09-Daagse REIS naar OOSTENRIJK

34
1

Met o.a.: Innsbrück, Krimml en Almabtrieb

Intensiteit:

3-4

• Af en toe een wandeling
• Niet altijd vlak

09-Daagse REIS naar
RONDREIS
SPANJE/PORTUGAL
OOSTENRIJK
Vertrek:
DINSDAG 20 SEPTEMBER 2022
Thuiskomst:
WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022

€ 1.175,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 145,00
Reisinfo:
Absoluut hoogtepunt op deze
reis is de beroemde
Almabtrieb. Een
boerentraditie in het
Oostenrijkse Tirol, wanneer
het vee van de hoger gelegen
almen wordt teruggebracht
naar het dal. Dit wordt op
grootse en traditionele wijze
gevierd. Naast deze kleurrijke
optochten en muziek hebben
we uiteraard ook andere
interessante excursies voor u.
Wat dacht u van de bekende
Krimml watervallen en
Innsbruck?
Uw hotel ligt in het levendige
Mayrhofen, aan het eind van
het bekende Zillertal, met een
heerlijk uitzicht en een prima
keuken. Geniet en laat u
lekker verwennen tijdens
deze reis.

ALMABTRIEB IN ZILLERTAL
1e dag: Dinsdag
Over de ‘Linksrheinischer Autobahn’
gaan we door de Eifel en langs
Karlsruhe naar ons hotel in Ulm
voor diner en overnachting.
2e dag: Woensdag
Deze dag is al een echte
excursiedag. We houden onze
eerste stop in Memmingen waar we
o.a. het ‘Siebendacherhaus’ zullen
bekijken. Dan via Landsberg am
Lech zo veel mogelijk binnendoor
naar ons luxe hotel in Mayrhofen
voor diner en overnachting.
3e dag: Donderdag
We rijden een schitterende route
over de Gerlos Hochalpenstraße,
een tolweg met prachtige
vergezichten. Deze weg vervolgen
we tot Krimml, waar we de
machtige watervallen bezoeken.
Deze ‘Wasser Wunder Welt’ is
gelegen in een prachtig

berggebied met vele vergezichten.
De wandeling naar de watervallen
is er één om nooit te vergeten. Via
Pass Thurn en door de Kitzbüheler
Alpen terug naar ons fijne hotel in
Mayrhofen.
4e dag: Vrijdag
Het hoogtepunt van de reis vormt
het bezoek aan de Almabtrieb. Het
vee keert van de hoge almen terug
in het dorp, waarbij het vee wordt
versierd met kleurrijke bloemen,
grote koebellen en andere
decoraties. Een bont versierde tooi
is een teken dat het seizoen goed is
verlopen. Hoe uitbundiger de
dieren getooid zijn, des te beter
was het seizoen en des te groter is
het aansluitende feest. Deze trek
van de bergweiden, naar het dorp,
is een geweldig schouwspel dat
jaarlijks duizenden enthousiaste
toeschouwers trekt.

5e dag: Zaterdag
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 Goldenes Dachl. 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. Na dit interessante
bezoek rijden we terug naar
Mayrhofen voor diner en
overnachting.
6e dag: Zondag
Geen samengesteld programma. Bij
goed weer kunt u heerlijk genieten
op een terras in het gezellige
centrum of wat wandelen in de
omgeving. De liefhebbers kunnen
eventueel met de reisleiding mee
voor een wandeling naar de
kabelbaan en vervolgens naar de
Penken waar u een prachtig uitzicht
heeft over het Zilllertal.
7e dag: Maandag
Na een uitgebreid ontbijtbuffet
hebben we vandaag een

ontspannen dag. We rijden het
Zillertal uit naar de Achensee,
ingeklemd tussen het
Karwendelgebergte en de
Brandenberger alpen. Op dit meer
maken we een leuke vaartocht met
tussendoor een pauze in de
wintersportplaats Pertisau.
8e dag: Dinsdag
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: Woensdag
Door de bosrijke Spessart en het
Westerwald keren we terug naar ons
land, waar we afsluiten met een
uitstekend verzorgd diner.

REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
20/21 september:		
Hotel Maritim Ulm - Duitsland
21/27 september:
Hotel Schrofenblick Mayrhofen Oostenrijk
				
27/28 september:		
Hotel Steigerwald - Duitsland

Hotelinfo:
We hebben voor deze reis een gezellig
familiehotel aan de rand van Mayrhofen
gecontracteerd dat u mooie en van alle
faciliteiten voorziene kamers biedt met bad/
douche, toilet, televisie, etc. Uiteraard wordt
u ook culinair verwend met een uitgebreid
ontbijtbuffet en een driegangendiner of
buffet, vaak met heerlijke lokale
specialiteiten.
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