
8 dagen / 7 nachten
halfpension

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

12 juni 22 € 885 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 75

Korting Prijs per persoon

3e volw. in één kamer -€ 185

Opstapplaatsen: Erpe-Mere, Gentbrugge, St-Niklaas, Boechout, Lummen 
(definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Nassereith
We rijden via de Duitse snelwegen en de Fernpass naar Nassereith waar we logeren in het *** Gürgltalblick.

Dag 2 • De Inn Route (fietstocht ± 50 km)   
Met de autocar rijden we naar het kleinste Oostenrijkse stadje Rattenberg. Langs de oever van de Inn fietsen we via Wörgl naar Kufstein. Onderweg 
genieten we van schitterende uitzichten. Na Kufstein fietsen we verder naar Ebbs en volgen we de kronkelende Inn tot aan de schitterende Walchsee.

Dag 3 • Ötztal - Nassereith (fietstocht ± 63 km)   
Onze autocar brengt ons naar Sölden. Hier vertrekken we voor een fietstocht door één van de mooiste dalen van Tirol, het Ötztal. Via de vele mooie 
kleine dorpjes fietsen we tot in Oetz. Langs het fietspad de Innradweg verder tot aan ons hotel in Nassereith. De route is grotendeels bergaf of vlak.

Dag 4 • St Anton am Arlberg - Landeck (fietstocht ± 58 km)   
Na ons ontbijt rijden we met de autocar naar St Anton am Arlberg. We maken een mooie fietstocht overwegend bergaf tot in Landeck. Op 
onze tocht komen we door mooie bergdorpjes en genieten we van idylische landschappen. Na ons bezoek aan Landeck fietsen we verder 
tot aan ons hotel in Nassereith.

Dag 5* • Nassereith - Fernsteinsee (fietstocht ± 35 km)   
We vertrekken aan ons hotel en fietsen door het Gürgltal tot aan de Fernsteinsee en het mooie kasteel van de Fernsteinsee. Na een mooie 
tocht rond het meer fietsen we terug tot aan ons hotel in Nassereith.
 *wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Telfs - Innsbrück - Wattens (fietstocht ± 50 km)   
Na een verdiende nachtrust rijden we met de autocar tot in Telfs, de stad met het mooie Franziskanerklooster. Vanuit Telfs fietsen we naar 
Innsbrück. Stadsbezoek met onze gids en verder naar Wattens, gekend om het Swarovski museum Chrystalwelten. Facultatief bezoek  
(± € 17 pp). De autocar brengt onze terug naar ons hotel.

Dag 7 • Reschenpas - Landeck (fietstocht ± 55 km)   
Met de autocar rijden we naar de grens met Italië tot aan de Reschensee, gelegen op 1500 meter hoogte. We fietsen door het prachtige 
landschap langs vele kleine dorpjes zoals Phunds, Tösens, Ried en Prutz. Eindpunt van onze afdaling is het gezellige stadje Landeck, gelegen 
aan de Inn. Met de autocar terug naar het hotel.

Dag 8 • Nassereith - België
We nemen afscheid van ons hotel en rijden via de Duitse snelwegen 
terug naar België.

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

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension van de 1e dag avondmaal t.e.m. 6e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit Belgie
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