09-Daagse REIS naar OOSTENRIJK
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Met o.a. Krimml, Innsbruck en Berchtesgaden

Intensiteit:

3-4

• Programma in berggebied
• Af en toe een wandeling,
niet overal vlak

Vertrek:
DONDERDAG 06 MEI 2021

waar het heerlijk wandelen is. Ook
kunt u op één van de vele terrassen
genieten van het uitzicht.
5 dag: Maandag
We rijden een schitterende route
door de Kitzbüheler Alpen en over
de beroemde Pass Thurn naar
Krimml, waar we de machtige
watervallen bezoeken. Deze ‘Wasser
Wunder Welt’ is gelegen in een
prachtig berggebied met veel
vergezichten. De wandeling naar de
watervallen is er één om nooit te
vergeten. Hier zien we de
kletterende waterval met een
valhoogte van 380 meter en die
gevoed wordt door de Krimmler
Arche. De terugweg voert ons over
de mooie Gerlos Hochalpenstraße en
door het bekende Zillertal.

Thuiskomst:
VRIJDAG 14 MEI 2021

e

Juist in deze tijd van het jaar is
het in dit lagere deel van de
Alpen goed toeven. De eerste
bloemen gaan bloeien, op de
toppen van de bergen vinden
we nog wat resten sneeuw en
het contrast met de
strakblauwe lucht is als een
ansichtkaart.
Naast het genieten van de
natuur en de Tiroolse tradities
hebben we ook zeer
interessante excursies voor u.
Wat dacht u van de bekende
Krimml watervallen,
Innsbruck en de Königssee?
Uw hotel ligt midden in het
gezellige Kirchberg, met een
heerlijk uitzicht vanaf uw
balkon en een prima keuken.
Geniet en laat u lekker
verwennen tijdens deze reis.

KITZBÜHELER ALPEN
1e dag: Donderdag
Over de ‘Linksrheinischer Autobahn’
gaan we door de Eifel en langs
Karlsruhe naar ons hotel in Ulm
voor diner en overnachting.
2e dag: Vrijdag
Deze dag is al gelijk een echte
excursiedag. We houden onze
eerste stop in Landsberg am Lech.
Dit idyllische stadje in Beieren, met
historische bekendheid, heeft tal
van bezienswaardigheden en een
goed bewaard gebleven ommuring.
Niet voor niets ligt deze plaats aan
de Romantische straße. U kunt hier
heerlijk genieten op het historische
marktplein, met een barok stadhuis.
In de middag rijden we dwars
door het Beierse merengebied.
Vervolgens zien we de eerste
Alpen verschijnen en rijden we
het Brixental in naar ons fijne
hotel in Kirchberg voor diner
en overnachting.

3e dag: Zaterdag
Een heerlijk ontspannen dag,
waarbij we het Brixental en de
Wilder Kaiser zullen gaan
verkennen. Een heerlijke route door
de Alpen, waarbij u optimaal kunt
genieten van de natuur. De rit voert
ons naar Söll. Hier nemen we plaats
in de kabelbaan die ons brengt naar
de Hohe Salve waar u een prachtig
uitzicht heeft over de Wilder Kaiser
en het Brixental. Bij goed weer kunt
u zelfs tot aan de Groβglockner
kijken. Ook staat hier de Salvekirche,
het hoogst gelegen bedevaart
kerkje van Oostenrijk. Als we wat
tijd over hebben wandelen we ook
nog even langs het Hexenwasser,
voordat we met een mooie route
terugkeren naar Kirchberg.
4e dag: Zondag
Vandaag hebben we geen
programma, maar vervelen hoeft u
zich niet. Kirchberg is een leuk dorp,

6e dag: Dinsdag
Op deze dag brengen we een bezoek
aan de hoofdstad Innsbruck. Hier
maken we een wandeling langs de
beroemde punten als de
Triomfpoort, Maria Theresienstrasse,
de Hofburg en natuurlijk het
Goldenes Dachl. Het balkon met het
gouden dak is wereldberoemd en de
trekpleister van de stad. Na de
lunchpauze brengen we een bezoek
aan de Swarovski Kristalwelten in
Wattens, met een reusachtig kristal
waardoor het licht in honderden
spiegelende vlakken gebroken
wordt. Een prachtig schouwspel
voorafgaand aan de rondgang langs
het mooiste kristal. Na dit
interessante bezoek rijden we terug
naar Kirchberg.
7e dag: Woensdag
Na een uitgebreid ontbijtbuffet
rijden we naar het Nationalpark
Berchtesgaden, een park met een
prachtige natuur, een panoramisch
berglandschap, riviertjes, donkere
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bossen en schilderachtige plaatsjes.
Dit park is één van de oudst
beschermde gebieden van de Alpen.
Hier bezoeken we ook het
‘Adelaarsnest’. Niet alleen de route
naar het hoogste punt is
indrukwekkend, maar zeker ook het
uitzicht is adembenemend. Daarna
maken we een leuke boottocht over
de Königssee. Door de steile
bergwanden heeft de Königssee
eigenlijk meer iets weg van een
Noorse Fjord dan van een bergmeer.
Onderweg hebben we zicht op de
Watzman en de bijzondere
bedevaartkapel van St. Bartholomä.
8e dag: Donderdag
Helaas verlaten we ons prachtige
hotel. We rijden door het Inntal en
langs de Tegernsee. In de middag
langs Nürnberg naar ons hotel in
het Steigerwald voor diner en
overnachting.
9e dag: Vrijdag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald keren we terug naar ons
land, waar we afsluiten met een
uitstekend verzorgd diner.

€ 1.090,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer/hut: € 145,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
06/07 mei:
Hotel Maritim Ulm - Duitsland
07/13 mei:
Hotel Zentral Kirchberg - Oostenrijk
13/14 mei:
Hotel Steigerwald - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een uitstekend ****-hotel
nabij het centrum van Kirchberg. Het hotel
beschikt over diverse faciliteiten zoals
wellness, een gezellig restaurant en een
lift. De kamers zijn voorzien van douche/
bad en toilet, TV en telefoon. Op culinair
gebied wordt u verwend met ’s morgens
een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds
een diner of buffet.
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