
DAG 1: MAANDAG 6 AUGUSTUS Na de ophaalroute kunt u onder het genot van een kop koffie 
kennis maken met uw reisgenoten. Dan vervolgen we onze weg naar Schlüsselfeld. Hier bevindt 
zich het overnachtingshotel. 

DAG 2: DINSDAG 7 AUGUSTUS De reis gaat verder na het ontbijt. Een mooie route door Oostenrijk 
brengt ons uiteindelijk bij onze standplaats Natz-Schabs in Süd-Tirol, Italië. Hier heet de familie 
Mayr ons van harte welkom. Na de kamerindeling volgt het diner. 

DAG 3: WOENSDAG 8 AUGUSTUS Na het ontbijt gaan we met de hoteleigenaar een wandeling 
maken door Natz-Schabs. Hij kan ons van alles vertellen over het dorp waar we de komende week 
verblijven. Vervolgens heeft u vrije tijd om het plaatsje zelf te verkennen. Na de lunch in het hotel gaan 
we een prachtige Dolomietenrit maken. De rit voert ons langs Brixen, Klausen, het Grödnertal en via 
Bruneck weer terug naar het hotel. 

DAG 4: DONDERDAG 9 AUGUSTUS We rijden naar Val Gardena. Dit dal ligt in het hart van de 
Dolomieten en is een vallei in Zuid-Tirol die bestaat uit drie dorpjes. Selva Gardena (Wolkenstein), 
S. Cristina (St. Christina) en Ortisei (St. Ulrich). De Italiaanse Dolomieten zijn vanwege hun 
uitzonderlijke schoonheid door de UNESCO aangewezen tot cultuur- en natuurwonder en staan op 
de Werelderfgoedlijst. We gaan met een gondelbaan naar de top van de Seiser Alm (2000m), waar u 
kunt genieten van het prachtige uitzicht. 

DAG 5: VRIJDAG 10 AUGUSTUS Vandaag een prachtige dagtocht met als bestemming het 
Gardameer, het grootste meer van Italië. We rijden naar het noordelijkste plaatsje Riva del Garda, 
gebouwd door de familie Scaliger.  Hier gaan we aan boord  om naar het plaatsje Limone sul Garda 
te varen. Dit is één van de mooiste dorpjes aan het Gardameer, welke vooral bekend is om zijn grote 
citroenen. Dan varen we verder naar Malcesine. Dit dorp is prachtig gelegen aan het Gardameer 
en de bergketen Monte Baldo. Een vrij groot deel van het jaar is de Monte Baldo voorzien van witte 
bergtoppen, wat het plaatje nog  betoverender maakt. Vervolgens varen we terug naar Riva del 
Garda, waar we weer in de bus stappen.

NET OVER DE GRENS MET OOSTENRIJK LIGT HET PRACHTIGE EISACKTAL, GELEGEN IN HET 
ITALIAANSE ZUID-TIROL. HET DAL VALLE ISARCO/EISACKTAL STREKT ZICH UIT VAN DE 
BERGPAS BRENNERPASS TOT DE PROVINCIEHOOFDSTAD BOLZANO/BOZEN MET HAAR 
MEDITERRAAN AANDOENDE SFEER. HET DAL BIEDT VOLOP AFWISSELING MET HOGE 
BERGEN, GLOOIENDE HEUVELS EN SCHITTERENDE DALEN WAAR APPELS, WIJNDRUIVEN EN 
KASTANJES GROEIEN. TIJDENS UW VAKANTIE KUNT U GENIETEN VAN ZUIDELIJKE FLAIR, 
BETOVERENDE STADJES EN AUTHENTIEKE ZUID-TIROOLSE TRADITIES.
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DAG 6: ZATERDAG 11 AUGUSTUS We gaan een kloof bezoeken aan het 
Lago Smeraldo in Trentino. U zal hier heerlijk kunnen wandelen door een prachtige kloof die zeer 
goed begaanbaar is. Sprookjesachtige taferelen zullen tijdens deze wandeling passeren. Tevens is 
het heerlijk genieten bij het prachtige meer waar deze kloof aan gelegen is. 

DAG 7: ZONDAG 12 AUGUSTUS Vandaag rijden we naar de streek Merano, ook wel het 
zonnebalkon genoemd door de Italianen. Deze regio is zo veelzijdig, dat het een heel continent in 
een notendop lijkt: wijngaarden, palmen en alpenroosjes, traditionele bergboerderijen en moderne 
architectuur. Na een bezoek aan de prachtige gelijknamige stad, rijden we door voor een bezoek 
aan de botanische tuin bij slot Trautmansdorff, het vroegere buitenverblijf van Keizerin Sissi. Deze 
tuin is met allerlei thema’s aangelegd die tot mooiste tuin van Italië werd verkozen in 2006. 

DAG 8: MAANDAG 13 AUGUSTUS We gaan een bezoek brengen aan Brixen, de oudste stad 
in Tirol. Hier komen de rivieren de Eisach en de Rientz bij elkaar. In deze stad vinden we 
Neustift, het grootste kloostercomplex van Tirol. Het werd gesticht in 1142 en was vanaf het 
begin een autonoom klooster met een veelheid aan uiteenlopende activiteiten. We krijgen 
hier een rondleiding met gids. Na de lunch gaan we op weg naar Bolzano. Bolzano is alpien en 
mediterraan tegelijk. De provinciehoofdstad, gelegen te midden van wijngaarden en fruitbomen, 
met op de achtergrond de Dolomietenmassieven Rosengarten en Schlern, is een kleurige mix van 
unieke bezienswaardigheden en twee culturen. Deze stad mag zeker niet ontbreken uw reis!

DAG 9: DINSDAG 14 AUGUSTUS Helaas begint voor ons vandaag de terugreis. Voordat we naar 
midden-Duitsland rijden, brengen we nog even een bezoek aan de mooie plaats Vipiteno. In de 
namiddag komen we aan bij ons overnachtingshotel. 

DAG 10: WOENSDAG 15 AUGUSTUS We rijden weer richting Nederland, waar de deze vakantie 
zullen afsluiten met een heerlijk diner. 

REISINFORMATIE
Reis : Eisacktal    
10-daagse standplaatsreis

VERTREK: maandag 6 augustus 2018
RETOUR: w oensdag 15 augustus 2018

Kosten voor deze verwenreis: € 999,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 100,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Overnachtingshotel: Gasthof Zum Storch, 
Schlusselfeld, Duitsland
Standplaatshotel: Hotel Stocknerhof,  
Natz-Schabs, Italié
Faciliteiten:
Restaurant, bar, zwembad, sauna, lift 
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, 
televisie, 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)
•  Barbecue-avond
•  Elke avond 1 consumptie bij het diner
•  9 x lunch(pakket)
•  Wandeling met gids door Natz-Schabs
•  Dolomietenrit
•  Bezoek Val Gardena
•  Gondelbaan naar Seiser Alm
•  Dagtocht naar het Gardameer, inclusief 

boottocht naar diverse dorpjes
•  Bezoek Lago Smeraldo
•  Bezoek Merano
•  Entree Trauttmansdorff
•  Entree en rondleiding Neustift
•  Bezoek Bolzano
•  Bezoek aan Vipiteno
•  Afscheidsdiner inclusief consumptie
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