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Uitnodiging 

 

LET OP; MET EEN ANDER(BETER) HOTEL 
 

4-daagse reis naar Colmar en omgeving 

 
Met heel veel genoegen nodig ik u en uw partner,  

namens een enthousiast bestuur van de ATC afdeling               

Rotterdam, uit om met ons mee te gaan richting de  
Elzas. Dit is voor de tiende keer dat de dames met  

ons meegaan en dat is negen keer goed bevallen!  
De Elzas is Frankrijk in al zijn vrijheid. Een duidelijke  

voorliefde voor wat anders is, boeiende en sterke  
tradities, een gastronomie waar men nooit over uitgepraat raakt, kunst, 

cultuur en geschiedenis intiem met elkaar verbonden. De ontdekkingsrijke 
landschappen, ver en toch dichtbij, met bonte maar harmonische kleuren, 

een pittig en verrassend land. Kortom laat u verrassen in de Elzas! 
De Elzas ligt in het noordoosten van Frankrijk aan de linkeroever van de 

Rijn, die de grens met Duitsland vormt. 
 

Programma; 

 

Dag 1, woensdag 4 oktober  
We vertrekken in de vroege ochtend om 06.30 u.         
per touringcar vanaf Ridderkerk richting Colmar  ► 

in Frankrijk. De heenreis onderbreken we voor een  
koffiestop. We vervolgen onze reis naar Colmar.  

Onderweg stoppen we bij La Roche en Ardenne,  
een kleine stad in het hart van de Belgische Ardennen, in de provincie 

Luxemburg. Het gezicht van het stadje wordt gedomineerd door het 
Feodaal kasteel van La Roche en Ardenne. We lunchen bij het sfeervolle 

restaurant Chez Henri, waarna u nog even tijd heeft om de benen te 
strekken in deze prachtige plaats. Aansluitend rijden we door naar ons 

hotel nabij Colmar waar we in het begin van de avond inchecken en de 
kamers verdelen. Aansluitend staat er een heerlijk diner op ons te 

wachten alvorens we gaan genieten van de nachtrust.        
     

     

Dag 2, donderdag 5 oktober    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
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Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het  
Museum Schlumpf, het grootste automuseum  ►  

ter wereld. U raakt onder de indruk van de meer  

dan 400 auto’s, van klassiek tot modern die allen  
een stempel op een bepaalde periode hebben  

gedrukt. We zien raceauto’s maar eveneens “masterpieces” en de 
onvergetelijke “Bugatti Veyron hal”. Op het “Autodrome circuit” rijden 

regelmatig vele modellen een rondje, zoals de Ford T, Beetle, 2CV, 4CV, 
Bugatti type 40, Simca Chambord, Rolls Royce, etc. Verder ziet u een 

afdeling waar er interactieve presentaties zijn over de ontwikkeling van 
motoren. We zien tevens het „leven“ van de Bugatti 57S, vanaf het 

ontwerp tot bouw, het gebruik en de uiteindelijke aankomst in het 
museum. U mag zeker ook de mascotte collectie (Mercedes Benz en Rolls 

Royce) niet missen. Iets heel bijzonders is de „Jammet Collection“; een 
schitterende collectie speelgoedauto’s van hoofdzakelijk Franse merken.  

U krijgt een rondleiding met audio-guide (is ook in het Nederlands) van 

2 uur.  
 

Na de lunch rijden we naar Colmar. In deze historische 
stad is de idyllische Elzas op één plaats samengebracht:  

vakwerkhuizen, kanalen, het Kleine Venetië en bloemen.  
Kortom een mooie middag voor de boeg. We ontdekken  

de stad onder leiding van een Duits- of Engelssprekende  
gids in circa 1 tot 1,5 uur. Aansluitend heeft u nog  

eventjes vrije tijd. Vervolgens rijden we naar ons hotel  
voor het diner en de overnachting. 

 
Dag 3, vrijdag 6 oktober 

 
Na het ontbijt in het hotel brengen we om 10.00 uur (vanaf deze tijd is 

het museum geopend) een bezoek aan het treinmuseum in Mulhouse. 

U ontdekt met een audio guide (Duits of Engels) op eigen gelegenheid in 
circa 2 uur het museum met de grote collectie Franse treinen. U vindt er 

hele oude locomotieven tot zeer moderne varianten. 
 

Zijn er onder u die liever de stad ingaan dan kan dat in overleg met de 
chauffeur die deze mensen als het nodig is afzet in Mulhouse. 

 
Aansluitend rijden we naar het centrum van Mulhouse waar we 

gezamenlijk in een sfeervol restaurant lunchen. Mulhouse is een 
bijzondere kosmopolitische oude textielstad met mooie historische 

monumenten, zoals het Hôtel de Ville of de kerk Saint-Étienne.  
 

Vervolgens maken we deze middag een rondrit door de prachtige 
omgeving zoals het Nationaal Parc des Ballons des Vosges.               

Een rit die ons  zal voeren door de vele pittoreske wijnstadjes  

die deze streek rijk is. In één van die leuke stadjes stoppen  
voor een wijnproeverij.                                                                            

Aan het begin van de avond dineren we gezamenlijk in ons hotel. 
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Dag 4, zaterdag 7 oktober 

 
Na een vroeg ontbijt is het tijd om uit te checken en nemen we afscheid 

van omgeving Colmar. We rijden om circa 7.30 uur weg en maken een 
stop bij Arzviller. Wij krijgen een rondleiding onder leiding van een 

Duitssprekende gids en maken een tochtje met de scheepslift van 
Saint-Louis-Arzviller (totale duur circa 1,5 uur). 

 

Sommigen onder u zullen denken, dat hebben 
we al een keer gedaan, maar deze manier van  

schepen omhoog of omlaag brengen is totaal  
anders. Zie de website. Tevens kunnen we  

een kijkje nemen in de machinekamer van de  
scheepslift. 

 
De scheepslift is een bouwwerk, waarmee de scheepvaart een groot 

hoogteverschil kan overbruggen. De scheepslift van Saint-Louis in Arzviller 
is een onderdeel van de modernisering van het Rijn-Marne kanaal in de 

Vogezen in Frankrijk. De scheepslift bestaat uit een bak, die door 2 kabels 
wordt voortbewogen. Contragewichten (2) zorgen voor de balans. De bak 

wordt door elektrisch aangedreven kabeldrums op een schuin vlak (41%) 
loodrecht op zijn breedtezijde voortbewogen. De bak wordt met wielen 

over rails geleid. 

Het fundament is zo uitgevoerd dat er 2 bakken geplaatst kunnen worden, 
die gekoppeld kunnen bewegen. De bak heeft aan beide zijden hefdeuren 

die de bak tijdens het afdalen en stijgen volledig afsluiten. Op zowel het 
berg- als dalstation wordt de ruimte tussen de bak en het kanaal lekvrij 

afgesloten. Vervolgens kunnen de bak- en kanaaldeur (= hefdeur) 
opgetild worden om zo het uitvaren van schepen mogelijk te maken.  

Hierna hervatten we onze terugreis. Onderweg maken we een lunchstop 
in Metz, waar we gezamenlijke lunchen. Vervolgens rijden we 

huiswaarts en onderbreken we de reis voor een laatste keer voor het 
afscheidsdiner. Aansluitend rijden we door naar onze afstapplaats in 

Ridderkerk, waar iedereen afscheid van elkaar neemt. 
 

Zoals u ziet belooft het weer een bijzondere, gezellige, interessante en 

leerzame reis te worden met verschillende hoogtepunten daarin. Wij als 

bestuur verheugen ons er al op en we hopen dat u dat ook doet en 

daardoor zorgt dat er geen lege plaatsten te vinden zijn in de bus.                                                                                                            

                ► Aanmelden vóór 20 mei 2017 ◄ 

 

Het bovenstaand programma kunnen wij u aanbieden voor € 390,- per 
persoon te betalen uiterlijk vóór 31 augustus 2017. U kunt het bedrag 

overmaken naar bankrekening NL87INGB0000515173 t.n.v. 
Penningmeester ATC afd. Rotterdam o.v.v. Reis naar Elzas.  

                 
U kunt desgewenst ook in twee delen betalen. De eerste betaling van               

€ 195,- vóór 30 juni 2017 en het tweede deel uiterlijk vóór 31 

augustus 2017.  Uw betaling is tevens het bewijs van deelname!  
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Aanmelden kan (liefst per e-mail) secretaris@atc-rotterdam.nl  of                      

voorzitter@atc-rotterdam.nl . Per telefoon; mob.06-10402059 of 0180-
428019, beide Gerrit Konijnendijk.                                                                            

Zorgt u wel voor een reis- en annuleringsverzekering?  
 

        Tweede telefoonnummer 06-53536175. 
 

Datum vertrek:  woensdag 4 oktober 2017.  

Koffers inladen: 06.20 uur.                                                                                    
Vertrektijd:        06.30 uur.                                                                      

Opstapplaats:    P.C. Hooftstraat 12-20,  
                           2985 BK Ridderkerk.  

 
Na dat we van verschillende kanten minder goede berichten binnen 

kregen  over het eerste hotel hebben we besloten op zoek te gaan naar 

een andere locatie. Er is nu een  hotel gecontracteerd dat meer aan de 

ATC verwachtingen kan voldoen.                                                                                 

In het idyllische drielandenpunt van Duitsland, Frankrijk en Zwitserland is 

Hotel Gasthof Krone gelegen in Bötzingen. Dit wijndorpje ligt aan de 

voet van het kleine vulkanische Kaiserstuhl bergketen. Gasthof Krone is 

een mooie uitvalsbasis om de omgeving te verkennen.  

HOTELBESCHRIJVING 

Hotel Gasthof Krone Bötzingen 

Het hotel heeft een eigen restaurant (80 zitplaatsen), een Tiffany-zaal met 

wintertuin (80 zitplaatsen), rustiek oude gewelfde kelder met wijnbar (40 

zitplaatsen) en nog enkele andere mooie zalen. Het hotel biedt een rijk 

ontbijtbuffet, 3-gangendiner, er is gratis wifi aanwezig in het hotel (óók in 

de kamers). De kamers hebben een eigen badkamer met douche/bad en 

toilet, er is ook een tv en minibar aanwezig. Zie voor meer informatie:  

 

 

 

Gottenheimer Str. 1 

79268 Bötzingen am Kaiserstuhl 

Telefon 07663 94460 • Fax 07663 944699 

info@krone-boetzingen.de http://krone-boetzingen.de/ 
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