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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Zillertaler Muzikanten Parade
Muzikaal Zillertal op z’n best met veel
inclusief!
De meest complete en geliefde Oostenrijk-reis! In het hart van het
Zillertal ligt Uderns. Deze bestemming combineert muziek, prachtige
excursies en een top hotel! Genieten, plezier, vrolijk zijn en muziek zijn
de ingrediënten van deze reis. Elke namiddag staan koffie en gebak
voor u klaar en elke avond kunt u genieten van kwalitatief
hoogstaande muziekoptredens van artiesten uit het Zillertal in uw
hotel, allemaal in de prijs inbegrepen. Overdag laten wij u in de
schitterende bergwereld van Innsbruck, Vipiteno, Hintertux,
Mayrhofen, Kufstein, de Krimmler watervallen en het Kaisergebirge
zien. Kortom een reis waarbij genieten van volkstümliche muziek en

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 979,- p.p.

Vertrekdata
18 juni 2023

€979

27 augustus 2023

€995

de Oostenrijkse bergen hand in hand gaan.

Dag 1 - Heenreis
Onze luxe touringcar brengt u vanuit uw Limburgse opstapplaats
naar Uderns in het Zillertal. Na het inchecken en kennismaken met
het hotel kunt u genieten van het diner, alle tafeldranken zijn inclusief
(bier/wijn/non-alcoholische dranken). Daarna nog originele Obstler als
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welkomstdrankje en er wordt een film gedraaid over het gebied
Zillertal.

Dag 2 - Wandeling & rondrit Uderns
Iedere ochtend kunt u heerlijk uitgebreid ontbijten, er is zoveel keus
aan het buffet! We gaan de omgeving van Uderns verkennen, onder
leiding van een gids maakt u een wandeling door het dorp die eindigt
bij de bedevaartkerk Pankrazberger. In de namiddag maakt u per
oldtimertractor een rit door deze bekende vakantieregio. Zoals elke
namiddag staat koffie met gebak voor u klaar (in reissom
inbegrepen). Na genoten te hebben van het diner, begint de
Pachmaiers Zillertaler Muzikantenparade vanavond met een
optreden van “SHOWTRIO HOCHTIROL”

Dag 3 - Kaisergebirge & Kufstein
Een mooie rondrit door het Kaisergebirge en de Wilder Kaiser. We
bezoeken Kufstein, de bezongen “Parel van Tirol”. In het centrum ligt
het Kufstein kasteel, meer dan 800 jaar oud en niet alleen het
symbool van Kufstein, maar huisvest ook een museum. Het biedt veel
winkelmogelijkheden en een divers cultuuraanbod. Hier speelt ook
het beroemde heldenorgel, het grootste openluchtorgel ter wereld.
Dagelijks om 12.00 uur klinkt zijn spel en roept hij op tot wereldvrede.
Vervolgens via Ebbs naar Walchsee. We pauzeren bij de Griesneralm.
Het laatste gedeelte van de excursie voert ons door het landschap van
St. Johann en Wörgl terug naar Uderns. Wederom een perfect
verzorgd keuze-diner. Daarna stimmung met Marc Pircher!

Dag 4 - Innsbruck & Vipiteno

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar
7 nachten in hotel Pachmair**** in
Uderns op basis van halfpension incl.
drankjes bij diner
Uitgebreide diners, dagelijks koffie
met gebak
Dagelijks avondprogramma met
artiesten
Excursies naar o.a. Innsbruck,
Vipiteno, Hintertux, Mayrhofen,
Kufstein en het Kaisergebirge
Rondleiding o.l.v. gids door Uderns
Oldtimertractor-rondrit
Entree tot het Relax-centrum
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Entree Krimmler Wasserfälle
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Na het ontbijt rijden we door het Inntal over de Europabrug via de
Brenner naar Italië waar we een bezoek brengen aan Vipiteno. Hier
heeft u vrije tijd in het gezellige centrum. In de middag rijden we
terug naar Innsbruck, de hoofdstad van Tirol. We rijden langs de
Olympische springschans bij Bergisel. Maak vervolgens een
wandeling door de Maria-Theresien-Straße. De vele winkels, cafés en
prachtige parken zorgen voor de nodige ontspanning. Deze avond
een muzikaal spektakel met den Zillertaler & die Geigerin.

Dag 5 - De Gerlosstraße Alpenstrasse - Krimmler
Wasserfälle.
Vanuit het Zillertal vormt de Gerlospas een verbinding met de
Oberpinzgau. Vanaf Zell am Ziller gaat de weg via meerdere
haarspeldbochten omhoog. Boven in een van de bochten staat de
mooie kapel ‘Maria Rast’ uit 1748. Maria is de beschermheilige van het
Zillertal. Nadat onze touringcar de Hainzenberg bedwongen heeft,
komen we in het dal van het riviertje de Gerlos. Onderweg passeren
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wij het meer van Gemünd, het plaatsje Gerlos en het stuwmeer
Durlassbodensee op onze route naar onze bestemming voor vandaag,
de Krimmler Wasserfälle. Het dorpje Krimml, gelegen op een hoogte
van 1076m, is een toeristische trekpleister in verband met
gelijknamige watervallen. Aan de rand van het dorpje, direct bij de
ingang van de watervallen, geeft het themapark ‘Wasser Wunder
Welt’ een nieuwe kijk op wat wij altijd heel gewoon vinden, maar toch
onmisbaar is: water! Wij nemen ruim de tijd om op eigen gelegenheid
het kleine plaatsje te bezoeken, inclusief lunchgelegenheid, een
bezoek te brengen aan het themapark of een deel van de drie, samen
380m hoge watervallen (excl. entree). In de namiddag brengt de
touringcar u weer comfortabel terug naar Uderns. Deze avond
uiteraard weer een heerlijk diner en aansluitend muzikaal spektakel.

Dag 6 - Heerlijke vrije dag
Vandaag een vrije dag in Uderns. Maak een wandeling door de
omgeving o.l.v. een lokale wandelgids, of geniet van de faciliteiten van
het hotel. Vanavond een heerlijk diner, en een “knallende” afsluiter
van de dag met een origineel Tiroler Heimatabend, muziek door de
Zillertaler Vagabunden!

Dag 7 - Hintertux & Mayrhofen
Dit moet u gezien hebben in het Zillertal! Na het ontbijt start onze dag
met een prachtige natuurtocht naar het Tuxertal. Nadat we vanuit
Uderns door het Zillertal de plaats Mayrhofen hebben gepasseerd,
wordt het dal veel smaller en steiler. Wij passeren de plaatsjes
Finkenberg en Lanersbach op weg naar het gehucht Juns, waar de
Hintertuxer Gletscher zichtbaar wordt. Vervolgens brengen wij een
bezoek aan het plaatsje Hintertux. Uw chauffeur/reisleider informeert
u over de mogelijkheden die u heeft vanaf dit plaatsje en spreekt de

Overige info
Muziekprogramma/artiesten onder
voorbehoud van wijzigingen
Minimum aantal deelnemers 25

vertrektijd met u af. Maak bijvoorbeeld een wandeling naar de
gletsjerwaterval, bezoek per kabelbaan de gletsjer of geniet gewoon
heerlijk met een koffie van het prachtige uitzicht. ’s Middags brengen
we een bezoek aan het gezellige Mayerhofen, met een levendig
centrum. Hier kunt u heerlijk vertoeven. Na het avondeten wordt u
nog een keer verrast door “Mario K”, natuurlijk komt hij ook uit het
Zillertal.

Dag 8 - Thuisreis
Nog een laatste keer heerlijk ontbijten, vervolgens verlaten we onze
vakantieplaats en rijden we met diverse pauzes onderweg terug naar
Limburg, onderweg kunt u herinneringen ophalen aan de mooie
excursies en de gezellige avonden!

Hotel informatie
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Hotel Pachmair ****
Dit hotel behoort tot de top 5 van meest geliefde hotels in Tirol. In dit
typische Oostenrijkse hotel staat gastvrijheid voorop. Het hotel
beschikt over veel vermaak, 2 bar/cafés, in de ochtend wordt u verrast
met een rijkelijk ontbijtbuffet en ’s avonds met heerlijke diners met
veel keuze uit soepen, voorgerechtjes, salades hoofdgerechten en
desserts. De drankjes tijdens het avondeten zijn inclusief. Elke dag
mogelijkheid voor koffie/thee “jause” met stukje typische “Kuchen”.
Gratis wifi beschikbaar en bijna elke avond muzikaal vertier.

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer voor alleengebruik : € 139,Hotel website: https://www.pachmair.com/
Hotel adres: Dorfstraße 62, Uderns, Oostenrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com
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