
4

BUSREIZEN 2015

5

9-daagse standplaatsreis 29/06 - 07/07

Maandag 29 juni: Via de opstapplaatsen rijden we naar 

de koffiestop. Dan vervolgen we onze weg. We maken 

onderweg enkele stops en voor de middag hebben wij  

een lunchpakket voor u verzorgd. Op het eind van de  

middag komen we aan voor onze tussenovernachting in  

Zuid-Duitsland. 

Dinsdag 30 juni: We vervolgen onze route door Beieren 

en via München en het Inntal rijden we bij Wörgl via de 

Hochstrasse naar ons hotel in Auffach. 

Woensdag 1 juli: Via het Inntal rijden we naar Jenbach.  

We nemen plaats in de stoomtrein en maken een prachtige 

rit door het Zillertal. In Zell am Ziller stappen we uit en gaan 

weer verder met de bus. We rijden een mooie route over 

de Gerlospas. Na de lunch brengen we een bezoek aan de 

beroemde Krimmler watervallen.

Donderdag 2 juli: We gaan naar de Schönanger Alm en 

bezoeken de kaasmakerij. Daarna gaan we met de kabelbaan 

naar de Schatzberg (1800 m) voor de lunch. Tijdens en na 

de lunch kunt u genieten van het prachtige uitzicht en de 

wijdse omgeving. ’s Middags brengen we een bezoek aan 

museumboerderij z’Bach. Naast de ambachtelijke markt en 

de demonstraties kunt u de museumboerderij bekijken en 

krijgt u inzicht in het leven van de bergboeren van vroeger. 

Vrijdag 3 juli: We brengen een bezoek aan het stadje 

Rattenberg, gelegen aan de Inn. Rattenberg stamt uit  

de middeleeuwen en is bekend om de glaskunst en de 

prachtige uithangborden in de straten. ’s Middags maken  

we een rondvaart over de Achensee. 

Zaterdag 4 juli: Vandaag een prachtige rondrit. We rijden 

langs de Wilder Kaiser via Sankt Johan naar Zell am See.  

Na de lunch beginnen we aan een van de mooiste 

Alpenroutes: de Grossglockner Hochalpenstrasse.  

We stoppen bij de Edelweisspitze en hier heeft u een 

geweldig uitzicht op de Grossglockner en de vele met 

sneeuw bedekte bergtoppen. Via Mittersill en de Thurnpas 

gaan we door het Brixental weer terug naar Auffach. 

Zondag 5 juli: Halverwege de ochtend drinken we koffie 

met heerlijke Torte. Na de lunch gaan we met de bus naar 

het bloemendorp Alpbach. Dit dorp bestaat geheel uit houten 

huizen en boerderijen. Bekend is Alpbach om haar uitbundige 

bloemenpracht aan de balkons. 

Maandag 6 juli: De koffers gaan weer in de bus en 

we nemen afscheid van Auffach. Door het Inntal rijden 

we naar München en maken een stadstour met een 

Nederlandssprekende gids door de Beierse hoofdstad.  

Voor de overnachting rijden we naar Zuid-Duitsland. 

Dinsdag 7 juli: Na het ontbijt vertrekken we vanuit het 

Steigerwald over de Duitse autobanen naar Nederland. 

Onderweg de nodige stops en een lunchpakket en in de 

middag nog een smakelijk diner ter afsluitig van deze mooie 

reis naar Tirol. 

Alpbach

Achensee

In vakantieland Oostenrijk is Tirol een begrip. Vooral bij de wintersporters, maar velen brengen ook hun 
zomervakantie door in dit wonderschone en veelzijdige gebied. Tijdens een rit over de Panoramastrassen 
kunt u genieten van prachtige uitzichten; machtige bergen met eeuwige sneeuw bedekt. De vele mooie 
en lieflijke dalen met haar dorpjes en stadjes zijn een bezoek meer dan waard. Tijdens deze reis maakt u 
kennis met ‘Het Hart van de Alpen’. 

Reisinformatie
Reis 2: Tirol, 9-daagse standplaatsreis

Vertrek:  maandag 29 juni 2015
Retour: dinsdag 7 juli 2015

Kosten voor deze verwenreis: € 959,00 p.p.
Boekingen vóór 1 april 2015: € 929,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 75,00 p.p.
Annuleringsverzekering: € 60,00 p.p.
Reisverzekering: € 13,50 p.p.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension  

incl. de genoemde excursies, entrees enz.  

Hotelinformatie
Standplaatshotel: Hotel Platzl, Auffach (Oostenrijk)
Faciliteiten: restaurant, gastentuin, lift, sauna, stoombad, 
solarium

Alle kamers zijn voorzien van douche/bad, toilet, telefoon, 
televisie, balkon

Tirol
Hart van de Alpen


