
Opstapplaatsen: L

8 dagen / 7 nachten
kamer & ontbijt

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

24 juni 18 € 885

19 augustus 18 € 885

16 september 18 € 885

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 75

Kind tem 6 jaar € 200

Kind van 7 tem 11 jaar € 250

3e volw. in 1 kamer € 390

Halfpension
(7 avondmalen)

€ 129

Dag 1 • België - Ulm
Via de autosnelwegen rijden we langs Karlsruhe naar Ulm. 
Installatie in het ***hotel Seligweiler.

Dag 2 • Ulm - Berg im Drautal
In de voormiddag rijden we naar Berchtesgaden en bren-
gen een vrij bezoek aan de zoutmijn (± € 15 pp). Nadien 
rijden we naar Berg im Drautal. Installatie in het ***hotel 
Sunshine.

Dag 3 • Lienz - Großglockner Hochalpenstrasse - 
Heiligenblut
In de voormiddag rijden we naar Lienz en brengen we 
een bezoek aan dit charmante stadje. Vervolgens rijden 
we langs de Großglockner Hochalpenstrasse naar de Kai-
ser-Franz-Josefshöhe. Daar hebben we een mooi zicht op 
de Großglockner (3897m) en de afsmeltende Pasterze- 
gletsjer. Aansluitend naar Heiligenblut voor bezoek aan het 
kerkje en het kerkhof waar het Eisernen Buch ligt.

Dag 4 • Klagenfurt - Maria Wörth - Velden
Vandaag rijden we naar Klagenfurt waar we een stads-
wandeling maken. Aansluitend maken we een facultatieve 
boottocht op de Wörthersee (± € 15 pp) tot Maria Wörth. 

We brengen een bezoek aan dit schilderachtige dorpje. 
Vervolgens rijden we naar de mondaine badplaats Velden.

Dag 5 • Gmünd - Malta Hochalmstrasse 
In de voormiddag bezoeken we Gmünd. Nadien rijden we 
via de Malta Hochalmweg naar de stuwdam. ‘s Namid-
dags maken we een wandeling langs het stuwmeer.

Dag 6 * • Berg im Drautal
We genieten van een vrije dag met mogelijkheid tot wan-
delen, zwemmen of we kunnen met de trein een uitstap 
maken.
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 7 • Berg im Drautal - Ulm
Voor de middag rijden we naar Innsbruck voor een kort 
bezoek. Na de middag rijden we naar Ulm. Installatie in 
***hotel Seligweiler.

Dag 8 • Ulm - België
Via de Duitse autosnelwegen rijden we richting België.

Opgelet: de volgorde van het programma kan aangepast worden 
in functie van de weersomstandigheden

HOTEL SUNSHINE
Ligging: gelegen op 15 minuten wandelafstand 
van het centrum van Berg im Drautal
Uitrusting: mooi familiehotel met lift (tot 2e 

verd.), restaurant, bar, gratis internet en wifi in 
de lobby, fitness, sauna, solarium, stoombad, vier 
kegelbanen, groot openluchtzwembad op 200 m 
van het hotel
Kamers: mooi ingericht, badkamer met bad of 
douche, toilet en meestal balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen keuzemaaltijden
Extra: kegelavond

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

LIENZ MARIA WÖRTH
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Karinthië is met een overweldigende natuurpracht één van de mooiste streken van de Alpen. In het water van de vele meren weerspiegelen 
zich de hoogste toppen van het Tauerngebergte met zijn vele gletsjers, frisgroene valleien en uitgestrekte bossen. Alles is aanwezig om u 
een mooie vakantie te bezorgen.

Het zonnige Karinthië OOSTENRIJK  


