
8 dagen / 7 nachten
halfpension

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

05 juni 22  € 665 

26 juni 22  € 665 

17 juli 22  € 665 

21 augustus 22  € 665 

18 september 22  € 665 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer  € 75 

Korting Prijs per persoon

3e volw. in één kamer -€ 155

Kind t.e.m. 3 jaar -€ 240

Kind van 4 t.e.m. 11 jaar -€ 155

Opstapplaats: G

HOTEL GURGLTALBLICK***
Ligging: nabij het centrum van het kleine plaatsje Nassereith
Uitrusting: restaurant, bar, lift, salon, tuin met terras en ligstoelen, mooi en 
comfortabel ingerichte kamers met bad of douche, toilet, haardroger (op 
aanvraag aan receptie), tv, kluisje, zithoek en gedeeltelijk met balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu met saladebuffet

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 8e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

Dag 1 • België - Nassereith
We rijden via Duitsland en de Fernpass naar Nassereith.

Dag 2 • Lechtal - Holzgau - Sankt-Anton
Vandaag verkennen we het Lechtal. We wagen ons onder meer op de impressionante hangbrug van Holzgau (± € 3 pp) en bezoeken Sankt-
Anton, één van de bekendste wintersportdorpen van Oostenrijk.

Dag 3 • Innsbruck - Starkenberg
We rijden naar Innsbruck en maken een stadswandeling. ’s Namiddags bezoeken we de brouwerij van Starkenberg (± € 9 pp).

Dag 4 • Pitztal - Mittenberg - Umhausen
Vandaag verkennen we het prachtige Pitztal. We houden onder meer halt in Mittenberg en Umhausen.

Dag 5 • Stubaital - Seefeld
Vandaag maken we een tocht door het Stubaital, een 35 kilometer lang dal dat eindigt aan de Italiaanse grens. Hoogtepunt is de Stubaier 
Gletcher. Na de middag brengen we een bezoek aan het gezellige en bruisende Seefeld.

Dag 6 • Silvrettapass - Stanz
Vandaag maken we een dagtocht naar de Silvrettapass (± € 8 pp). De top van de Silvretta Hochalpenstrasse ligt op 2032 meter hoogte, 
maar de bergpieken en gletsjers rondom liggen nog meer dan duizend meter hoger. In de late namiddag bezoeken we het gezellige Stanz.

Dag 7 * • Nassereith
In de voormiddag maken we een wandeling langs het meer van 
Nassereith. ‘s Namiddags maken we een facultatieve tocht met de 
‘Gurgltalexpress’ (± € 6 pp), genieten we van een verrassing in het 
hotel en hebben we de mogelijkheid om te ijsstokschieten (± € 3 pp). 
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 8 • Nassereith - België
We rijden terug naar België.

*’s Avonds worden door het hotel facultatief tegen betaling activiteiten 
aangeboden (dia-avond, huttenfest, bingo, muziekavond en meer).

135135

ZOMERPARADIJS TIROL

Oostenrijk


