10-daagse REIS naar OOSTENRIJK

17

Met o.a.: Großglockner, Wolfgangsee en Salzburg

Intensiteit:

3-4

5 dag: Vrijdag
Na het uitgebreide ontbijtbuffet
naar het letterlijke hoogtepunt van
deze reis, de Großglockner (3798 m).
Net voor het toeristische Zell am See
rijden we de Großglockner
Hochalpenstraße op. Een 47 km
lange en adembenemende tocht
naar Heiligenblut. De route, die
gelegen is in het Nationaal Park
Hohe Tauern, is er één van
ongekende schoonheid. De vele
haarspeldbochten, de uitzichten,
de machtige gletsjer op de
Franz Josephhöhe en het steeds
wisselende landschap, maar ook
de vele verhalen over de hoogste
berg van Oostenrijk maken van
deze dag een zeer unieke.
e

Oostenrijk, voor drie kwart in
het machtige Alpenmassief
gelegen, kent voor haar
bezoekers vele genoegens.
Voor uw goed verzorgde
vakantie hebben wij gekozen
voor een verblijfplaats bij
het nationale park de Hohe
Tauern en wel in het gezellige
Sankt Johann im Pongau.
Naast zeer aantrekkelijke
excursies naar onder
andere Salzburg en
een wonderschone rit
over de Großglockner
Hochalpenstraße hebben
wij voor u een uitstekend
hotel in typisch Oostenrijkse
stijl met allerlei faciliteiten
gereserveerd.
U zult deze vakantie niets
anders doen dan genieten.

URLAUB IN PONGAU
1e dag: Maandag
Over de ‘Linksrheinischer’ autobaan
gaan we door de Eifel en langs
Karlsruhe naar ons hotel in Ulm
voor diner en overnachting.
2e dag: Dinsdag
We rijden naar de Beierse hoofdstad
München en vervolgens langs het
Olympisch Stadion en de BMWfabrieken naar de Beierse Alpen.
In de loop van de middag arriveren
we bij ons prachtige hotel, in
Oostenrijkse stijl, in Sankt Johann.
3e dag: Woensdag
We maken kennis met de fraaie
omgeving van het Salzburgerland.
Via fraaie dorpen als Saalfelden en
Lofer en schitterende bergpassen
ziet u het mooiste wat de Alpen te
bieden hebben. Ook maken we een
ontspannen boottocht over de
Konigsee, gelegen in het fraaie

Nationaal Park Berchtesgaden en
ingeklemd tussen de alpenreuzen.
Onderweg heeft u zicht op het
Adelaarsnest op de top van
de Kehlstein.
4e dag: Donderdag
Vandaag brengen we een bezoek
aan Salzburg. Deze fraaie stad is
beroemd als geboortestad van
Mozart, wat ook op vele punten
terug te vinden is. De gehele
binnenstad, met vele barok
gebouwen en de dom, staat op
de UNESCO-lijst en is autovrij. De
wandeling met onze Nederlandse
gids gaat in een rustig tempo en
we zien onder andere het
geboortehuis van Mozart, de
Paradeplatz en de Kapitelplatz.
Tot slot staan we even stil bij de
geweldig mooie Dom op de
Domplatz. Vol opgedane indrukken
keren we terug naar ons hotel.

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

6e dag: Zaterdag
We bezoeken vandaag de burcht
Hohenwerfen in Werfen. De
imposante burcht dateert van de
11e eeuw en is al van verre te zien.
Met een tandradbaan wordt u naar
de burcht gebracht voor een bezoek
aan dit bijzondere bouwwerk met
een fantastisch mooi uitzicht. Met
een beetje geluk kunnen we ook
nog de roofvogelshow bijwonen.
Na de lunchpauze maken we een
kleine wandeling door de machtige
Liechtensteinklamm, één van de
mooiste kloven in Oostenrijk.
De kloof is vernoemd naar de
vorst van Liechtenstein, die de
toegankelijkheid heeft bekostigd.
De kloof is soms maar 1 meter
breed en op het eind van het
wandelpad wordt u getrakteerd
op een waterval.
7e dag: Zondag
Geen samengesteld programma. U
kunt een heerlijke wandeling maken
in de buurt van het hotel of genieten
van de faciliteiten van het hotel.

8 dag: Maandag
Een bezoek aan het Salzkammergut
mag uiteraard in deze reis niet
ontbreken. Dit gebied behoort al jaren
tot de fraaiste UNESCO-erfgoederen
en is gelegen ten oosten van Salzburg.
Lieflijke dorpen en meren zoals Bad
Ischl, de Wolfgangsee en de
Hallstättersee behoren tot het
Salzkammergut. In eerstgenoemde
staat de ‘Kaiservilla’, de voormalige
zomerresidentie van keizerin Elisabeth,
beter bekend als Sisi. Na de middag
pauze gaan we met de tandradbaan
naar de top van de 1783 meter hoge
Schafberg voor één van de mooiste
panorama’s over het Salzkammergut.
Ook maken we een boottocht over
de romantische Wolfgangsee. Via
binnenwegen terug naar ons hotel.
e

10-daagse REIS naar
OOSTENRIJK
Vertrek:
MAANDAG 05 JULI 2021
Thuiskomst:
WOENSDAG 14 JULI 2021

€ 1.175,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 150,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension

9e dag: Dinsdag
Helaas verlaten we ons prachtige
hotel. We rijden langs de
Chiemsee, in de middag langs
München en Nürnberg naar ons
hotel in het Steigerwald voor diner
en overnachting.

Hotelinfo:

10e dag: Woensdag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald keren we terug naar
ons land, waar we afsluiten met
een uitstekend verzorgd diner.

13/14 juli:		
Hotel Steigerwald - Duitsland

05/06 juli:
Hotel Maritim Ulm - Duitsland
06/13 juli:
Hotel Lerch St. Johann - Oostenrijk

Hotelinfo:
We verblijven in een uitstekend
****-sterren hotel aan de rand van het
centrum. Het hotel beschikt over diverse
faciliteiten zoals wellness, een gezellig
restaurant en een lift. De kamers zijn
voorzien van bad/douche en toilet,
TV en telefoon. Op culinair gebied
wordt u verwend met ’s morgens een
uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds
een viergangendiner. Tevens is er
wekelijks een Salzburgeravond.
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