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7 dagen / 6 nachten
halfpension

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

27 september 22 € 979

Toeslag Prijs per persoon
Eenpersoonskamer € 95
Opstapplaats: G

Dag 1 • België - Ulm
Voor de middag rijden we langs Keulen richting Ulm voor overnachting in het ***Hotel Seligweiler.

Dag 2 • Ulm - St. Johann in Tirol
Vandaag maken we een rondrit doorheen Tirol rondom het Wilder Kaiser bergmassief. Vervolgens rijden we naar ons ***hotel in de omgeving 
van Ellmau. ’s Avonds worden we verwacht voor een gevarieerd openingsgala met traditionele Tiroolse volksdansgroepen en muzikanten.

Dag 3 • Kramsach
Vandaag staat een bezoek aan het Tiroler Bauernhöfe museum in Kramsach op het programma. Aansluitend profiteren we van wat vrije 
tijd in de omgeving. ’s Avonds genieten we van een optreden van Melissa Naschenweng, Fantasy en Jürgen Drews. Deze drie entertainers 
zorgen voor een goed humeur en grandioze stemming met een opwindend programma.

Dag 4 • Frühschoppen
Vandaag gaan we met de kabelbaan naar boven in de Kitzbüheler Alpen. Daar worden we verwelkomd door muziek. Op het grote 
panoramische terras beschikken we over een geweldig panorama over de Alpen. ’s Avonds trakteren Kerstin Ott en Howard Carpendale ons 
op een fantastisch concert.

Dag 5* • Ellmau
In de voormiddag kuieren we over de traditionele boerenmarkt in het dorpscentrum van Ellmau. 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 Francine Jordi, 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 overnachting in ***hotel Seligweiler.

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

HOTELS***
Ligging: in de omgeving van Ellmau
Uitrusting: mooi en typisch hotel met receptie, lift en restaurant, kamers zijn 
comfortabel ingericht met badkamer met bad of douche en toilet
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 7e dag het ontbijt
• Alle uitstappen zoals in het programma vermeld
• Bezoek Tiroler Bauernhöfe museum, kabelbaan, 4x toegang tot het festival 

“Muzikale herfst in Ellmau”
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België
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Oostenrijk

MUZIKALE HERFST
IN ELLMAU


