
8 dagen / 7 nachten
halfpension

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

02 oktober 22  € 610 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer  € 75 

Korting Prijs per persoon

3e volw. in één kamer -€ 100

Opstapplaats: G

HOTEL GURGLTALBLICK***
Ligging: nabij het centrum van het kleine plaatsje Nassereith
Uitrusting: gezellig hotel met restaurant, bar, lift, salon, tuin met gezellig terras en 
ligstoelen, mooi en comfortabele 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 voor een verblijf in het ***hotel Gurgltalblick.

Dag 2 • Samnaun - Sankt Anton
In de voormiddag rijden we naar Samnaun, een taksvrij stadje net over de grens in Zwitserland. In de namiddag bezoeken we Sankt Anton, 
één van de bekendste wintersportdorpen van Oostenrijk.

Dag 3 • Kramsach - Tarrenz
‘s Morgens rijden we naar Kramsach voor een facultatief bezoek aan het Tiroler Bauernhöfe museum (± € 11 pp). ‘s Namiddags gaat het naar 
Tarrenz waar we een vrij bezoek brengen aan de brouwerij Starkenberg (± € 9 pp). 

Dag 4 • Wattens - Innsbruck
In de voormiddag brengen we een bezoek aan het Swarovski museum Kristallwelten (± € 17 pp). In de namiddag bezoeken we Innsbruck, 
waar we genieten van een korte stadswandeling en wat vrije tijd.

Dag 5 • Linderhof - Oberammergau - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald
We beginnen de dag met een facultatief bezoek aan het wondermooie Schloss Linderhof (± € 8,5 pp). Vervolgens brengen we een bezoek aan 
Oberammergau, waar in 2022 de Passiespelen plaatsvinden. We keren terug via een prachtige route langs Garmisch-Partenkirchen en Mittenwald.

Dag 6 • Jenbach - Pertisau - Achensee 
In de voormiddag brengen we een facultatief bezoek aan kasteel Tratzberg (± € 14 pp). Aansluitend rijden we naar Pertisau. We sluiten de 
dag af met een facultatieve boottocht op de Achensee (± € 20 pp).

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).
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