09-daagse REIS naar OOSTENRIJK
Met o.a.: Graz, Teichalm, Wein- en Apfelstrasse

Soms is er ineens een verrassing
in ons reisassortiment.
“Eén van de mooiste reizen
die ik ooit heb gemaakt”,
was een uitspraak van een
passagier een aantal jaar
geleden. En terecht, want op
deze reis gaan we veel zien en
beleven.
Steiermark is een uitgelezen
streek om uw vakantie door te
brengen. Niet voor niets is de
bijnaam van de Steiermark
‘het groene hart van Oostenrijk’.
En niet alleen veel groen,
maar ook bergen, bronnen,
prachtige routes, leuke steden
en gezellige dorpjes.
Wij hebben voor u een prima
hotel uitgezocht, waar het u
aan niets zal ontbreken.
Kortom, een heerlijke ontspannen en fijne reis.

VERRASSEND STEIERMARK
1e dag: Vrijdag
Na de koffiepauze bij Venlo maken
we een mooie rit langs de Rijn met
de vele kastelen en gaan dan over
de autobaan langs Würzburg naar
ons hotel in het Steigerwald voor
diner en overnachting.
e

2 dag: Zaterdag
Langs Regensburg en door het
Beierse Woud komen we in
Oostenrijk. Dan volgen we de fraaie
Pyrn route richting Graz, waarna we
het laatste stuk nog binnendoor
rijden richting ons fijne hotel in
Fladnitz an der Teichalm, waar we de
komende nachten zullen verblijven.
3e dag: Zondag
Vandaag een halve dagexcursie door
het prachtige Almenland. We verkennen Ost-Steiermark, de ‘tuin’ van
de Steiermark en hopen hier de
beroemde alpenroos nog in bloei te

zien. Ook zien we, via de befaamde
Panoramastraße de bijzondere
‘Teichalm’, Europa’s grootste samenhangende bewerkte almgebied.
Uiteraard zullen we onderweg de
nodige (foto) stops maken.
4e dag: Maandag
Na het ontbijt trekken we er op uit.
Onder leiding van de chauffeur
maken we een prachtige route in
de omgeving. U ziet met eigen
ogen hoe mooi deze omgeving is,
compleet met bergroutes, smalle
bergriviertjes en pittoreske dorpjes.
We zien onder andere de Reigersburg en in de loop van de middag
rijden we dan via een stuk van de
mooie Südsteirische Weinstrasse
weer richting ons hotel.
5e dag: Dinsdag
Via binnenwegen rijden we naar
Arzberg voor een bezoek aan een
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Intensiteit:

• Rustig programma
• Af en toe een wandeling
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09-daagse REIS naar
OOSTENRIJK
Vertrek:
VRIJDAG 06 SEPTEMBER 2019

authentieke kaasmakerij. Hier krijgen
we uitleg over het kaas maken in
de bergen en mag u uiteraard ook
proeven. We gebruiken gezamenlijk
een originele Oostenrijkse berglunch (inbegrepen). Hierna maken
we een fraaie rondrit door het
Almenland en tegen de avond keren
we weer terug naar ons hotel.

Thuiskomst:
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019

€ 1.195,00 p.p.

inclusief entreegelden

e

6 dag: Woensdag
Het hoogtepunt van deze reis
vormt een rit over ander deel van
de Weinstrasse en de Apfelstrasse.
Een zeer fraaie rit over wegen die u
nog lang bij zullen blijven. Tijdens
deze rit rijden we ook nog via
diverse ‘bloemendorpen’, waar u
getuige zult zijn van een enorme
bloemenzee. Genieten van de eerste
tot de laatste minuut.
7e dag: Donderdag
Op deze dag gaan we een bezoek
brengen aan de fraaie stad Graz, de
tweede stad van Oostenrijk. Hier
treffen we veel gebouwen aan uit de
beroemde Habsburgse periode. We
maken een rustige wandeling door
de mooie Altstadt, over de Herrengasse met de prachtige gebouwen
en kerken. Na de lunchpauze
bezoeken we de Schlossberg, een

473 meter hoge, deels beboste,
helling in het centrum van Graz.
Met de Schlossbergbahn (lift)
nemen wij u mee voor een adembenemend uitzicht over de stad en
met een beetje geluk zijn er diverse
muzikanten hun hobby aan het
uitoefenen.
8e dag: Vrijdag
Helaas verlaten we ons fijne hotel.
We gaan via Wels naar Passau
voor een pauze. Vervolgens langs
Nürnberg naar ons hotel in
het Steigerwald voor diner en
overnachting.
e

9 dag: Zaterdag
Langs Frankfurt en Keulen keren we
terug naar Nederland om onze fijne
reis af te sluiten met een uitstekend
diner alvorens huiswaarts te keren.

Toeslag éénpersoonskamer: € 165,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
06/07 september:		
Hotel Steigerwald - Duitsland
07/13 september:		
Vital Hotel Styria Fladnitz - Oostenrijk
13/14 september:		
Hotel Steigerwald - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een zeer fijn en
comfortabel ****-hotel dat rustig
gelegen is, over alle modern comfort
beschikt en zelfs over een moderne spa.
De ruime kamers zijn voorzien van douche
of bad met toilet en telefoon. ’s Morgens
heeft u een uitgebreid ontbijtbuffet en
’s avonds een uitstekend diner.
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