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Ellen & Lia Visser
TRAVEL SISTERS VISSER

Zwemmen tussen walvishaaien in Mexico,
een route van 2300 kilometer rijden op een
motor door Vietnam, paardrijden door een
cactus vallei in Argentinië, eindeloos hiken
in de Dolomieten, genieten van een
magische zonsondergang in Santorini, een
cocktail drinken aan de Copacabana, een
onvergetelijke treinreis door Sri Lanka,
wilde olifanten spotten in Thailand, met
haaien duiken in Maleisië, slapen in een
Mongoolse yurt op de Veluwe...

Er verschijnt direct een lach op ons gezicht
als we denken aan deze fantastische
ervaringen. En dit is slechts een kleine
greep uit onze memorabele reismomenten.

Travel Sisters Visser

Lia en Ellen maakten deze reis in het
voorjaar. Tijdens deze roadtrip rijd je met je
eigen auto naar Duitsland, Oostenrijk en
Italië. Deze reis is een perfecte combinatie
tussen stad & natuur. 

Tijdens het eerste deel van de reis verblijf
je in Stuttgart en bezoek je de Oostenrijkse
stad Innsbruck. Later in de reis begeef je je
in de Italiaanse Dolomieten en maak je
dagelijks een hike door de ongerepte
natuurgebieden in deze regio. 

Heb je vragen over deze reis? 
Neem contact met ons op, we helpen je
graag! 

https://www.roundeggtravel.nl/contact/


Let's 

wander 

where the 

WiFi is weak



DAG 1    STUTTGART - DUITSLAND

Je rijdt vanuit thuis naar Stuttgart, Duitsland. 
Hier verblijf je in het A&O Stuttgart City. 
Het voordeel van dit hotel/hostel is dat zij een
24uurs receptie hebben en je dus ook ‘s nachts
kunt inchecken. Daarnaast beschikken ze over
tweepersoonskamers waardoor je niet bij andere
gasten op een kamer hoeft te slapen. Wanneer je
het ontbijt bij je verblijf boekt geniet je de
volgende ochtend van een gevarieerd
ontbijtbuffet.

DAG 2    SLOT NEUSCHWANSTEIN

Na het ontbijt is het tijd om de roadtrip voort te
zetten. Zorg dat je de wekker vroeg in de
ochtend zet en vervolg de reis naar het
wereldberoemde Slot Neuschwanstein in
Duitsland. De rit duurt zo’n 3 uur en je parkeert
onderaan de heuvel. De wandeling naar het
kasteel kost je zo’n 20 minuten.

Waarom dit kasteel wereldwijd zo populair is? 
Dit kasteel was de inspiratie voor het kasteel van
Doornroosje in Disneyland! Het verhaal achter
het kasteel is dat Koning Ludwig II nogal
excentriek was en een groot fan van sprookjes.
Hij wilde leven zoals men in de middeleeuwen
deed: in gigantische kastelen. Dus in 1869 liet hij
de bouw van Slot Neuschwanstein starten. 
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Slot NeuschwansteinSlot Neuschwanstein

https://goo.gl/maps/2SpuFsEoGTAPwB1NA
https://www.aohostels.com/nl/stuttgart/stuttgart-city/
https://goo.gl/maps/2r4BAJjVhXi2u8WP6


Je kan ervoor kiezen om een ticket te kopen en het
kasteel van buiten en binnen te bezoeken en nog
meer te leren over de geschiedenis. Onze keuze
was om de omgeving van het kasteel te
verkennen, want deze is absoluut de moeite
waard! 

Natuurlijk loop je eerst naar de brug van waar je
het kasteel goed kan bewonderen. Vanuit deze
plek worden ook veruit de meeste foto’s
geschoten. Ga hier echter niet terug, omdat je het
nu gezien hebt maar loop door! Volg het pad en
houdt het kasteel in principe aan je linkerhand. De
wandeling naar boven kan pittig zijn, dus zorg
ervoor dat je genoeg water bij je hebt. Wij zijn
doorgelopen tot we een prachtig uitzicht hadden
op de Alpsee en Slot Neuschwanstein. Hier zijn we
gaan zitten en hebben we genoten van al het
natuurschoon. 

Het was mogelijk om nog verder omhoog te lopen,
maar wij zijn langzaam teruggelopen, zodat we
niet hoefden te dalen in het donker. Eenmaal terug
bij de auto, verdween het zonnetje al achter de
bergen. We hadden trek gekregen en besloten
hier nog ons avondeten te nuttingen. Bij Hotel &
Restaurant Alpenstuben hebben we een goede,
Duitse maaltijd op.

Hoogste tijd om naar het volgende verblijf te rijden
in Wallgau. We hadden voor 2 nachten kamers
geboekt bij het Frühstückspension Gästehaus Zum
weissen Rössl. Een mond vol. Dit pension ligt in
een geweldig mooi gebied en je bent omringd
door de bergen. Als je het vakantiegevoel nog niet
had dan begint het hier. De kamers zijn knus
ingericht en van alle gemakken voorzien.

Slot Neuschwanstein

Slot Neuschwanstein

https://neuschwansteintickets.nl/
https://www.alpenstuben.de/en/restaurant.html
https://goo.gl/maps/aGfanpcYKVaGhKbd7
http://www.booking.com/Share-1H1spC


Het ontbijt wordt iedere ochtend vers door de gastvrouw bereid. Ze maakt ook graag een babbeltje
en kan je meer vertellen over de omgeving. Na een goede nachtrust en een stevig ontbijt is het tijd
om naar de Eibsee te rijden. Ook hier adviseren we je om hier op tijd naar toe te gaan, zodat je de
grote drukte voorblijft.

Wanneer je bij de Eibsee aankomt, waan je je bijna in Canada. Wie had gedacht dat je zo dichtbij huis
zulke prachtige, helderblauwe meren kunt vinden? Het meer ligt aan de voet van de Zugspitze. De
Zugspitze is met een hoogte van 2962 meter de hoogste berg van Duitsland.

We doen hier waar we ontzettend gelukkig van worden: wandelen/hiken. Een wandeling om het
meer is ongeveer 7km. Wij hebben een iets uitgebreidere wandeling genomen en hebben ongeveer
13km gewandeld. Als je vanuit de parkeerplaats rechts aanhoudt, kom je al snel bij een brug over het
meer uit. In plaats van over deze brug de route om het meer te volgen, hielden wij rechts aan, dieper
het bos in. Deze route bracht ons iets hoger waardoor we ook even in de sneeuw gelopen hebben.
Wij waren hier echter in februari, dus later in het jaar zal je geen sneeuw tegenkomen. Zorg tijdens
deze wandeling dat je je eigen eten en drinken bij je hebt, want er zijn ontzettend veel toffe picknick
spots.

Manteigaria

Eibsee

DAG 3   EIBSEE

https://goo.gl/maps/7H5U1TnAwro7bS9y7
https://goo.gl/maps/AFE3AV7r8dpGMfQJ9
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REISPLAN OP MAAT

Heb jij aan dit reisschema nog niet genoeg?
Download het volledige reisplan hier! 

Wil je graag een reisschema geheel op
maat gemaakt voor jouw reisgezelschap?

Volledig naar jouw wensen en behoeften? 

Neem contact met ons op

Door onze reiservaring en contacten ter
plaatse kunnen we een compleet reisplan

voor je maken, zodat je zelf niets meer hoeft
uit te zoeken. 

https://www.roundeggtravel.nl/product/hiking-highlights/
https://www.roundeggtravel.nl/product/hiking-highlights/
https://www.roundeggtravel.nl/contact/


Voorwaarden
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.
Klik hier voor onze Privacy Policy

Copyright
De inhoud van dit reisplan is auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Round Egg Travel,
met uitzondering van al datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander
intellectueel eigendomsrecht. Wil je content openbaar vertonen, dan is vooraf schriftelijke toestemming
nodig van Round Egg Travel.

Round Egg Travel is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit reisplan. 
Round Egg Travel is niet aansprakelijk voor handelingen van derden welke voortvloeien uit het lezen van dit
reisplan. 
Round Egg Travel stelt dit reisplan samen op basis van persoonlijke voorkeuren en interesses.

Affiliate marketing
Round Egg Travel maakt gebruik van affiliate marketing in dit reisplan.

http://www.roundeggtravel.nl/
https://www.roundeggtravel.nl/wp-content/uploads/2020/10/Algemene-Voorwaarden-Round-Egg.docx.pdf
https://www.roundeggtravel.nl/privacystatement-cookieverklaring/

