10-daagse REIS naar OOSTENRIJK

13

Met o.a.: Nockalm Hochalpenstrasse en Maltatal

Intensiteit:

• Rustig programma
in berggebied
• Weinig wandelen

3

10-daagse REIS naar
OOSTENRIJK
Vertrek:
DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021
Thuiskomst:
DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2021

€ 1.195,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 145,00

Al sedert vele jaren één van
xx
de topbestemmingen in ons
reisprogramma. En terecht,
want deze reis mogen we
gerust een ontspannen
reis noemen, waarin u toch
heel veel gaat zien, beleven
en proeven.
Laat u eens lekker verwennen
in het fijne Karinthië. Deze
streek is volgens velen de
mooiste van Oostenrijk,
met een heerlijk zonnig
klimaat en een uitbundige
bloemenpracht. Tevens ligt
het zeer centraal voor het
maken van excursies in de
wijde omgeving, die dankzij
de hoge bergen, burchten
en meren een ‘levende’ serie
prentbriefkaarten vormt.
Ook ons fijne hotel zal
bijdragen tot een vakantie
om nooit te vergeten.

watervallen zich in de rivier.
Het wordt dan ook het “Tal des
stürzenden Wassers” genoemd.
We houden een pauze bij één
van de watervallen.

NOCKBERGEN IN
KARINTHIË
1e dag: Dinsdag
Over de ‘Linksrheinischer Autobahn’
gaan we door de Eifel en houden
we de lunchpauze in het mooie
Sankt Goar. Vervolgens langs
Stuttgart naar ons hotel in Ulm
voor diner en overnachting.
2e dag: Woensdag
Door München en de Beierse
Alpen komen we Oostenrijk
binnen en gaan we langs
Salzburg en over ‘die Traumstrasse
der Alpen’ naar ons prachtige
hotel in Bad Kleinkirchheim.
3e dag: Donderdag
Een dagexcursie naar de Turracher
Höhe in het fraaie natuurpark. Hier
nemen we de kabelbaan, waarna
we gaan genieten van een prachtig
uitzicht. Dan staat een bezoek aan

het kristal- en mineraalmuseum op
het programma. Tot slot van deze
interessante dag nog een bezoek
aan het bijzondere stadje Friesach.
4e dag: Vrijdag
Via Radenthein gaan we naar het
schilderachtige stadje Spittal a/d
Drau voor een bezoek. Hierna door
het prachtige Gailtal met Hermagor
en de Goldeck naar de machtige
Villacher Alpenstrasse. Hier kunt u
genieten van onvergetelijke
panorama’s over o.a. Villach en het
Draudal. De terugreis voert ons
langs de Weissensee waar we ook
nog een pauze zullen houden.
5e dag: Zaterdag
Vandaag houden we een rustige
dag en bezoeken we het Maltatal.
In het mooie dal stort een dertigtal

6e dag: Zondag
Een absolute ‘must’ voor de
natuurliefhebber is de excursie
van vandaag. De Nockalm
Hochalpenstrasse ontsluit één
van de mooiste landschappen in
Oostenrijk. De tocht gaat langs
Karlbad, één der oudste genees
krachtige baden in het land,
naar Innenkrems. Hierna door het
Liesertal naar Gmünd. Langs de
Millstättersee terug naar ons hotel.
7e dag: Maandag
Vandaag geen programma, maar de
liefhebbers kunnen mee voor een
bezoek aan een leuke bonsaituin en
bijbehorend museum. ’s Avonds
hebben we nog een leuke verrassing
voor u. Met een tractor rijden we
naar een berghut waar we dan een
heerlijke maaltijd hebben.
8e dag: Dinsdag
Na het heerlijke ontbijtbuffet maken
we een ontspannen excursie langs
de prachtige meren in Karinthië. We
rijden langs de Ossiachersee en de
Wörthersee. Vanzelfsprekend maken

we ook een boottocht en bezoeken
we de Pyramidenkogel met een
fantastisch uitzicht.
9e dag: Woensdag
Helaas verlaten we ons prachtige
hotel, maar de terugreis is als een
excursie zo mooi. We gaan via
Passau, de Drierivierenstad, waar we
een pauze zullen houden in de
mooie Altstadt. In de middag langs
Regensburg en Nürnberg naar ons
hotel in het Steigerwald.
10 dag: Donderdag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald keren we terug naar
Nederland. Alvorens huiswaarts te
keren, besluiten we onze reis met
een prima verzorgd diner.
e

Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
14/15 september:
Hotel Maritim Ulm - Duitsland
15/22 september:
Hotel Kolmhof Bad
Kleinkircheim - Oostenrijk
22/23 september:
Hotel Steigerwald - Duitsland

Hotelinfo:
Op deze reis verblijven we in een gastvrij
en zeer comfortabel ****-hotel gelegen in
de machtige en zonnige Nockbergen. Alle
kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet,
telefoon en televisie. Dagelijks heeft u een
uitgebreid ontbijtbuffet en een viergangen
(keuze)menu met saladebuffet. ’s Avonds
bij het diner zijn drankjes als wijn, bier en
limonades inclusief. Ook is het hotel voorzien
van een lift, terras, zwembad, sauna, etc.
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