BUSREIZEN 2017

Tirol

10-DAAGSE STANDPLAATSREIS

REISINFORMATIE
Reis : Tirol
10-daagse standplaatsreis

31/08 - 09/09

VERTREK: donderdag 31 augustus 2017
RETOUR: zaterdag 9 september 2017

MOOIE MEREN, LIEFLIJKE DALEN EN RUIGE BERGEN VORMEN HET DECOR VAN DEZE REIS.
OOSTENRIJK HEEFT DOOR DE JAREN HEEN EEN GROTE AANTREKKINGSKRACHT OP DE
NEDERLANDSE VAKANTIEGANGER. BIRWA TOURS NEEMT U TIJDENS DEZE BUSREIS
NAAR OOSTENRIJK MEE NAAR HET ZEER GELIEFDE PLAATSJE KIRCHBERG, GELEGEN IN
HET BRIXENTAL IN TIROL. UW VERBLIJF ZAL IN HOTEL KIRCHENWIRT ZIJN. HET HOTEL IS
GUNSTIG GELEGEN OP SLECHTS TWEE MINUTEN LOPEN VAN HET GEZELLIGE CENTRUM VAN
KIRCHBERG. U MAAKT MET BIRWA TOURS VANUIT HET HOTEL PRACHTIGE TOCHTEN.

DAG 1: DONDERDAG 31 AUGUSTUS Vanaf uw opstapplaats rijden we naar het overnachtingshotel
in Duitsland waar een heerlijk diner klaar staat.
DAG 2: VRIJDAG 1 SEPTEMBER Na het ontbijt vertrekt u richting de Oostenrijkse grens. Onderweg
wordt er een bezoek gebracht aan het mooie stadje Kufstein waar elke dag rond 12.00 uur het
Heldenorgel speelt. Aan het eind van de middag arriveert u in het hotel waar we gezamenlijk zullen
dineren.
DAG 3: ZATERDAG 2 SEPTEMBER Deze dag staat in het teken van kristal, kaarsen en glas. In de
ochtend brengt u een bezoek aan de Swarovski Kristallwelten in Wattens. Aansluitend rijden we
naar Brixlegg, waar u kunt zien hoe de kaarsen met de hand worden gemaakt en beschilderd. Na
de lunch brengt u een bezoek aan Rattenberg, met zijn prachtige beschilderde huizen het oudste
en kleinste stadje van Tirol, welke een echt Middeleeuws karakter heeft. De ruim 600 jaar oude
plaats is vooral bekend om zijn glasblazerskunst. In de smalle verkeersvrije straatjes vindt u leuke
winkeltjes waar u mooi glaswerk kunt bewonderen en kopen. Voor het diner brengt Birwa Tours u
terug naar het hotel.
DAG 4: ZONDAG 3 SEPTEMBER Vandaag heeft u een vrije dag.
DAG 5: MAANDAG 4 SEPTEMBER Na het ontbijt gaat u op weg naar Schwaz. Hier gaat u dichtbij
beleven hoe 500 jaar geleden meer dan 10.000 mijnwerkers naar zilver en koper zochten en Tirol tot
een van de rijkste regio’s van Europa maakten. Eens was Schwaz de grootste mijnbouwmetropool
van de wereld met meer dan 85% van de zilverproductie van de wereld. Hier krijgt u inzicht in alles
over de grootste mijnbouw van de Middeleeuwen. Na de lunch gaat u op weg naar Pill, voor een
bezoek aan het Tiroler Schnapsmuseum Plankenhof. In een historisch gebouw bevinden zich onder
de kledergewelven de stookplaatsen voor de ‘Schnapsbrennerei’. Al 500 jaar wordt hier in grote
koperen ketels de Obstler, vruchten- en kruidenbrandewijn gestookt. Bij dit museumbezoek hoort
natuurlijk het proeven van deze pittige drank.
DAG 6: DINSDAG 5 SEPTEMBER We vertrekken per touringcar voor een dagtocht naar
de beroemde Grossglockner. Dit is, met een hoogte van 3798 meter, de hoogste berg van
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Kosten voor deze verwenreis: € 1189,00 p.p.
Boekingen vóór 1 maart 2017: € 1159,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer:
€ 121,00 p.p.

Oostenrijk met diverse gletsjers
en de eeuwige sneeuw. De berg
is onder andere bereikbaar via de Grossglockner Hochalpenstrasse, die vanaf Zell am See
via Bruck richting Heiligenblut loopt. Langs de 48 km lange tolweg zijn diverse uitzicht- en
informatiepunten. Bij de Franz Jozef Höhe heeft u een perfect uitzicht over de gletsjer.
Tijdens het diner zult u waarschijnlijk nog lang napraten over deze mooie tocht.
DAG 7: WOENSDAG 6 SEPTEMBER Vandaag maakt u een prachtige merentocht door Oostenrijks
en Duits gebied. Vanuit het Brixental daalt u af naar het Inntal, naar het plaatsje Jenbach.
In Jenbach rijden we met de stoomtrein naar Maurach, waar u aansluitend een boottocht maakt
over één van de vier bergmeren, de Aachensee. Na de lunch vervolgt u met Birwa Tours de weg
via de Tegernsee en de Schliersee. Daarna rijdt u via een mooie route door het Manchfallgebirge
weer terug naar Oostenrijk naar het hotel in Kirchberg.
DAG 8: DONDERDAG 7 SEPTEMBER Door het Salzburgerland rijdt u deze ochtend naar het mooie
Zell am See. Dit kuuroord is prachtig gelegen op een schiereilandje in het grote Zeller meer. De
oude Romaanse parochiekerk is zeker een bezoekje waard. Het gezellige centrum nodigt uit tot
een wandeling of een kopje koffie op één van de terrassen. Na de lunch brengt u een bezoek aan
Kaprun, gelegen aan de voet van de machtige Kitzsteinhorn. Daarna brengt u een bezoek aan het
interessante stuwmeer, de Wasserfallboden, dat op een hoogte van ruim 2000 meter ligt. U gaat
hier het park Erlebniswelt Strom und Eis bezoeken. Aan het einde van de middag brengt Birwa
Tours u terug naar het hotel voor het diner.
DAG 9: VRIJDAG 8 SEPTEMBER Na het ontbijt laat u Kirchberg achter u en rijdt Birwa Tours u naar
Zuid-Duitsland. Onderweg worden diverse stops gemaakt. Aan het eind van de middag arriveert u
bij het overnachtingshotel, waar er een diner op ons staat te wachten.
DAG 10: ZATERDAG 9 SEPTEMBER U verlaat het overnachtingshotel en gaat met de bus weer
richting Nederland. U krijgt een lunchpakket mee voor onderweg. In de namiddag gaat u nog aan
tafel voor het afscheidsdiner, waarna u naar uw opstapplaats wordt teruggebracht.

HOTELINFORMATIE
Overnachtingshotel: Hotel Gerber te Hösbach,
Duitsland
Standplaatshotel: Hotel Kirchenwirt te
Kirchberg, Oostenrijk
Faciliteiten:
Lift, restaurant, bar, Wellnesscentrum,
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet,
televisie, föhn, kluisje, gratis wifi
PRIJS IS INCLUSIEF
•	Vervoer in luxe touringcar,
opstappen in Friesland
• 2 x koffie met gebak
•	9 x overnachting in hotel o.b.v. half pension
(ontbijt en diner)
•	Elke avond 1 consumptie bij het diner
•	8 x lunch, 2 x lunchpakket
• Toegang Swarovski inclusief koffie met koek
• Toegang Kaarsenmakerij
• Stoomtrein Jenbach – Maurach
• Rondvaart Achensee
• Toegang Zilvermijn Schwaz
• Toegang Schnapsmuseum
• Dagtocht Grossglockner
• Koffie met gebak in hotel op zondag
• Toegang Erlebniswelt Strom und Eis
• Muziekavond in hotel
• Afscheidsdiner inclusief 1 consumptie
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