
DAG 1: VRIJDAG  1 JUNI Via de opstapplaatsen gaan we op weg naar de koffiestop. We nemen  
een lunchpakket mee voor onderweg. In de namiddag komen we aan in Schlüsselfeld voor diner  
en overnachting. 

DAG 2: ZATERDAG 2 JUNI Na het ontbijt gaan we onze reis naar Oostenrijk vervolgen.  
Via Neurenberg en Holledau met onderweg een koffiestop. Dan rijden we via München richting de 
Oostenrijkse grens, waar we zullen stoppen voor de lunchpauze. Na de lunch rijden we via Salzburg 
en Golling naar Filzmoos. In het hotel worden we ontvangen met een welkomstdrankje.  
Na kamerindeling volgt het diner. 

DAG 3: ZONDAG 3 JUNI Na het ontbijt gaan we met de eigenaar van het hotel een wandeling maken 
door het dorp Filzmoos. Daarna staat er bij het hotel een paardenkoets voor ons klaar, waarmee we 
naar de Bischopsmütze rijden.  Boven aangekomen staat de lunch voor ons klaar. Tijdens de lunch 
kunt u genieten van het prachtige uitzicht. Vervolgens brengt de koets ons weer terug naar het 
hotel. 

DAG 4: MAANDAG 4 JUNI Vandaag brengen we een bezoek aan de bekende wolbewerkingsfabriek 
Lodenwalker in Ramsau am Dachstein. Onder leiding van een gids zullen we door de fabriek lopen, 
waar we een blik achter de schermen werpen van het productieproces. Na de lunch gaan we op 
weg naar Burg Strechau. We krijgen een rondleiding door dit prachtige romaans-gotisch kasteel, 
waar tevens een automuseum gevestigd is. 

DAG 5: DINSDAG 5 JUNI We gaan op weg naar de geboortestad van Mozart: Salzburg. Onder 
leiding van een gids maken we een stadswandeling langs gezellige straatjes, schitterende pleinen 
en langs indrukwekkende gebouwen. De gids kan u en uw reisgenoten hier alles over vertellen. 
Midden in het centrum van de Altstadt van Salzburg staat de imposante barokke Dom van Salzburg. 
De majestueuze Dom is het belangrijkste Italiaanse monumentale bouwwerk ten noorden van de 
Alpen en al het derde kerkgebouw op deze plaats. Het Domplein is een schitterend en sfeervol 
plein. Een bezoek mag zeker niet ontbreken. 

OOSTENRIJK IS EEN ECHT VAKANTIELAND. PRACHTIGE PANORAMASTRASSEN MET 
ADEMBENEMENDE UITZICHTEN, BESNEEUWDE BERGTOPPEN, GROENE ALPENWEIDEN EN 
PITTORESKE DORPJES IN DE DALEN. WIJ NEMEN U MEE NAAR HET SALZBURGERLAND EN 
VERBLIJVEN IN HET GASTVRIJE ALPENHOTEL WURZER, GELEGEN IN HET CENTRUM VAN 
HET MOOIE BERGDORP FILZMOOS. VANUIT ONZE STANDPLAATS MAKEN WIJ PRACHTIGE 
DAGTOCHTEN IN DE OMGEVING, MAAR OOK EEN UITSTAPJE NAAR MOZART-STAD 
SALZBURG MAG NIET ONTBREKEN DEZE REIS. 
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DAG 6: WOENSDAG 6 JUNI Na het ontbijt stappen we in de bus voor een mooie rit naar Mandling, 
waar u een bezoek brengt aan Mandlberggut. Een gids geeft ons hier een rondleiding door twee 
distilleerderijen: de Dachstein Destillerie en de Latschenbrennerei. Een proeverij hoort hier 
natuurlijk ook bij. Tijdens de lunch kunt u hier genieten van een prachtig uitzicht op Dachstein 
Massief en het Ennstal. 

DAG 7: DONDERDAG 7 JUNI Een dag naar Zell am See. Na een korte wandeling door dit mooie 
stadje,  gaan we aan boord voor een Panorama-rondvaart op de Zellersee. Vanaf het water kunt u 
genieten van het prachtige uitzicht op de bergtoppen. We gaan lunchen in een gezellig restaurant 
in Zell am See. Na de lunch gaan we op weg naar de Schmittenhohebahn. Deze kabelbaan brengt 
ons naar boven, waar u kunt genieten van een schitterend uitzicht over de Zellersee. Wanneer we 
weer terug zijn heeft u nog even vrije tijd, voordat de bus ons weer naar het hotel brengt. 

DAG 8: VRIJDAG 8 JUNI Helaas moeten we weer afscheid nemen van Filzmoos. Na het ontbijt 
gaan de koffers in de bus en gaan we richting Duitsland. In de namiddag komen we aan bij het 
overnachtingshotel. 

DAG 9: ZATERDAG 9 JUNI De laatste reisdag. We gaan op weg naar Friesland, waar in de namiddag 
het afscheidsdiner voor ons klaarstaat. Dan brengen wij u weer terug naar uw opstapplaats. 

REISINFORMATIE
Reis : Salzburgerland    
9-daagse standplaatsreis

VERTREK: vrijdag 1 juni 2018
RETOUR: zaterdag 9 juni 2018

Kosten voor deze verwenreis: € 969,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 85,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Overnachtingshotel: Gasthof Zum Storch, 
Schlusselfeld, Duitsland 
Standplaatshotel: Alpenhotel Wurzer, 
Filzmoos, Oostenrijk
Faciliteiten:  
Restaurant, terras, bar, wellness, gratis wifi
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                                                                                     
•  8 x overnachting in hotel o.b.v. half pension 

(ontbijt en diner)
•  Elke avond 1 consumptie bij het diner
•  9 x lunch(pakket)
•  Wandeling met gids door Filzmoos
•  Paardenkoets naar Bischopsmutze
•  Bezoek, rondleiding en demonstratie 

Lodenwalker
•  Bezoek en rondleiding Burg Strechau
•  Stadswandeling met gids in Salzburg
•  Bezoek Dom van Salzburg
•  Bezoek, rondleiding en proeverij 

distilleerderijen Mandlberggut
•  Boottocht Zellersee
•  Schmittenhohebahn
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