
1.147 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 263 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, 1 overnachting met ontbijt en avondmaal in 
hotel Rosengarten am Park in Zweibrücken, 3 overnachtingen met ontbijt 
en avondmaal in hotel Schöne Aussicht in Hornberg, middagmaal dag 1 
en dag 5, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige reis-
begeleiding door Michel Oyen, fooi chauffeur, KBC reis- en annulerings-
verzekering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Duitsland, in de ban 
van de roos  
Vijf dagen van 29 juni tot 3 juli 2022

Ontdek samen met rozenspecialist Michel Oyen de mooiste privé-rozentuinen, 
parken en de gezellige ‘rozenhoofdstad’ Baden-Baden. U krijgt ook de gelegenheid 
om bijzondere verkoopcentra, die enkel kwaliteitsvolle rozenvariaties aanbieden te 
bezoeken.  Op het ‘tropische’ eiland ‘Insel Mainau’ in de Bodensee zal u versteld staan 
van de veelzijdige bloemenpracht en de indrukwekkende uitzichten.  

Dag 1
Vertrek richting Luxemburg.  In de charmante omgeving 
van het kasteel van Munsbach ligt een rozentuin met 
meer dan 600 rozenstruiken, met historische rozen en 
een collectie moderne rozen. De rozenstruiken worden 
afgewisseld met vaste planten, die de tuin lichtheid en 
een subtiel kleurenspel geven.
Na het middagmaal gaat de reis verder naar Zweibrüc-
ken.  De ‘Rosengarten Zweibrucken’ is een prachtige 
tuin waar u kan genieten van tal van verschillende soor-
ten rozen. De tuin is eigenlijk ook een parktuin waar het 
gebruik van vaste planten in combinatie met rozen uniek 
is. Overnachting in Zweibrücken.

Dag 2 
Doorreis naar Rosteig.  Bezoek aan de privétuin van 
Roland Marquart, een formele tuin waar tal van hoog-
stamrozen de borders inkleden.
Doorreis naar Baden-Baden, een van ‘s werelds bekend-
ste kuuroorden en ‘Rozenhoofdstad’ van Duitsland. 
Bezoek aan een van de mooiste tuinen van de stad, die 
Gönneranlage, Art Nouveau-tuin, aangelegd tussen 
1909 en 1912. In de strikt symmetrische haagtuin wor-
den sinds 1952 rozen gekweekt en verzorgd. Het park 
heeft meer dan 10.000 rozen, opgedeeld in meer dan 
400 verschillende soorten.
De Neuheitengarten bezit magnifieke rozenvariëtei-
ten en groeivormen in alle denkbare kleuren.  Naast de 
nieuwe soorten rozen vindt u hier vele rozenbogen met 
klimrozen en een grote collectie Engelse David Austin-
rozen. Elk jaar in juni wordt er door een internationale 
jury de 'Gouden Roos van Baden-Baden' gekozen. 

Dag 3 
Een prachtige rit, doorheen het Zwarte Woud, brengt 
ons naar het bloemeneiland Mainau, een paradijs aan 
de Bodensee.  Geniet van de weelderige bloemenzee, 
wandel door het park met een meer dan 150 jaar oud 
bomenbestand, bewonder de barokke glans van het 
kasteel en de kerk, bezoek de tropische vlinderkas. Hier 
komt u zeker terug !

Dag 4
Gravin von Zeppelin startte in 1926, op 21-jarige leef-
tijd, een vasteplantenkwekerij, de ‘Staudengärtnerei 
Gräfin von Zeppelin’. Het aanbod van meer dan 2.500 
meerjarige soorten en variëteiten bloemen is een van de 
breedste assortimenten winterharde tuinbloemen van 
het land. Oorspronkelijk was Ettenbühl een privé rozen-
tuin waar Gisela en Alfred Seidel gewoon 'een beetje 
wilden tuinieren' om te ontvluchten aan hun stressvolle 
leven. Niet alleen de liefde voor tuinieren, maar ook de 
verzameling historische rozen, zeldzame rozenstruiken 
en struiken werd steeds groter. Zo werd het voorma-
lige Aussiedlerhof geleidelijk omgevormd tot een vijf 
hectare groot park in de beste Engelse traditie.  Tegen-
woordig bestaat Ettenbühl uit twintig thematuinen met 
meer dan duizend soorten rozen, bomen en struiken van 
over de hele wereld, groene oases, het grootste haag-
beukenlabyrint van Zuid-Duitsland, een kwekerij, een 
winkel, een stijlvol restaurant en een prachtig tuinterras.

Dag 5
Terugreis naar België met halte in Strassbourg voor een 
boottochtje.
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