
 

 

 

 

               AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 19 

ALMABTRIEB  
Zo 22.09.2019 - Zo 29.09.2019 

8 dagen  

Hotelovernachtingen:  

7 x overnachting in HP in hotel Landhotel Tirolerhof 

comfortabele kamer met douche of bad en WC 

7 x rijkelijk ontbijt 

avondmalen in 3 gangen menu met saladebuffet 

1 x dessertbuffet “Tiroler Guatelen” 

1 x boeren/grill avond met harpmuziek  

1 x muziek en dansavond 

1 x koffie met gebak in de namiddag 

vrij gebruik van zwembad, sauna en dampbad,… 

Prijs: 745 €        single toeslag 15 € p.n       exclusief toeristentax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dag 1 (ZONDAG 22.09.2019)  

S’Morgens vertrekken we vanuit Lommel richting Keulen-Frankfurt am Main-Neurenberg-München zo naar 

Wildschonaü. Onderweg maken we verschillende vrijblijvende stops. Bij aankomst, kamerverdeling, avondmaal en 

overnachting. 

Dag 2 (MAANDAG 23.09.2019)  

In de voormiddag bent u vrij om een kijkje te nemen in de omgeving van het hotel. In de namiddag nemen wij u mee 

naar Wattens de beroemde Swarovski ’ Kristallwelten’ (niet inbegrepen). In 14 wonderlijke kamers, ingericht door 

bekende kunstenaars en designers als Alexander McQueen en Brian Eno, waant u zich in een andere wereld. U wandelt 

onder meer door een mysterieuze ijsstraat en een sprookjesachtig landschap opgebouwd uit duizenden kristallen. Ook 

stappen we een heuse kristallen dom binnen en ziet u de grootste caleidoscoop ter wereld. 

Dag 3 (DINSDAG 24.09.2019)  

Na een heerlijk ontbijt rijden we in de voormiddag naar Pertisau aan de Achensee waar we een facultatieve boottocht 

maken (+/- 10 €pp).  Aansluitend rijden we naar Rattenberg, het oudste en kleinste dorp in Tirol, maar zeer bekend om 

het glas en kristal.  In de namiddag rijden we naar het Tiroler Baruernhöfe museum in Kramsach voor een facultatief 

bezoek (+/- 8 € pp).  In dit openluchtmuseum zijn 14 boerderijen uit verschillende Tiroolse regio’s verenigd, waardoor 

we een goed beeld krijgen van de verschillende bouwstijlen in Tirol. Na deze leuke bezoekjes keren we terug naar ons 

verblijfshotel voor avondmaal en overnachting. 

Dag 4 (WOENSDAG 25.09.2019)  Mariastein en Kufstein 

Deze ochtend beginnen we met Mariastein waar we de prachtige bedevaartskerk gaan bekijken. Daarna gaat alle 

aandacht uit naar Kufstein, een oud vestingsstadje aan de rivier de Inn met de imposante 13e-eeuwse burcht. In een 

van de torens van het kasteel staat het grootste openluchtorgel ter wereld, waarvan de ruim 4300 orgelpijpen 

gebouwd werden ter herinnering aan de slachtoffers van de Eerste en later ook de Tweede Wereldoorlog. Om klokslag 

12.00 uur kunt u het orgel horen spelen. De middag is ter vrije besteding. 

Dag 5 (DONDERDAG 26.09.2019)  

In de voormiddag rijden we naar Pill, voor een facultatief bezoek aan het Schnapsmuseum (+/- 10 € pp). We leren hoe 

Schnaps gedistilleerd wordt en kunnen uiteraard ook proeven.  Aansluitend rijden we naar de historische hoofdstad van 

Tirol: Innsbruck.  U kan vertoeven in de Maria-Theresiastrasse, een kijkje gaan nemen in de Hofkirche en de Wiltener 

basiliek, een pronkjuweel van Tiroolse rococo.  Hier kan u vrij vertoeven en genieten van deze prachtige stad. Daarna 

keren we terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting 

Dag 6 (VRIJDAG 27.09.2019)  

Vandaag rijden we naar Hintertux (80km) om het jaarlijkse Almabtrieb festival van 

kortbij mee te maken. Het vee wordt versierd met kleurrijke bloemen, grote koebellen 

en andere decoraties.  Een bont versierder tooi is een teken dat het seizoen goed is 

verlopen.  Hoe uitbundiger de dieren getooid zijn, des te beter was het seizoen en des 

te groter is het aansluitend feest.  We genieten van de Tiroolse sfeer met de plaatselijke fanfare, dansgroepen in 

traditionele kleding en marktkramen die lokale specialiteiten verkopen.  In de late namiddag keren we terug naar ons 

hotel voor een heerlijke avond.  

Dag 7 (ZATERDAG 28.09.2019)  

Vandaag kan u nog genieten van de prachtige omgeving van het hotel en met uw gastenkaart kan u het 

toeristentreintje tegen korting een keertje uit proberen of u kan genieten van de Schatzberg bergbaan met de mooie 

uitzichten op het gebied.  Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.  

Dag 8 (ZONDAG 29.09.2019)  

Ons verblijf zit er al weer op. De regio hebben we samen met u uitgekamd en voldaan rijden we terug huiswaarts. 

 

 

 

 

 


