09-Daagse REIS naar OOSTENRIJK
Met o.a.: Lech, Bludenz en Mainau

Een bestemming met een
indrukwekkende pracht aan
natuurschoon. Vorarlberg is
gelegen in het uiterste westen
van Oostenrijk, ingeklemd
tussen Zwitserland, Duitsland
en Liechtenstein en heeft
letterlijk alles om u een geslaagde reis aan te bieden.
Zo heeft de streek lieflijke
bergdorpjes, gezellige steden,
de soms bijna subtropische
Bodensee, schitterende bergpassen en hoge bergtoppen,
met in deze tijd van het jaar
nog steeds toppen met sneeuw.
Ook ons gastvrije hotel zal
er alles aan doen u een geslaagde vakantie te bezorgen.
Tel hierbij onze interessante
excursies naar de Bodensee,
Lech en Ischgl op, en u heeft
een heerlijke reis.

DE SCHOONHEID VAN
VORARLBERG
1e dag: Vrijdag
Nadat de laatste passagiers zijn opgehaald gaan we op pad. Via de koffiepauze nabij Brussel rijden we door
de mooie natuur in Hoog-België en
Luxemburg. Door een deel van de
Vogezen en Elzas-Lotharingen
rijden we naar ons hotel in Freiburg
voor diner en overnachting.
2e dag: Zaterdag
Na een goed ontbijt maken we er
een leuke excursiedag van. Onze
eerste stop is bij de machtige en
beroemde Rheinfall bij Schauffhausen, waar miljoenen liters water
per minuut naar beneden kletteren.
De volgende pauze houden we in
het mooi gelegen Lindau.
Het laatste stuk gaat door de Alpen
naar ons hotel in Sankt Anton.

3e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt genieten van de faciliteiten
van het hotel of een fijne wandeling
maken in de omgeving.
4e dag: Maandag
Na ons ontbijt rijden we richting
Feldkirch. Dit kleine stadje is
gelegen op een kruispunt van vijf
valleien en heeft een prachtig
stadscentrum. We bezoeken hier o.a.
slot Schattenberg. Vervolgens door
naar Bludenz met de Oberes Tor
en de Sankt Laurentiuskirche, die
beroemd is om de twee zwarte
altaren. Tevens is Bludenz rijk aan
chocoladegeuren. De fabrieken van
“Milka” zijn hier namelijk gevestigd
en verspreiden een heerlijke geur
door de stad.

24
Intensiteit:

3

• Af en toe een wandeling
• Standplaats in berggebied

09-Daagse REIS naar
OOSTENRIJK
Vertrek:
VRIJDAG 09 AUGUSTUS 2019
Thuiskomst:
ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2019

€ 995,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 125,00
5e dag: Dinsdag
Na het uitgebreide ontbijtbuffet
nemen wij u mee door het fraaie
natuurgebied van Vorarlberg en
rijden we door het dal van de Montafon
met dorpjes als Sankt Gallenkirch en
over de Silvretta Hochalpenstraße
naar Ischl in het Paznauntal. In dit
vrijwel autovrije bergdorp maken we
een tochtje met de kabelbaan.
6e dag: Woensdag
Een rustige dag, want pas in de loop
van de morgen vertrekken we via het
hooggelegen Stuben (1407 m) naar
het lieflijke Lech am Arlberg. Dit dorp,
met een oranje tintje, werd in 2004
uitgeroepen tot mooiste dorp van
Europa en is daarom een bezoek meer
dan waard. Onze Koninklijke familie
viert hier jaarlijks de vakantie. Wie
weet loopt u ze hier tegen het lijf!
7e dag: Donderdag
Een hoogtepunt op onze reis. We
rijden naar het Bodenmeer en
brengen een bezoek aan het eilandje
Mainau, eigendom van de Zweedse
Koninklijke familie. Door de uitgelezen ligging vinden we hier zelfs
een subtropische cultuur terug en
daardoor natuurlijk een zee aan
bloemen en planten. Via een fraaie
route weer terug naar ons hotel.

8e dag: Vrijdag
Helaas verlaten we ons gastvrije
hotel. We rijden langs het
Bodenmeer naar Donaueschingen.
We bekijken hier de bron van de
Donau, maar ook de Altstadt met
zijn huizen in barok en Jugendstil
stijl. Indien mogelijk rijden we
’s middags nog een stukje langs de
Neckar naar ons hotel in Stuttgart
voor diner en overnachting.
9e dag: Zaterdag
Langs Koblenz en het knooppunt
Kerpen rijden we terug naar
Nederland, maar alvorens huiswaarts te keren, besluiten we
deze fijne vakantiereis met een uitstekend verzorgd diner.

Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
09/10 augustus:
Hotel Mercure Freiburg - Duitsland
10/16 augustus:
Hotel Arlberg Sankt Anton - Oostenrijk
16/17 augustus:
Hotel Mercure Stuttgart - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een uitstekend ****-sterren
hotel, prachtig gelegen tussen de bergen, in
het centrum van Sankt Anton, en gebouwd
met veel hout en in warme sferen. De kamers
zijn voorzien van bad of douche, toilet,
televisie, telefoon etc. Daarnaast bezit ons
hotel een lift, een bar, een gezellig restaurant
en een klein wellnessgedeelte. Ook de maaltijden zijn prima verzorgd, met ’s morgens een
ontbijtbuffet en ’s avonds met een driegangendiner met saladebuffet.
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