
 
 

 

 

 

 

RYNVAART, SWARTWOUD EN SWITSERLAND 2021 

TOERPROGRAM 

Opsie 1:  28 April – 10 Mei 2021 

Opsie 2: 28 April – 17 Mei 2021 

April 
Wo 28  JOHANNESBURG – FRANKFURT   

Toerlede moet op 28 April om 16:00 aanmeld by Lufthansa se inweegtoonbank op die              
O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg vir Vlug LH 573 wat om 19:00 na Frankfurt vertrek.  

Do 29 FRANKFURT – AMSTERDAM  

By aankoms op die lughawe in Frankfurt beweeg u saam met die toerleier na die hek waardeur u 
moet gaan om die aansluitingsvlug LH 988 om 09:10 na Amsterdam te haal. 

Met aankoms op Schiphol-lughawe in Amsterdam, wag ons plaaslike busse vir ons.  Ons vertrek 
van die lughawe na die Zaanse Schans – 'n karaktervolle woonbuurt aan die Zaanrivier met 
houthuise en windmeulens uit die 17de eeu, die glorietydperk van hierdie streek.  Hier besoek ons 
'n klompemakery, kaasmakery en talle ander interessante besienswaardighede.   

Ná hierdie tipies Nederlandse ervaring onderneem ons 'n kanaalvaart en sien van Amsterdam se 
interessantste geboue.  Daarna vertrek ons na ons boot, die MS Beethoven.  Ons kan vanaf 18:00 
inskeep.  

Met aankoms by die MS Beethoven ontvang u u kajuitsleutel by ontvangs en gaan maak u tuis op 
die boot.  Almal kom voor aandete in die sitkamer bymekaar vir 'n skemerparty waar ons deur die 
kaptein verwelkom en aan die bemanning voorgestel word.  Daarna gaan ons na die eetsalon vir 
ons eerste aandete aan boord van ons 'hotel' vir die volgende aantal dae. 

U kan ook 'n opsionele kanaalvaart onderneem waar u Amsterdam in die aand ervaar.   

Vr 30 AMSTERDAM – KEUKENHOF – VOLENDAM – AMSTERDAM 

Die hoogtepunt vandag is ons oggendbesoek aan Keukenhof – die grootste lentetuin in die 
wêreld, waar besoekers meer as sewe miljoen bolplante in hul kleurryke blommeprag kan sien.  Dit 
is 'n onvergeetlike gesig!  'n Mens kan hier rustig deur die sprokiesmooi lushof stap, die             
blomme-uitstallings onder dak besoek en tipies Nederlandse verversings soos die bekende 
Hollandse poffertjies of stroopwafels by een van die stalletjies geniet.  

Ons vertrek van Keukenhof na Volendam vir 'n besoek aan hierdie skilderagtige dorpie aan die 
Gouwzee (deel van die Ijsselmeer).  Dis een van die bekendste hawens van die voormalige 
Zuiderzee.  Die lang hoofstraat wat langs die dyk loop, is as't ware 'n aaneenskakeling van 
soewenierwinkeltjies.  Agter die dyk sien 'n mens talle smal stegies met klein baksteenhuisies en 
houtgeweltjies, asook die Sigarebandjies Huisje met taferele van mosaïek, bestaande uit elf 
miljoen geplakte sigarebandjies.  Van die winkeltjies verkoop pragtige kantwerk.   

Ons vertrek op 'n afgespreekte tyd van Volendam sodat ons om 18:00 weer aan boord van die    
MS Beethoven kan gaan.  Ons vertrek om 23:00  en vaar deurnag na Nijmegen. 

Mei 
Sa 01 NIJMEGEN – KREFELD  

By Nijmegen kan u 'n opsionele fietstoer na die De Hoge Veluwe Nationale Park, 8 km van 
Arnhem onderneem.  Hierdie park is die grootste aaneenlopende natuurreservaat in Nederland en 
het pragtige natuurtonele, volop wild en voëls.  Dit is ook moontlik om 'n opsionele besoek aan die 
bekende Kröller Müller-museum te bring.  Talle kunswerke van o.a. Van Gogh, Monet, Cezanne, 
Renoir en Picasso word hier uitgestal.  U kan ook op u eie die ou stad in Nijmegen besoek.  Om 
13:00 vaar die boot verder na Krefeld.  

So 02 KREFIELD – KEULEN – KOENIGSWINTER 

Die boot vertrek om 06:00 na Keulen.  Ná 'n heerlike ontbyt vergader ons in die sitkamer ('salon') 
vir 'n lekker saamkuier terwyl die boot vaar.  Die toerleiers sal u volledig inlig oor vanmiddag se 
besoek aan Keulen, byvoorbeeld wat u alles kan besoek en hoe u te werk moet gaan met BTW.   
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Die res van die oggend bring ons luilekker op die bootdek of in die salon deur en geniet die 
pragtige plattelandse landskappe. 

Keulen is 'n groot stad met baie om te sien en te beleef.  Ná middagete op die boot stap ons as 'n 
groep onder leiding van die toerleiers na die Domkerk (Unesco-wêrelderfenis).  'n Besoek aan 
hierdie manjifieke gebou, waaraan byna 700 jaar gebou is, is 'n móét.  Die Dom dien ook as 
oriënteringspunt indien iemand dalk verdwaal of verkies om alleen rond te stap.  

Die plaaslike toeristekantoor is oorkant die Dom.  Die groot winkelstraat naby die Dom is 
Hohestrasse – 'n voetgangerlaan met talle interessante winkels.   

Keulen lê aan weerskante van die Ryn.  Agt brûe, waarvan twee spoorwegbrûe is, plus 'n 
kabelbaan verbind die twee oewers.  Dié ou Domstad, waarvan 70% tydens die                    
Tweede Wêreldoorlog verwoes is, is herbou en nou een van die belangrikste handelstede asook 
die vierde grootste stad in Duitsland. 

Ons vertrek om 17:00 na Koenigswinter.  

Ma 03 KOENIGSWINTER – RÜDESHEIM 

Ons vertrek om 04:00 na Rüdesheim.  Vanoggend volg ons die romantiese roete van die Ryn, wat 
deur Unesco tot 'n Wêrelderfenisgebied verklaar is.  Maak seker dat u op die dek of in die sitkamer 
is sodat u niks mis nie! 

Die talle sprokieskastele teen die hange van die Ryn en die legendariese Lorelei-rots wat ons 
vandag sien, is 'n hoogtepunt.  Hou dus u kameras (en notaboekies) byderhand!   

In Rüdesheim stap ons aan wal en drentel ons deur die bekende Drosselgasse, wat immer met 

besoekers van oral oor die wêreld woel!  U kan die Niederwald Denkmal – 'n indrukwekkende 

monument wat per kabelspoor bereik word – opsioneel besoek.  Hierdie reusagtige monument is 

opgerig ter ere van die eenheid van Duitsland ná die Frans-Duitse oorlog van 1870/1.  Op 'n     

25,8 m hoë voetstuk staan die 10,5 m hoë Germania wat weswaarts kyk na waar die destydse 

Duitse Ryk aan albei kante van die Ryn tot ver in die huidige Frankryk gestrek het.  Hiervandaan 

het 'n mens 'n ongelooflik mooi uitsig oor die Rynvallei en die stad Bingen op die oorkantste oewer.  

Rüdesheim is ook 'n bekende wynstadjie – Karel die Grote het reeds in sý tyd die wyn hier geprys 
en sterk aanbeveel!  'n Mens kan ook 'n interessante opsionele besoek aan die musieksalon met 'n 
verrassende versameling meganiese musiekinstrumente bring.  Daar is 'n wynmuseum, 'n 
foltermuseum en buite die stad selfs 'n klooster waar die 60 nonne self hul wingerd tot 'n 
eksklusiewe wyn verwerk. 

Ná aandete op die boot soek oud en jonk een van die Stimmungslokale (jolige restaurante) op om 
saam te wieg op die maat van vrolike musiek.  

Di 04  RÜDESHEIM – MANNHEIM  

Ons vertrek om 04:00 na Mannheim, van waar ons 'n opsionele uitstappie na die studentestad 
Heidelberg kan onderneem.  Heidelberg is 'n ou stad met 'n ontsaglike kasteel wat op 'n heuwel 
uittroon.  In een van die lokale van die universteit is tonele van die rolprent The Student Prince 
geskiet.   

Ná aandete op die boot hou ons ons gala-dinee en neem amptelik afskeid van die boot en 
personeel.  Die boot vertrek om 18:00 na Strasbourg.  

Wo 05 STRASBOURG – SWARTWOUD 

Vanoggend ná ontbyt op die boot ontskeep ons in Strasbourg.  Indien daar tyd is, besoek ons die 
gotiese katedraal, dwaal 'n bietjie rond in die pragtige Franse stad en vertrek dan per bus na die 
prentjiemooi plattelandse dorpie Riquewihr.  Van daar ry ons per bus na die Swartwoud vir twee 
nagte se verblyf in die idilliese Titisee-Neustadt.    

Do 06  TITISEE-NEUSTADT 

Ná ontbyt het ons geleentheid om meer van die Swartwoud te beleef.  Ons ry verby 
indrukwekkende valleie, dale, digbeboste berge en tipiese plaashuise.  Ons besoek o.a. Triberg, 
waar die hoogste waterval in Duitsland (163 m) oor sewe rotsbloktrappe na benede val.  Dit is 'n 
besondere buitelugervaring wanneer 'n mens 'n entjie berg-op stap om die waterval te sien.           
'n Minimale toegangsfooi is betaalbaar.  

Later die dag keer ons terug na die skilderagtige Titisee, wat aan 'n lieflike meer geleë is.  Die talle 
luukse hotelle, baie winkels en lieflike omgewing naby Feldberg maak van Titisee 'n gesogte 
vakansie- en ski-oord.  Die Swartwoud is ook die geboorteplek van ski-sport in Duitsland.  Ons 
geniet vanaand weer aandete by ons hotel in die hart van die Swartwoud. 
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Vr 07 TITISEE-NEUSTADT – BEATENBERG 

Vanoggend ry ons per bus van Titisee na Beatenberg, die Switserse dorpie teen die Niederhorn-
berg.  Die Dorint-hotel waarin ons tuisgaan, het 'n pragtige uitsig oor die Thunmeer en Switserland 
se drie beroemde bergspitse: die Jungfrau, die Eiger en die Mönch.  

Toerlede wat Opsie 1 van die toer onderneem, bly twee nagte in Beatenberg.  Opsie 2 en 3 se 
toerlede gaan nege nagte daar tuis.  (Sien SWITSERLAND-PROGRAM). 

Sa 08 BEATENBERG 

Vandag kan ons rustig in en om die hotel bly en ons verlustig aan die wonderskone natuur, of na 
Interlaken gaan vir inkopies, of 'n opsionele toer berge toe onderneem.    

So 09 BEATENBERG – ZURICH 

Die groep wat toeropsie 1 gekies het, vertrek vanoggend uit Beatenberg na Zürich vir die terugvlug 
na Suid-Afrika.  Opsie 2-groeplede bly nog sewe dae in Beatenberg. 

Ma 10 Opsie 1 se groep land vanoggend in Johannesburg ná 'n onvergeetlike toer.    

Opsie 2 se groep besoek die volgende sewe dae, afhangende van die weer, van Switserland 
se mooiste dele.  

So 16 BEATENBERG – ZÜRICH – JOHANNESBURG 

Opsie 2-groeplede reis vandag van Beatenberg na Zürich vir die terugvlug na Johannesburg.  

Ma 17 ZÜRICH – JOHANNESBURG 

U land vandag in Johannesburg met die allermooiste herinneringe aan 'n onvergeetlike toer.  

LW:  Weens omstandighede buite ons beheer kan dit gebeur dat die toerprogram aangepas moet word.  


