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   Wij heten U als deelnemer van harte welkom op één van onze reizen.   

Busreizen Tirol biedt U de volgende voordelen: 
-  Reis per luxe touringcar; 
-  Als reisleidster ga ik zelf met elke reis mee; 
-  In de bus worden ontbijt, lunch, hapjes en drankjes geserveerd; 
-  Er is 1 opstapplaats in Denekamp ( ov ); 
-  In Denekamp kunt U de auto gratis parkeren;                        
-  In 1 dag naar uw bestemming m.u.v 10 daagse reizen 
-  Eten onderweg bij (dure) Raststätten niet nodig; 
-  Geen reserveringskosten; 
-  Hotels op basis van half pension (ontbijt / diner); 
-  Inbegrepen alle genoemde excursies; 

-  Geen bijkomende kosten m.u.v van gebruik eigen consumpties; 
-  Afscheidsdiner bij terugkomst. 
 

Martin& Harriët Keizer van Busreizen Tirol uit Beuningen (ov) organiseren meerdaagse 
busreizen naar Kroatië, Slovenië, Italië, Duitsland, en Oostenrijk. Wij reizen in 2023 naar: 
Porec, Slovenië, Garda, Auer / Ora, Mayrhofen, Abtenau, Velturno, Gräfenberg Beieren, 
Maria Alm, Gerlos, Kirchberg, Karintië en Schwarzwald. Harriët gaat zelf mee als reis/
begeleidster. Wij organiseren niet zo maar een busreizen, maar busreizen met bijzondere 
uitgebreide begeleiding en culinaire verzorging onderweg. Denk daarbij aan een ontbijt, 
lunch, hapjes en drankjes aan boord. Daardoor is het niet nodig stops bij dure Raststätten 
in te lassen. Uiteraard stoppen wij onderweg geregeld voor een sanitaire stop en om de 
benen te strekken. Vanuit deze uitvalsbasis kan men deelnemen aan het uitgewerkte ver-
blijfs-programma. De belangstelling voor die opzet van busreizen / vakanties nam na de 
eerste reizen zo sterk toe, dat met ingang van 2012 is besloten jaarlijks meerdere vakan-
tiereizen naar: Duitsland, Oostenrijk, Italië, Kroatië en nu ook Slovenië te maken. Via 
meerdere links op onze website kunt U de gehele opzet rustig bekijken. Wij zijn er van 
overtuigd, dat wij zijn gekomen met een unieke reisopzet in busreizen en heten U als deel-
nemer daaraan van harte welkom.  

Martin & Harriët Keizer. 

Dat is reizen zonder zorgen. 

Busreizen Tirol, een comfortable manier van reizen.     



4 

  De charme van Istrië 

    Porec in Kroatië 

We verblijven in hotel Valamar Parentino dichtbij het centrum van Porec. 

Daar bevinden zich aan de boulevard vele leuke winkeltjes, restaurantjes en terrasjes, etc. 

Het hotel beschikt over een lift, wifi, restaurant, terras en een buitenzwembad.  

De kamers zijn voorzien van een kluis, tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon. 

Porec is een stad en haven aan de westkust van 

Istrië in Kroatië. Het is een toeristische stad met 

12.000 inwoners. Porec is bijna 2000 jaar oud en de 

oppervlakte is 142 km en heeft een kustlijn van 37 

km tussen de Mirna en Vrsar in het zuiden. Het is 

gelegen aan de Adriatische kust en heeft een mooie 

boulevard en een prachtig historisch centrum. 

                 Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 2 dagen naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Overnachtingshotel; 

- Hotel op basis van half pension; 

- Welkomstdrankje; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds dinerbuffet; 

- Alcoholvrije drankjes bij avond eten gratis; 

- Entree Brijuni eilanden; 

- Panoramabootvaart met een lunch; 

- Rovinj; 

- Vrsar; 

- Avondrondvaart dolfijnen; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                    Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag €18,00 p.d. 

           Kroatië 

    10 dagen Porec 

     Vertrek 30 april 

            € 985,- 
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Vertrek 's morgens om 08.00 uur bij het 

restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na meerdere stops, maar met na-

me de volledige culinaire verzorging 

(ontbijt, lunch, drankjes en hapjes) in de 

bus, komen wij tegen de avond aan bij het 

overnachtingshotel. Na het inchec-

ken staat er een heerlijk diner voor U 

klaar.  

Zondag 30 april 

Maandag 1 mei 

Dinsdag 2 mei 

Woensdag 3 mei 

Donderdag 4 mei 

Vrijdag 5 mei 

Zaterdag 6 mei 

Zondag 7 mei 

Maandag 8 mei 

Dinsdag 9 mei 

Na het ontbijt vertrekken wij om 

08.00 uur richting Duits-

land. Opnieuw kunt U rekenen 

op een smakelijke culinaire 

verzorging in de bus en uiter-

aard maken we onderweg 

meerdere stops. Tegen de 

avond arriveren wij in het over-

nachtingshotel waar het diner 

voor U klaar staat.  

Na het ontbijt zetten wij de reis voort naar 

Kroatië. Na meerdere stops, maar met 

name de culinaire verzorging ( iets lek-

kers, drankjes en hapjes) in de bus, ko-

men wij in de namiddag aan bij hotel Va-

lamar Parentino. Na het inchecken staat 

er een heerlijk diner voor U klaar. 

Heerlijk genieten van het ontbijt en de 

vrije ochtend zodat U de tijd heeft om Po-

rec te verkennen. Na de middag vertrek-

ken wij naar het zeer oude kunstenaars-

stadje Groznjan dat op een heuvel ligt. 

Het heeft prachtige smalle straatjes met 

historische huisjes en middeleeuwse 

stadsmuren waarvan het uitzicht op de 

wijngaarden, olijfbomen, en de zee adem-

benemend is. 

Vandaag maken wij een boottocht rich-

ting het zuiden. U zult de blue en green 

lagune kunnen zien, een kleine plaats 

genaamd Fontana, Vrsar en zijn eilan-

den. Na een uur en 20 minuten varen 

komen we aan in de oude stad Rovinj, 

waar we een paar uurtje blijven, zodat U 

de prachtige romantische stad kunt be-

zichtigen. Bij terugkomst op de boot 

krijgt U een lunch aangeboden. Daarna 

gaat de reis verder richting kanaal van 

Lim, tot de beroemde Pirate-grot waar 

we een panoramische vaart maken. Dan 

gaan we verder naar Vrsar één van de 

mooiste eilandengroep. Daar blijven wij 

een tijdje voordat we weer naar Porec 

varen, vandaar uit wandelen wij weer 

langzaam terug naar het hotel. 

Na het ontbijt vertrekken wij 

naar Nederland. Opnieuw kunt 

U rekenen op een smakelijke 

culinaire verzorging in de bus 

en uiteraard maken we onder-

weg meerdere stops. In de na-

middag komen wij aan in Dene-

kamp waar het diner voor U 

klaar staat en nemen wij af-

scheid van elkaar. En wensen 

wij U welkom thuis, waar U nog 

lang kunt nagenieten van deze 

geweldige reis. 

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips:  Een wandeling maken 

winkelen, of heerlijk luieren aan 

het zwembad van het hotel. 

Vandaag rijden wij naar de levendige 

stad Pula. Er staan moderne en antieke 

Romeinse monumenten door elkaar. 

Meer dan 2000 jaar oud is het grote 

Amfitheater dat nog in uitstekende staat 

verkeerd. Vanaf het marktplein ziet U 

o.a. de tempel van Augustus. De Ro-

meinse Mozaïek en de poort van Her-

cules. U krijgt hier voldoende de tijd om  

te genieten van de omgeving, winkel-

tjes en de sfeervolle terrasjes.  

Bij terugkeer in Porec maken 

wij een boottocht. U zult dan 

genieten in het avondpanora-

ma van deze prachtige kust. 

We varen door naar de Lim 

Fjord. En met een beetje geluk 

hopen wij daar dolfijnen te 

spotten. De kapitein van het 

schip zit zijn hele leven al op 

zee en komt zeer zelden terug 

dat hij geen dolfijnen heeft 

gezien. 

Vandaag rijden naar de Brijuni eilanden 

die bestaat uit 14 eilandjes voor de kust 

van Istrië. In 1947 bouwde de Joegoslavi-

sche leider Tito er prachtige villa's en 

richtte een safaripark die je nog steeds 

kunt bezoeken. Er lopen onder meer ze-

bra's, lama's, olifanten en dromedarissen 

rond. Naast het safaripark vind je in het 

park ook veel archeologische bouwwer-

ken uit de Romeinse beschaving. We 

gaan via een boot naar het eiland en krij-

gen vandaar uit een rondleiding met een 

treintje o.l.v. een gids. 

Deze dag rijden we naar de histori-

sche stad Umag met de kleine Vene-

tiaanse huisjes en de kleine steeg-

jes. De stadsmuren en forten zijn 

gedeeltelijk bewaard gebleven net 

zoals enkele barokke gebouwen en 

vier middeleeuwse kerken. U krijgt 

hier genoeg vrije tijd om Umag te 

verkennen.  
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             Slovenië  

         10 dagen Bled 

         Vertrek 12 mei 

               € 985,- 

Het wonderschone Slovenië 

      Hotel Park 

We verblijven in hotel Park dat gelegen is aan het meer van Bled middenin het centrum. 

Daar bevinden zich leuke winkeltjes, restaurantjes en terrasjes, etc.  

Het hotel beschikt over een lift, wifi, restaurant, terras en een binnenzwembad. 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon.  

Meer van Bled 

Bled is een stad in Slovenië met ruim 11.000 inwoners. Het 

meer van Bled ligt in de streek Gorenjska tussen de Karawan-

ken en de Julische Alpen in het noordwesten van Slovenië. 

Het meer is 2120 m. lang en 1380 m. breed en een maximale 

diepte van 30,6 m. In het meer ligt een eilandje met de Maria 

Hemelvaartskerk uit de 9de eeuw met mooie beschilderingen 

en een gouden altaar. Rondom het meer kun je een wandeling 

maken van +/- 6 kilometer. In de zomer kun je heerlijk zwem-

men in het meer met een temperatuur van +/- 24 graden. Een 

aanrader is om een culinaire specialiteit van Slovenië te ne-

men een kop koffie met Kremsnita ( gevulde cake met custard 

en slagroom) en onder dat genot heerlijk genieten van het 

prachtig uitzicht over het meer. De munteenheid van Slovenië 

is in 2007 veranderd van de Tolars in Euro’s.  

               Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 2 dagen naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Overnachtingshotel; 

- Hotel op basis van half pension; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds dinerbuffet; 

- Entree Vintgar kloof; 

- Toeristisch plaatsje Piran; 

- Wörthersee; 

- Julische Alpen; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                    

               Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 40,00- p.d.  

- Tussenovernachting € 20,00– p.d. 
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Vrijdag 12 mei 

Vertrek ’s morgens om 08.00 

uur bij het restaurant ‘t Wubben-

hof in Denekamp. Na meerdere 

stops, maar met name de volle-

dige culinaire verzorging 

(ontbijt, lunch, drank-

jes en hapjes) in de bus, komen 

wij tegen de avond bij het over-

nachtingshotel. Na het inchec-

ken staat er een heerlijk diner 

voor U klaar.  

Zaterdag 13 mei 

Na het ontbijt zetten wij de reis 

voort naar Slovenië. Na meer-

dere stops, maar met name de 

culinaire verzorging ( iets lek-

kers, drankjes en hapjes) in de 

bus, komen wij in de namiddag 

aan bij hotel Park. Na het in-

checken staat er een diner voor 

U klaar.  

Donderdag 18 mei 

Vandaag maken we een prachtige 

tocht over de Julische Alpen. Te mid-

den van de Julische Alpen ligt het 

mooiste nationaal park van Slovenië: 

Triglav. De prachtige berg- en rots-

formaties domineren het landschap 

met schitterende uitzichten. Van hier-

uit krijgen we een prachtig uitzicht op 

de Triglavberg (2.864m), de hoogste 

berg van Slovenië. In het hart van 

het nationaal park ontspringt de kris-

talheldere bergrivier Soca, een der 

mooiste en zuiverste van Europa. 

Uiteraard maken we meerdere stops 

ook om eventueel te lunchen.  

Vrijdag 19 mei 

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips:  Een wandeling maken, 

heerlijk zwemmen of een boot-

tocht maken op het meer van 

Bled etc.  

Zaterdag 20 mei 

Na het ontbijt vertrekken wij om 

08.00 uur richting Duits-

land. Opnieuw kunt U rekenen op 

een smakelijke culinaire verzorging 

in de bus en uiteraard zijn er onder-

weg enkele stops. Tegen de avond 

arriveren wij in het overnachtings-

hotel waar het diner klaar staat.  

Zondag 21 mei 

Na het ontbijt vertrekken wij naar 

Nederland. Opnieuw kunt U reke-

nen op een smakelijke culinaire ver-

zorging in de bus en uiteraard ma-

ken we onderweg meerdere stops. 

In de namiddag komen wij aan in 

Denekamp waar het diner voor U 

klaar staat en nemen we afscheid 

van elkaar. En wensen wij U wel-

kom thuis, waar U nog lang kunt 

nagenieten van deze geweldige 

reis.  

Meer van Bled 

Zondag 14 mei 

Heerlijk genieten van het ontbijt 

en de vrije ochtend zodat U de 

tijd heeft om Bled te verkennen. 

Daarna rijden we naar de Vint-

gar kloof die ligt aan het begin 

van het Triglav Nationaal Park 

en wordt gezien als één van de 

mooiste plekken van Slovenië. 

Wandelen door de kloof is alsof 

je een postkaartje instapt. Je 

vindt er hoge, steile rotsen 

waartussen helder turquoise 

blauw water stroomt waardoor 

je de vissen in het water kunt 

zien zwemmen en enkele 

prachtige watervallen. De Vint-

gar kloof is in totaal 1600 meter 

lang en op het diepste punt 

zo’n 250 meter diep. Aan het 

einde van de kloof vind je Slap 

Sum één van de  grootste ri-

vierwaterval van  Slovenië. 

Maandag 15 mei 

Vandaag rijden we naar de kust naar het 

toeristische plaatsje Piran. Het is een stadje 

en een gemeente in het zuidelijke deel van 

Slovenië aan de Golf van Triëste. Het is één 

van de drie havenplaatsen van Slovenië. U 

vindt hier de Venetiaanse huizen en het gro-

te Tartinijev trg plein. Piran is mooi om zijn 

echter de smalle straatjes die met elkaar 

verbonden zijn door tunneltjes onder de hui-

zen door. Piran heeft ook een leuke boule-

vard. Deze loopt helemaal rond het schierei-

land. Vanaf hier heb je mooie uitzichten over 

de stad. Je vindt hier ook de haven en diver-

se restaurants. Hier kunt U de tijd op eigen 

gelegenheid doorbrengen.  

Dinsdag 16 mei 

Vandaag rijden we richting Oostenrijk naar het 

prachtige meer de Wörthersee één van de 

grootste bergmeren van de Oostenrijkse deel-

staat Karintië. Met de prachtige omgeving is 

het in de zomer een populaire bestemming 

voor toeristen. Het meer is 16,5 kilometer lang 

en 1,5 kilometer breed en ligt aan de Gurkta-

ler Alpen die aan Slovenië grenst. We gaan 

naar het plaatsje Velden met het bekende 

Schloss uit de serie Ein Schloss Am Wörther-

see. Tegenover het Schloss staat het beken-

de standbeeld van Roy Black die in vele 

Wörthersee films heeft gespeeld. U heeft hier 

e.v.t. de mogelijkheid om een boottocht te 

maken naar het bloemeneiland, winkelen of 

lekker genieten op een terras. 

Woensdag 17 mei 

Vandaag rijden we naar de mooie hoofdstad 

van Slovenië de stad Ljubljana. Ontdek hier 

de meest charmante en karakteristieke hoek-

jes van Ljubljana, zoals de kleurrijke open-

luchtmarkt naast de kathedraal van St. Nico-

laas. De Ljubljanica is een rivier van zo’n 41 

kilometer lang die deels door het centrum van 

de stad stroomt en over één van de drie 

bruggen leidt naar de steegjes van de oude 

stad. Met prachtige barokke architectuur in 

de Oostenrijks-Hongaarse stijl heeft de stad 

de bijnaam White City. 
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Het schitterende Gardameer 

      Poiano Resort 

We verblijven in het Poinao Resort dat gelegen is op een heuvel in een prachtige natuurgebied  

op 2 km van het centrum Garda. U kunt gratis gebruik maken van een shuttle bus. 

In het dorp aan het meer is een leuke boulevard met vele winkeltjes en terrasjes etc. 

Het hotel beschikt over een lift, restaurant, bar, terras, en een buitenzwembad. 

De kamers / appartementen zijn voorzien van:  

een balkon of terras, airco, tv-satelliet, badkamer met föhn.  

Garda is een gemeente in de Italiaanse provincie 

Verona en telt bijna 4000 inwoners. De stad ligt aan 

de oostelijke oever van het Gardameer en behoort 

met Bardolino en Lazise tot de mooiste toeristische 

plaatsjes van het Gardameer. Het meer is in 768 ver-

noemd naar de nieuwe graafschap Garda dat toen 

ontstond. 

 

               Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 2 dagen naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Overnachtingshotel; 

- Hotel op basis van half pension; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds 4 gangen diner of een buffet; 

- Schiereiland Sirmione; 

- Lazise; 

- Stad Verona; 

- Dolomieten tour; 

- Boottocht; 

- Historische tour; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                    

               Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 23,- p.d. 

                 Italië 

   10 dagen Gardameer 

         Vertrek 24 mei 

               € 985,- 
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Vertrek 's morgens om 08.00 uur bij het res-

taurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na meerdere stops, maar met name 

de volledige culinaire verzorging (ontbijt, 

drankjes en hapjes) in de bus, komen wij in 

de namiddag aan bij het overnachtingshotel 

waar we inchecken en heerlijk gaan dineren.  

Woensdag 24 mei 

Donderdag 25 mei 

Zondag 28 mei Woensdag 31 mei 

 

Vrijdag 2 juni 

Na het ontbijt vertrekken wij 

richting Nederland. Op-

nieuw kunt U rekenen op 

een smakelijke culinaire 

verzorging in de bus en ui-

teraard maken we onder-

weg meerdere stops. Tegen 

de avond arriveren wij in 

Denekamp, waar we met 

een heerlijk diner afscheid 

van elkaar gaan nemen. En 

wensen wij U welkom thuis, 

waar U nog lang kunt nage-

nieten van deze geweldige 

reis. 

Na het ontbijt zetten wij de reis voort naar 

Garda. Na meerdere stops, en de culinaire 

verzorging ( iets lekkers, drankjes en hapjes) 

in de bus, komen wij in de namiddag aan bij 

het Poiano Resort. Na het inchecken kunt U 

even van de omgeving genieten en ‘s avonds 

staat er een heerlijk diner voor U klaar. 

Vandaag heeft U een vrije 

dag. 

Tips:  Een wandeling ma-

ken langs het meer, winke-

len, heerlijk naar de markt in 

Lazise met de stadsbus of 

lekker luieren aan het 

zwembad van het hotel etc. 

Vandaag staat de Dolomieten tour op 

het programma, wij laten U de mooi-

ste plekken van de Dolomieten zien, 

en rijden langs o.a. de Dolomieten 

koningin Marmolata (3.345 meter) 

één van de grootste en hoogste berg 

van de Dolomieten die in de winter 

zeer geliefd is om te skiën. Uiteraard 

maken we meerdere stops, dus ver-

geet die dag uw fototoestel niet.  

Vrijdag 26 mei 

Zaterdag 27 mei 

Maandag 29 mei 

Dinsdag 30 mei 

Vanochtend heeft U even vrije tijd om zelf 

de omgeving een beetje te verkennen. 

Daarna rijden we naar het schiereiland 

Sirmione met de smalle kronkelige steegjes 

en een burcht. Aan het begin van het stadje 

ziet U het mooie slot van de Scaligeri uit de 

13 de eeuw. Het landschap is opgevuld met 

vele olijfbomen en cipressen. Hier heeft U 

een paar uurtjes vrije tijd . Daarna brengen 

we nog een bezoek aan het havenstadje 

Lazise waar U nog heerlijk kunt genieten 

van de winkeltjes en terrasjes. 

Vandaag rijden we naar Malsecine. 

Van daaruit maken wij een boottocht 

naar het toeristenplaatsje Limone. 

Een heel gezellig plaatsje waar U 

heerlijk kunt vertoeven of even over 

de markt kunt wandelen, op een ter-

ras plaats kunt nemen met het prach-

tige uitzicht over het meer en de ber-

gen op de achtergrond. Daarna keren 

we met de boot terug naar Malsecine 

waar U ook nog voldoende de tijd 

krijgt om de oude stad aan te schou-

wen.   

Vandaag maken we een mooie tocht 

met de bus door het prachtige binnen-

land van Italië. Hier bezoeken wij histo-

rische dorpjes. We maken een stop in 

Borghetto waar de tijd stil is blijven 

staan en ligt aan de Mincio rivier. Het is 

net of de schilderachtige gebouwen en 

huizen oprijzen uit de rivier. Daarna 

rijden we door naar de stad Mantua. 

Het is een eeuwenoude stad en meer 

dan 2000 jaar voor Christus gesticht. 

De stad heeft 50.000 inwoners. Na de-

ze indrukwekkende dag keren wij terug 

naar het hotel. 

 

Na het ontbijt vertrekken wij naar de 

mooie stad Verona. De stad is wereld 

beroemd vanwege het balkon van 

Romeo en Julia en natuurlijk ook het 

amfitheater dat door een aardbeving 

werd verwoest in 1117. En nu sinds 

1913 weer voor een groot deel in ge-

bruik is als opera theater. U heeft vol-

doende de tijd om de mooie levendige 

stad te bewonderen. 

Donderdag 1 juni 

Na het ontbijt vertrekken 

wij om 08.00 uur richting 

Duitsland. Opnieuw kunt 

U rekenen op een sma-

kelijke culinaire verzor-

ging in de bus en uiter-

aard zijn er onderweg 

enkele stops. Tegen de 

avond arriveren wij in het 

overnachtingshotel waar 

het diner klaar staat. 



10 

 

 

Het geweldige gebergte                 
 van de Dolomieten 
            

               

              Italië 

        8 dagen Ora 

      Vertrek 14 juni         

            € 885,- 

We verblijven in hotel Markushof dat gelegen is in het centrum van Ora. 

Daar bevinden zich leuke terrasjes, winkeltjes een supermarkt en een bank etc. 

Het hotel beschikt over een lift, wifi, restaurant, terras en een buitenzwembad 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon. 

Ora is een gemeente in de Italiaanse provincie in 

Zuid-Tirol (regio Trentino-Zuid-Tirol) en telt 3334 

inwoners. De oppervlakte bedraagt 11,8 km², de be-

volkingsdichtheid is 283 inwoners per km². De 

plaats ligt 15 km onder Bolzano. De omgeving in 

Zuid-Tirol is prachtig om door de kleine steegjes te 

wandelen en te genieten van de mooie wijnvelden. 

             Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- Welkomstdrankje; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds 4 gangen diner; 

- 1 glas wijn bij het diner in hotel; 

-  Een diner met Italiaanse specialiteiten; 

- 1 x avond eten bij Hotel Spoegler; 

- Trentino; 

- Gardameer; 

- Entree kaartje Botanische tuinen; 

- Aardspriramides; 

- Dolomieten tour; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                        

                     Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00 p.d. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Tirol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trentino-Zuid-Tirol
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Vertrek 's Morgens om 05.30 

uur bij het restaurant ‘t Wubben-

hof in Denekamp. Na meerdere 

stops, maar met name de volle-

dige verzorging (ontbijt, lunch, 

drankjes en hapjes) in de bus, 

komen we tegen de avond aan 

bij hotel Markushof in Ora Süd-

Tirol. Na het inchecken staat er 

een heerlijk diner voor U klaar. 

Woensdag 14 juni 

Vandaag vertrekken we naar de Botani-

sche tuinen van Schloss Trauttmansdorff 

in Merano. Het is de mooiste tuin van 

Italië waar U de veelzijdige en de bijzon-

derheid van de flora kunt bewonderen. 

Op een oppervlakte van ongeveer 12 

hectare kunt U daadwerkelijk de hele we-

reld in de tuin beleven. Nadien brengen 

we een bezoek aan de stad Merano. De 

stad ligt in de dalbekken, op de kruising 

van het Passeiertal, de Vinsschgau en 

het Ultental en wordt omgeven door ber-

gen met een hoogte van 1.500-3.335 me-

ter. Hier kunt u over de prachtige prome-

nades genieten van de vele winkels en 

terrassen of eventueel een wandeling 

maken langs de rivier de Passar.  

Zaterdag 17 juni 

Vandaag staat de Dolomieten tour 

op het programma, wij laten U de 

mooiste plekken van de Dolomie-

ten zien, en rijden langs o.a. de 

Dolomieten koningin Marmolata 

(3.345 meter) één van de grootste 

en hoogste berg van de Dolomie-

ten die in de winter zeer geliefd is 

om te skiën. Uiteraard maken we 

meerdere stops, dus vergeet die 

dag uw fototoestel niet.  

Zondag 18 juni 

Na een vroeg ontbijt vertrekken wij 

om 05.30 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen op 

een smakelijke culinaire verzorging in 

de bus en uiteraard maken we onder-

weg meerdere stops. Tegen de 

avond arriveren wij in Denekamp, 

waar we met een heerlijk diner af-

scheid van elkaar gaan nemen. En 

wensen wij U welkom thuis, waar U 

nog lang kunt nagenieten van deze 

geweldige reis. 

Na het ontbijt vertrekken we 

naar één van de grootste trek-

pleisters van Noord Italië het 

Gardameer, bij de meeste va-

kantiegangers wel bekend als 

klein Venetië. Daar heeft U de 

mogelijkheid om een boottocht 

te maken, of langs de boule-

vard te wandelen en tevens de 

mooie schilderachtige straatjes 

kunt bezoeken. Bij terug keer 

in het hotel staat wederom het 

diner weer voor U klaar.  

Vrijdag 16 juni 

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips:  Wandelen naar een waterval, 

met de stadsbus naar Bolzano of 

heerlijk genieten bij het zwembad. 

Donderdag 15 juni 

Maandag 19 juni 

Dinsdag 20 juni 

Woensdag 21 juni 
Na een heerlijk ontbijt rijden we een 

mooie toeristische tocht door de wijn-

streek ( de romantische Weinstrasse ) 

het grootste wijngebied van Süd-Tirol 

een prachtig stukje natuur. Daarna ko-

men we uit in het dorpje Kalteren, en 

kunt U eventueel de mooie kerk bezich-

tigen. We rijden door naar de Kalte-

rersee waar we een stop ma-

ken. Daarna rijden we naar Ritten, waar 

U de aardpiramides kunt bewonderen. 

De aardpiramides zijn ontstaan op plaat-

sen waar de gletsjers in de ijstijd leem 

hebben afgezet. In droge toestand is het 

materiaal keihard maar met contact met 

water vloeit het leemachtige brij het dal 

in. Onder de grote stenen blijft het leem 

beschermd tegen de regen waardoor 

aardzuilen ontstaan die bij elke regenbui 

hoger worden. Hier kunt U naar toe 

wandelen (20 min.) Nadien hebben we 

een diner bij Hotel Spoegler. Daarna 

keren we terug naar ons eigen hotel. 

Na een heerlijk ontbijt heeft U 

de gelegenheid om het dorp 

te verkennen. Na de middag 

rijden we naar het mooie his-

torische plaatsje Trentino. 

Daar bevindt zich diverse 

bouwwerken zoals de Dom-

kerk, het Palazzo Pretotio en 

het plein met het Neptunus-

fontein. Met de mooie winkels, 

terrasjes heeft U daar de gele-

genheid om zelf Uw vrije tijd in 

te vullen. 
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            Oostenrijk 

   8 dagen Mayrhofen 

      Vertrek 25 juni 

             € 890,- 

We verblijven in hotel Rose dat gelegen is in het centrum van Mayrhofen. 

Daar bevinden zich leuke terrasjes, winkeltjes een supermarkt, en een bank etc.  

Het hotel beschikt over een lift en wifi, wellness, restaurant en een terras. 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon. 

Het hotel heeft een musistadl, waar 3 avonden in de week live muziek van bekende Zillertaler 
artiesten. De resterende muziekavonden zijn bij hotel Berghof en Am Brucke. 

Mayrhofen ligt ten oosten van de Ziller aan het einde 

van het Zillertal waar meerdere zijdalen beginnen zo-

als Zemmgrund, het Stilluptal, Zillergrund en het 

Tuxertal. De plaats met de vele winkeltjes en terrasjes 

heeft ook twee bergliften in het centrum de Ahornbahn 

en de Penkenbahn. Mayrhofen telt 3839 inwoners. 

   Muzikaal in het Zillertal 

                  Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds 4 gangen diner; 

- Bauern buffet; 

- Welkomstdrankje; 

- Bärenbad Alm; 

- Jagerklause hut; 

- Kaiser Klamm; 

- Zillertaler Höhenstraße; 

- Muziekavonden; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 
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Zondag 2 juli 

Woensdag 28 juni 

Donderdag 29 juni 

Vrijdag 30 juni 

Dinsdag 27 juni 

Zondag 25 juni 

Maandag 26 juni 

Zaterdag 1 juli 

Vertrek 's morgens om 06.00 uur bij 

het restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na meerdere stops, en met 

name de volledige verzorging (ontbijt, 

lunch, drankjes en hapjes) in de bus, 

komen we tegen de avond aan bij ho-

tel Rose in Mayrhofen. Na het inchec-

ken wacht ons daar een heerlijk diner.  

Na het ontbijt heeft U de tijd om 

Mayrhofen te verkennen. Na de mid-

dag rijden we naar de Bärenbad 

Alm. Daar krijgt U de gelegenheid 

om iets te nuttigen in het restaurant. 

Daarna kunt U met de stadsbus op 

eigen gelegenheid naar de Ziller-

grund Staumauer, een stuwmeer 

waar U een prachtig uitzicht heeft 

omgeven in de geweldige natuur. Bij 

terugkeer rijden we terug naar het 

hotel voor het diner en aansluitend 

een mooie muziekavond. Daarna 

rijden we terug naar het hotel voor 

het diner en aansluitend een mooie 

muziekavond. 

Vandaag rijden we naar de stad Wörgl. 

Wörgl ligt op een hoogte van 511 meter 

aan de rivier de Inn in Tirol. De stad is 

een onderdeel van het district Kufstein 

en wordt omringd door de bergtoppen 

van de Kitzbüheler Alpen. In Wörgl be-

vindt zich één van de langste winkelstra-

ten van Tirol. Het is een gezellige stad 

met een uitgebreid aanbod aan accom-

modaties, restaurantjes, terrasjes en ge-

zellige bars. Hier krijgt U voldoende de 

tijd om heerlijk te shoppen. Bij terugkeer 

in het hotel staat het diner klaar gevolgd 

door een avond live muziek.  

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips:  Met de kabelbaan,  

 stadstreintje of winkelen.  

Na een vroeg ontbijt vertrekken 

wij om 06.00 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen op 

een smakelijke culinaire verzor-

ging in de bus en uiteraard maken 

we onderweg meerdere stops. 

Tegen de avond arriveren wij in 

Denekamp, waar we met een 

heerlijk diner afscheid van elkaar 

gaan nemen. En wensen wij U 

welkom thuis waar U nog lang 

kunt nagenieten van deze gewel-

dige reis.   

Vandaag rijden we naar Kalten-

bach en stappen we over in klei-

ne bussen om  via de Zillertaler 

Höhenstraße naar de Zellberg 

Stüberl te rijden. De Zillertaler 

Höhenstraße staat bekend als 

een van de mooiste alpine we-

gen in Oostenrijk. Oorspronkelijk 

werd de weg in de jaren 60‘ voor 

het beheer van de weiden en 

voor de verbouwing van een 

stortbeek gebouwd. In de loop 

van de jaren werd de weg ook 

voor bezoekers geopend met 

een prachtig uitzicht over de ber-

gen van Tirol. Bij de  Zellberg 

Stüberl kunt U genieten van de 

livemuziek van één van de muzi-

kanten van de Zellberg Buam. 

Deze dag rijden we naar de hut Ja-

gerklause in Stummerberg. De eige-

naar van de hut is een muzikant uit 

de groep van Die Ursprung Buam. 

We gaan hier genieten met het 360 

graden panoramische uitzicht op de 

bergen van Tirol vanaf het ruime 

zonneterras. Voor een beetje live 

muziek wordt ook gezorgd. Het is 

een korte wandeling naar de hut, 

voor diegene die het niet lopen kan 

wordt met een klein busje opge-

haald. 

 

Vandaag rijden we naar Achau we vol-

gen een prachtige route naar de Kaiser 

Klamm. De Klamm ligt wat verscholen in 

de Brandenberger Alpen in Tirol. We 

rijden vanaf Kramsach langs de Bran-

denberger Ache, een nieuwe wereld 

omringd door een prachtig stukje natuur 

komen we aan bij het restaurant het Kai-

serhaus. U kunt natuurlijk op het terras 

heerlijk genieten van de geweldige om-

geving onder genot van een drankje en 

een hapje. Vandaar uit heeft U ook de 

gelegenheid om de Klamm in te wande-

len ( Zorg wel voor goede schoenen ) U 

wandelt +/- 45 min. langs de kloof waar 

het water met een sterke stroming naar 

beneden stroomt. Het is een wonder-

baarlijk stukje natuur. In de namiddag 

houden wij nog even een stop in het 

glasstadje Rattenberg. In het kleinste 

stadjes van Oostenrijk wonen 450 inwo-

ners. Door de ligging aan de Inn,  de 

kleine winkeltjes en het gezellige oude 

centrum is het een populaire toeristische 

attractie. Daarna vertrekken wij weer 

terug naar het hotel en ‘s avonds is er 

live muziek. 
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        Oostenrijk 

8 dagen Mayrhofen 

     Vertrek 6 juli  

           € 890,- 

Mayrhofen ligt ten oosten van de Ziller aan het einde 

van het Zillertal waar meerdere dalen beginnen zoals 

Zemmgrund, het Stilluptal, Zillergrund en het Tuxertal. 

De plaats met de vele winkeltjes en terrasjes heeft ook 

twee bergliften in het centrum de Ahornbahn en de 

Penkenbahn. Mayrhofen telt 3839 inwoners. 

We verblijven in hotel Rose dat gelegen is in het centrum van Mayrhofen. 

Daar bevinden zich leuke terrasjes, winkeltjes een supermarkt en een bank etc.  

Het hotel beschikt over een lift, wifi, wellness, restaurant en een terras. 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon. 

Het hotel heeft een musistadl, waar 3 avonden in de week live muziek van bekende Zillertaler 
artiesten. De resterende muziekavonden zijn bij hotel Berghof en Am Brucke. 

                  Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds 4 gangen diner; 

- Bauern Buffet; 

- Welkomstdrankje; 

- Bärenbad Alm; 

- Schmankerlfest;  

- Kaiser klamm; 

- Zillertaler Höhenstraße; 

- Muziekavonden; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 

Muzikaal in het Zillertal 
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Donderdag 6 juli 

Vrijdag 7 juli 

Zondag 9 juli 

maandag 10 juli 

Dinsdag 11 juli 

Woensdag 12 juli 

Vertrek 's morgens om 06.00 uur bij het 

restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na meerdere stops, en met na-

me de volledige verzorging (ontbijt, 

lunch, drankjes en hapjes) in de bus, 

komen we tegen de avond aan bij hotel 

Rose in Mayrhofen. Na het inchec-

ken wacht ons daar een heerlijk diner 

en een muziekavond met live muziek. 

Zaterdag 8 juli 

Donderdag 13 juli 

Na het ontbijt heeft U de tijd om Mayrho-

fen te verkennen. Na de middag rijden we 

naar de Bärenbad Alm. Daar krijgt U de 

gelegenheid om iets te nuttigen in het 

restaurant. Daarna kunt U met de stads-

bus op eigen gelegenheid naar de Ziller-

grund Staumauer, een stuwmeer waar U 

een prachtig uitzicht heeft omgeven in de 

geweldige natuur. Bij terugkeer rijden we 

terug naar het hotel voor het diner en 

aansluitend een mooie muziekavond. 

Vandaag rijden we naar de stad Wörgl. 

Wörgl ligt op een hoogte van 511 meter 

aan de rivier de Inn in Tirol. De stad is 

een onderdeel van het district Kufstein 

en wordt omringd door de bergtoppen 

van de Kitzbüheler Alpen. In Wörgl be-

vindt zich één van de langste winkelstra-

ten van Tirol. Het is een gezellige stad 

met een uitgebreid aanbod aan accom-

modaties, restaurantjes, terrasjes en 

gezellige bars. Hier krijgt U voldoende 

de tijd om heerlijk te shoppen. Bij terug-

keer in het hotel staat het diner 

klaar gevolgd 

door een avond 

live muziek.  

Vandaag rijden we naar Hipach 

naar het Schmankerlfest. Een festi-

val voor fijnproevers waar U bij ver-

schillende standhouders heerlijke 

traditionele gerechten kunt kopen. 

Vanaf 11.00 uur zorgen de muziek-

groepen Almrauschklang en Hallo-

dris uit het Zillertal voor een verma-

kelijke dag met gezellige muziek.  

Vandaag rijden we naar Achau we 

volgen een prachtige route naar de 

Kaiser Klamm. De Klamm ligt wat 

verscholen in de Brandenberger Al-

pen in Tirol. We rijden vanaf 

Kramsach langs de Brandenberger 

Ache, een nieuwe wereld omringd 

door een prachtig stukje natuur ko-

men we aan bij het restaurant het 

Kaiserhaus. U kunt natuurlijk op het 

terras heerlijk genieten van de gewel-

dige omgeving onder genot van een 

drankje en een hapje. Vandaar uit 

heeft U ook de gelegenheid om de 

Klamm in te wandelen ( Zorg wel 

voor goeie schoenen ) U wandelt +/- 

45 min. langs de kloof waar het water 

met een sterke stroming naar bene-

den stroomt. Het is een wonderbaar-

lijk stukje natuur. In de namiddag 

houden wij nog even een stop in het 

glasstadje Rattenberg. In het kleinste 

stadjes van Oostenrijk wonen 450 

inwoners. Door de ligging aan de Inn,  

de kleine winkeltjes en het gezellige 

oude centrum is het een populaire 

toeristische attractie. Daarna vertrek-

ken wij weer terug naar het hotel en 

‘s avonds is er live muziek. 

Na een vroeg ontbijt vertrekken 

wij om 06.00 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen 

op een smakelijke culinaire ver-

zorging in de bus en uiteraard 

maken we onderweg meerdere 

stops. Tegen de avond arrive-

ren wij in Denekamp, waar we 

met een heerlijk diner afscheid 

van elkaar gaan nemen. En 

wensen wij U welkom thuis 

waar U nog lang kunt nagenie-

ten van deze geweldige reis.   

Vandaag heeft U een vrije 

dag. 

Tips:  Met de kabelbaan  

 stadstreintje, winkelen. 
   

Vandaag rijden we naar Kalten-

bach en stappen we over in 

kleine bussen om  via 

de Zillertaler Höhenstraße naar 

de Zellberg Stüberl te rijden. De 

Zillertaler Höhenstraße staat 

bekend als een van de mooiste 

alpine wegen in Oostenrijk. 

Oorspronkelijk werd de weg in 

de jaren 60‘ voor het beheer 

van de weiden en voor de ver-

bouwing van een stortbeek ge-

bouwd. In de loop van de jaren 

werd de weg ook voor bezoe-

kers geopend met een prachtig 

uitzicht over de bergen van Ti-

rol. Bij de  Zellberg Stüberl kunt 

U genieten van de livemuziek 

van één van de muzikanten van 

de Zellberg Buam. 
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            Oostenrijk  

      8 dagen Abtenau 

         Vertrek 16 juli 

              € 885,- 

      Het magnifieke  
  Abtenau 
     

                  Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- Welkomstdrankje; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds 4 gangen diner; 

- 1 x gala diner met muziek; 

- Koffie met gebak; 

- Platzconcert bij mooi weer; 

- Muziek op de berg bij de Christl Alm;; 

- Entree Freilichtmuseum; 

- Bootvaart naar St. Wolfgang; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                 Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 

We verblijven in hotel Golderner Stern dat gelegen is in het centrum van Abtenau. 

In het dorp bevinden zich terrasjes, winkeltjes, een supermarkt en een bank etc. 

Het hotel beschikt over een lift, wifi, wellness, restaurant, terras en een eigen bakkerij. 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon. 

Hotel Goldener Stern 

Abtenau is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat 

Salzburgerland en maakt deel uit van het district Hallein. 

Abtenau telt +/- 6000 inwoners en ligt in het mooie  

Lammertal +/- 45 kilometer van de Mozartstad Salzburg. 

Abtenau is een paradijs voor vakantiegangers die de om-

liggende bergen van het Lammertal willen ontdekken. 

 Abtenau 



17 

Vertrek 's morgens om 06.00 uur bij 

het restaurant ‘t Wubbenhof in De-

nekamp. Na enkele stops, en met 

name de volledige verzorging 

(ontbijt, lunch, drankjes en hapjes) 

in de bus, komen we tegen de 

avond aan bij hotel Golderner Stern 

in Abtenau. Na het inchecken wacht 

ons daar een heerlijk diner.  

Zondag 16 juli 

Maandag 17 juli 

Vandaag rijden we eerst naar de 

Gosausee daar hebt U een fantas-

tisch uitzicht met op de achtergrond 

van het meer het Dachstein geberg-

te. U hebt hier de gelegenheid om 

een wandeling te maken of heerlijk 

op een terras genieten van de prach-

tige omgeving. Daarna rijden we 

naar het prachtige dorpje Hallstatt, 

een bizar dorp onder de rotswanden 

van de drieduizend meter hoge 

Dachstein. In Hallstatt het enige 

UNESCO natuur-en wereldcul-

tuurerfgoed van de Alpen is hier alle-

maal te vinden. U krijgt voldoende 

de tijd om hier alles te bezichtigen. 

Nadien rijden we weer  terug naar 

het hotel waar het diner voor U klaar. 

Dinsdag 18 juli 

Donderdag 20 juli 

Vrijdag 21 juli 

Zaterdag 22 juli 

Na een vroeg ontbijt vertrekken wij 

om 06.00 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen op 

een smakelijke culinaire verzorging 

in de bus en uiteraard maken we 

onderweg meerdere stops. Tegen 

de avond arriveren wij in Dene-

kamp, waar we met een heerlijk 

diner afscheid van elkaar gaan 

nemen. En wensen wij U welkom 

thuis waar U nog lang kunt nage-

nieten van deze geweldige reis.   

Woensdag 19 juli 

Na het ontbijt is er o.l.v. een gids een 

rondleiding door het dorp. Tegen de 

middag gaan we een mooie panora-

ma tocht maken door de bergen naar 

het plaatsje Trattberg. Wij bezoeken 

daar de berghut Christl Alm op een 

hoogte van 1758 meter. U komt mid-

denin de hoge alpenweide uit, waar in 

de zomer vele runderen en paarden 

grazen. Bij de Chrisl Alm is Tiroler 

muziek en met een schitterend uit-

zicht wordt het een gezellige middag.  

Vanochtend rijden we naar het 

plaatsje St. Gilgen de geboorte-

plaats van de moeder van Mozart. 

Vandaar uit varen wij met de boot 

naar St. Wolfgang. Daar vindt U het 

hotel Weissen Rössl, dat bekend is 

door de musical im Weissen Rössl, 

wat nu een wereld beroemd hotel is. 

Hier in St. Wolfgang heeft U vrije tijd 

voor U zelf en kunt U heerlijk genie-

ten van de mooie terrasjes , winkel-

tjes en aan het water van de mooie 

uitzichten. Nadien rijden wij weer 

terug naar het hotel. .  

Vandaag rijden we richting Salz-

burg naar het  Freilichtmuseum. 

Daar bevinden zich vele historische 

boerderij gebouwen. We gaan door 

zes eeuwen terug in de tijd hoe het 

vroeger ging in de landbouw en 

productie. We maken hier een on-

vergetelijke rit met het historische 

stoommachine-erfgoedtrein door de 

schilderachtige natuur een land-

schap dat uit 50 hectare bestaat. 

De trein maakt geregeld een stop 

waar U zelf in en uit kunt stappen 

om alles te bezichtigen. Na deze 

historische dag keren wij weer te-

rug naar het hotel.  

Vandaag heeft U een vrije dag 

Tips: Wandelen naar een waterval 

of de Egelsee, Winkelen of heerlijk 

uitrusten bij het hotel etc.  

Zondag 23 juli 

Na het ontbijt gaan we richting de 

Altstad Salzburg de geboorteplaats 

van de beroemde componist Mo-

zart. Salzburg wordt door het rivier-

tje de Salzach in twee delen ge-

splitst ( De Altstad en de Neustad ) 

en ligt tussen twee heuvels de Ka-

puzinerberg en de Mönchsberg. 

Hier kunt U heerlijk genieten van de 

knusse steegjes en de mooie oude 

gebouwen o.a. het Mozarts geburts-

haus. Bij terugkomst in het hotel 

staat het diner weer voor U klaar. 

Abtenau 
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    De schoonheid  

  van de Dolomieten 

We verblijven in hotel Oberwirt dat gelegen is in het centrum van Velturno.  

Daar bevinden zich leuke terrasjes, winkeltjes een supermarkt en een bank etc.  

Het hotel beschikt over een lift, wifi, wellnes, restaurant en een terras. 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon. 

Velturno is een gemeente in de Italiaanse provincie 

van Zuid Tirol en telt 2650 inwoners. De plaats 

grenst aan de gemeenten Brixen, Vilnöss, Vahrn en 

Klausen. Geniet van het fantastische uitzicht op de 

imposante toppen van de Geisler en de oude dor-

pen die tegen de heuvels aan liggen. 

               Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds 4 gangen diner: 

- 1 x Grill of gala diner; 

- Welkomstdrankje; 

- Wijnproeverij in hotel; 

- Aardspiramides; 

- Pragser Wildsee; 

- Dolomieten tour; 

- Gardameer; 

- Toeristische merentocht; 

- Wijnproeverij met een lunch; 

- Muziekavond; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                    Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 

              Italië 

    8 dagen Velturno 

       Vertrek 30 juli 

             € 890,- 
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Zondag 30 juli 

Maandag 31 juli 

Dinsdag 1 augustus 

Woensdag 2 augustus 

Donderdag 3 augustus 

Vrijdag 4 augustus 

Zaterdag 5 augustus 

Zondag 6 augustus 

Na een vroeg ontbijt vertrekken wij 

om 05.30 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen op 

een smakelijke culinaire verzorging 

in de bus en uiteraard zijn er onder-

weg enkele stops. Tegen de avond 

arriveren wij in Denekamp, waar we 

met een heerlijk diner afscheid van 

elkaar gaan nemen. En wensen wij 

U welkom thuis, waar U nog lang 

kunt nagenieten van deze geweldige 

reis. 

Vertrek 's morgens om 05.30 uur bij het 

restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na enkele stops, maar met na-

me de volledige verzorging (ontbijt, 

lunch, hapje en een drankje) in de bus, 

komen we tegen de avond aan bij hotel 

Oberwirt in Velturno Italië. Na het in-

checken staat er een heerlijk diner voor 

U klaar. 

Na het ontbijt heeft U tijd voor U zelf 

om het dorp te verkennen. Daarna rij-

den we met de bus naar Ritten, waar U 

de aardpiramides kunt bewonderen. 

De aardpiramides zijn ontstaan op 

plaatsen waar de gletsjers in de ijstijd 

leem hebben afgezet. In droge toe-

stand is het materiaal keihard maar 

met contact met water vloeit het leem-

achtige brij het dal in. Onder de grote 

stenen blijft het leem beschermd tegen 

de regen waardoor aardzuilen ont-

staan die bij elke regenbui hoger wor-

den. Hier kunt U naar toe wandelen 

(20 min.) of U kunt vanaf het terras ook 

van de piramide genieten. Nadien ke-

ren we terug naar het hotel. 

Deze dag na het ontbijt hebben wij 

een toeristische merentocht naar La-

go di Molveno waar we een fotostop 

maken. Daarna rijden we langs Lago 

di Toblino en Lagi di Santa Massenza 

daar maken wij een stop en stappen 

we terug in de tijd van vroeger bij het 

nostalgisch restaurantje van Italië. 

Daar krijgt U een lunch van ons aan-

geboden. Nadien zetten we onze reis 

voort via een mooie route en bij terug-

keer in het hotel staat het diner weer 

voor U klaar. 

Na het ontbijt vertrekken we naar 

één van de grootste trekpleisters 

van Noord Italië het Gardameer, bij 

de meeste vakantiegangers wel 

bekend als klein Venetië. Het is het 

grootste meer van Italië met een 

oppervlakte van 370 km². Het is een 

prachtig natuurgebied met vele ci-

troenbomen, cipressen en olean-

ders en het heldere blauwe water. 

U heeft de mogelijkheid om een 

boottocht te maken, of langs de 

boulevard te wandelen en tevens 

kunt U de mooie schilderachtige 

steegjes bezoeken. Bij terug keer in 

het hotel staat wederom het diner 

weer voor U klaar.  

Vandaag staat de Dolomieten tour 

op het programma, wij laten U de 

mooiste plekken van de Dolomieten 

zien, en rijden langs o.a. de Dolo-

mieten koningin Marmolata (3.345 

meter) één van de grootste en 

hoogste berg van de Dolomieten 

die in de winter zeer geliefd is om 

te skiën. Uiteraard maken we meer-

dere stops, dus vergeet die dag uw 

fototoestel niet. In de namiddag 

keren we terug naar het hotel.  

Vandaag heeft U een vrije dag 

Tips: Met de stadsbus naar Brixen 

om te winkelen, naar het openlucht 

zwembad of heerlijk uitrusten bij het 

hotel etc.  

Vanochtend na een heerlijk ontbijt ver-

trekken wij naar het plaatsje Innichen in 

het Italiaans ook wel San Candido ge-

noemd. Bezoek hier vooral de romaanse 

kloosterkerk één van de belangrijkste 

kerken van de Oost-Alpen. In de middag 

gaan we verder naar de Pragser 

Wildsee één van de mooiste meren van 

de Dolomieten. Het meer ligt tussen de 

bergen op een hoogte van 1.494 meter, 

het is een prachtig stukje natuur om te 

aanschouwen. U hebt hier de gelegen-

heid om een wandeling om het meer te 

maken (+/- 1 uur). 
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                Duitsland 

 5 dagen Gräfenberg 

  Vertrek 9 augustus 

            € 625,- 

  
             De fraaie 

             natuur in Beieren 

Hotel Schlossberg 

Haidhof ligt in de gemeente Gräfenberg dat in het Bei-

eren ligt. Haidhof telt 95 inwoners en Gräfenberg telt 

4.200 inwoners. Het ligt in de Fränkischer Schweiz in 

het prachtige heuvelachtige landschap. De regio die 

ook wel als natuurpark wordt gezien ligt in de steden-

driehoek van Neurenberg, Bayreuth en Bamberg. De 

heerlijke Frankischer gerechten die er om bekend 

staan, is zeker het proberen waard.  

             Inclusief 

- Reis per luxe touringcar / bus; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis / begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt / lunch / drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- 's Morgens ontbijt; 

- 's Avonds 3 gangen diner; 

- Stad Bamberg; 

- Stadstoer met Bummelzug; 

- Toeristische tocht Frankische Schweiz; 

- Stad Nürnberg; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner.                                  

                  Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 

 

We verblijven in hotel Schlossberg dat gelegen is in Beieren. 

Tegenover het hotel is een prachtig wandelpark. 

Het hotel beschikt over een restaurant, wellness en wifi. 

De kamers zijn voorzien van een kluisje, tv-satelliet, badkamer en föhn. 

De meeste kamers hebben een balkon. 

 Gräfenberg 
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Woensdag 9 augustus 

Donderdag 10 augustus 

Vrijdag 11 augustus  Zaterdag 12 augustus 

Zondag 13 augustus 

Vertrek 's morgens om 08.00 uur bij  

restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na enkele stops, maar met na-

me de volledige culinaire verzorging 

(ontbijt, lunch, drankjes en hapjes) in de 

bus, komen wij In de namiddag bij hotel 

Schlossberg in Gräfenberg aan. Na het 

inchecken heeft U nog even tijd voor U 

zelf en kunnen we ‘s avonds aanschui-

ven voor een heerlijk diner. 

Vandaag na het ontbijt vertrek-

ken wij naar de stad Nürnberg 

een mooie historische stad die 

zekers een bezoekje waard is. 

Het is een grote stad met +/- een 

half miljoen inwoners. De rivier 

Pegnitz stroomt dwars door 

Nürnberg waar zich ook mooie 

terrasjes bevinden met mooie 

uitzichten. We gaan hier met een 

stadstreintje een toer maken 

door de stad langs +/- 40 min. 

Nadien kunt U de vrije tijd zelf 

invullen.  Het centrum is autovrij 

en er bevindt zich daar een Frau-

en Kirche die je kunt bezoeken. 

Nadien keren wij weer terug naar 

het hotel waar de kok U iets lek-

kers heeft klaar gemaakt.  

Na een paar uurtjes vrije tijd rij-

den we tegen de middag naar de 

mooie stad Bamberg. Bamberg is 

een stad die op de werelderf-

goedlijst staat. De binnenstad 

heeft meer dan 2300 gebouwen 

die in de tweede wereld oorlog 

bewaart zijn gebleven, en ligt aan 

de rivier de Regnitz die ze ook 

wel klein Venetië noemen. Ook is 

het gemeentehuis dat uit is ge-

bouwd over de rivier de Regnitz 

prachtig om te zien met de mooie 

muurbeschildering. De Kathe-

draal is ook zeker een bezoekje 

waard. En dan nog de vele leuk 

winkeltjes, restaurantje en terras-

jes waar de Duitse braadworst 

niet mag ontbreken, kunt U hier 

heerlijk van genieten. Na een 

paar uurtjes vrije tijd in Bamberg 

keren wij terug naar het hotel 

waar het diner weer voor U klaar 

staat. 

Na het ontbijt vertrekken wij om 

08.00 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen op 

een smakelijke culinaire verzor-

ging in de bus en uiteraard ma-

ken we onderweg meerdere 

stops. Tegen de avond arriveren 

wij in Denekamp, waar we met 

een heerlijk diner afscheid van 

elkaar gaan nemen. En wensen 

wij U welkom thuis waar U nog 

lang kunt nagenieten van deze 

geweldige reis.   

Gräfenberg 

Vandaag maken wij een toeristi-

sche tocht door de Fränkische 

Schweiz dat in Oberfranken ligt. 

Het is een prachtig stukje heuvel-

achtig natuurgebied waar we 

door rijden. We maken natuurlijk 

leuke tussenstops in o.a Potten-

stein één van de oudste steden 

van Duitsland en op meerdere 

mooie locaties. Laat U deze dag 

verrassen en vergeet vooral Uw 

fototoestel niet.  
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          Oostenrijk 

   8 dagen Maria Alm 

  Vertrek 17 augustus 

             € 890- 

   De Schitterende  

bergen van Maria Alm 

We verblijven in hotel Lohningerhof dat gelegen is in het centrum van Maria Alm. 

In het dorp bevinden zich terrasjes, winkeltjes, supermarkt en een bank etc. 

Het hotel beschikt over een lift, wifi, zwembad, sauna, wellness en een restaurant met terras. 

De kamers beschikken over een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers beschikken over een balkon. 

Maria Alm  is een gemeente in 

de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land, en maakt 

deel uit van het district Zell Am See. Maria Alm telt 

2076 inwoners. Aan de Noordzijde van Maria Alm be-

vindt zich het Steinernen Meer, een kalksteengebergte. 

De hoogste top van dit gebergte is de Hochkönig met 

2941 m. hoogte.  

                  Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds diner; 

- 1 x Bauern buffet avond; 

- Welkomstdrankje 

- Koffie met gebak; 

- Entree klamm; 

- Gondelbahn; 

- Gosausee; 

- Hallstatt; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 

                     

                 Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deelstaten_van_Oostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Land
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zell_am_See_(district)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hochk%C3%B6nig
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Donderdag 17 augustus 

Vertrek 's morgens om 06.00 uur bij 

het restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na enkele stops, en met name 

de volledige verzorging (ontbijt, 

lunch, drankjes en hapjes) in de bus, 

komen we tegen de avond aan bij 

hotel Lohningerhof in Maria Alm. Na 

het inchecken wacht ons daar een 

heerlijk diner.  

Vrijdag 18 augustus  

Na het ontbijt heeft U vrije tijd voor U 

zelf om het dorp te verkennen. Daarna 

vertrekken we naar Zell Am See. Het 

prachtige authentieke stadje Zell Am 

See ligt aan de oevers van de Zel-

lersee en is omringd door bergen. Er 

zijn verschillende winkeltjes en terras-

jes die op het meer uitkijken. Daar 

heeft U een paar uurtjes voor U zelf. 

Daarna keren we terug naar het hotel 

waar het diner voor U klaar staat. 

Zaterdag 19 augustus 

Vandaag gaan we naar St Johan In 

Tirol. De plaats ligt in het Leukental, 

dat zich uitstrekt vanaf Jochberg tot 

vlak aan de Duitse grens. Met 8500 

inwoners is St. Johan een zeer gelief-

de plaats met een mooi toeristisch 

centrum. Hier blijven we een paar uur-

tjes en vergeet geen bezoekje te bren-

gen aan de mooie kerk. Nadien keren 

wij terug naar het hotel . 

Maandag 21 augustus 

Vandaag na het ontbijt rijden wij naar 

Weissbach bei lofer naar de Seisen-

berg Klamm. De kloof is duizenden 

jaren oud en ontstaan door het smel-

ten van het ijs uit de late ijstijd. Voor 

die tijd was het gebied een grote 

gletsjer en werd het hele dal bedekt 

met een dikke laag ijs en sneeuw. 

Het smeltwater dat overbleef, moest 

natuurlijk ergens heen en baande 

zich een weg met riviertjes en beek-

jes door het landschap. Na deze in-

drukwekkende dag keren wij terug 

naar het hotel. 

Zondag 20 augustus  

Deze dag gaan we met de lift naar 

boven daar kunt U genieten van de 

prachtige uitzichten van de Hohe 

Tauern, de Dientner Grasbergen, de 

Leogang Steinbergen en het Stei-

nerne meer en de Hochkönig. In de 

namiddag heeft U een paar uurtjes 

ter vrije besteding voor u zelf.  

Dinsdag 22 augustus 

Vandaag rijden we eerst naar de 

Gosausee daar hebt U een fan-

tastisch uitzicht met op de ach-

tergrond van het meer het Dach-

stein gebergte. U hebt hier de 

gelegenheid om een wandeling 

te maken of heerlijk op een ter-

ras genieten van de prachtige 

omgeving. Daarna rijden we naar 

het prachtige dorpje Hallstatt, 

een bizar dorp onder de rotswan-

den van de drieduizend meter 

hoge Dachstein. In Hallstatt het 

enige UNESCO natuur-en we-

reldcultuurerfgoed van de Alpen 

is hier allemaal te vinden. U krijgt 

voldoende de tijd om hier alles te 

bezichtigen. Nadien rijden we 

weer  terug naar het hotel waar 

het diner voor U klaar staat. 

Woensdag 23 augustus 

Vandaag heeft U een vrije dag 

Tips: U kunt met de lift omhoog, 

wandelen of zwemmen en heer-

lijk uitrusten bij het hotel etc.  

Donderdag 24 augustus 

Na een vroeg ontbijt vertrekken 

wij om 06.00 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen 

op een smakelijke culinaire ver-

zorging in de bus en uiteraard 

maken we onderweg meerdere 

stops. Tegen de avond arrive-

ren wij in Denekamp, waar we 

met een heerlijk diner afscheid 

van elkaar gaan nemen. En 

wensen wij U welkom thuis 

waar U nog lang kunt nagenie-

ten van deze geweldige reis.   
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          Oostenrijk 

   8 dagen Abtenau 

 Vertrek 1 september 

             € 885,- 

         Almabtrieb  

  De mooiste traditie       

We verblijven in hotel Golderner Stern dat gelegen is in het centrum van Abtenau. 

In het dorp bevinden zich terrasjes, winkeltjes, een supermarkt en een bank etc. 

Het hotel beschikt over een lift, wifi, wellness, restaurant, terras en een eigen bakkerij. 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon. 

Abtenau is een gemeente in de Oostenrijkse deel-

staat Salzburgerland en maakt deel uit van het dis-

trict Hallein. Abtenau telt +/- 6000 inwoners en ligt in 

het mooie Lammertal +/- 45 kilometer van de Mo-

zartstad Salzburg. Abtenau is een paradijs voor va-

kantiegangers die de omliggende bergen van het 

Lammertal willen ontdekken. 

             Inclusief 

- Reis per luxe touringcar / bus; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis / begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt / lunch / drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- Welkomstdrankje; 

- 's Morgens ontbijtbuffet; 

- 's Avonds 4 gangen diner; 

- Gala diner met live muziek; 

- Rondleiding door het dorp o.l.v. een gids. 

 - Koffie met gebak; 

- Almabtrieb; 

- Bauern Oogstfeest; 

- Muziek op de berg bij de Chrisl Alm; 

- Bootvaart; 

- Platz concert bij droog weer; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner.                                  
                   

                Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 

Hotel Goldener Stern 

Abtenau 
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Vrijdag 1 september 

Vertrek 's morgens om 06.00 uur bij het 

restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na enkele stops, en met name 

de volledige verzorging (ontbijt, lunch, 

drankjes en hapjes) in de bus, komen 

we tegen de avond aan bij hotel Gol-

derner Stern in Abtenau. Na het inchec-

ken wacht ons daar een heerlijk diner. 

Zaterdag 2 september 

Na het ontbijt is er o.l.v. een gids 

een rondleiding door het dorp. Daar-

na rijden wij naar St. Martin bei Lofer 

voor de ALMABTRIEB.  De boeren 

halen de koeien, schapen en geiten 

van de alm om op stal te gaan om te 

overwinteren. De koeien hebben 

allemaal kleurige kop versieringen 

en grote bellen om, en zo komen ze 

aan in het dorp. Er is veel dans, mu-

ziek, kraampjes en verkoop van 

streek gerechten. De Almabtrieb is 

een dankbetuiging aan de schepper, 

dat hij het vee voor alle onheil heeft 

behoed. Het is een oude boerentra-

ditie uit de Alpen en het is zeker de 

moeite waard om dit spectaculaire 

gebeuren een keer mee te maken.  

Zondag 3 september 

Maandag 4 september Woensdag 6 september 

Na een vroeg ontbijt vertrekken wij 

om 06.00 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen op een 

smakelijke culinaire verzorging in de 

bus en uiteraard maken we onderweg 

meerdere stops. Tegen de avond 

arriveren wij in Denekamp, waar we 

met een heerlijk diner afscheid van 

elkaar gaan nemen. En wensen wij U 

welkom thuis waar U nog lang kunt 

nagenieten van deze geweldige reis.   

Vrijdag 8 september 

Vanochtend rijden we naar het plaatsje 

St. Gilgen de geboorteplaats van de 

moeder van Mozart. Vandaar uit varen 

wij met de boot naar St. Wolfgang. Daar 

vindt U het hotel Weissen Rössl, dat 

bekend is door de musical im Weissen 

Rössl, wat nu een wereld beroemd hotel 

is. Hier in St. Wolfgang heeft U vrije tijd 

voor U zelf en kunt U heerlijk genieten 

van de mooie terrasjes , winkeltjes en 

aan het water van de mooie uitzichten. 

Nadien rijden wij weer terug naar het 

hotel voor het diner. ‘s Avonds is er bij 

droog weer  Schuhplattler optreden met 

muziek en dans. 

Na het ontbijt rijden we naar Faist-

nau voor een Bauern Oogstfeest. 

Diverse verschillende muziek  en 

blaaskapellen zorgen de hele dag 

voor een mooi stukje muziek. Er zijn 

ook standhouders die graag hun 

streek producten willen verkopen. 

Tegen 13.00 uur is er Schuhplattler 

dans. Ook zijn er stands met heerlijk  

traditionele streekgerechten zoals 

boerenburgers, speenvarken heerlij-

ke eigen gemaakte schnaps. Kortom 

het wordt een gezellige dag. 

Na het ontbijt gaan we richting de 

Altstad Salzburg de geboorte-

plaats van de beroemde compo-

nist Mozart. Salzburg wordt door 

het riviertje de Salzach in twee 

delen gesplitst ( De Altstad en de 

Neustad ) en ligt tussen twee 

heuvels de Kapuzinerberg en de 

Mönchsberg. Hier kunt U heerlijk 

genieten van de knusse steegjes 

en de mooie oude gebouwen o.a. 

het Mozarts geburtshaus. Bij te-

rugkomst in het hotel staat het 

diner weer voor U klaar. 

Donderdag 7 september 

Vandaag heeft U een vrije dag 

Tips: Wandelen naar een waterval of 

de Egelsee, Winkelen of heerlijk uit-

rusten bij het hotel etc.  

Dinsdag 5 september 

Vandaag gaan we een mooie 

panorama tocht maken door de 

bergen naar het plaatsje 

Trattberg. Wij bezoeken daar de 

berghut Christl Alm op een hoog-

te van 1758 meter. U komt mid-

denin de hoge alpenweide uit, 

waar in de zomer vele runderen 

en paarden grazen. Bij de Chrisl 

Alm is Tiroler muziek en met een 

schitterend uitzicht wordt het een 

gezellige middag.  

Abtenau 
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           Oostenrijk 

       7 dagen Gerlos 

 Vertrek 11 september 

             € 795,-  

Gerlos ligt dicht bij het Zillertal in het Gerlostal in 

Tirol. Het ligt op een hoogte van 1.300 meter en 

heeft +/- 1000 inwoners. Gerlos is een toeristisch 

dorp en vooral in de winter staat het bekend om de 

vele skipistes. In de zomer lopen de koeien los 

door het hele dorp, op straat moet je ze altijd voor-

rang geven. De populariteit van dit gebied is te 

danken aan het prachtige landschap. 

             Inclusief 

- Reis per luxe touringcar / bus; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis / begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt / lunch / drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- 's Morgens ontbijtbuffet; 

- 's Avonds 4-gangen diner; 

- Welkomstdrankje; 

- Muziekavonden van de Singende Wirt; 

- Bärenbad Alm; 

- Entree Schloss Tratzberg; 

- Entree Bummelzug; 

- Kaiser klamm; 

- Altstad Innsbruck; 

- Almabtrieb; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner.                                  
                    

              Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 

      Gerlos 

We verblijven in hotel Gerloserhof dat gelegen is in het centrum van Gerlos. 

Daar bevinden zich leuke terrasjes, winkeltjes een supermarkt en een bank etc. 

Het hotel beschikt over een lift, wifi, wellnes, restaurant, terras en een zingende hoteleigenaar 

die ‘s avonds geregeld gaat optreden. 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn. 

   Het kleurijke feest 

 

De Almabtrieb in Gerlos 
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Maandag 11 september 

 

Dinsdag 12 september 

Donderdag 14 september 

Vrijdag 15 september 

Zaterdag 16 september 

Zondag 17 september 

Na een vroeg ontbijt vertrekken wij 

om 06.00 uur richting Nederland. 

Opnieuw kunt U rekenen op een 

smakelijke culinaire verzorging in de 

bus en uiteraard maken we onder-

weg meerdere stops. Tegen de 

avond arriveren wij in Denekamp, 

waar we met een heerlijk diner af-

scheid van elkaar gaan nemen. En 

wensen wij U welkom thuis, waar U 

nog lang kunt nagenieten van deze 

geweldige reis. 

      Gerlos 

Vertrek 's morgens om 06.00 uur bij 

het restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na enkele stops, maar met 

name de volledige verzorging 

(ontbijt, lunch, hapje en een drankje) 

in de bus, komen we tegen de avond 

aan bij hotel Gerloserhof in Gerlos. 

Na het inchecken staat er een heer-

lijk diner voor U klaar. 

Vandaag rijden we naar Achau we 

volgen een prachtige route naar de 

Kaiser Klamm. De Klamm ligt wat 

verscholen in de Brandenberger 

Alpen in Tirol. We rijden vanaf 

Kramsach langs de Brandenberger 

Ache, een nieuwe wereld omringd 

door een prachtig stukje natuur 

komen we aan bij het restaurant 

het Kaiserhaus. U kunt natuurlijk 

op het terras heerlijk genieten van 

de geweldige omgeving onder ge-

not van een drankje en een hapje. 

Vandaar uit heeft U ook de gele-

genheid om de Klamm in te wan-

delen ( Zorg wel voor goede 

schoenen ) U wandelt +/- 45 min. 

langs de kloof waar het water met 

een sterke stroming naar beneden 

stroomt. Het is een wonderbaarlijk 

stukje natuur.  

Na het ontbijt rijden we naar de 

mooie stad Innsbruck. De stad ligt 

aan de rivier de Grünen Inn en is 

zeer bekend door het gebouw met 

het gouden dak. In het centrum be-

vinden zich meerdere oude gebou-

wen en de Spitalskirche is zeker de 

moeite waard om die te bezichtigen. 

Verder kunt U heerlijk genieten van 

de mooie steegjes en winkelstraten 

met vele winkeltjes. Voor een souve-

nir ben U hier op het goede adres. 

Ook heeft U de mogelijkheid om de 

Altstad met een koets te bezichti-

gen. Nadien keren we terug naar het 

hotel. ‘s Avonds wordt ingevuld met 

live muziek. 

Vandaag, de dag van de AlMABTRIEB 

in Fugen. De boeren halen de koeien, 

schapen en geiten van de alm om op 

stal te gaan om te overwinteren. De 

koeien hebben allemaal kleurige kop 

versieringen en grote bellen om, en zo 

komen ze aan in het dorp. Er is veel 

dans, muziek, kraampjes en verkoop 

van streek gerechten. De Almabtrieb 

is een dankbetuiging aan de schepper, 

dat hij het vee voor alle onheil heeft 

behoed. Het is een oude boerentradi-

tie uit de Alpen en het is zeker de 

moeite waard om dit spectaculaire 

gebeuren een keer mee te maken. ‘s 

Avonds heeft de kok weer iets lekkers 

voor u klaar gemaakt.  

Woensdag 13 september 

Vandaag rijden we naar het stadje 

Schwaz, ook wel zilverstad genoemd. 

Er kwamen vroeger veel mijnwerkers 

naar de stad en die hebben veel ko-

per en zilver kunnen winnen uit de 

berg Falkenstein. Daar zijn vroeger 

de Tiroler vorsten schatrijk mee ge-

worden. Na een paar uurtjes in 

Schwaz te hebben genoten rijden we 

naar Schloss Tratzberg. Daar worden 

we met een bummelzug naar het kas-

teel gebracht waar U o.l.v. een gids 

een rondleiding krijgt. Daar beleef je 

500 jaar kasteelgeschiedenis. U 

wordt door vele ingerichte originele 

kamers geleid. Laat U verassen door 

de vele mooie muurbeschilderingen. 

Na deze prachtige dag keren wij weer 

terug naar het hotel. 

Na het ontbijt heeft U de tijd om Ger-

los te verkennen. Na de middag rijden 

we naar de Bärenbad Alm. Daar krijgt 

U de gelegenheid om iets te nuttigen 

in het restaurant. Daarna kunt U op 

eigen gelegenheid met de stadsbus 

naar de Zillergrund Staumauer, een 

stuwmeer waar U een prachtig uitzicht 

heeft omgeven in de geweldige na-

tuur. Bij terugkeer rijden we terug naar 

het hotel voor het diner. 
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          Oostenrijk 

    7 dagen kirchberg 

 Vertrek 20 september 

             € 795,- 

 Almabtrieb Westendorf 

    Het fleurige feest    

Geniet van een afwisselende vakantie in Tirol en 

maak kennis met Kirchberg (837 m) en omgeving, 

gelegen tussen het charmante Brixen im Thale en 

Kitzbühel. Kirchberg heeft meer dan 5.000 inwoners 

en dit is voor Tiroler begrippen niet weinig. De popu-

lariteit van dit gebied is te danken aan het mooie 

landschap. 

        Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds 4 gangen diner; 

- 1 x Grill avond; 

- Welkomstdrankje; 

- Kitzbühel; 

- Entree Schloss Tratzberg; 

- Entree Bummelzug; 

- Almabtrieb; 

- Frühschoppen Gramai Alm; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                        

                     Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 

We verblijven in het hotel Zentral dat gelegen is in het centrum van Kirchberg.  

Daar bevinden zich leuke terrasjes, winkeltjes, supermarkt en een bank, etc.  

Het hotel beschikt over een lift, wifi, wellness, restaurant en een terras. 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon. 

 KIRCHBERG 
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Woensdag 20 september 

Donderdag 21 september 

Vrijdag 22 september 

Zaterdag 23 september 

Zondag 24 september  

Maandag 25 september 

Dinsdag 26 september 

Vertrek 's morgens om 06.00 uur bij 

het restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na enkele stops, maar met 

name de volledige verzorging 

(ontbijt, lunch, hapje en een drankje) 

in de bus, komen we tegen de avond 

aan bij hotel Zentral in Kirchberg. Na 

het inchecken staat er een heerlijk 

diner voor U klaar. 

Na een vroeg ontbijt vertrek-

ken wij om 06.00 uur richting 

Nederland. Opnieuw kunt U 

rekenen op een smakelijke 

culinaire verzorging in de bus 

en uiteraard maken we  on-

derweg meerdere stops. Te-

gen de avond arriveren wij in 

Denekamp, waar we met een 

heerlijk diner afscheid van 

elkaar gaan nemen. En wen-

sen wij U welkom thuis, waar 

U nog lang kunt nagenieten 

van deze geweldige reis. 

Vandaag gaan we Frühschop-

pen we rijden via een mooie 

toeristische route naar de 

Gramai Alm. De alm is een 

belevenisparadijs en ligt mid-

denin het Karwendel gebergte 

op een hoogte van 1.263 me-

ter. De gezellige Stube en het 

mooie zonneterras met een 

prachtig uitzicht op de Karwen-

del kunt U hier heerlijk ont-

spannen. Ook kunt U de spek / 

kaas Alm bezoeken uit de 16e 

eeuw, hier zijn meerdere pro-

ducten verkrijgbaar zoals: 

kaas, spek, boter, melk, ho-

ning etc. Na veel gezelligheid 

rijden we weer terug naar het 

hotel.  

Vandaag rijden we naar het stadje 

Schwaz, ook wel zilverstad ge-

noemd. Er kwamen vroeger veel 

mijnwerkers naar de stad en die heb-

ben veel koper en zilver kunnen win-

nen uit de berg Falkenstein. Daar zijn 

vroeger de Tiroler vorsten schatrijk 

mee geworden. Na een paar uurtjes 

rijden we naar Schloss Tratzberg. 

Daar worden we met een bummel-

zug naar het kasteel gebracht waar 

U o.l.v. een gids een rondleiding 

krijgt. Na deze prachtige dag keren 

wij weer terug naar het hotel. 

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips: Met de kabelbaan, wan-

delen of heerlijk genieten in 

Kirchberg etc.  

Na het ontbijt heeft U even de tijd 

om Kirchberg te verkennen. Na de 

middag rijden we naar het mooie 

plaatsje Kitzbühel. Het is een be-

kende wintersport plaats, maar in 

de zomer is het ook zeker de moei-

te waard om dit pittoreske stadje te 

verkennen. Kitzbühel telt +/- 8545 

inwoners. Het is autovrij en heeft 

een mooi historische centrum met 

vele leuke winkeltjes terrasjes etc. 

Kitzbühel is ook de geboorte plaats 

van de zanger Hansi Hinterseer.  

Daarna rijden we terug naar het 

hotel voor het diner. 

KIRCHBERG 

Vandaag rijden wij naar Westendorf 

voor de ALMABTRIEB.  De boeren 

halen de koeien, schapen en geiten 

van de alm om op stal te gaan om te 

overwinteren. De koeien hebben alle-

maal kleurige kop versieringen en 

grote bellen om, en zo komen ze aan 

in het dorp. Er is veel dans, muziek, 

kraampjes en verkoop van streek 

gerechten. De Almabtrieb is een 

dankbetuiging aan de schepper, dat 

hij het vee voor alle onheil heeft be-

hoed. Het is een oude boerentraditie 

uit de Alpen en het is zeker de moei-

te waard om dit spectaculaire gebeu-

ren een keer mee te maken.  

In deze week is er een ballonfesti-

val en stijgen de luchtballonnen 

op naast het hotel. De deelnemers 

zijn meer dan 30 crews uit binnen 

en buitenland. 
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Drie landen reis in Karintië 

Ossiacher See ligt in de provincie Karintië en is op één 

na het grootste meer van Oostenrijk. Steindorf ligt op 

een hoogte van 580 meter en telt 3600 inwoners. Het 

milde klimaat zorgt er voor dat je in de zomer kunt 

zwemmen in de  Ossiacher See de temperatuur van het 

water kan oplopen tot 27 graden. Het is het warmste ge-

deelte van Oostenrijk zodat je in het najaar heerlijke 

aangename temperaturen kunt beleven, in de prachtige 

natuur met de mooie herfst kleuren. 

We verblijven in hotel Hoffman dat gelegen is in Steindorf am Ossiacher See. 

Het hotel heeft een fantastisch uitzicht op de Ossiacher See 

Het hotel ligt rustig gelegen en beschikt over een lift, wifi, wellness, restaurant en een terras. 

De kamers zijn voorzien van een kluis ,tv-satelliet, badkamer en föhn.  

De meeste kamers hebben een balkon. 

        Oostenrijk  

   8 dagen Karintië  

Vertrek 30 september 

            € 895,- 

                  Inclusief 

- Reis per luxe touringcar / bus; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis / begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt / lunch / drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- 's Morgens ontbijtbuffet; 

- 's Avonds 4 gangen diner; 

- 1 x Buffet avond; 

- Welkomstdrankje; 

- 1 x live Oberkrainer / Tiroler muziek; 

- Wörthersee 

- Slovenië meer van Bled; 

- Prachtige stad Udine in Italië; 

- Toer over de Nockalm Strasse; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner.  
                  

                Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 

  Ossiacher See 
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Dinsdag 3 oktober 

Zondag 1 oktober 

Woensdag 4 oktober 

Donderdag 5 oktober 

Maandag 2 oktober 

Zaterdag 7 oktober 

Vertrek 's morgens om 06.00 uur bij 

het restaurant ‘t Wubbenhof in Dene-

kamp. Na enkele stops, en met name 

de volledige verzorging (ontbijt, lunch, 

drankjes en hapjes) in de bus, komen 

we tegen de avond aan bij hotel Hoff-

man in Steindorf am Ossiacher See in 

Karintië. Na het inchecken wacht ons 

daar een heerlijk diner.  

Na het ontbijt heeft U vrije tijd voor U 

zelf om de omgeving te verkennen. 

Daarna rijden we naar het toeristi-

sche plaats Velden am Wörthersee. 

Het mooie kasteel wat U tegen komt 

is bekend door de tv serie Ein 

Schloss am Wörthersee dat in 1990 

en 1992 werd uitgezonden op tv. 

Daar tegenover staat het mooie 

standbeeld van de zanger Roy Black 

met het bekende lied Schön is est auf 

die Welt zu sein. Hier heeft U de mo-

gelijkheid om een bootvaart te maken 

of heerlijk van het mooie uitzicht ge-

nieten vanaf een terrasje. Daarna 

keren wij weer terug naar het hotel 

voor een heerlijk diner. 

Na het ontbijt rijden we naar Slovenië 

naar het meer van Bled. Het stadje 

Bled is gezellig en toeristisch ingericht, 

met leuk winkeltjes restaurantjes met 

terrasjes. In het midden van het meer 

ligt een eilandje met een kerkje met de 

beroemde wensklok die je zelf kunt 

luiden en dan kun je een wens doen 

die dan zogenaamd uitkomt. U kunt 

hier op eigen houtje met de boot naar 

toe. Of met een treintje of koets een 

tour maken langs het water. U krijgt 

hier voldoende de tijd om de prachtige 

omgeving te aanschouwen. 

Vandaag rijden we via een prachtige 

toeristische route door het kanaltal 

naar Udine in Italië o.l.v. een gids 

(de eigenaresse van het hotel) die U 

van alles verteld over deze dag.. Het 

is een vallei op de Italiaanse Alpen 

waar Italië en Oostenrijk bij elkaar 

komen. Even genoten te hebben 

van de prachtige route komen we 

aan in de mooie stad in Udine die 

indrukwekkende gebouwen en beel-

den heeft. Op het oudste plein kunt 

U in vele straten wandelen waarvan 

1 een grote winkelstraat. Wanneer je 

op het plein Piazza delle Libertá 

rond kijkt zie je Venetië terug in de-

ze stad. Ook de Kathedraal van Udi-

ne kent veel barokke elementen. Na 

deze imposante dag keren wij weer 

terug naar het hotel waar het diner 

weer voor U klaar staat.  

Vandaag maken we een adembene-

mende tocht over de Nockalm Stras-

se. Het is één van de mooiste Al-

penwegen van Karintië. De weg ver-

bindt de plaatsen Innerkerms in het 

noorden en Ebene Reicheau in het 

zuiden via een 35 kilometer lange 

weg door de bergen. Tijdens de 52 

haarspeldbochten wordt je continue 

getrakteerd op prachtige uitzichten 

in de schitterende natuur. Dus ver-

geet deze dag Uw fototoestel niet. 

Bij terugkeer in het hotel staat het 

diner weer voor U klaar en kunt U 

nog nagenieten van deze prachtige 

indrukwekkende dag. 

Na een vroeg ontbijt vertrekken wij 

om 06.00 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen op 

een smakelijke culinaire verzorging 

in de bus en uiteraard maken we 

onderweg meerdere stops. Tegen de 

avond arriveren wij in Denekamp, 

waar we met een heerlijk diner af-

scheid van elkaar gaan nemen. En 

wensen wij U welkom thuis waar U 

nog lang kunt nagenieten van deze 

geweldige reis.   

Vrijdag 6  oktober 

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips: Wandelen langs de Ossiacher-

See, een bootvaart maken of met de 

stadsbus naar Feldkirchen. 

Na het ontbijt rijden we naar de 

mooie plaats Klagenfurt de hoofd-

stad van de deelstaat Karintië en 

heeft meer dan 100.000 inwoners. 

Het bezit één van de mooiste histo-

rische oude centrum van Oostenrijk. 

Een wandeling door de pittoreske 

straatjes en binnenhofjes met de 

prachtige beschilderde muren, waar 

ook leuke boetiekjes, en restaurant-

jes en terrasjes zijn zekers een be-

zoekje waard. Ook kunt U de prach-

tige Dom van Klagenfurt bezoeken. 

U heeft hier voldoende de vrije tijd 

om de mooie stad te bewonderen. 

Bij terugkeer in het hotel heeft de 

kok weer iets lekkers klaar gemaakt. 

  Ossiacher See 

Zaterdag 30 september 
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            Duitsland 

 5 dagen Schwarzwald 

  Vertrek 13 december 

             € 595,-  

De romantische kerstmarkten    

Hotel Riegelerhof 

We verblijven in hotel Riegelerhof dat gelegen is in Schwarzwald aan de rand van het centrum. 

Daar bevinden zich winkeltjes, supermarkt en een bank etc. 

Het hotel beschikt over een lift, wifi, restaurant. 

De kamers zijn voorzien van een kluis, tv-satelliet, badkamer en föhn. 

De meeste kamers hebben een balkon. 

Riegel is een dorp dat in het Schwarzwald ligt. Riegel 

telt 3.805 inwoners. Het plaatsje heeft mooie vakwerk-

huisjes en een historisch centrum met een historisch 

stadhuis uit 1748 en de onlangs gerenoveerde barok-

ke parochiekerk St. Martin, en heeft vele natuur en 

wandelpaden waar vele toeristen gebruik van maken 

en bewonderen.  

               Inclusief 

- Reis per luxe touringcar; 

- Er is 1 opstapplaats in Denekamp; 

- Gratis auto parkeren; 

- In 1 dag naar uw bestemming; 

- Reis/begeleiding de gehele reis; 

- Ontbijt/ Lunch/ Drankjes en hapjes  

  op de heen en terugreis; 

- Hotel op basis van half pension; 

- ’s Morgens ontbijtbuffet; 

- ’s Avonds 4 gangen diner: 

- Welkomstdrankje; 

- Kerstmarkt in Freiburg;  

- Kerstmarkt in Straatsburg; 

- Kerstmarkt in Colmar; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                    Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 18,00  p.d. 
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Woensdag 13 december 

Vertrek 's morgens om 08.00 uur 

bij het restaurant ‘t Wubbenhof in 

Denekamp. Na enkele stops, maar 

met name de volledige verzorging 

(ontbijt, lunch, hapje en een drank-

je) in de bus, komen we tegen de 

avond aan bij hotel Riegelerhof in 

Schwarzwald Duitsland. Na het 

inchecken staat er een heerlijk di-

ner voor U klaar. 

Vrijdag 15 december  

Deze dag rijden we de grens over 

naar Frankrijk naar de mooie stad 

Straatsburg. Daar bevindt zich de 

kerstmarkt ronde de Kathedraal Not-

re Dame. De kerstmarkt in Straats-

burg die in 1570 voor het eerst 

plaats vond is daarmee de oudste 

kerstmarkt van Europa. De stad is 

verlicht met tientallen kilometers 

kerstverlichting en versieringen. Op 

het plein staat een grote kerstboom 

die de schittering in de stad brengt. 

Geniet van de vele kraampjes en de 

speciale kerstgerechten van Straats-

burg zoals Grumbeerekiechle 

( aardappel pannenkoek ) met een 

glaasje Elzas wijn. 

Donderdag 14 december 

Vanochtend na het ontbijt heeft U 

even vrije tijd voor U zelf. Dan 

gaan we naar de kerstmarkt in 

Freiburg. Met de vele kraampjes 

met eigen gemaakte streekpro-

ducten, maar ook keramiek, de-

sign kaarsen, handpoppen, siera-

den en de mooie kerstversiering. 

En niet te vergeten de glasblazers 

en de prachtige verlichte kerstbo-

men. Om te zorgen dat U zonder 

honger weggaat zijn er vele lek-

kernijen en vooral de Duits braad-

worst te koop. U kunt natuurlijk 

ook de Kathedraal van Freiburg 

bezoeken. De toren is 116 meter 

hoog en de kerk is in de 13e eeuw 

gebouwd het is absolute de moei-

te waard. Bij terugkeer in het hotel 

staat het diner voor U klaar.  

Zondag 17 december 

Na een vroeg ontbijt vertrekken 

wij om 08.00 uur richting Neder-

land. Opnieuw kunt U rekenen 

op een smakelijke culinaire ver-

zorging in de bus en uiteraard 

zijn er onderweg enkele stops. 

Tegen de avond arriveren wij in 

Denekamp, waar we met een 

heerlijk diner afscheid van el-

kaar gaan nemen. En wensen 

wij U welkom thuis waar U nog 

lang kunt nagenieten van deze 

geweldige reis.   

Zaterdag 16 december 

Vandaag na het ontbijt vertrekken 

wij richting Frankrijk naar het mooie 

plaats Colmar in Elzas dat 68.000 

inwoners heeft. Wij rijden daar naar 

de romantische kerstmarkt. De 

charme van Colmar zijn de vak-

werkhuizen, de grachten met alle-

maal kerstverlichting het is ingericht 

als een sprookje. De vele kraam-

pjes met producten zoals: kaas , 

wijn, kerstkoekjes, Glühwein en 

veel kerstdecoratie zijn door de 

straten opgesteld. Op deze kerst-

markt krijgt U voldoende de tijd om 

alles te bewonderen. Nadien keren 

we terug naar het hotel.  
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Wij organiseren dagtochten zoals hierboven genoemd of naar uw eigen wens voor: 

bedrijven, verenigingen, gezelschappen en groepen. 

Hebt u zelf een idee voor Uw gezelschap dan kunt U vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Wij zullen de reis / dagtocht geheel naar Uw wens samenstellen. 
 
Onze dagtochten stellen wij graag samen met U: 
 

- Complete culinaire verzorging in de touringcar o.a. ontbijt, lunch, hapjes en drankjes in de bus; 

- Kop koffie met  gebak;  

- Uitgebreide lunch met kroket;                                        

- 3 gangen diner; 

- Vervoer per luxe touringcar; 

- Ervaren chauffeur / reisleiding; 

- De gewenste dagtocht etc. 

- Voor vragen en info neem vrijblijvend contact met ons op.  

           Bloemencorso        Meyer Werft Papenburg Kerstmarkten 

 Dagtochten 
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Reisvoorwaarden: 

Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger: De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben 
van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel 
vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Indien de reiziger de reis niet kan maken wegens het ontbreken 
van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening. 

Algemeen voorbehoud: 

Het reis- en excursieprogramma kan in verband met slecht weer en/of andere omstandigheden door de reisorganisa-
tie of chauffeur veranderd worden. Onze Touringcar is voorzien van het Keurmerk Touringcarbedrijf.  

Minimale deelname: 

Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname: 

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, 

indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. 

De minimum deelname voor de reizen is 25 personen.  

Uiterlijk vier weken voor vertrek krijgt u hiervan persoonlijk bericht.   

De gemaakte kosten voor een reis b.v. reis- en annuleringsverzekering kunnen niet  

worden verhaalt op de reisorganisatie bij onvoldoende deelname. 

Betalingen: 

De reissom moet uiterlijk drie weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Busreizen Tirol. Bij niet tijdige beta-

ling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan 

alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft 

wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de 

daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van toepassing en 

worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. 

 Reis- en annuleringsverzekeringen: 

- U dient zelf te zorgen voor een goede reisverzekering en annuleringsverzekering. 

- bij annulering door de reiziger gelden de volgende verplichtingen: 

- bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag vóór de vertrek dag: 

  40% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14de dag vóór de vertrek dag: 

  50% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 14de dag tot de 5de dag vóór de vertrek dag: 

  75% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 5de dag tot de vertrek dag: 

  90% van de reissom; 

- bij annulering op de vertrek dag of later: 

  de volledige reissom. 

Hotel, Kamerindeling & Kamerindeling 

Het kan voorkomen dat hotels uw persoonsgegevens dient te registreren. Dat er in een keer meerdere reizigers arri-

veren kan het voorkomen dat het hotel uw identiteitskaart/paspoort inneemt. Hiermee zal de wachttijd zoveel mogelijk 

beperkt worden. U kunt bij boeking een voorkeur aangeven voor de indeling van de kamers. Het betreft hier altijd een 

preferentie, een garantie kunnen wij niet geven. Wij geven uw wensen aan het hotel door. Het hotel maakt vervolgens 

de definitieve kamerindeling. Wij doen ons uiterste best om uw vakantie goed te laten verlopen. Mocht u toch een 

klacht of een opmerking hebben, dan dient u dit tijdens de reis aan de chauffeur/reisleider te melden. 

Corona 
De reiziger is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van actuele vereisten die de landen van vertrek en 

aankomst stellen. In het bijzonder inzake COVID-19 voor het tijdig beschikken van de juiste reisdocumenten en het 

voldoen aan de gestelde maatregelen in de landen. Wij adviseren de website nederlandwereldwijd.nl goed in de gaten 

te houden. Indien de reiziger niet over de juiste documenten beschikt of niet aan de vereiste maatregelen die de lan-

den stellen van vertrek en aankomst houd, dan is de reiziger zelf verantwoordelijk voor alle kosten die daaruit voortko-

men. Busreizen Tirol is niet aansprakelijk wanneer de maatregel wijzigt en U niet de juiste reisdocumenten heeft. Wie 

ziek wordt of in quarantaine moet, kan niet terugvallen op de reisorganisator. U maakt de reizen op eigen risico. 
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Martin & Harriët Keizer 

Lomanskamp 19 

7588 SC Beuningen 

0541-354502 / 06-18494732 

www.busreizentirol.nl 

E-mail: info@busreizentirol.nl 

WIJ HETEN U ALS DEELNEMER  

        V
AN HARTE WELKOM  

     OP ÉÉN VAN ONZE REIZEN     


