepersoonskamer bij NH Hotel Ingolstadt 

Bron: Outlook.com 

 

 
Figuur 138: Prijs voor Armeemuseum  

Bron: Outlook.com  
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10.2 Dag 2 

 
Figuur 139: Prijs voor Asamkirche 
Bron: Outlook.com 

 

 
Figuur 140: Prijs gidstocht door de oude stad 
Bron: Ingolstadt-tourismus.de 
 

 

 
Figuur 141: Prijs rondleiding met gids Audi Museum Mobile 
Bron: Audi.de 
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Figuur 142: Menu Schanzer Rutschn Restaurant 
Bron: schanzer-rutschn.de   
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10.3 Dag 3 

 
Figuur 143: Prijs The Walhalla 
Bron: Tourismus.Regensburg.de 
 

 

 
Figuur 144: Parking Garage at Dachauplatz 
Bron: Pakme.com 
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Figuur 145: Restaurant Leerer Beutel 

Bron: Gmail.com 
 
 

 
Figuur 146: Workshop ‘Brew Your Own Beer’ 
Bron: Tourismus.regensburg.de 
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Figuur 147: Prijs Hotel Includio 
Bron: Gmail.com  
 

 
Figuur 148: Taksen Hotel Includio 

Bron: Gmail.com 
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Figuur 149: Bus Parkplatz 

Bron: Regensburg.de  
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10.4 Dag 4 
 

 

 
Figuur 150: Vraag naar prijs voor groepsmenu (niet opgenomen) 
Bron: Mobiele telefoon 
 

 
Figuur 151: Groepsmenu Gasthaus Zur Knödelwerferin 
Bron: Knoedelwerferin-deggendorf.de 
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Figuur 152: Prijs Town Museum 
Bron: Stadtmuseum.deggendorf.de 
 

 
Figuur 153: Prijs Hotel Donauhof 
Bron: Gmail.com 

 

 
Figuur 154: Taksen Hotel Donauhof 
Bron: Gmail.com  
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Figuur 155: Prijs Handwerksmuseum 
Bron: Handwerksmuseum.deggendorf.de 
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10.5 Dag 5 
 

 
Figuur 156: Prijs parkeerplaats Obere Donaulände 
Bron: Parkopedia.de 
 

 

 
Figuur 157: Menu Culinarium Restaurant 
Bron: culinarium-passau.de 

 

 
Figuur 158: Prijs parking Zentralgarage Passau  
Bron: parkinglist.de 
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Figuur 159: Orgelconcert Dom van Passau 
Bron: Bisum-Passau.de  
 

 

 
Figuur 160: Prijs Ticket Boat Cruise 
Bron: Donauschiffart.eu 
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Figuur 161: Bavaria Restaurant 
Bron: Bavaria-live.com 
 

 
Figuur 162: Hotel Dreiflüssenhof 

Bron: Booking.com 
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10.6 Dag 6 

 
Figuur 163: Prijs parkeerplaats ‘Freibad-Parkplatz’ 
Bron: Google.com 
 

 

 
Figuur 164: Prijs middagmaal in Brummereier Kepler-Stuben 
Bron: Gmail.com 
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Figuur 165: Vraag naar prijs fietstour en fietsverhuur 
Bron: Gmail.com 
 
 

 

 
Figuur 166: Prijs Hotel Waldbauer 
Bron: Gmail.com 
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Figuur 167: Prijs Restaurant Valentino Kantina Mediterran  
Bron: Gmail.com & Mobiele telefoon 
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Figuur 168: Zelf samengesteld groepsmenu met prijs voor Restaurant Valentino Kantina 
Mediterran 
Bron: hotel-valentino.at 
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Figuur 169: Prijs Botanica Park 
Bron: Gmail.com  
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Figuur 170: Vraag naar Prijs voor fietstocht 
Bron: Instagram.com  
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Figuur 171: Prijs voor het huren van de fietsen voor fietstocht 
Bron: www.donauregion.at 
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10.7 Dag 7 

 
Figuur 172: Prijs Stadionparkplatz 
Bron: Linz.at  

 

 
Figuur 173: Prijs Gidstour in Linz 

Bron: Gmail.com  
 

 
Figuur 174: Prijs middagmaal restaurant Stadtliebe 

Bron: Stadtliebe.at  
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Figuur 175: Prijs Pöstlingbergbahn 

Bron: Linztourismus.at 
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Figuur 176: Prijs Mariendom 

Bron: Linztourismus.at 
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Figuur 177: Prijs Schlossmuseum  
Bron: Linztourismus.at  
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Figuur 178: Prijs Lentos Art museum 
Bron: Linztourismus.at 
 

 
Figuur 179: Prijs Harbour Cruise 

Bron: Linztourismus.at  
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Figuur 180: Prijs Botanische tuinen 

Bron: Gmail.com   

 

 
Figuur 181: Prijs parkeerplaats in de Roseggerstraße’ 

Bron: Gmail.com  
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Figuur 182: Prijs per nacht in Hotel Radisson 

Bron: Gmail.com  
 

 
Figuur 183: Taksen Hotel Radisson 

Bron: Gmail.com  
 

 
Figuur 184: Prijs Donaupark 
Bron: Outdooractive.com  
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