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Rondreis Zuid-Oost Duitsland 

(Erfurt, Plauen, Regensburg, Duitse Alpen/München, 

Bodemsee, Stuttgart en Bonn) 

Van 17 juni tot 9 juli 2023 

 

 

 
Voor 2023 hebben we besloten om 3 weken te gaan toeren in ZO Duitsland.  

We verblijven steeds 3 nachten op de camping.  

Zo hebben we genoeg gelegenheid om rustig de omgeving te verkennen. 

 

In 1 of 2 dagen ( 299 +  238 km) reizen we richting de mooie stad Erfurt (Campingplatz Hohenfelden): 

• Stasi gevangenis met een terugblik op DDR-stad Erfurt; 

• Concentratiekamp Buchenwald van zowel de Nazi’s als Sovjet Unie; 

• Bomenkroonpad Oerbossen; 

• Barbarosa monument (Kyffhäuser monument) iets verder weg, maar wel de moeite waard; 

 

Onze volgende stop (135 km) is bij Plauen (Camping Talsperre Pöhl): 

• Horchmuseum in Zwikau (oprichter van Audi ende  Trabantjes werden hier in DDR-tijd 

geproduceerd); 

• Sächische Silberstrasse 

 

Van hieruit rijden we (219 km) richting Regensburg (camping Freizeitinsel): 

• Donaustauf 

• Straubing 

• Beierse woud 

 

En natuurlijk gaan we ook richting (173 km) de Duitse Alpen (Campingplatz Schliersee): 

• Pracht omgeving, ook fietsbaar; 
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• Met de trein naar München (1,5 uur); 

• BMW museum (1 uur rijden) 

• Kufstein (Oostenrijk) ligt op 45 minuten rijden via een schitterende pas; 

 

Daarna vertrekken we richting (271 km) de Bodemsee (Camping Salem): 

• Rondleiding Eriba Hymer met bezoek aan museum Bad Waldsee (als het lukt); 

• Fietsen in de omgeving van de Bodemsee;  

• Vliegen in een echte Zeplin (bij aanmelden graag aangeven ivm tijdig reserveren); 

 

Vanuit deze idyllische omgeving, rijden we (165 km) richting Stuttgart (Camping Aichelberg): 

• Mercedes-Benz museum (Stuttgart = 36 minuten) 

• Esslingen 

• Tübingen 

• Schwäbische Alb 

 

En dan naar onze laatste stop (384) in Bonn (Camping Genienau): 

• Met de fiets/bus Bonn in; 

• Siegen; 

• Freudenberg; 

 

Richting huis, Utrecht is dan nog 253 km. Totaal hebben we dan ruim 1800 km afgelegd. 

 

Ik ben met de campings bezig om 16 plaatsen te reserveren, als het kan met ACSI kaart.  

Dus de genoemde campings zijn nog onder voorbehoud.  

 

Heb je interesse, mail me dan via voorzitter@eribahymerclub.nl  

Ik laat je dan weten of je mee kunt of op de wachtlijst staat. 

De aanbetaling bedraagt € 50,- p.p. en wordt verrekend met verdere te maken kosten. 

Ga je niet mee na aanmelding, dan volgt er géén terugbetaling.  

Het geld vervalt dan aan het reispotje :-D 

 

Groetjes, 

 

Angela de Vries 

 

Dag  activiteit km 

0 Brilon (tussenstop) rijden 299  

1 Camping A definitief 

 (3 nachten) ACSI € 21,- 

rijden 537* 

of 238 

4 Camping B definitief 

(3 nachten) ACSI € 23,- 

rijden 135 

7 Camping C (3 nachten) rijden 219 

10 Camping D (3 nachten) rijden 173 

13 Camping E (3 nachten) rijden 271 

16 Camping F (3 nachten) rijden 165 

19-20 Camping G (2-3 nacht) rijden 384 

20-21 Naar huis of niet rijden 253* 

 


