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

Bodensee & Voralberg
Vertoeven in historisch en centraal
Feldkirch    

Onze nieuwste vakantiebestemming is mooi gelegen tussen de
diepblauwe Bodensee en het alpenlandschap
van Voralberg. Feldkirch beschikt over een van de best bewaarde
middeleeuwse binnensteden van Oostenrijk. Door de ideale ligging is
het een perfect uitgangspunt voor onze excursies naar vele mooie
plekjes aan de Bodensee zoals Bloemeneiland Mainau en Lindau,
maar ook St. Gallen met het beroemde Stiftsbezirk en het uitzicht
vanaf de hoge Säntis in het Appenzellerland zal niet ontbreken in dit
afwisselende reisprogramma. Ons “thuis” is Hotel Weisses Kreuz, waar
het goed vertoeven is. U zult genieten van een perfecte verzorging en
gezelligheid.  

Dag 1 - Heenreis

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we, met voldoende
pauzes onderweg, naar onze vakantieplaats Feldkirch in het
Oostenrijkse Voralberg, gelegen tussen de Oostenrijkse Alpen
en Bodensee. Na aankomst worden we verwelkomd en dineren we
gezamenlijk. Iedere avond kunt u gezellig afsluiten in de hotelbar,
waar meestal ook entertainment is.  

8 dagen vanaf
 p.p.

Vertrekdata
12 mei 2023

 1 juli 2023

26 september
2023

15 oktober 2023
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Dag 2 - Feldkirch - Vaduz o.l.v. gids

Na een heerlijk ontbijtbuffet gaan we onze vakantieplaats
ontdekken. Onze lokale gids zal ons veel wetenswaardigheden
vertellen over deze middeleeuwse stad, welke wordt bewaakt door de
Schattenburg. We wandelen door vele leuke straten en steegjes
rondom de Marktplatz. Na de lunch rijden we in een half uurtje naar
de “hoofdstad” van Liechtenstein, Vaduz. De Prinselijke woning troont
uit boven het “Städtle“. Het vorstendom is een van de kleinste staten
van Europa, klein en fijn. De levendige oude binnenstad nodigt tot
flaneren uit. 

Dag 3 - Bodensee - Konstanz - bloemeneiland
Mainau - veerboot Meersburg - Lindau

Vandaag kunt u genieten van een tocht langs de diepblauwe
uitgestrekte Bodensee. We rijden langs de Zwitserse kant van het
meer langs mooie dorpjes en vakwerkhuizen naar Konstanz voor een
bezoek. Het stadje heeft een unieke ligging aan
de Bodensee, een prachtige oude binnenstad met kronkelige
steegjes en de prachtige ‘Münster’ (basiliek). Vervolgens een
hoogtepunt van de dag, het
bloemeneiland Mainau (entree ca. € 25,-). Een weelderige
bloemenpracht, een park met een meer dan 150 jaar oud
bomenbestand, de barokke glans van het kasteel, de kerk en daarbij
nog het mediterrane karakter – dat is het eiland Mainau. In alle
seizoenen tonen bloemen, struiken en bomen vele kleurrijke
facetten. Ervaar deze oase van natuurlijke schoonheid, harmonie en
ontspanning! Vervolgens per veerboot naar Meersburg en dan langs
de wijn- en hopvelden naar het uniek op een schiereiland
gelegen Lindau, maak een wandeling door het leuke centrum of
neem een terrasje aan het meer. Aan het begin van de avond
arriveren we weer in ons hotel.  

Dag 4 - St. Gallen UNESCO - Schwägalp -
Appenzell

Vanochtend bezoeken we St. Gallen met UNESCO Werelderfgoed
‘Stiftsbezirk St. Gallen’. Vervolgens naar Schwägalp. Hier kunt u per
kabelbaan naar de top van de Santis op 2500 meter hoogte en
genieten van het adembenemende uitzicht over
de Bodenseeregio (kabelbaan excl. reissom ca. € 50,-). In de
namiddag rijden we door het Appenzellerland met een bezoek aan
het gelijknamige traditionele alpendorp Appenzell, probeer hier ook
de beroemde Alpenbitter. 

Dag 5 - Passentocht - Zürs & Lech -

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

7 nachten op basis van halfpension in
4* hotel Weisses Kreuz

Stadswandeling o.l.v. gids naar
Feldkirch

Excursie naar Vaduz

Excursie Bodensee & Konstanz,
Bloemeneiland Mainau (excl. entree)

Excursie veerboot Meersburg en
schierland Lindau

Excursie naar St. Gallen, Schwägalp &
Appenzell

Passentocht naar Zürs, Lech,
Bregenzerwald

Proeverij Voralberger Bergkäse

Bezoek aan Schwarzenberg

Excursie naar Friedrichshafen met
een bezoek aan Zeppelin museum
(exclusief entree)

Toeristenbelasting

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Entree bloemeneiland Mainau ca. €
25,-

Kabelbaan naar de top van de Santis
ca. € 50,-

Entree Zeppelin museum ca. € 12,-

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Bregenzerwald - Schwarzenberg

De passentocht! We rijden door de Walgau over de Flexenpas (1773
meter) naar de beroemde plaatsen Zürs en Lech, waar tal van
vooraanstaande families, waaronder onze koninklijke familie vaak
vertoeven. Vervolgens over de Hochtannbergpas naar het
heuvelachtige Bregenzerwald. Hier proeven we de
“Voralberger Bergkäse”, een lokale specialiteit. Daarna een bezoek aan
het leuke Schwarzenberg met een historische kern. We dalen af terug
naar het Rijndal via Dornbirn, met onderweg vele mooie vergezichten
over de bergen en Bodensee!  

Dag 6 - Friedrichshafen 

Na het ontbijt rijden we naar Friedrichshafen waar we een bezoek
brengen aan het Zeppelin museum (exclusief entree ca. € 12,-). In het
Zeppelin Museum vindt u de meest omvangrijke en belangrijke
verzameling over de geschiedenis en techniek van de
zeppelinluchtvaart. Bovendien toont de kunstcollectie werken uit vijf
eeuwen en wordt duidelijk gemaakt wat deze kunst te maken heeft
met de geschiedenis van de zeppelin. Daar vrije tijd in
Friedrichshafen. In de namiddag terug naar ons hotel.

Dag 7 - Vrije dag 

Vandaag kunt u heerlijk genieten van een vrije dag. Geniet van de
omgeving en van het hotel. s’ Avonds diner in ons hotel.

Dag 8 - Terugreis 

Helaas onze laatste reisdag, nog één keer heerlijk
ontbijten. Vervolgens rijden we via Duitsland, met een diner stop
onderweg, terug naar Limburg.  

Hotelinformatie

Hotel Weisses Kreuz**** 

We verblijven in dit viersterrenhotel dat al sinds 1852 door een familie
beheerd wordt. Het hotel is zeer geliefd en alle kamers zijn
comfortabel ingericht in typische Alpenstijl. In de bar Häuslestuben,
waar vaak entertainment is, kunt u ’s avonds de dag afsluiten met een
heerlijk drankje, zoals vele lokale bieren. In het hotel is
gratis WiFi beschikbaar. Voor hotelgasten is het gebruik van de kleine
sauna gratis tussen 16.00 en 22.00 uur.

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 25
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer : € 216,-

Hotel website: https://www.weisses-kreuz.at/
Hotel adres: Hotel Weisses Kreuz, Königshofstraße, Feldkirch,
Oostenrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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