7 DAGEN SALZBURGERLAND
MD2202 van 19 tot 25 augustus 2022
Prijs p.p. € 825 - Singletoeslag € 110

In 2020 hadden we voor onze jubileum deze reis reeds terug gepland: Altenmarkt im Pongau. Door de gekende
omstandigheden is deze niet kunnen doorgaan, maar uitgesteld is niet verloren, vandaar: Het hotel kennen de
meesten onder jullie al, dat hoeft geen betoog. Ook nu weer voorzien we elke avond een themamaaltijd. Zo zijn er een
Griekse avond, een boeren buffet en een bbq voorzien. De uitstappen die we gaan maken zijn andere dan vorige
maal, om de streek nog grondiger te leren kennen. De natuur is er fantastisch, en nodigt dan ook uit om mooie
tochten te maken, te voet of met de autocar. Laat u verleiden!

PROGRAMMA:
Dag 1: Gezien de grote afstand, kozen we weer voor een tussenovernachting. Op weg naar ons hotel in de omgeving
van Stuttgart bezoeken we nog de stad Heidelberg met zijn mooie slot en de brug over de bekende rivier de Neckar.
De vele historische gebouwen zullen u zeker kunnen bekoren. Avondmaal en overnachting in het overnachtingshotel
in de omgeving van Stuttgart.
Dag 2: Van ons overnachtingshotel vervolgen we onze weg naar onze verblijfplaats: Altenmarkt im Pongau. Hier
worden we in de vroege namiddag verwelkomd door de familie Schartner met een welkomstdrankje. De rest van de
dag verkennen we onze verblijfplaats en genieten we van de omgeving. Het dorpje, gelegen op 1000m hoogte, is
helemaal vlak, zodat wandelen geen inspanning is. Met onze gids kunnen we een wandelpad rond het dorp
bewandelen. Avondmaal en overnachting.
Dag 3: We trekken er de ganse dag op uit en verlaten Altenmarkt via de Tauernpas naar Gmund in Karinthië.
Dit pittoreske dorpje kende een bekende inwoner: Ferdinand Porsche, die hier aan de tekentafels stond van de
legendarische sportwagens, maar ook van de bekende Volkswagen Kever. Het stadje profileert zich ook als
kunstenaarsstadje. In de mooie oude middeleeuwse straatjes en pleinen vinden we dan ook vele kunstenaars die hun
werken te koop aanbieden. Dit is een gezellige tussenstop op weg naar ons einddoel van vandaag: de stuwdam van
het Maltadal. De weg kronkelt naar 1933m hoogte, waar we de hoogste stuwdam van Oostenrijk vinden. De wand is
200m hoog, en vanop een glazen uitkijkpunt kan je dan even naar beneden kijken (voor de durvers). Avondmaal en
overnachting.
Dag 4: In de voormiddag bezoeken we het Freilichtmuseum in Grossgmain, nabij Salzburg. Dit openluchtmuseum laat
100 originele gebouwen en boerderijen zien uit het Salzburger Land. We kunnen dit Oostenrijkse Bokrijk te voet
verkennen of met een treintje. Tegen de middag zakken we af naar de hoofdstad Salzburg. Een korte wandeling

brengt ons in het centrum, waar we vrije tijd hebben om te winkelen of eventueel een bezoekje aan de mooie domkerk
kunnen plannen. Avondmaal en overnachting.

Dag 5: Voor vandaag hebben we één van de mooiste natuurtochten van Oostenrijk voorzien: we gaan de
Grossglockner Strasse oprijden. De Grossglockner is de hoogste berg van het land met 3798m hoogte! De weg naar
de top, naar de Kaiser Franz Joseph Höhe, voert ons langs verschillende uitkijkpunten. De eerste stop doen we op de
Edelweisspitz. Van hieruit heeft men een mooi zicht op de Hochtor, vanwaar de oorspronkelijke route vertrok in 1934.
Daarna rijden we verder naar het, letterlijk en figuurlijk, hoogtepunt van onze reis. de terugweg gebeurt langs dezelfde
route. OPGELET: niet geschikt voor mensen die gevoelig zijn voor grote hoogtes!

Dag 6: We vatten vandaag onze terugweg aan. Met de bus rijden we naar St. Gilgen en nemen daar de boot over het
Wolfgangsmeer naar St. Wolfgang. Het dankt zijn beroemdheid aan de operette “Im Weissem Rössl”, opgenomen in
het gelijknamige hotel. Na ons bezoek nemen we de autocar die ons via Mondsee naar de omgeving van Ingolstadt
brengt. Avondmaal en overnachting in het overnachtingshotel.
Dag 7: De laatste dag brengen we nog een kort bezoek aan Frankfurt am Main. De skyline van de moderne
flatgebouwen is van ver te herkennen. Nochtans heeft de stad nog altijd een historische binnenstad waar onlangs nog
een deel van de oude gebouwen in hun oorspronkelijke staat hersteld zijn. Een goede tussenstop voor een korte
verkenning. Hier nemen we ook nog een lichte lunch (inbegrepen) Aankomst in de vooravond te Antwerpen.
HOTELINFO:
Het 4**** Hotel Schartner bestaat uit twee delen:
het hotelgedeelte en het bijhuis (gelegen in de
mooie tuin).
Alle kamers hebben bad of douche, wc, zithoek
en gedeeltelijk ook een terras, en de wellness is
gratis te gebruiken
Onlangs werd nog een loungebar bijgebouwd in
de tuin. In de blokhut kunnen we genieten van
een lekkere BBQ.
De chef zelf staat achter het fornuis en verwend
ons met zowel lekkernijen van de streek als
internationale gerechten. Af en toe neemt hij ook
de harmonica in de hand en onderhoud ons met
gezellige muziekdeuntjes.
Kortom, alles om een verblijf tot een succes te
brengen.
INBEGREPEN:
✓ Vervoer per comfort autocar
✓ Half pension in de hotels
✓ 4***hotels onderweg 4**** hotel in Altenmarkt
✓ Extra maaltijden: Picknick op dag 1 en middagmaal op dag 7
✓ Alle uitstappen en entreegelden zoals vermeld in het programma
✓ De avondmalen in ons verblijfshotel zijn themamaaltijden: boerenbuffet, Grieks buffet, feestmaaltijd, BBQ…
✓ Gebruik van draadloze headsets
✓ Nederlandstalige begeleiding de ganse reis
✓ Alle baantaksen en BTW
NIET INBEGREPEN:
➢ Dranken bij de maaltijden
➢ Reis-en annulatieverzekering 49€ p.p. en voor de singles is dit 56€
OPMERKINGEN:
• De volgorde van de uitstappen is niet bindend en kan naargelang de omstandigheden aangepast worden.
• Wij raden gemakkelijk schoeisel aan voor deze reis.
• Voorzie voor de tussenovernachtingen een kleine handbagage, dan hoeven de grote koffers niet uit de bus.
• In het bijgebouw van het hotel is geen lift. Indien u geen trappen kan doen (max 1 verdieping), gelieve dit bij
inschrijving te vermelden

