SALZKAMMERGUT
Di 04.09.2018 – Za 08.09.2018
5 dagen
Hotelovernachtingen:
4 x overnachting in kamer met All in Hotel Alte Post Faistenau ****
comfortabele kamer met douche of bad en WC
gratis gebruik van binnenzwembad, fitnessruimte, wellnessoase
buffet 12u00‐13u30:
middagsoep, softdrinks, bier en warme dranken
buffet van 14u00‐16u30:
gebak, softdrinks, bier en warme dranken
softdrinks bij het avondmaal in buffetvorm, huiswijn en bier van het vat
1x 2 uur stadsgids in Salzburg
hoteltaxen
Prijs: 568 €

ONDERWEG BIEDT BENELUX CARS U 1X GRATIS KOFFIE MET VERRASSINGSGEBAK

DAG 1 ( DINSDAG 04.09.2018 )

In de vroege ochtend vertrekken we richting onze bestemming… JAWOHL OOSTEREICH. Met
onderweg vrijblijvende stops zo via de Duiste autobanen naar Oostenrijk Salzkammergut.
DAG 2 ( WOENSDAG 05.09.2018)

In de voormiddag heeft u de gelegenheid om de omgeving wat te
verkennen. Na het middagmaal nemen wij u mee naar Salzburg.
Op naar Salzburg! Onder leiding van een lokale gids (inbegrepen)
bezoeken we de geboortestad van Mozart. In het oude gedeelte
van de stad bevinden zich vele bezienswaardigheden, die u eraan
herinneren dat muziek een belangrijk deel uitmaakt van de stad.
De pleinen, zoals de Mozartplatz en Domplatz, grenzen nagenoeg
aan elkaar. Naast de parel onder de Europese cultuursteden is
Salzburg bovendien een hele gezellige stad, waar de mensen de tijd nemen om te genieten van de
goede dingen van het leven. Probeert u zeker de 'Mozartkügeln’ eens, een lekkernij die alleen in
Salzburg wordt gemaakt.
DAG 3 ( DONDERDAG 06.09.2018)

In de namiddag nemen wij u mee
naar de ZOUTMIJNEN VAN HALLEIN (+/‐22 €). In de berg van Bad
Dürnberg bij Hallein vind je deze bijzondere grotten, het Salzbergwerk.
Via een steile weg komen we uit bij de ingang van de mijn. Het is de
oudste mijn ter wereld, die tot 240 meter diep gaat. “Hall” is een oud
woord uit de bronstijd voor zout, vandaar de naam Hallein.
DAG 4 ( VRIJDAG 07.09.2018)

Woensdag geen tijd gehad om alle
highlights van de stad te bekijken?
Namiddag heeft u de gelegenheid
om de historische stad Salzburg nog
eens nader te verkennen. Vergeet u
niet een bezoek te brengen aan het Festung Hohensalzburg, de burcht die hoog op een berg boven
de stad uittorent. U kunt te voet naar boven of met de kabelbaan.
DAG 5 ( ZATERDAG 08.09.2018)

Vandaag is het al weer tijd om afscheid te nemen van Oostenrijk. Na het ontbijt, laden we onze
koffers weer in en rijden via de Duitse autobaan met verschillende stops huiswaarts.

