
Dag 1 • België - Nassereith 
Voor de middag rijden we richting Duitsland. In de 
namiddag verder via de Fernpass naar Nassereith.

Dag 2 • Seefeld - Mittenwald
In de voormiddag rijden we naar de mondaine 
wintersportbestemming Seefeld. In de namiddag rijden 
we verder naar Mittenwald en via de Fernpass terug 
naar Nassereith.

Dag 2 • Schellerlaufen (17/02/19)
We blijven de hele dag in Nassereith om te genieten van 
de “Schellerlaufen”.

Dag 3 • Ehrwald en de Moosalm
In de voormiddag rijden we naar Ehrwald en wandelen 
door een feeëriek landschap of genieten van vrije tijd 
in het stadje. Aansluitend proeven we van de heerlijke 
drankjes van de Linzgieseder schnapsbranderij. In de 
namiddag is er gelegenheid om aan de Moosalm een 
facultatieve tocht met een koets te maken (± € 10 pp) 
en vrij te wandelen in de omgeving.

Dag 4 • Innsbruck - Hall
Vandaag brengen we een bezoek aan Innsbruck. In 
de voormiddag maken we een wandeling door het 
historische stadsgedeelte. In de namiddag is er vrije tijd 
om de stad verder te verkennen. Aansluitend rijden we 
naar Hall, één van de mooiste stadjes in Oostenrijk. 

Dag 5 • Schwangau - Füssen
Vandaag rijden we de grens over naar Duitsland voor 
een facultatief bezoek aan het beroemde Beierse 
sprookjeskasteel van Neuschwanstein (± € 12 pp, 
exclusief vervoer*). Aansluitend maken we een mooie 
wandeling doorheen deze prachtige streek. Na een 
bezoek aan Füssen rijden we terug naar het hotel. 
*Prijs ± € 8 pp voor vervoer per koets of minibus. 

Dag 6* • Dormitz - Nassereith
In de ochtend wandelen we rondom de Nassereithsee 
naar Dormitz en via de ‘Via Claudia’ terug naar het hotel. 
’s Namiddags maken we een facultatieve tocht met 
de ‘Gurgltalexpress’ (± € 6 pp), genieten we van een 
verrassing in het hotel en hebben we de mogelijkheid 
om te gaan Eisstockschiessen (± € 3 pp). 
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 7 • Nassereith - België
In de voormiddag rijden we doorheen Oostenrijk naar 
Duitsland. Vervolgens rijden we richting België
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Duizelingwekkend diepe dalen steken schril af tegen de witte bergtoppen. Aan de oevers van grote rivieren liggen cultuursteden en in de 
dalen nestelen zich schilderachtige dorpen. De liefde voor Tirol is van alle tijden. Het is daarom niet overdreven om Tirol een winterparadijs 
te noemen.

Winterparadijs Tirol



Opstapplaatsen: G

7 dagen / 6 nachten
kamer & ontbijt

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

12 januari 19 € 740

19 januari 19 € 750

09 februari 19 € 760

16 februari 19 
(Schellerlaufen)

€ 760

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 42

3e volw. in 1 kamer € 370

Kind tem 3 jaar € 204

Kind van 4 tem 11 jaar € 279

Halfpension
(6 avondmalen) 

€ 99

HOTEL GURGLTALBLICK
Ligging: nabij het centrum van het kleine plaatsje 
Nassereith
Uitrusting: typisch hotel met restaurant, bar, lift, tuin met 
terras
Kamers: mooi ingericht, badkamer met bad of douche, 
toilet, haardroger (op aanvraag aan receptie), tv, safe, 
zithoek en meestal balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ‘s avonds uitstekende 3-gangen 
maaltijden met saladebuffet 
Extra: 1x namiddag met koffie met taart, dia-
avond, verrassingsnamiddag van de familie Schaber, 
dorpswandeling, 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

Om de drie jaar 
viert men te Nas-
sereith met veel 
uitbundigheid de 
Schellerlaufen. Dit 
volksfeest wordt 
tot de belangrijk-
ste  carnavals-

feesten van Tirol gerekend en is sinds 2012 door de 
Unesco uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Ongeveer 
300 mannelijke dorpsbewoners, gekleed in zijde en 
fluweel en met kunstig gesneden houten maskers 
op, zorgen voor dans en muziek met de meest ver-
scheidene instrumenten. De naam Schellerlaufen 
komt van de “Schellern”, de belletjes die de goede 
geesten voorstellen. Het feest beeldt de strijd uit tus-
sen goed en kwaad, tussen winter en voorjaar. De 
winter wordt verdreven en er wordt gevraagd naar 
een goede oogst en vruchtbaarheid. De Schellerlau-
fen houden zowat een week het ganse dorp in de 
carnavalsfeer. Een unieke belevenis.
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