
Opstapplaatsen: L

6 dagen / 5 nachten
halfpension

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

30 mei 18 € 659

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 70

Dag 1 •  België - Ulm 
We rijden naar de Duitse grens. Nadien zetten we onze 
weg verder via Karlsruhe en Stuttgart naar Ulm. Installatie 
in het ***hotel Seligweiler.

Dag 2 • Ulm - St. Johann in Tirol - Kitzbühel - 
Zell am See
Voor de middag rijden we langs München naar St. Johann 
in Tirol. Hier starten we een rondrit doorheen Tirol rondom 
het Wilder Kaiser bergmassief. We rijden via Fieberbrunn 
tot in Kitzbühel. Aansluitend rijden we naar de omgeving 
van Zell am See voor installatie in een ***hotel.

Dag 3 • Stoomtrein - Krimmler watervallen
Vandaag nemen we plaats in een van de nostalgische 
wagons van een stoomtrein om een tocht te maken door 
één van de mooiste delen van de Alpen. Aansluitend 
bezoeken we de imposante Krimmler watervallen. Met 
een valhoogte van in totaal 380 meter zijn de Krimmler 
watervallen de grootste van Centraal-Europa. 

Dag 4 • Frühschoppen op de Kitzsteinhorn 
‘s Ochtends nemen we de kabelbaan naar één van de 
mooiste uitzichtpunten van Oostenrijk op de Kitzsteinhorn. 
In de namiddag genieten we van de gezelligheid en het 
unieke uitzicht. ‘s Avonds genieten we van een avondmaal 
in de feesttent van het Salzburger Frühlingsgala en de 
optredens van Wildecker Herzbuben, Vincent & Fernando, 
Francine Jordi en Hansi Hinterseer.

Dag 5 • Zell am See - Innsbrück - Ulm 
In de voormiddag rijden we naar Innsbrück. We maken 
kennis met de hoofdstad van Tirol. Na de middag rijden we 
naar Ulm voor installatie in het ***hotel Seligweiler. 

Dag 6 • Ulm - België 
Via de Duitse autosnelwegen rijden we richting België.

HOTEL 
Ligging: in de omgeving van Zell am See
Uitrusting: mooi en typisch hotel met restaurant 
Kamers: mooi ingericht, badkamer met bad of 
douche en toilet
Maaltijden: ontbijtbuffet, 2 x 3-gangen avond-
malen en 1 x Brettljause in de feesttent

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension van de 1e dag avondmaal tem de 
6e dag ontbijt
 � Alle uitstappen zoals in het programma vermeld
 � Inbegrepen: kabelbaan naar Kitzsteinhorn, 
1x toegang tot het festival “Muzikale Lente in 
Salzburg”, tocht met de stoomtrein van Zell am 
See naar Mittersill of van Mittersill naar Krimml, 
bezoek aan de Krimmler waterval
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

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

KRIMMLER WATERVAL STOOMTREIN

M
UZIEKREIZEN

158 159

Zell am See verwelkomt de sterren van de volksmuziek en hun fans voor een ongeëvenaard festival. De aantrekkelijkheid van het stadje Zell 
am See en de prachtige omgeving bieden alles om het hart van de vakantieganger sneller te doen slaan.

Muzikale Lente in Salzburg OOSTENRIJK  

-10%


