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De zeshonderd kilometer lange Main-Radweg is één van de mooiste fietsroutes van Duitsland. Je 

doorkruist verschillende landschappen en culturen, in een regio die nog niet zo bekend is. De 

combinatie van fietsen en logeren op een boot maakt deze tocht door de wijngaarden van Franken 

extra aantrekkelijk. 

De streek wordt het hartland van Duitsland genoemd. De rivier Main slingert zich in sierlijke bochten 

een weg door de heuvels. Onderweg zie je een prachtig stukje Duitsland, niet alleen romantische 

wijnstadjes zoals Volkach en Kitzingen maar ook indrukwekkende historische steden. De hele stad 

Bamberg staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco omdat de middeleeuwse gebouwen en 

structuur zo goed zijn bewaard. Er is ook de gezellig drukke universiteitsstad Bamberg met zijn 

barokke architectuur op de hellingen langs de Main. 

Hoogtepunt van de fietsreis is een bezoek aan het idyllische Lohr am Main. De vakwerkhuizen zijn 

zeshonderd jaar oud, boven de stratenwirwar en de rivier torent de Bayerturm met zijn 147 treden. 

Lohr lijkt alsof het uit een sprookje is geplukt. Sprookjes zijn hier trouwens nooit ver weg,  

Sneeuwwitje komt uit dit stadje aan de Main ! 

Het drijvende hotel vaart met je mee en na elke etappe kan je heerlijk ontspannen, in je cabine met 

uitzicht op de rivier, in het restaurant of op het dek. En heb je een dag geen zin om te fietsen dan ga 

je maar lekker cruisen. Vergeet de verfrissende Franken-wijn niet, goed voor het slapen en om 

daarna nog beter te fietsen, altijd zonder bagage. Ook dat is een voordeel van de combinatie fietsen 

en varen. 

Programma 

code: DU130-DU131   7d/6n 
dag 1: aankomst Bamberg 
dag 2: Volkach - Würzburg (61 km) 
dag 3: Würzburg - Lohr am Main (57 km) 
dag 4: Miltenberg - Marktheidenfeld  
(57 km) 
dag 5: Marktheidenfeld - Karlstadt  
(48/72 km) 
dag 6: Hassfurt - Bamberg (35 km) 
dag 7: vertrek om 10.30 uur 
prijs p/p: zie tabel 
kinderkorting: 25% tot 14 jaar 
data: zie tabel 
 
niveau: 1 fietsje 
afstand per wagen: 595 km (Brussel) 
                                     595 km (Utrecht) 
 

INCLUSIEF 
• comfortkajuit met airco, douche en wc 
• ontbijt 
• lunch(pakket) 
• koffie/thee vieruurtje 
• viergangendiner (incl. 2 drankjes) 
• huurfiets (mits vooraf reserveren) 
• haventaksen  
• reisleiding aan boord 
• Nederlandstalige wegbeschrijving + 
kaart 
• roadbookdrager, BTW en garantiefonds 
 
verblijfsclassificatie: *** 
treinstation: Bamberg 

EXCLUSIEF 
• reis heen en terug 
• overige dranken 
• e-bike € 80 
• verzekeringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
parking: € 44 
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Overnachting  

Type Kajuit 
 9/6 + 15/6 + 25/8 + 31/8 28/5 + 3/6 +21/6 + 13/8 + 19/8 + 6/9 
2 pers. kajuit hoofddek 
1 pers. kajuit hoofddek 

€ 775 
€ 1.099 

€ 815 
€ 1.139 

2 pers. kajuit bovendek € 999 € 1.049 
1 pers. kajuit bovendek € 1.419 € 1.469 
   

 

 
 

 

 Bovendek           Hoofddek 
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MS Esmeralda 
Stap aan boord van de MS Esmeralda en je vakantie is begonnen. Ongeveer 25 bemanningsleden 

zorgen voor uw welzijn aan boord in de talen Duits, Engels en Nederlands. Na een uitgebreid 

ontbijtbuffet is het tijd om de bestemming te verkennen op de fiets. Na een mooie fietsdag kom je 

op adem in je kajuit van het schip. Daarna volgt een verzorgd diner met een heerlijk glas wijn uit de 

streek. Nagenieten met een borrel doe je in de lounge. Op zonnige dagen kan je genieten van het 

prachtige uitzicht op het zonneterras. 

Troeven 

✓ Zonnedek met ligbedden- en stoelen 

✓ Ruime panoramabar met s’avonds live muziek 

✓ Gezellig entertainment (o.a. Bingo en quiz) 

✓ Uitgebreid ontbijtbuffet 

✓ Lift 

  

Hutten 

Op de drie dekken worden 63 buitenhutten aangeboden met een grootte van ca. 9,5 m2. Alle cabines 

beschikken over eigendouche/wc, panoramavenster (kan worden geopend), individueel regelbare 

airconditioning, 2 aparte bedden (twins), satelliet-tv, telefoon, haardroger en kluis. In de ECO-cabines 

is een laag motorgeluid waarneembaar. 
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Faciliteiten 

De MS Esmeralda is een rookvrij schip, roken kan alleen in de aangewezen zones op het open-air dek 

achteraan. Er is een waardige ontvangstruimte met receptie. Een lift leidt van het hoofddek naar het 

bovendek en een trapsgewijze lift verder naar het zonnedek. Het zonnedek met terrassen en 

ligstoelen en een beglaasde ruimte achter de stuurhut nodigen je uit om te ontspannen en tot rust te 

komen.  

Gastronomie 

Aan boord is er een internationale keuken met ontbijtbuffet, lunchpakket als tussendoortje voor 

onderweg, koffie/thee in de namiddag, keuzemenu met 4 gangen 's avonds. Als je aan boord wilt 

lunchen, wordt er een 3-gangen menu geserveerd. 

  

Technische gegevens 

Het schip werd in 1979 gebouwd in het Duitse Tangermünde. Het werd in 2011 volledig gerenoveerd 

en heeft een lengte van 90 m, een breedte van 11,2 m en een diepgang van ca. 1,3 m. Met 1.630 pk 

voortstuwingsvermogen van twee onafhankelijke hoofdmotoren, twee schroeven en een 

boegschroef, biedt het een relatief stille zeilervaring aan boord. Met 63 hutten is er plaats voor 126 

gasten. 
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