NIEUW: 1x per
jaar een NRS
AUTOCRUISE

ONS DEBUUT:
Zo/Za 16/22 juni 2019
7-daagse ‘AUTOCRUISE’ langs de Main
naar de Fränkische Schweiz
door het hart van historisch Duitsland
Ook als 4-daagse tocht te rijden van
Zo t/m Wo 16-19 OF Wo t/m Za 19-22 juni

WAT IS EEN NRS AUTOCRUISE?

Dit alles in een rustig tempo, naar het voorbeeld van
een cruise per boot, maar in ons geval geheel per
eigen auto of cabrio, of als passagier in onze comfortabele Seniorenbusjes.
De NRS biedt de gebruikelijke ondersteuning en begeleiding onderweg van een pechhulp team met repatrieringstrailer en leenauto, en veel ervaring met sleutelen
aan klassiekers, ongeacht merk, type of bouwjaar.
Op een aantal dagen kunnen we zelfs op de mooiste
panoramalocaties een leuke Picknick aanbieden, omdat
ons Cateringteam bereid was mee te reizen, zij het niet
op volleoorlogssterkte.
Uiteraard heeft zo’n Autocruise van nature het karakter
van een soort trektocht, net als een cruise per boot, en
wordt in principe telkens één of hooguit 2 nachten in
het zelfde leuk gelegen comfortabele hotel overnacht.

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.
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Onder een AUTOCRUISE verstaan we een uiterst
toeristische tocht langs een mooie rivier en de zijrivieren daarvan, met dagtochten, uitstapjes en excursies
door de heuvels of bergen en mooie oude stadjes aan
weerszijden.
Een autocruise biedt bovendien ruim voldoende tijd
voor het bezoeken van de meest uiteenlopende attracties en bezienswaardigheden in die streek.

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!).

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.

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.

Wertheim

Koeningsberg

Dettelbach

Afhaken of Inhaken ?
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.

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.

Haus Wertheim
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Wertheim

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.

Bamberg

Coburg

Nooit
eerder
bezocht
door de NRS
U KUNT
ZICH
TELEFONISCH
OPGEVEN:
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.
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Sonnenblick

Sonnenblick

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.

Wertheim

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.
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Tuchersfeld

ROUTEBOEK of geheel of gedeeltelijk op TOMTOM?
Het uitvoerige routeboek met duidelijke routebeschrijvingen en uitvoerige toeristische informatie
over talloze bezienswaardigheden laat ook totaal onervaren debuterende deelnemers deze tocht zonder
verdwalen probleemloos rijden.
Dat routeboek bevat tevens de nodige adviezen en
aanwijzingen waarmee men de dagtochten naar
eigen inzicht kan inkorten of aanpassen, om meer
tijd te kunnen besteden aan terrasjes, toeristische
bezienswaardigeheden of wandelingen die bij uw
specifieke persoonlijke belangstelling passen. Het
meerijdende Gids- of Loodsteam geeft goede raad.
Bad staffelstein klooster

Aanhaken bij het Gids- of Loodsteam
Ook bij deze Autocruise biedt de NRS de gelegenheid om de toeristische routes geheel of gedeeltelijk
achter het Loodsteam aan te rijden. Eventueel kan
ook het Seniorenbusje als loodsteam fungeren, want
dat rijdt gewoonlijk ook de hele route zonder iets
over te slaan.
Het programma en de routes zoals beschreven in
het routeboek, kunnen op elk moment in overleg
met het Gidsteam of de chauffeur/reisleider worden
gewijzigd of ingekort, als de deelnemers dat zouden
willen, bijvoorbeeld bij slecht weer. Dat is overigens
vanwege onze ‘Mooi-Weer-Garantie’ een vrijwel onbekend verschijnsel tijdens de NRS-reisjes.
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Wie het maken van dagtochten via onze routeboeken
te inspannend zou vinden, of dat voor zijn eerste
tocht als debutant niet aandurft door onbekendheid
met de NRS-aanpak niet goed aandurft, heeft nog
diverse mogelijkheden om toch eens aan zo’n leuke
tocht deel te nemen:
De routes geheel rijden met uw TOMTOM
Het Routeboek bevat TEVENS een lijstje met 10 à 15
TOMTOM-instructies per dag, waarmee ALLE routes
en dagtochten absoluut probleemloos en vlot gereden kunnen worden. U tikt simpelweg zo’n instructie
in zoals u gewend bent en volgt TOMTOM dan tot
aan ‘Bestemming Bereikt’. Aldaar voert u dan de volgende TOMTOM-opdracht in, en volgt de TOMTOMaanwijzingen tot aan dat volgende punt.
Het is onwaarschijnlijk hoe eenvoudig en gemakkelijk u op die wijze al die kleine beeldige landelijke
binnenweggetjes door het hart van een mooie streek
of gebergte kunt rijden, die normaliter alleen bij de
plaatselijke bevolking bekend zijn.
Zonder die speciaal door de NRS ‘in het veld’ tijdens
het uitzetten van de routes in de praktijk uitgeteste
instructies, zou TOMTOM u die prachtige routes nooit
zo kunnen laten rijden.

Meerijden in het SeniorenBusje
De NRS laat in samenwerking met andere aangesloten stichtingen bij voldoende belangstelling een
mini-busje meerijden. Dat is uitermate geschikt voor
reislustige alleenstaanden, waarbij aan de leeftijd
geen enkele eis wordt gesteld.
Donateurs van de NRS of de samenwerkende stichtingen kunnen kosteloos meerijden in de busjes,
zonder bijdrage in de hotelkosten van de chauffeur/
reisleider. Zie ook een artikel elders in dit blad.
Bovendien: Thuis ophalen en weer thuisbrengen is
eveneens kosteloos inbegrepen, evenals op speciaal
verzoek gemaakte ‘taxiritten’ onderweg, buiten het
officiële programma om! Info: NRS 0226 342 559.

