
Opstapplaatsen: L

8 dagen / 7 nachten
kamer & ontbijt

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

17 juni 18 € 830

22 juli 18 € 840

05 augustus 18 € 840

26 augustus 18 € 840

23 september 18 € 830

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 65

3e volw. in 1 kamer € 350

Kind tem 3 jaar € 260

Kind van 4 tem 11 jaar € 330

Halfpension
(7 avondmalen)

€ 99

Dag 1 • België - Nassereith
We rijden via Duitsland en de Fernpass naar Nassereith.

Dag 2 • Berwangertal - Passentocht - Sankt-Anton
We rijden via de Fernpass door het Berwangertal naar Holz-
gau. ‘s Namiddags maken we een prachtige passentocht 
langs de Vorarlberg. Aansluitend brengen we een bezoek 
aan Sankt-Anton. ’s Avonds wonen we facultatief een mu-
ziekavond (± € 6 pp) bij.

Dag 3 • Reutte - Seefeld
In de voormiddag rijden we naar Reutte waar we de moge-
lijkheid hebben om over de hangbrug van meer dan 400m 
lang en 114m hoog te wandelen (± € 8 pp). In de namid-
dag bezoeken we Seefeld. Nadien keren we terug naar het 
hotel voor een dia-avond.

Dag 4 • Innsbruck
Vandaag rijden we naar Innsbruck en maken een stads-
wandeling. ’s Namiddags hebben we vrije tijd. ’s Avonds 
genieten we facultatief van een Huttenfest (± € 10 pp).

Dag 5 • Oetztal
Vandaag verkennen we het prachtige Oetztal. We houden 
halt in Obergurgl, Sölden en Oetz. Voor de liefhebbers zijn 

er twee mooie wandelingen voorzien. ’s Avonds organi-
seert het hotel facultatief een bingoavond (± € 3 pp).

Dag 6 • Silvrettapass
Vandaag maken we een dagtocht naar de Silvrettapass 
(± € 10 pp). De top van de Silvretta Hochalpenstraße ligt 
op de 2032 meter hoogte. ’s Avonds is er een facultatieve 
Tiroleravond (± € 15 pp).

Dag 7 * • Nassereith
Vrije dag in Nassereith. In de voormiddag kunnen de lief-
hebbers een wandeling maken. In de namiddag maken 
we een facultatieve rondrit met een toeristisch treintje 
(± € 6 pp) door Nassereith en hebben we de mogelijkheid 
om vrij deel te nemen aan het ijsstokschieten (± € 3 pp). 
Aansluitend kunnen we genieten van een verrassing van 
de hoteluitbater.
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 8 • Nassereith - België
We rijden doorheen Oostenrijk en Duitsland naar België.

Opgelet: het programma kan aangepast worden naargelang de 
weersomstandigheden

HOTEL GURGLTALBLICK
Ligging: nabij het centrum van het kleine plaatsje 
Nassereith
Uitrusting: restaurant, bar, lift, salon, tuin met 
terras en ligstoelen
Kamers: mooi en comfortabel ingericht, badkamer 
met bad of douche, toilet, haardroger (op aanvraag 
aan receptie), tv, kluisje, zithoek en gedeeltelijk met 
balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds goede 
3-gangen maaltijden met saladebuffet
Extra: 1x ’s namiddags koffie met taart, dia avond, 
afscheidsdrankje

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

INNSBRUCK REUTTE - HANGBRUG

NASSEREITH

EXCURSIEREIZEN

140 141

Wanneer u denkt aan het Oostenrijkse Tirol, dan denkt u onmiddellijk aan de ongerepte natuur met meren, watervalletjes en aan mooie 
bergpassen met fascinerende bergtoppen. Toeristen komen naar dit stukje Oostenrijk om te genieten, te wandelen en de fascinerende 
bergwereld te bewonderen.

Zomerparadijs Tirol OOSTENRIJK • VERNIEUWD   


