
Opstapplaatsen: L

5 dagen / 4 nachten
halfpension

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

23 augustus 18 € 560

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 50

Dag 1 • België - Vaterstetten
We rijden naar de Duitse grens. Nadien zetten we onze weg 
verder via Karlsruhe en Stuttgart naar Vaterstetten. Installa-
tie in het ***hotel Alter Hof.

Dag 2 • Vaterstetten - Chiemsee - Ebbs
In de voormiddag rijden we naar Prien aan de Chiemsee. 
We maken een facultatieve boottocht naar het eiland Her-
renchiemsee (± € 7 pp) en brengen een facultatief bezoek 
aan het kasteel van Ludwig II (± € 8 pp), een replica van 
het paleis in Versailles. Aansluitend rijden we naar ons 
hotel in Westendorf om ons klaar te maken voor het hoog-
tepunt van deze reis. Het concert van Hansi Hinterseer in 
de Hödnerhof Arena in Ebbs.

Dag 3 • Innsbruck
Na het ontbijt rijden we naar Innsbruck. We brengen een 
bezoek deze hoofdstad van de Alpen. Aansluitend vrije tijd. 
In de namiddag bezoeken we Schloss Ambras, dat hoog 
boven de stad rijst en een inkijk geeft in het leven van de 
koninklijke familie. 

Dag 4 • Wilder Kaiser bergmassief - Kufstein - 
Bloemencorso Ebbs
In de voormiddag maken we een rondrit rondom het Wilder 
Kaiser bergmassief. Nadien naar Kufstein voor een kort 
bezoek. In de namiddag rijden we naar Ebbs. We genieten 
van de feestsfeer in de straten met muziek en culinaire 
hoogstandjes uit de regio. In de namiddag bewonderen we 
de grote parade. Voor dit bloemencorso worden meer dan 
500.000 bloemen gebruikt.

Dag 5 • Westendorf - België
We keren via verschillende autosnelwegen terug naar 
België.

HOTEL POST
Ligging: in het centrum van Westendorf, een 
zonnig stadje middenin de Kitzbüheler Alpen
Uitrusting: mooi hotel met receptie, restaurant, 
bar, tuin, lift
Kamers: comfortabel ingericht met badkamer met 
douche, toilet, tv, radio, telefoon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen 
avondmalen

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf 1e dag het avondmaal tem de 
5e dag het ontbijt
 � Inbegrepen: bezoek Schloss Ambras, zitplaatsen 
concert Hansi Hinterseer in categorie 2, bezoek 
bloemencorso in Ebbs
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

HANSI HINTERSEER BLOEMENCORSO EBBS
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Sinds meer dan 20 jaar enthousiasmeert de charismatische zanger Hansi Hinterseer zijn fans met gezellige liedjes over de bergen, zijn 
vaderland Tirol en de liefde. In 2018 is Hansi Hinterseer, samen met de Original Tiroler Echo, te gast in Ebbs voor een fantastisch concert!

Hansi Hinterseer met Tiroler Echo OOSTENRIJK  

-10%


