
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Kirchberg in Tirol
Genieten in het hart van de Kitzbühler Alpen
in top 4* hotel

Wat Oostenrijkse gastvrijheid is, zult u ervaren tijdens deze 8-daagse
reis naar Kirchberg. We laten u kennismaken met de intrigerende
omgeving, de Oostenrijkse ‘gemütlichkeit’ van Kirchberg en de
prachtige omringende bergwereld. Een middeleeuws kerkje vormt
het centrale punt in het stadje, dat omringd wordt door vele winkels,
konditoreien en gezellige terrasjes. Verheug u op uitstapjes naar o.a.
de stad van Mozart: Salzburg, Kitzbühel, Swarovski Kristallwelten en
Rattenberg. De ritten naar de Grossglockner en het natuurgebied
Karwendel zullen u nog lang heugen, want hier is de Oostenrijkse
natuur misschien wel het allermooist. Een reis voor fans van de
Oostenrijkse bergen en Oostenrijkse “gemütlichkeit”! Ook op culinair
gebied kunt u volop genieten. Kortom, een reis met alle ingrediënten
voor een geslaagde vakantie!

Dag 1 - Heenreis

Vanuit Zuid-Limburg reizen we via Frankfurt, Neurenberg en
München naar onze vakantiebestemming Kirchberg, waar we in de
avond arriveren. Na het inchecken genieten we van een
welkomstdrankje en het diner in ons hotel.

8 dagen vanaf
€ 995,- p.p.

Vertrekdata
23 juli 2023 €995

19 september
2023

€995
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Dag 2 - Karwendelgebergte - Pertisau - Achensee
- Gramai Alm

Vandaag staat na het heerlijke ontbijt een mooie tocht door het
beschermd natuurgebied “Karwendel” op het programma. We rijden
naar het grootste meer van Tirol, de Achensee. We bezoeken het
pittoreske Pertisau, waar het goed vertoeven is. Eventueel kunt u een
boottocht maken over de Achensee (excl. reissom). In de namiddag
rijden we naar de Gramai Alm, gelegen op 1263m hoogte. Hier kunt u
genieten van een schitterende natuurcoulisse en grazende gemzen.

Dag 3 - Kaisergebergte - Kufstein - Griesneralm
Deze dag maken wij een mooie natuurtocht rondom het
‘Kaisergebirge’. Via Going am Wilder Kaiser en Ellmau rijden wij voor
een bezoek naar de veelbezongen vestingstad Kufstein, de parel van
Tirol, een charmante stad met haar historische Middeleeuwse
Römerhofgasse & moderne boetiekjes aan rivier de Inn. Vervolgens
rijden wij door een deels bosrijk en imponerend berglandschap, via
Ebbs, Walchsee en Schwendt naar Griesenau. Hier buigen wij af naar
het Kaiserbachtal en brengen een bezoek aan de Griesneralm. Aan
het einde van de middag brengt de touringcar ons, via Sankt Johann
in Tirol, weer terug naar ons hotel in Kirchberg.

Dag 4 - Grossglockner

Op de vierde dag staat een van de hoogtepunten van onze reis op het
programma. We bezoeken de Grossglockner, met een hoogte van
3798 meter de hoogste berg van Oostenrijk. We beklimmen met de
touringcar de berg via de Hochalpenstrasse, die door het
Nationaalpark Hohe Tauern loopt. Halverwege maken we een
koffiestop, waar u wellicht de bekende ” Murmeltieren” kunt spotten.

Dag 5 - Kitzbühel

Vandaag rijden we naar het mondaine Kitzbühel. Laat u verrassen
door dit gezellige dorp vol glamour en traditie. De bekende bergen
Hahnenkamm en Kitzbüheler Horn flankeren de stad. Deze namiddag
geniet u van de “kaffee und kuchen” in ons hotel. Vanavond wederom
heerlijk dineren in ons hotel.

Dag 6 - Salzburg

Na het ontbijt bezoeken we het prachtige Salzburg. In de eerste
plaats is Salzburg natuurlijk de stad van de muziek. Een gids geeft ons
een rondleiding door deze historische stad, waarvan de
schilderachtige binnenstad niet voor niets op de werelderfgoedlijst
staat.

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

Verblijf 7 nachten in hotel Zentral ****
op basis van halfpension

Welkomstdrankje

1x gezellige koffie-middag met
huisgemaakt gebak

Dagelijks 2 kleine drankjes per
persoon bij het diner

Excursie Salzburg incl.
stadswandeling met gids

Excursies Grossglockner, Rattenberg,
Pertisau

Mooie panoramatours
Karwendelgebergte &
Kaisergebergte

Excursies Kitzbühel & Kufstein

Excursie Swarovski Kristallwelten
Wattens (exclusief entree) en
glasstad Rattenberg (exclusief
entree)

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Boottocht Achensee (optioneel)

Entree Swarovski Kristallwelten (ca. €
23,-)

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Dag 7 - Swarovski Kristallwelten Wattens -
Rattenberg 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Wattens met zijn speciale
museum met een groot park (excl. reissom, ca € 23,-), écht de moeite
waard. Binnen zijn een groot aantal ruimtes met bijzondere
kunstuitingen, die merendeels zijn opgebouwd uit diverse kristallen.
Bekende namen uit de modewereld hebben hieraan meegewerkt.
Dan is er buiten natuurlijk ook nog een heel bijzonder park! Na de
lunch rijden wij naar glasstad Rattenberg, de kleinste stad van
Oostenrijk. U kunt flaneren door de straatjes, winkelen, neerstrijken
voor een kop koffie of op eigen gelegenheid een glasblazerij
bezoeken. Het kleine stadje Rattenberg, ligt aan de rechteroever van
de Inn. Het lijkt wel of de tijd hier sinds de 17de eeuw heeft stilgestaan.
In de ‘Südtiroler-Strasse’ zijn nog glaskunstenaars aan het werk en
kunt u hun kleine kunststukken bewonderen.

 

 

Dag 8 - Terugreis

We verlaten na een vroeg ontbijt onze vakantieplaats en reizen via
München, Neurenberg en Frankfurt met diverse stops onderweg
terug naar Limburg

Hotelinformatie

Hotel Zentral ****

U verblijft in dit zeer goed gewaardeerde 4* superior hotel, gelegen in
het centrum van Kirchberg. Uw kamer is comfortabel ingericht met
een badkamer met douche/toilet, satelliet tv, telefoon, kluisje en
balkon. Het hotel beschikt over een uitgebreide wellness. U kunt
genieten van een drankje aan de bar of in de vernieuwde lounge. En
in de avond schuift u aan voor een heerlijk diner in het sfeervolle
restaurant.

Hotel verzorging: Halfpension "plus"
Eenpersoonskamer : € 154,-

Hotel website: https://www.hotel-zentral.at/

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers 25
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Hotel adres: Hotel Zentral Kirchburg In Tirol, Stöcklfeld 7, Kirchberg in
Tirol, Oostenrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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