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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 2022 naar: 
Porec, Slovenië, Garda, Auer / Ora, Abtenau, Mayrhofen, Velturno, Flachau, Schwar-
zwald, Karintië, Lermoos, Kirchberg en Beieren. 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.     
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  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; 

- Entree Brijuni eilanden; 

- Panoramaboottocht met een lunch; 

- Avondrondvaart dolfijnen; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                    Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag €15,00 p.d. 

 

           Kroatië 

    10 dagen Porec 

       Vertrek 1 mei 

            € 910,- 
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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 1 mei 

Maandag 2 mei 

Dinsdag 3 mei 

Woensdag 4 mei 

Donderdag 5 mei 

Vrijdag 6 mei 

Zaterdag 7 mei 

Zondag 8 mei 

Maandag 9 mei 

Dinsdag 10 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 15 mei 

               € 910,- 

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; 

- Julische Alpen; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                    

               Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 20,00- p.d. 
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Zondag 15 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.  

Maandag 16 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.  

Zaterdag 21 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 rotsfor-

maties domineren het landschap met 

schitterende uitzichten. Van hieruit 

krijgen we een prachtig uitzicht op de 

Triglavberg (2.864m), de hoogste 

berg van Slovenië. In het hart van het 

nationaal park ontspringt de kristal-

heldere bergrivier Soca, een der 

mooiste en zuiverste van Europa. 

Uiteraard maken we meerdere stops 

ook om eventueel te lunchen.  

Zondag 22 mei 

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips:  Een wandeling maken, 

heerlijk zwemmen of een boot-

tocht maken op het meer van 

Bled etc.  

Maandag 23 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 on-

derweg enkele stops. Tegen de 

avond arriveren wij in het over-

nachtingshotel waar het diner klaar 

Dinsdag 24 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 

Dinsdag 17 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. 

Woensdag 18 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.  

Donderdag 19 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. 

Vrijdag 20 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; 

- 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 € 20,- p.d. 

 

               Italië 

 10 dagen Gardameer 

       Vertrek 29 mei 

              € 910,- 
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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.  

Zondag 29 mei 

Maandag 30 mei 

Donderdag 2 juni Zondag 5 juni 

 

Maandag 6 juni 

Na het ontbijt vertrekken wij 

om 08.00 uur richting Duits-

land. Opnieuw kunt U reke-

nen op een smakelijke culi-

naire verzorging in de bus 

en uiteraard maken we on-

derweg meerdere stops. 

Tegen de avond arriveren 

wij in het overnachtingshotel 

waar het diner voor U klaar 

staat.  

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 

Bardelino of lekker luieren 

aan het zwembad van 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 levendi-

ge stad te bewonderen. 

Dinsdag 31 mei 

Woensdag 1 juni 

Vrijdag 3 juni 

Zaterdag 4 juni 

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 al 

het mooie te hebben bewonderd keren 

wij terug naar het hotel. 

Vandaag staat de Dolomieten tour op het 

programma, wij laten U de mooiste 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 ge-

liefd is om te skiën. Uiteraard maken we 

meerdere stops, dus vergeet die dag uw 

fototoestel niet.  

Dinsdag 7 juni 

Na het ontbijt vertrekken wij 

naar Nederland. Opnieuw 

kunt U rekenen op een sma-

kelijke culinaire verzorging in 

de bus en uiteraard maken 

we onderweg meerdere 

stops. In de namiddag ko-

men wij aan in Denekamp 

waar het diner voor U klaar 

staat en nemen wij afscheid 

van elkaar. En wensen wij U 

welkom thuis, waar U nog 

lang kunt nagenieten van 

deze geweldige reis. 
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Het geweldige gebergte                 
 van de Dolomieten 
            

               

              Italië 

        8 dagen Ora 

      Vertrek 14 juni         

            € 795,- 

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 diner; 

- 1 x avond met Italiaanse specialiteiten; 

- Muziekavond; 

- Entree kaartje Botanische tuinen; 

- Wijnproeverij; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                        

                     Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00 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 Wubbenhof in Dene-

kamp. Na meerdere stops, maar met 

name de volledige 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. 

Dinsdag 14 juni 

Na een heerlijk ontbijt heeft U de 

gelegenheid om het dorp te verken-

nen. Na de middag maken we met 

de bus een tocht door de wijnstreek 

( de romantische Weinstrasse ) het 

grootste wijngebied van Süd-Tirol 

een prachtig stukje natuur. Daarna 

komen we uit in het dorpje Kalte-

ren, en kunt U eventueel de mooie 

kerk bezichtigen. We rijden door 

naar de Kalterersee waar we een 

stop maken. Nadien keren we terug 

naar het hotel waar het diner voor 

U klaar staat.  

Vandaag vertrekken we naar de 

Botanische tuinen van Schloss 

Trauttmansdorff in Merano. Het is 

de mooiste tuin van Italië waar U de 

veelzijdige en de bijzonderheid van 

de flora kunt bewonderen. Op een 

oppervlakte van ongeveer 12 hecta-

re kunt U daadwerkelijk de hele 

wereld in de tuin beleven. Nadien 

brengen we een bezoek aan de 

stad Merano. De stad ligt in de dal-

bekken, op de kruising van het Pas-

seiertal, de Vinsschgau en het Ul-

tental en wordt omgeven door ber-

gen met een hoogte van 1.500-

3.335 meter. Hier kunt u over de 

prachtige promenades genieten van 

de vele winkels en terrassen of 

eventueel een wandeling maken 

langs de rivier de Passar.  

Vrijdag 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.  

Zaterdag 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 trekpleisters 

van Noord Italië het Gardameer, bij 

de meeste vakantiegangers wel 

bekend als klein Venetië. Daar heeft 

U de mogelijkheid om een boottocht 

te maken, of langs de boulevard te 

wandelen en tevens de mooie schil-

derachtige straatjes kunt bezoeken. 

Bij terug keer in het hotel staat we-

derom het diner weer voor U klaar.  

Donderdag 16 juni 

In de loop van de morgen lopen wij 

naar het wijngoed Waldthaler in het 

dorp  voor een wijnproeverij. Het 

wijnhuis bestaat sinds 1848 en is 

nu bij de zevende generatie één 

van de oudste wijnboer van Süd-

Tirol. Onder genot van een wijntje 

en de mooie omgeving beloofd het 

gezellig te worden. Na de middag 

heeft U vrije tijd voor U zelf. 

Woensdag 15 juni 

Zondag 19 juni 

Maandag 20 juni 

Dinsdag 21 juni 

Deze dag gaan we naar het histo-

rische centrum van Trentino. Daar 

bevindt zich diverse bouwwerken 

zoals de Domkerk, het Palazzo 

Pretotio en het plein met de Nep-

tunusfontein. Met de mooie win-

kels ,terrasjes heeft U daar de 

gelegenheid om zelf Uw  tijd in te 

vullen. 
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           Oostenrijk  

     8 dagen Abtenau 

       Vertrek 25 juni 

              € 795,- 

      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 diner; 

- Koffie met gebak; 

- min. 2 muziekavonden; 

- Muziekmiddag Christl Alm;; 

- Malta Hochalmstrasse; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                 Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  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 
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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.  

Zaterdag 25 juni 

Zondag 26 juni 

Na het ontbijt heeft U een paar uur-

tjes voor U zelf om het dorp te ver-

kennen. Tegen de middag rijden 

we naar het prachtige dorpje Hall-

statt, een bizar dorp onder de rots-

wanden van de drieduizend meter 

hoge Dachstein. In Hallstatt het 

enige UNESCO natuur-en wereld-

cultuurerfgoed van de Alpen is hier 

allemaal te vinden. U krijgt vol-

doende de tijd om hier alles te be-

zichtigen. Nadien rijden we weer  

terug naar het hotel waar het diner 

voor U klaar staat..  

Maandag 27 juni 

Woensdag 29 juni 

Donderdag 30 juni 

Vrijdag 1 juli 

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.   

Dinsdag 28 juni 

Vandaag 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 

‘Königssee in het land van 

Berchtesgaden. Er zijn daar vele 

leuke winkeltjes waar U heerlijk 

kunt vertoeven. U kunt er ook een 

bootvaart maken  naar het bede-

vaartkerkje St. Bartolomé. De kerk 

staat aan de voet van de Watz-

mann en is omgeven door het 

smaragdgroene water van de Kö-

nigssee. Tijdens de boottocht 

wordt de zogenaamde trompetten-

echo ten gehore gebracht. en die 

echo is heel goed te horen. Na 

deze prachtige dag keren wij terug 

naar het hotel.  

Vandaag maken we een prachtige 

tocht over de Malta Hochalmstras-

se. We rijden door het imposante 

berglandschap naar de hoogste 

stuwdam van Oostenrijk de Köln-

brein. We maken een stop bij het 

uitzicht platvorm Airwalk waar U 

een geweldig uitzicht heeft op het 

stuwmeer. Daarna vervolgen we de 

tocht door het  prachtige natuurge-

bied met enkele watervallen uiter-

aard maken we enkele stops, dus 

vergeet vooral Uw fototoestel niet. 

Bij terugkeer in het hotel staat het 

diner weer voor U klaar 

Vandaag heeft U een vrije dag 

Tips: Wandelen naar een waterval 

of de Egelsee, Winkelen of heerlijk 

uitrusten bij het hotel etc.  

Zaterdag 2 juli 

Na het ontbijt gaan we richting de 

Altstad Salzburg de geboorteplaats 

van de beroemde componist Mozart. 

Salzburg wordt door het riviertje de 

Salzach in twee delen gesplitst ( De 

Altstad en de Neustad ) en ligt tus-

sen twee heuvels de Kapuzinerberg 

en de Mönchsberg. Hier kunt U 

heerlijk genieten van de knusse 

steegjes en de mooie oude gebou-

wen o.a. het Mozarts geburtshaus. 

Bij terugkomst in het hotel staat het 

diner weer voor U klaar. 

Abtenau 



14 

            Oostenrijk 

   8 dagen Mayrhofen 

        Vertrek 6 juli 

             € 799,- 

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 musikstadl, waar elke avond live muziek is met bekende Zillertaler artiesten.  

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  diner; 

- Bauern buffet; 

- Welkomstdrankje; 

- Bummelzug met muziek op de berg; 

- Koetsentocht; 

- Frühschoppen; 

- Entree live muziekavonden; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  p.d. 
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Woensdag 13 juli 

Zaterdag 9 juli 

Zondag 10 juli 

Maandag 11 juli 

Vrijdag 8 juli 

Woensdag 6 juli 

Donderdag 7 juli 

Dinsdag 12 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 even de tijd om 

Mayrhofen te verkennen. Na de mid-

dag rijden we naar het mooie plaatsje 

Kufstein. Het plaatsje is bekend door 

het mooie Kufstein lied en telt 18.000 

inwoners. Het stadje ligt aan het Kai-

sergebergte en midden door Kufstein 

loopt de rivier die Grünne Inn. Het 

heeft een gezellig oud centrum met 

vele kleine winkeltjes waar U voldoen-

de de  tijd krijgt. Het is zeker een aan-

rader om met  het de panoramabahn 

Kaiser Maximilian naar boven te gaan 

naar het kasteel Fustung waar U een 

prachtig uitzicht Daarna rijden we te-

rug naar het hotel voor het diner en 

aansluitend een mooie muziekavond. 

Na het ontbijt vertrekken we naar 

Seefeld. De plaats is een zeer be-

kend skigebied en ligt op een hoog-

te van 1200 m. in het Karwendel 

gebied, en telt 3000 inwoners. Hier 

gaan we een koetsentocht maken 

door het prachtige natuurgebied . 

Nadien rijden we met de bus door 

naar het plaatsje Mösern naar de 

Vredesklok. De klok is gemaakt ter 

ere van het 25 jarig bestaan van de 

werkgeversorganisatie de Alpenlän-

der als symbool voor de vrede in de 

Alpen. De klok weegt meer dan 10 

ton en om 17.00 uur brengt de klok 

dagelijks haar boodschap ten geho-

re met een imposant geluid. Bij te-

rugkeer in het hotel staat het diner 

klaar gevolgd door een avond met 

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 de Alt-

stad Vipetino in Italië. De stad 

heeft 6000 inwoners en is 500 

jaar oud. Het symbool van de 

stad is de Twelve Tower die 46 

meter hoog is, ook ziet U hier de 

prachtige huizen met erkers, 

trapgevels ,sierlijke borden. Hier 

heeft U voldoende de tijd om te 

winkelen of om te genieten op 

het terras. In de namiddag ver-

trekken wij weer terug naar het 

hotel. ‘s Avonds is er live muziek. 

In de loop van de ochtend rijden we 

naar de Gramai Alm in Pertisau 

voor een frühschoppen. De alm ligt 

middenin het Karwendel gebied. U 

kunt hier heerlijk een paar uurtjes 

genieten van de prachtige natuur 

en de live muziek. En niet te verge-

ten het winkeltje waar U streekpro-

ducten en souvenirs kunt kopen. 

Nadien maken we even een korte 

stop bij de Achensee. 

Deze dag hebben we muziek op de berg. 

We vertrekken met de bus en houden 

even een stop in het glasstadje Ratten-

berg. In het kleinste stadjes van Oosten-

rijk wonen 450 inwoners. Door de ligging 

aan de Inn,  de kleine winkeltjes en het 

gezellige oude centrum is het een popu-

laire toeristische attractie. Daarna rijden 

we verder naar Niederau waar we over-

stappen in een Bummelzug die ons naar 

de berghut Schrofen brengt waar we een 

paar uurtjes kunnen genieten van de 

mooie muziek met schitterende uitzich-

ten. We gaan weer terug met de Bum-

melzug en dan overstappen in de bus 

waar we weer bij het hotel aankomen 

voor het diner en de live muziek. 
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       Oostenrijk 

8 dagen Mayrhofen 

     Vertrek 17 juli  

           € 799,- 

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 elke avond live muziek is met bekende Zillertaler artiesten.  

                  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; 

- Koetsentocht Seefeld;  

- Entree Kundl klamm; 

- Entree live muziekavonden; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  p.d. 

Muzikaal in het Zillertal 



17 

 

Zondag 17 juli 

Maandag 18 juli 

Woensdag 20 juli 

Donderdag 21 juli 

Vrijdag 22 juli 

Zaterdag 23 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. 

Dinsdag 19 juli 

Zondag 24 juli 

Vandaag maken wij een mooie 

toeristische route over de pass 

Thurn  die op een hoogte ligt 

van 1273 m. U heeft op deze 

dag schitterende uitzichten dus 

vergeet Uw fototoestel niet. 

Uiteraard maken we meerdere 

stops. We gaan ook naar de 

Krimmler Wasserfälle waar het 

water met zeer veel kracht 380 

m. in drie fases naar beneden 

valt. Het is één van de hoogste 

watervallen ter wereld. Nadien 

zetten we onze tocht voort rich-

ting het hotel waar we dineren. 

De avond wordt weer ingevuld 

met live muziek. 

Na het ontbijt heeft U even de tijd om 

Mayrhofen te verkennen. Na de middag 

rijden we naar het mooie plaatsje Kuf-

stein. Het plaatsje is bekend door het 

mooie Kufstein lied en telt 18.000 inwo-

ners. Het stadje ligt aan het Kaiserge-

bergte en midden door Kufstein loopt de 

rivier die Grünne Inn. Het heeft een gezel-

lig oud centrum met vele kleine winkeltjes 

waar U voldoende de  tijd krijgt. Het is 

zeker een aanrader om met  het de pano-

ramabahn Kaiser Maximilian naar boven 

te gaan naar het kasteel Fustung waar U 

een prachtig uitzicht Daarna rijden we 

terug naar het hotel voor het diner en 

aansluitend een mooie muziekavond. 

Na het ontbijt vertrekken we naar Seefeld. 

De plaats is een zeer bekend skigebied en 

ligt op een hoogte van 1200 m. in het Kar-

wendel gebied, en telt 3000 inwoners. Hier 

gaan we een koetsentocht maken door het 

prachtige natuurgebied . Nadien rijden we 

met de bus door naar het plaatsje Mösern 

naar de Vredesklok. De klok is gemaakt ter 

ere van het 25 jarig bestaan van de werkge-

versorganisatie de Alpenländer als symbool 

voor de vrede in de Alpen. De klok weegt 

meer dan 10 ton en om 17.00 uur brengt de 

klok dagelijks haar boodschap ten gehore 

met een imposant geluid. Bij terugkeer in 

het hotel staat het diner klaar gevolgd door 

een avond live muziek.  

Deze ochtend rijden we naar de 

KundlKlamm in Kundl. De klamm is 

een prachtig natuurwonder en ver-

bindt Hochtal Wildschönau met het 

Unterinntal. U wordt met een bum-

melzug 4 km de klamm ingebracht 

waar U daarna te voet  2,5 km kunt 

wandelen langs de rivier en de im-

posante rotsen. Geniet vooral ook 

van de prachtige natuur, aan het 

einde van de klamm is een restau-

rant waar U eventueel iets kunt nut-

tigen, voordat U weer in de bus 

stapt. Op de terugweg naar het ho-

tel  houden nog even een stop in 

het  glasstadje Rattenberg. Het toe-

ristische plaatsje langs de rivier de 

Inn, met de leuke winkeltjes heeft u 

even tijd voor U zelf. 

Vandaag rijden we naar de Alt-

stad Vipetino in Italië. De stad 

heeft 6000 inwoners en is 500 

jaar oud. Het symbool van de 

stad is de Twelve Tower die 46 

meter hoog is, ook ziet U hier de 

prachtige huizen met erkers, 

trapgevels ,sierlijke borden. Hier 

heeft U voldoende de tijd om te 

winkelen of om te genieten op 

het terras. In de namiddag ver-

trekken wij weer terug naar het 

hotel en ‘s avonds is er live mu-

ziek. 

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 onder-

weg meerdere stops. Tegen 

de avond arriveren wij in De-

nekamp, 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 heeft U een vrije 

dag. 

Tips:  Met de kabelbaan  

 stadstreintje, winkelen. 
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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; 

- Lunch bij een nostalgisch restaurant; 

- Muziekavond; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                    Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  p.d. 

 

 

          Oostenrijk 

    8 dagen Velturno 

       Vertrek 28 juli 

             € 795,- 



19 

Donderdag 28 juli 

Vrijdag 29 juli 

Zaterdag 30 juli 

Zondag 31 juli 

Maandag 1 augustus 

Dinsdag 2 augustus 

Woensdag 3 augustus 

Donderdag 4 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 be-

kend 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 boot-

tocht te maken, of langs de boule-

vard 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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       Oostenrijk 

  8 dagen Flachau 

 Vertrek 9 augustus 

          € 799,- 

   De Schitterende  

bergen van Flachau 

We verblijven in hotel Forellenhof dat gelegen is dicht bij het centrum van Flachau. 

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

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

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

De meeste kamers hebben een balkon. 

Flachau is een gemeente in het district Sankt Johann 

im Pongau in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg. Het 

dorp heeft 2600 inwoners. Vele Nederlanders kennen 

het ook als een bekend skigebied. Flachau heeft een 

lange weg door het dal en door het dorp loopt het rivier-

tje de Enns. 

               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; 

- Berghut Chrisl Alm met live muziek; 

- Bootvaart Wolfgangsee; 

- Frühschoppen in Flachau; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                    Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  p.d. 
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Dinsdag 9 augustus 

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 Forellenhof in Flachau Oos-

tenrijk. Na het inchecken staat er een 

heerlijk diner voor U klaar. 

Woensdag 10 augustus  

Na het ontbijt heeft U tijd voor U zelf 

om het dorp te verkennen. Daarna rij-

den we via een mooie panorama tocht 

door de bergen naar het plaatsje 

Trattberg. We bezoeken daar de berg-

hut Christl Alm op een hoogte van 

1758 meter. Je komt middenin de hoge 

alpenweide waar in de zomer vele run-

deren en paarden grazen. Bij de alm is 

Tiroler muziek en met schitterende 

uitzichten wordt het een gezellige mid-

dag. Bij terugkeer in het hotel staat het 

diner voor U Klaar. 

 

Donderdag 11 augustus 

Na het ontbijt  gaan we richting de Alt-

stad Villach. De plaats voelt heel zui-

delijk aan mede door de ligging vlakbij 

Italie. De Altstad ligt rond de haupt-

platz en de Kirchenplatz hier vindt U 

ook de Pfarrkirche St. Jakob uit de 12e 

eeuw. De Hauptplatz is een langgerekt 

middeleeuws plein, daar vindt U de 

terrasjes, winkels, musea, galerieën 

etc. De gebouwen zijn vaak honder-

den jaren oud en in allerlei vrolijke tin-

ten beschilderd. Als U de hoofdstraat 

uitloopt daar vindt U de rivier de Drau 

een prachtig moment voor een foto-

shoot. Hier heeft U voldoende de tijd 

om de stad te verkennen. 

Vrijdag 12 augustus 

Vandaag rijden we naar het plaatsje 

St. Gilgen de geboorteplaats van 

moeder van Mozart. Vandaar uit va-

ren we met de boot naar St. Wolf-

gang. Daar vindt U het hotel Weissen 

Rössl dat bekend is door de musical 

im weissen Rössl, wat nu een wereld 

beroemd hotel is. Hier heeft U de vrije 

tijd om te kunnen genieten van het 

mooie plaatsje. Nadien wordt U weer 

opgehaald door de chauffeur en keren 

we terug naar het hotel 

Zaterdag 13 augustus  

Deze dag rijden we eerst naar de 

Gosausee daar hebt U een fantas-

tisch uitzicht met op de achtergrond 

van het meer het Dachstein gebergte. 

U hebt hier de gelegenheid om een 

wandeling te maken of heerlijk genie-

ten van het prachtige uitzicht vanaf 

het terras bij de Alm. Daarna rijden 

we naar Hallstatt waar maar 800 in-

woners wonen. Het is een bizar dorp-

je onder de rotswanden van de 3000 

meter hoge Dachstein. Je vindt hier 

de oudste zoutmijn van Europa en 

prachtig om te zien hoe ze die huisjes 

tegen de rotswand hebben gebouwd. 

De Chinezen zijn helemaal gek op dit 

dorp zodat ze in hun land het dorpje 

helemaal nagebouwd hebben. Hall-

statt heeft ook het enige UNESCO 

natuur en werelderfgoed van de Al-

pen. Hier kunt U heerlijk een paar 

uurtjes van genieten. Vervolgens rij-

den we door naar Abtenau waar U 

door ons koffie met gebak krijgen 

aangeboden. Bij terugkeer in het ho-

tel staat het diner weer voor U klaar 

Zondag 14 augustus 

Na het ontbijt gaan we Früh-

schoppen in de musistadl in 

Flachau met tiroler muziek 

wordt het een gezellige dag. 

Nadien heeft U even tijd 

voor U zelf. ‘s Avonds staat 

het diner weer voor u klaar 

Maandag 15 augustus 

Vandaag heeft U een vrije dag 

Tips: U kunt met de lift om-

hoog, wandelen of heerlijk uit-

rusten bij het hotel etc.  

Dinsdag 16 augustus 

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 onder-

weg meerdere stops. Tegen 

de avond arriveren wij in De-

nekamp, 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.   
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           Duitsland 

 6 dagen Schwarzwald 

  Vertrek 20 augustus 

             € 650,- 

Het mooie Schwarzwald 

Hotel Riegelerhof 

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

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

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

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; 

- Schwarzwald Hochalmstrasse; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                     

                    Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  p.d. 
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Zaterdag 20 augustus 

 

Vertrek 's morgens om 08.00 uur bij 

het restaurant ‘t Wubbenhof in De-

nekamp. 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. 

Zondag 21 augustus 

Vandaag vertrekken we via een 

toeristische route over de Schwar-

zwald Hochstrasse. De weg biedt 

een betoverend uitzicht op onder 

meer het Rijndal en de Vogezen. 

Niet te vergeten is dat de prachtige 

natuur zeker uitnodigt om foto’s te 

maken en te genieten van de be-

zienswaardigheden langs deze 

route. Dus vergeet deze dag je 

fototoestel niet, uiteraard stoppen 

we meerdere keren.  

Maandag 22 augustus 

Deze dag rijden we de grens over 

naar Frankrijk naar de mooie stad 

Straatsburg. Daar kunt U de mooi-

ste kathedraal van Frankrijk be-

wonderen de kerk is 142 m. hoog. 

De kerk is gebouwd van roze zand-

steen en heeft enorm veel details, 

bogen, zuilen en beelden. De voor-

gevel met de pinakels van meer 

dan 10 m. hoog. Het beklimmen 

van de toren is een forse klim van 

330 treden. Hier krijgt U de gele-

genheid om de stad te verkennen 

of om heerlijk te winkelen. Uiter-

aard kunt U ook vanaf een terras 

genieten van de mooie omgeving.. 

Nadien keren wij terug naar het 

hotel voor het diner.  

Dinsdag 23 augustus 

Deze dag gaan we naar de Alt-

stadt Freiburg en maken we on-

derweg een stop bij de Titisee 

waar u even kunt genieten van het 

mooie uitzicht. Daarna rijden we 

door naar de Altstadt Freiburg het 

is de hoofdstad van Schwarzwald. 

U kunt de stad op eigen gelegen-

heid verkennen. De Münsterplatz 

is het midden van de oude stad 

met de schilderachtige historische 

mooie gevels. Natuurlijk kunt U 

ook een bezoekje brengen aan de 

oude Kathedraal met de 116 me-

ter hoge toren, het is een gotische 

bouwkunst. Zeker de moeite 

waard. Bij terugkeer in het hotel 

staat het diner voor U klaar.  

Woensdag 24 augustus 

Vandaag na het ontbijt vertrek-

ken wij richting Frankrijk naar 

het mooie plaats Colmar in Ell-

zas dat 68.000 inwoners heeft. 

De charme van Colmar zijn de 

vakwerkhuizen, de grachten en 

een centrum vol bloemen. Er 

zijn een groot aantal straatjes 

met prachtige gekleurde huizen. 

Door de stad loopt het riviertje 

de Lauch. Het gebied hier om 

heen wordt zelfs wel klein Vene-

tië genoemd. De stad noemt 

zich ook wel de wijnhoofdstad 

van Elzas. Dus het is het probe-

ren waard om heerlijk op het 

terras een wijntje te nuttigen. U 

krijgt hier voldoende de tijd om 

alles te bewonderen. Nadien 

keren we terug naar het hotel.  

Donderdag 25 augustus 

Na een vroeg ontbijt vertrek-

ken wij om 08.00 uur richting 

Nederland. Opnieuw kunt U 

rekenen op een smakelijke 

culinaire verzorging in de bus 

en uiteraard zijn er onderweg 

enkele stops. Tegen de 

avond arriveren wij in Dene-

kamp, 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.   
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     Parel van Karintië 

Seeboden ligt aan de Millstättersee in de provincie 

Karintië en is op één na het grootste meer van Oos-

tenrijk. Seeboden ligt op een hoogte van 580 meter 

en telt 6000 inwoners. De laatste jaren is Seeboden 

uitgegroeid tot een geliefd bad en kuuroord. Het mil-

de klimaat zorgt er voor dat je in de zomer kunt 

zwemmen in de Millstättersee, de temperatuur van 

het water kan oplopen tot 27 graden. 

We verblijven in hotel Moserhof dat gelegen is in het centrum van Seeboden. 

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

Het hotel beschikt over een lift, wifi, wellness, buiten natuurbad, 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 28 augustus 

           € 799,- 

                  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; 

- Boottocht Ossiacher see; 

- Tour over de Nockalm Strasse; 

- Tour over de Malta Hochstrasse; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner.  
                  

                Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  p.d. 

  Millstättersee 
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Woensdag 31 augustus 

Maandag 29 augustus 

Donderdag 1 september 

Vrijdag 2 september 

Dinsdag 30 augustus 

Zondag 4 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 

Moserhof in Seeboden in Karintië. Na 

het inchecken wacht ons daar een 

heerlijk diner.  

Na het ontbijt heeft U vrije tijd voor U 

zelf om het dorp te verkennen. Daarna 

rijden we naar de Altstadt Villach. De 

plaats voelt heel zuidelijk aan mede 

door de ligging vlakbij Italië. De Alt-

stadt ligt rond de Hauptplatz en de 

Kirchenplatz hier vindt U ook de 

Pfarrkirche St. Jakob uit de 12e eeuw. 

De Hauptplatz is een langgerekt mid-

deleeuws plein, daar vindt U ook de 

kleine straatjes met terrassen, musea, 

galerieën, restaurantjes en leuke win-

kels. De gebouwen zijn vaak honder-

den jaren oud en in allerlei vrolijke 

tinten geschilderd. Hier krijgt U vol-

doende de tijd om de mooie stad te 

verkennen. Bij terugkomst in het hotel 

staat wederom het diner klaar. 

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 een tour maken 

langs het water. U krijgt hier voldoen-

de de  tijd om van deze prachtige om-

geving te kunnen genieten.  

Vandaag rijden we naar de Ossia-

cher see wat een oppervlakte heeft 

van 10km² en 11 km lang is. Hier 

gaan we een boottocht maken naar 

barrokke Stift. De kerk werd ge-

bouwd in het jaar 1000 en is dan 

ook de oudste kerk van karintië. De 

kerk werd tussen 1737 en1746  

bijna volledig gerenoveerd in ba-

roksteil. Hier kunt U even genieten 

van de kerk met de prachtige be-

schilderingen. U kunt daarna even 

wat nuttigen op het terras bij een 

restaurant voordat de bus U weer 

terug rijd naar het hotel waar het 

diner weer voor U klaar staat.  

Vandaag maken we een adembe-

nemende tocht over de Nockalm 

Strasse. Het is één van de mooiste 

Alpenwegen van Karintië. De weg 

verbindt de plaatsen Innerkerms in 

het noorden en Ebene Reicheau in 

het zuiden via een 35 kilometer lan-

ge weg door de bergen. Tijdens de 

52 haarspeldbochten wordt je conti-

nue getrakteerd op prachtige uit-

zichten in de schitterende natuur. 

Dus vergeet deze dag Uw fototoe-

stel 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.   

Zaterdag 3 september 

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips:  Wandelen naar de Millstät-

ter see, winkelen, heerlijk uitrusten 

bij het natuurbad in het hotel 

Na het ontbijt maken we een prachti-

ge tour over de Malta Hochstrasse 

naar de stuwdam de Kölnbrein op 

een hoogte van bijna 2000 meter. De 

Malta Hochstrasse met de haarspel-

bochten en de rotsige tunnels is om-

geven door de prachtige natuur en de 

mooie watervallen. Als we zijn aange-

komen bij de stuwdam van 200 meter 

de hoogste van Oostenrijk, kunt U 

hier een korte wandeling maken over 

de dam en genieten van het prachtige 

uitzicht. Op de terugweg rijden wij 

naar het kunstenaars plaatsje 

Gmünd. Het plaatsje is één van de 

oudste stadjes van Oostenrijk. Met de 

goed bewaarde middeleeuwse stra-

ten en pleinen heeft het een kerk met 

twee wegen wat een begaanbare weg 

is. Aan de ene kant van de weg is het 

heiligdom en aan de andere kant van 

de weg zit de predikant. Hier heeft U 

een paar uurtjes de vrije tijd.  

  Millstättersee 

Zondag 28 augustus 
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          Oostenrijk 

   7 dagen Lermoos 

 Vertrek 9 september 

            € 785,- 

           Almabtrieb  

  De mooiste traditie 

We verblijven in hotel Bergland met uitzicht op de Zugspitze middenin het centrum van Lermoos. 

In het dorp bevinden zich 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.  

Lermoos is een gemeente in het district Reutte, in de 

Oostenrijkse deelstaat Tirol, het ligt tussen de Lecht-

aler Alpen, Ammergauer Alpen en het Wettersteinge-

bergte. Lermoos telt +/- 1400 inwoners. Lermoos ligt 

middenin de Tiroler Zugspitz Arena en wordt betiteld 

als één van de gezelligste dorpen uit de regio. Vanuit 

het dorp heb je een fantastisch uitzicht op de impo-

sante Zugspitze met een hoogte van 2962 meter is 

het de hoogste berg van Duitsland.  

             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; 

- buffetavond met live muziek; 

- Treintje naar een waterval; 

- Almabtrieb; 

- Reschenpas; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner.                                  
                   

                Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  p.d. 

 Lermoos 
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Vrijdag 9 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 berg-

land in Lermoos. Na het inchec-

ken wacht ons daar een heerlijk diner.  

Zaterdag 10 september 

Vanochtend heeft U een vrije och-

tend en kunt U het dorp verkennen. 

Na de middag vertrekken wij naar 

Rinnen voor een tocht met een trein-

tje door de prachtige natuur naar 

een waterval. Daarvan te hebben 

genoten keren wij terug met het 

treintje naar een hotel waar we ge-

zellige Tiroler muziek hebben. ‘s 

Avonds heeft de kok weer iets lek-

kers voor U klaar gemaakt. 

Zondag 11 september 

Maandag 12 september Woensdag 14 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 16 september 

Vandaag rijden we via een mooie route 

over de Reschenpas naar de Re-

schensee. De Reschensee is ontstaan 

na de bouw van de stuwdam in 1950. 

Ooit lag hier het dorp Graun, maar 

dankzij de dam kwam dit dorp onder 

water te staan. Veel huizen en gebou-

wen in het dorp werd gesloopt, alleen 

de kerktoren van Alt-Graun is blijven 

staan en steekt nu nog boven het 

blauwgroene water van het meer uit. 

Het is een prachtig plaatje om te be-

wonderen. (dus vergeet Uw fototoestel 

niet). Na een korte pauze rijden we 

naar een restaurant in Nauders waar U 

de gelegenheid krijgt om iets te nutti-

gen. Daarna rijden we naar het mooie 

Zwitserse plaatsje Samnuan dat in een 

belastingvrije zone ligt en is een ideale 

plek om voordelig te winkelen. Het is 

schitterend gelegen en U kunt hier ook 

onder genot van een drankje heerlijk 

op een terrasje genieten van de uit-

zichten. 

Vandaag rijden wij naar Mittenwald 

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 ge-

rechten. De Almabtrieb is een dank-

betuiging aan de schepper, dat hij het 

vee voor alle onheil heeft behoed. Het 

is een oude boerentraditie uit de Al-

pen en het is zeker de moeite waard 

om dit spectaculaire gebeuren een 

keer mee te maken.  

    Lermoos 

Deze dag rijden wij naar de 

mooie plaats Innsbruck. De stad 

ligt aan de rivier de Grünen Inn 

en is ook heel erg bekend door 

het gebouw met het gouden dak. 

In het centrum bevinden zich 

meerdere oude gebouwen. O.l.v. 

een gids krijgen we eerst een 

tour met de bus door de stad, 

daarna gaan we wandelend met 

de gids door de stad naar de 

mooiste bezienswaardigheden. 

Nadien heeft U heerlijk de vrije 

tijd  voordat we weer terug keren 

naar het hotel.  

Donderdag 15 september 

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips: Met de lift naar boven, een 

 wandeling maken of winkelen. 

Dinsdag 13 september 

Vandaag rijden wij via een toeris-

tische route naar Beieren naar de 

Abdij van Ettal. De kloostermuren 

zijn bijna 700 jaar oud. In de 18e 

eeuw kreeg het klooster en ba-

rokke uitstraling en werd in de 

20e eeuw helemaal gerenoveerd. 

Hier krijgt U een rondleiding o.l.v. 

een gids inclusief een bierproe-

verij. Het is adembenemend om 

het hier te bewonderen. Nadien 

rijden we door naar Oberammer-

gau  met de prachtige beschilder-

de huizen. Hier heeft U voldoen-

de de vrije tijd om even te winke-

len of op een terras iets nuttigen. 

Daarna rijden we weer terug naar 

het hotel. 
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         Oostenrijk 

   7 dagen kirchberg 

 Vertrek 19 september 

            € 715,- 

      Almabtrieb  

Het kleurrijke 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; 

- Twee drankjes bij het eten; 

- Welkomstdrankje; 

- koffie met gebak; 

- Krimmler Wasserfälle; 

- Entree Kundler Klamm; 

- Almabtrieb; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner. 
                        

                     Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  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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maandag 19 september 

Dinsdag 20 september 

Woensdag 21 september 

Donderdag 22 september 

Vrijdag 23 september  

Zaterdag 24 september 

Zondag 25 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 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 ne-

men. En wensen wij U welkom 

thuis, waar U nog lang kunt nage-

nieten van deze geweldige reis. 

Vandaag rijden wij naar Hopfgarten-

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.  

Vandaag maken wij een mooie toe-

ristische route over de pass Thurn 

die op een hoogte ligt van 1273 m. U 

heeft op deze dag schitterende uit-

zichten dus vergeet Uw fototoestel 

niet. Uiteraard maken we meerdere 

stops. We gaan ook naar de Krimm-

ler Wasserfälle waar het water met 

zeer veel kracht 380 m. in drie fases 

naar beneden valt. Het is één van de 

hoogste watervallen ter wereld. Na-

dien zetten we onze tocht voort rich-

ting het hotel waar we dineren.   

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 Kufstein. Het plaatsje is 

bekend door het mooie Kufstein lied 

en telt 18.000 inwoners. Het stadje 

ligt aan het Kaisergebergte en mid-

den door Kufstein loopt de rivier die 

Grünne Inn. Het heeft een gezellig 

oud centrum met vele kleine winkel-

tjes waar U voldoende de  tijd krijgt. 

Het is zeker een aanrader om met  

het de panoramabahn Kaiser Maxi-

milian naar boven te gaan naar het 

kasteel Fustung waar U een prach-

tig uitzicht heeft. Daarna rijden we 

terug naar het hotel voor het diner. 

Vandaag rijden we naar de 

Kundler Klamm één van de mooi-

ste natuurkloven van Oostenrijk. 

De natuurkloof verbindt Wild 

Schönau met het Tiroolse Inntal 

en is uitgesleten door de Ache een 

zijrivier van de Inn. We worden 

daar door een boemeltreintje 4 

kilometer de kloof ingebracht, 

waar we daarna te voet (+/- 2,5 

kilometer) verder gaan over de 

mooie brede wandelpaden langs 

de rivier. Hier kunt U genieten van 

de indrukwekkende hoge rotswan-

den, de watervalletjes en de 

prachtige natuur. Aan het einde 

van de Klamm is een restaurantje 

waar U eventueel iets kunt nutti-

gen. Daarna wordt U door de bus 

weer opgehaald en rijden we terug 

naar het hotel waar het diner voor 

U klaar staat.  

KIRCHBERG 
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           Oostenrijk 

   7 dagen Kirchberg 

 Vertrek 28 september 

             € 835,-  

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 inwo-

ners en dit is voor Tiroler begrippen niet weinig. De 

populariteit van dit gebied is te danken aan het 

mooie 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; 

- Welkomstdrankje; 

- 's Morgens ontbijtbuffet; 

- 's Avonds 4-gangen diner; 

- Twee drankjes tijdens het eten; 

- koffie met gebak; 

- Entree muziekavonden Ellmau; 

- Bauernmarkt Ellmau; 

- Boottocht Achensee; 

- Gondelbahn; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner.                                  
                    

              Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  p.d. 

 

  KIRCHBERG 

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

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.  

Een prachtig festival 
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Woensdag 28 september 
 

Donderdag 29 september 

Vrijdag 30 september 

Zaterdag 1 oktober 

Vanochtend na het ontbijt vertrek-

ken wij naar de Achensee, het meer 

heeft een lengte van 9 km. en is 1 

km. breed met een diepte van 133 

m. Hier gaan we een boottocht ma-

ken en kunt U genieten van de 

mooie natuur vanaf het water. 

Daarna heeft U nog even de tijd om 

door het dorp te wandelen. Bij te-

rugkeer in het hotel staat het diner 

voor U klaar. ’s Avonds om 20.00 

uur start er in Ellmau een schlager 

muziek avond met optredens van: 

Melissa Naschenweng, Fantasy, 

Jürgen Drews.  

Zondag 2 oktober 

maandag 3 oktober 

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. 

KIRCHBERG 

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. 

Vandaag hebben we Frühschoppen 

op de berg. We gaan met de lift om-

hoog en kunt u onderweg genieten 

van de prachtige Kitzbüheler Alpen. 

Boven aangekomen is er veel gezel-

ligheid met live muziek en tevens kunt 

U het schitterende panorama uitzicht 

bewonderen. Na een paar uurtjes 

bovenop de berg gaan wij terug naar 

het hotel waar het diner weer voor u 

klaar staat. Dan gaan we richting Ell-

mau voor een Tiroler avond met op-

tredens van: Kerstin Ott en Howard 

Carpendale. 

Vandaag na het ontbijt heeft U even 

vrije tijd voor U zelf. We vertrekken 

tegen de middag naar een Bauer-

markt in Ellmau waar vele streekpro-

ducten zoals: käse, Bauernbrot mit 

speck en natuurlijk de Tiroler snaps 

wordt verkocht. Natuurlijk mag de 

muziek ook niet ontbreken die op 

verschillende plekken is. ‘s Avonds 

na het diner rijden we weer naar 

Ellmau voor de highlight avond met 

optredens van : Nik P. Hansi Hin-

terseer, Francine Jordi Na deze 

mooie  muziekavonden keren wij 

terug naar het hotel. 

Muziek Ellmau 

Dinsdag 4 oktober 

Vandaag heeft U een vrije dag. 

Tips:  Met de kabelbaan  

 Wandelen of winkelen etc. 

Vandaag gaan we Frühschoppen 

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 meter. De 

gezellige stube en het mooie zon-

neterras met een prachtig uitzicht 

op de Karwendel kunt U hier heer-

lijk ontspannen. Ook kunt U de 

spek / kaas Alm bezoeken uit de 

16e eeuw, hier zijn meerdere pro-

ducten verkrijgbaar zoals: kaas, 

spek, boter, melk, honing etc. Na 

veel gezelligheid rijden we weer 

terug naar het hotel. 
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                Duitsland 

 5 dagen Gräfenberg 

 Vertrek 8 december 

            € 550,- 

  
Kerstsfeer 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; 

- Welkomstdrankje; 

- 's Morgens ontbijt; 

- 's Avonds diner; 

- 1 avond dinerbuffet en muziek; 

- Alle genoemde excursies; 

- Afscheidsdiner.                                  

                  Exclusief 

- Reis-,Annuleringsverzekering; 

- Consumpties etc. die niet door de  

  organisatie worden aangeboden; 

- 1 pers. Kamer toeslag € 15,00  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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Donderdag 8 december 

Vrijdag 9 december 

Zaterdag 10 december Zondag 11 december 

Maandag 12 december 

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 Haidhof aan. Na het 

inchecken heeft U nog even tijd voor U 

zelf en kunnen we ‘s avonds aanschui-

ven voor een heerlijk diner. 

Vanochtend na een rustig ontbijt heeft 

U even tijd voor U zelf. Daarna ver-

trekken wij naar de kerstmarkt in Bay-

reuth, met de vele kraampjes met 

vele eigen gemaakt streekproducten, 

maar ook keramiek, design kaarsen, 

handpoppen, sieraden en kerstversie-

ring etc. De kerstmarkt is verlicht met 

ongeveer zeven kilometer lange ver-

lichting en natuurlijk ontbreekt de gro-

te kerstboom in het midden van de 

markt ook niet. Om te zorgen dat U 

zonder honger weg gaat zijn er ook 

vele lekkernijen te koop. Terug in het 

hotel wacht u een heerlijk diner. 

Vandaag na het ontbijt vertrekken 

wij naar Neurenberg één van de 

oudste steden van Duitsland waar 

ook zeer oude historische gebou-

wen staan, net zoals de kerst-

markt die al in 1628 plaatsvond. 

De kerstmarkt is opgebouwd op 

een marktplein waar ook de Frau-

enkirche staat die ook zeker een 

bezoekje waard is. De specialiteit 

van Neurenberg is de Sizzling 

Rostbratwurst, Lebkuchen, Marzi-

pan en het beroemde gember-

brood. En natuurlijk mag je een  

heerlijk glaasje Glühwein niet mis-

sen. Nadien keren wij weer terug 

naar het hotel waar de kok U iets 

lekkers heeft klaar gemaakt. De 

avond wordt ingevuld met een 

gezellige muziekavond.  

Deze dag rijden we naar de 

mooie stad Bamberg. Op het 

Maximilianplatz is de mooie 

kerstmarkt opgebouwd. Midden 

in de oude stad met zijn verlichte 

en versierde winkels en straten 

ruikt het naar worst en gerooster-

de amandelen, naar glühwein en 

peperkoek. Bij de marktkramen 

kunt U vele streekproducten, 

kerstversieringen, handwerk en 

hoogwaardige artikelen voor de-

coratie kopen. Geniet ook vooral 

van de historische gebouwen en 

de mooie winkels. Nadien 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 
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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 



35 

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. Daar 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     


