
Opstapplaatsen: L

8 dagen / 7 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

06 mei 18 € 910

08 juli 18 € 910

29 juli 18 € 910

26 augustus 18 € 910

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 90

3e volw. in 1 kamer € 400

Kind tem 11 jaar € 360

Halfpension
(7 avondmalen)

€ 99

Dag 1 • België - Ulm
We rijden via Stuttgart naar Ulm. Installatie in het ***hotel 
Seligweiler.

Dag 2 • Ulm - Mölten
In de voormiddag rijden we naar het klooster van Roggen-
burg met haar prachtige kloosterkerk. ’s Namiddags be-
reiken we Zuid-Tirol. Installatie in het ***hotel Zum Löwen. 

Dag 3 • Marling - Schnatterpeck - Niederlana
In Marling vertrekken we voor een prachtige wandeling 
langsheen de mooie Marlinger Waal. We genieten van de 
schitterende vergezichten op het Etschtal en wandelen 
doorheen fruit- en wijngaarden en loofbossen. In de na-
middag brengen we een facultatief bezoek aan de bede-
vaartskerk van het dorpje Niederlana (± € 5 pp) met zijn 
imposant vleugelaltaar.

Dag 4 • Churburg - Glurns
We hebben de mogelijkheid om een facultatief bezoek te 
brengen aan de Churburg (± € 9 pp), één van de prachtig-
ste kastelen in Zuid-Tirol. Na de middag bezoeken we het 
kleinste stadje in Zuid-Tirol: Glurns.

Dag 5 • Grote Dolomieten rondrit
We rijden door de Oostelijke Dolomieten, via Brixen en het 
Pustertal naar Toblach en de Drei Zinnen, de Dürrensee, 
het Lago Misurina en de Falzaregopas. Via de Pordoipas 
(lift Sass Pordoi ± € 15,50 pp) gaan we via de Karersee 
en door het Eggental terug naar Mölten.

Dag 6 * • Mölten
We genieten van een vrije dag in Mölten. Er wordt een 
mooie wandeling georganiseerd naar het plateau van 
Langfenn, met een prachtig panorama als beloning.
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 7 • Mölten - Lindau - Deisslingen
Voor de middag rijden we via Graun aan de Reschensee 
en Bregenz naar het stadje Lindau, gelegen op één van de 
drie eilanden in de Bodensee. We brengen een vrij bezoek 
aan de zeer goed bewaarde middeleeuwse stadskern. 
Vervolgens rijden we naar Deisslingen voor installatie in 
het ***hotel Hirt.

Dag 8 • Deisslingen - België
Via de Duitse autowegen rijden we richting België.

HOTEL ZUM LOWEN
Ligging: gelegen in Mölten aan de zonnige Salten-
Tschögglberg, een hoogplateau tussen Bozen en Meran
Uitrusting: familiaal gerund hotel met lift, stube, 
restaurant, ligweide, binnenzwembad, Finse sauna, 
Turks stoombad, whirlpool
Kamers: gezellig ingericht, badkamer met douche, 
toilet, zithoek, telefoon, tv, kluisje en meestal balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 3-gangen 
keuzemaaltijden met saladebuffet
Extra: Italiaanse en Tiroolse avond met typische 
gerechten, afscheidsdiner bij kaarslicht

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit 
België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Het is raadzaam om wandelschoenen mee te ne-
men.
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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Een prachtig natuurgebied met majestueuze bergen, rimpelloze meren, oude burchten en leuke stadjes. Dat is Zuid-Tirol, een stukje Italië dat 
regelmatig wordt verward met het Oostenrijkse Tirol. Zuid-Tirol is een mix van de Duitse en de Italiaanse cultuur. Men heeft het goede van 
beide landen gecombineerd.

Zuid-Tirol & Dolomieten ITALIE  


