
Opstapplaatsen: L

7 dagen / 6 nachten
halfpension

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

02 oktober 18 € 825

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 65

Dag 1 • België - Ulm
Voor de middag rijden we langs Keulen richting Ulm. Instal-
latie in ***hotel Seligweiler.

Dag 2 • Ulm - St. Johann in Tirol
Vandaag maken we een rondrit doorheen Tirol rond-
om het Wilder Kaiser bergmassief. Vervolgens rijden we 
naar Oberau voor installatie in ***Gasthof Schneerose.
’s Avonds worden we verwacht voor een folkloreavond 
waar we genieten van traditionele volksdansgroepen en 
muzikanten.

Dag 3 • Achensee
Vandaag staat een boottocht op de Achensee op het pro-
gramma. Aansluitend profiteren we van vrije tijd aan dit 
prachtige meer. ’s Avonds genieten we van een optreden 
van o.a. Marc Pircher, Oesch’s die Dritten en de Kastel-
ruther Spatzen.

Dag 4 • Frühschoppen
Vandaag gaan we met de kabelbaan naar boven in de Kitz-
büheler Alpen. Daar worden we verwelkomd door muziek. 
Op het grote panoramische terras beschikken we over een 

geweldig panorama over de Alpen.’s Avonds genieten we 
van een optreden van o.a. Andy Borg, Howard Carpendale 
en die Amigos.

Dag 5 * • Ellmau
In de voormiddag kunnen we over de traditionele boeren-
markt in het dorpscentrum van Ellmau kuieren. Talrijke 
kraampjes bieden regionale producten aan zoals: kaas, 
boerenbrood, origineel gebrande Tiroler schnaps en spek. 
De verschillende oude handwerktradities worden ook niet 
vergeten. ’s Avonds genieten we van de slotavond van dit 
festival met: Sigrid & Marina, Nik P. en Hansi Hinterseer.
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Rattenberg - Ulm
In de voormiddag rijden we naar Rattenberg voor een kort 
bezoek. Aansluitend rijden we naar de Duitse grens. In de 
namiddag rijden we naar Ulm voor installatie in ***hotel 
Seligweiler.

Dag 7 • Ulm - België
Via Duitse autowegen rijden we naar België.

GASTHOF SCHNEEROSE
Ligging: prachtig gelegen net buiten het centrum 
van Oberau
Uitrusting: mooi en typisch hotel met receptie, 
restaurant, bar, lift en gratis wifi
Kamers: comfortabel ingerichte kamers met 
badkamer met bad of douche, toilet, haardroger, 
tv, kluisje
Maaltijden: ontbijtbuffet en verzorgde 3-gangen 
avondmalen

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension van de 1e dag avondmaal tem 7e 
dag ontbijt
 � Alle uitstappen zoals in het programma vermeld
 � Inbegrepen: boottocht Achensee, kabelbaan, 
4 x toegang tot het festival “Muzikale herfst in 
Ellmau”
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

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

BOERENMARKT ELLMAU ACHENSEE
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In Ellmau, één van de mooiste Tiroler bergdorpen tegen het imposante decor van de Wilder Kaiser, wordt elk jaar een festival georganiseerd. 
Een must voor alle liefhebbers van volks- en schlagermuziek. Dé sterren van dit muziekgenre zorgen, samen met een perfecte organisatie, 
jaarlijks voor duizenden bezoekers.

Muzikale herfst in Ellmau OOSTENRIJK • VERNIEUWD  

-10%


