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7 dagen / 6 nachten
halfpension

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

23 september 23 € 825

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 115 

Excursiepakket € 130 

Opstapplaats: F

Dag 1 • België - Ulm
We rijden via de Duitse autosnelwegen langs Keulen richting Ulm. Deze rit is allesbehalve saai, aangezien we ons alvast onderdompelen in  
de film en muziek van de Sound of Music. Installatie in ***hotel Seligweiler.

Dag 2 • Ulm - Berchtesgaden - Salzburg
We rijden met onze autocar naar Nationaal Park Berchtesgaden, een echt natuurparadijs. We bezoeken er het Kehlsteinhaus of Adelaarsnest, 
gebouwd als geschenk aan Hitler voor zijn 50e verjaardag. De naam verwijst naar het unieke uitzicht op de top. Een adelaar vliegt immers op 
grote hoogte en vanop de Kehlstein hebben we hetzelfde prachtige uitzicht. Op en top genieten! Nadien rijden we verder voor installatie en 
avondmaal in ***hotel Pension Schwaighofen.

Dag 3* • Salzburg
Met het openbaar vervoer rijden we tot aan het historisch centrum van Salzburg. We maken een stadscruise op de rivier Salzach met o.a. 
de Do-re-mi-brug, genieten van de schitterende Mirabell-tuin en verkennen de straatjes en pleintjes rondom de Dom, waar Maria met 
de kinderen de markt bezocht. We houden ook halt bij de catacomben uitgehouwen in de rotsen van de Mönchsberg met het kerkhof 
van de Sint-Petersabdij, waar Maria en de kapitein zich verschuilden voor de soldaten. Tot slot nemen we de funiculaire naar de vesting 
Hohensalzburg vanwaar we genieten van een magnifiek uitzicht op de stad.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 4 • Schloss Hellbrunn - Salzburg - The Sound of Salzburg Show & Dinner
Na een lekker ontbijt brengt onze autocar ons naar het befaamde Schloss Hellbrunn waar we  het paviljoen bezoeken van Liesl en Rolf met 
de fameuze Wasserspiele. Na de middag rijden we naar het historisch hart van de stad met wat vrije tijd met onder meer de mogelijkheid 
om koffie met Sachertorte te proeven in Café Tomaselli, een aanrader! In de brouwerij Sternbrãu genieten we ‘s avonds van een heerlijk diner 
en aansluitend een show met muziek uit de Sound of Music en uit het klassieke repertoire van Mozart, de beroemdste burger van Salzburg.

Dag 5 • Salzkammergut - Mondsee - St. Wolfgang
Vandaag maken we een 3-merentocht door de Salzkammergut regio. Het glinsterende water van de vele meren en de indrukwekkende bergen 
op de achtergrond maken Salzkammergut tot een van de mooiste gebieden van Oostenrijk. Eerst rijdt onze autocar naar de Fuschlsee, het 
eerste meer van Salzkammergut. Daarna vervolgen we onze weg naar St. Gilgen en zo naar de kathedraal aan de Mondsee waar Maria met 
de kapitein in het huwelijk trad.  Na het middagmaal genieten we van vrije tijd in St. Wolfgang, waar we heerlijk kunnen rondslenteren in de 
nauwe straatjes en aan de Wolfgangsee. 

Dag 6 • Kõnigssee - Ulm
We laden de koffers in en rijden naar de Königssee, die we ook te zien krijgen bij de begingeneriek van de film. We brengen een bezoek 
aan het Königssee Dorf met zijn leuke souvenirwinkels. In de namiddag maken we een heerlijke boottocht. We luisteren naar de befaamde 
Trompetenecho en leggen aan bij het bootshuis en de jachtkapel van St. Bartholomä. Een heerlijke wandeling en een zalig vertoeven aan de 
oever van dit majestueuze meer, vormen een onvergetelijk einde van deze zeer unieke reis. Daarna rijden we verder naar ***hotel Seligweiler. 

Dag 7 • Ulm - België
Na een welverdiende nachtrust en een stevig ontbijt rijden we terug naar België.

HOTEL PENSION SCHWAIGHOFEN***
Ligging: in een rustige groene regio, op enkele kilometers van Salzburg
Uitrusting: gezellig familiehotel met lift, restaurant, bar en terras, kamers zijn  
comfortabel ingericht, badkamer met bad of douche, toilet, telefoon en tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ‘s avonds 3-gangen maaltijden

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 7e dag het ontbijt
• The Sound of Music diner met show
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

NIET INBEGREPEN
• Excursiepakket: 

- Toegang Kehlsteinhaus 
- Riviercruise op de Salzach 
- Funiculaire naar Hohensalzburg 
- Schloss Hellbrunn 
- Boottocht Köningssee
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