
Beleef de bergwereld van het Glemmtal en geniet van de natuur tijdens onze 
verblijfsreis naar Saalbach-Hinterglemm. Van de Hohe Tauern tot de Leo-
gangse Steinbergen ontvouwt zich een indrukwekkend natuurlandschap. 
Groot toneel voor elk wat wils, actieve mountainbikers, wandelaars, genie-
tende natuurliefhebbers. Saalbach-Hinterglemm biedt voor elke vakantiewens 
het passende aanbod. Hier, waar in het koude jaargetijde ski- en snowboard-
fans thuis zijn, ontwaken in de zomer prachtig bloeiende en kleurrijke alpen-
weiden. Er wachten 400 km gemarkeerde wandelpaden door een alpien 
zomerparadijs, op wandelaars, bergfreaks en natuurliefhebbers. En wat Saal-
bach-Hinterglemm nog extra uniek maakt is dat vier comfortabele kabelbanen 
u zonder inspanning een stukje dichter naar het wandelwalhalla brengen.

OOSTENRIJK

DAG 1 | Vertrek ’s morgens via Aken, Keulen, 
Frankfurt en Würzburg naar München. Vrij 
middagmaal onderweg. Verder via Traunstein, 
Lofer, Saalfelden naar Hinterglemm. Aankomst 
met avondmaal en overnachting.  
DAG 2 | Na het ontbijt maken we een leuke 
verkenningswandeling in de omgeving van 
Hinterglemm. Vervolgens stappen we op de 
Talschlusszug (inbegrepen), die ons tot de 
Lindlingalm brengt. We wandelen naar de 
Saalalm, waar een typische Jausenplatte ge-
serveerd wordt. Gesterkt door ons middag-
maal genieten we nog van wat vrije tijd op 
deze mooie en gezellige alm. In de loop van 
de namiddag worden we in ons hotel verwacht 
voor ‘Kaffee und Kuchen’. Avondmaal en over-
nachting in ons hotel.  
DAG 3 | Vandaag tanken we pure energie bij 
met een bezoek aan de Krimml-watervallen 
(ca. € 7), gelegen in het Nationaal Park Hohe 
Tauern, op de grens van Tirol en Salzburger-
land. Deze watervallen, met hun indrukwek-
kende valhoogte van 380 m, zijn de grootste 
watervallen van Europa en behoren tot één 
van de meest bezochte bezienswaardigheden 
van Oostenrijk. Een fantastische creatie van 
‘Moeder Natuur’, een adembenemend natuur-
schouwspel. We nemen ruim de tijd om deze 
watervallen te bezoeken. Middagmaal. Vervol-
gens vertrekken we naar Mittersill voor een be-
zoek aan het Nationalparkzentrum Hohe 
Tauern (ca. € 8) voor een unieke alpinebele-
ving: alle facetten rondom het Nationaal Park 
Hohe Tauern onder één dak. Hier ontdekken 
we de grote diversiteit van de Hohe Tauern. 
Terug naar Hinterglemm voor avondmaal en 
overnachting. 
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ACTIEVE NATUUR- &   
EXCURSIE VAKANTIE!

BEGELEIDE VERBLIJFSREIS  7 DAGEN — AFSTAND MOL-HASSELT-HINTERGLEMM: CA. 930 KM

HINTERGLEMM



hotel•info 
 
Hartelijk welkom in Hotel/Aparthotel Forellenhof***. Het hotel is gelegen op slechts een vijftal minuten wandelen van 
het centrum van Hinterglemm en beschikt over receptie, bar, restaurant, wellness-ruimte (vrij gebruik) met sauna, damp-
bad, infrarood-cabine. Solarium (betalend). Lift. Ruime en comfortabel uitgeruste kamers voorzien van badkamer met 
douche, toilet, haardroger, satelliet-TV, telefoon, radio en safe. Verzorgde maaltijden: ‘s morgens een uitgebreid ontbijt-
buffet en 's avonds een creatief samengesteld 3-gangenmenu bediend aan tafel. Hotel/Aparthotel Forellenhof is sterk 
aan te bevelen. Vakantie zoals in het paradijs!  
Logies: 11A: standaard éénpersoonskamer; 22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.); 23A: standaard twee-
persoonskamer met bijzetbed voor 3e persoon (max. 3 volw.); 24A: standaard tweepersoonskamer met 2 bijzetbedden 
voor 3e en 4e persoon (max. 4 volw.).  

DAG 4 | Gletsjerwereld in het Stubachtal 
Een onvergetelijke dag te midden van de 3000 
m hoge pieken van de Hohe Tauern. We rijden 
via een panoramaweg naar Enzingerboden 
(1483 m). De liefhebbers maken hier een 
mooie wandeling in de omgeving van de 
Moosersperre. Uitgebreide picknick-lunch in 
de vrije natuur. Mogelijkheid om met de zweef-
baan (ca. € 18) (open van half juni tot begin 
oktober) de Weisssee (2300 m) te bereiken 
om te genieten van een uniek berglandschap, 
de wereld van gletsjers en drieduizenders. We 
keren terug naar Hinterglemm voor avondmaal 
en overnachting.  
DAG 5 | Na het ontbijt vertrekken we naar 
Taxenbach en bezoeken één van de mooiste 
kloven uit de regio, de ‘Kitzlochklamm’ (ca.       
€ 6). De talrijke idyllische kronkels, hoog uitge-
sleten rotswanden, een indrukwekkende aan-
gelegde wandelweg en een spectaculaire brug 
maken van deze kloof een mooi natuurtafe-
reel. Middagmaal in Rauris. In de namiddag rij-
den we richting Thumersbach waar we een 
mooie wandeling maken langs het meer naar 
Zell am See. Vrije tijd. Terug naar Hinterglemm 
voor avondmaal en overnachting in ons hotel.  
DAG 6 | In de voormiddag mogelijkheid om 
de gondel te nemen naar de Reiterkogel (ca. 
€ 14). Hier genieten we van een mooi uitzicht 
op het Saalbachtal. Liefhebbers dalen te voet 
af naar ons verblijfsoord, de vlakkelandsbur-

gers keren terug met de gondel. Middagmaal. 
In de namiddag is er vrije tijd voorzien. Er zijn 
tal van wandelmogelijkheden in Hinterglemm. 
Avondmaal en overnachting in ons hotel.  
DAG 7 | Na het ontbijt vertrekken we huis-
waarts, met nog een vrij middagmaal onder-
weg. Aankomst is voorzien rond 20.00 uur. 

AFREISDATA PRIJS PER PERSOON 
IN TYPE 22A VOL PENSION 

 
21/06/2020 € 610 
12/07/2020 € 610 
06/09/2020 € 610 

 TOESLAG: 
11A: + € 45.  
KORTINGEN:  
kind 2 t/m 12 jaar in 23A/24A: - € 115;  
3e/4e volw. in 23A/24A: - € 30.  
INBEGREPEN:  
vervoer heen en terug met luxe autocar;  
hoteldiensten basis vol-pension vanaf avondmaal 1e dag 
t/m ontbijt 7e dag; alle uitstappen ter plaatse; Talschluss-
zug Hinterglemm; toeristentaks cfr. 01/11/2019;  
begeleiding vanaf vertrek.  
NIET INBEGREPEN:  
tafeldrank; middagmaal heen- en terugreis;  
overige inkomgelden (richtprijzen zie programma);  
persoonlijke uitgaven; reisverzekering.  
REISFORMALITEITEN:  
geldige identiteitskaart volstaat.  
Kinderen Kids-ID.  
OPMERKING:  
degelijk schoeisel of wandelschoenen vereist !      
VERZEKERINGSTARIEF:  
globale reisverzekering: € 4,95/dag/pers. 
enkel annuleringsverzekering: € 4,35/dag/pers. 

extra info > carolus.be

7-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFS-
REIS PER LUXE AUTOCAR

 
Programma onder voorbehoud van wijziging.89


