7-daagse AUTOCRU
en door de
Fränkische
Schweiz
Zo/Za 16/22 juni 2019
7-daagse ‘AUTOCRUISE’ langs de Main naar
de Fränkische Schweiz
Ook als 4-daagse tocht te rijden van
Zo t/m Wo 16-19 OF Wo t/m Za 19-22 juni

Uiterst toeristische autotoertocht langs
onbekende beeldige oude Duitse stadjes en
prachtige bergen aan weerskanten van de Main:
vanuit Rüdesheim/Mainz tot aan de bron.
Nooit eerder door de NRS bezocht!

6 nachten in uitstekende prachtig gelegen hotels,
korte beeldige routes met veel tijd voor bezienswaardigheden
en de talloze terrasjes: Bol-Pijl & TOMTOM

€ 995 p.p. - Als 4-daagse tocht € 495 p.p.

UISE LANGS DE MAIN
Onder een Autocruise verstaan we een toeristische
tocht langs een mooie rivier met zijn zijrivieren en van
bergen, wijnstreken, steden en dorpen daar omheen,
telkens onderbroken voor excursies en bezoekjes aan
de meest uiteenlopende bezienswaardigheden.
Dat alles in rustig tempo naar het voorbeeld van een

cruise per boot, maar nu geheel per eigen automobiel
of cabrio en met extra verzorging voor klassiekers in de
vorm van serviceteams met trailers en leenauto’s.
De routes lopen afwisselend langs de gekozen rivieren
of door de wijde omgeving als dagtripje met de nodige
‘excursies’. Afhankelijk daarvan wordt afwisselend 1 of
hooguit 2 nachten in rustige, leuk gelegen aantrekkelijke hotels overnacht, die uitstekende diners serveren.

De NRS-Autocruises duren een dag of 7, van zondag
t/m zaterdag, omdat de gezellige overwegend kleinere hotels in het weekend vrijwel altijd volgeboekt
zijn. Meestal bieden we de keuze om er ook een
4-daagse tocht van te maken, door op de woensdag
rond lunchtijd af te haken, of juist in te haken.
De sterk toeristische dagtochten zijn nooit erg lang
en lopen over beeldige binnenweggetjes, die vaak alleen door de lokale bevolking gebruikt worden, met
voldoende tijd voor het bezoeken van allerlei verassend leuke bezienswaardigheden en van panoramaterrasjes die men zelf niet gemakkelijk zal vinden,
laat staan in het tijdsbestek van een week.
Het Routeboek bevat naast een duidelijke routebeschrijving en allerlei toeristische informatie ten
overvloede ook een beperkt aantal simpele TOMTOM-instructies, waarmee die beeldige en unieke
routes zonder enige moeite en zonder verdwalen ook
volledig gereden kunnen worden, zelfs door Solorijders.

Rüdesheim 1e nacht

3e dag
Wertheim

Programma

Zondagmiddag 16 juni 2019: Start bij de Lorelei
Prachtig aanlooptraject naar het openingsdiner in
een beeldig vakwerkhotel in het bekende stadje
Rüdesheim aan de Rijn, met gezellig oud centrum
naast de deur.
Maandag 17/6: Na een korte aanlooproute naar het
oude hart van de stad Mainz, alwaar de Main in de
Rijn uitkomt, vermijden we de drukke wereldstad
Frankfurt waar de Main dwars doorheen loopt via
een afstekertje langs een mergelgroeve met prehistorische vondsten (UNESCO Werelderfgoed!).
Even ten zuiden van Aschaffenburg gaan we de Main
weer volgen vanaf het moment dat het laaggebergte
aan weerszijden begint. Via een panorama-route
langs Miltenburg bereiken we het prachtig gelegen
hotel in Natuurpark Bayrischer Spessart voor 2 overnachtingen.
Dinsdag 18/6: Mooie route door het natuurpark terug
naar de Main voor een uiterst toeristische route
langs twee mooie maar onbekende zijrivieren: de
Erta en de Tauber. We lunchen aan de Main in het gezellige stadje Wertheim, en rijden daarna mooi terug
naar het hotel.
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5e dag Bamberg

Woensdagmorgen 19/6: Via een bochtige route door
het natuurpark pikken we de Main nabij Wertheim
weer op in Markheidenfeld en volgen de rivier met
bezoekjes aan enkele oude stadjes stroomopwaarts,
tot aan de lunch in de oude stad Würzburg, hoog
boven de Main gelegen.

Afhaken of Inhaken ?

2e/3e nacht

Deelnemers die alleen voor het eerste of tweede
deel van deze autocruise kozen, kunnen tijdens de
lunch in Würzburg afhaken of inhaken. Op verzoek
kan men nog 1 dagje bijtekenen voor de middagroute met extra overnachting in Schweinsfurt in een
luxe hotel op een eilandje in de Main, indien daar
nog kamers vrij zijn.
Woensdagmiddag 19/6: Na de lunch wordt verder
gereden langs de Main, maar nu door een totaal
ander heuvelachtig landschap, naar de overnachting
in een wat groter luxe hotel op een eilandje in
Schweinsfurt.

Basiliek in Bad Staffelstein
(5e/6e nacht).

Donderdag 20/6: Beeldige route langs de Main en
vanaf het oude stadje Hassfurt gedeeltelijk door het
heuvelachtige Natuurpark Hassberge naar de indrukwekkend mooie oude stad Bamberg, waar we enige
uren doorbrengen, ook om te lunchen in het oude
centrum.
In de middag rijden we leuk toeristisch langs de
bovenloop van de Main en via het historische stadje
Coburg naar het mooie hotel in Bad Staffelstein aan
de Main, waar we de laatste 2 nachten verblijven.
Vrijdag 21/6: Op deze laatste dag volgt nog een
dag boordevol toeristische hoogtepunten, te beginnen met enkele beeldige dorpjes langs het laatste
stukje bovenloop van de Rijn. Alvorens het beekje
dan overgaat in de Roter Main gaan we een prachtige ‘Bergroute’ rijden door het enorme natuurpark
Fränkischer Schweiz onder Bayreuth, dat zijn naam
bepaald eer aan doet. Tot slot rijden we mooi binnendoor terug naar het hotel voor het slotdiner met
uitreiking van de Medailles.
Zaterdag 22/6: Vanuit het hotel kan via verschillende
snelwegen huiswaarts worden gereden, waarna in
circa 4½ uur / 500 km de Nederlandse grens wordt
bereikt.

Nooit eerder bezocht door de NRS

5e dag COBURG

De tamelijk onbekende maar uiterst toeristische
gebieden langs de Main die we doorkruisen zijn nog
nooit eerder door de NRS bezocht, met uitzondering
van de startnacht in het prachtige Bamberg voor de
rit naar Hongarije/Roemenië enige jaren geleden.
Van echt hoge bergen is in dit deel van Duitsland
geen sprake, maar de vele sterk heuvelachtige natuurparken rond de Main waar we doorheen rijden,
maken de tocht erg aantrekkelijk voor de liefhebbers van veel sturen en mooi vergezichten. En al die
mooie oude Duitse stadjes en de leuke hotels maken
het helemaal aantrekkelijk.

