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CAROLUS-PRIMA TOURS BEGELEIDE VERBLIJFSREIS per luxe-autocar
Oostenrijk Wildschönau WANDELREIS
Stap voor stap naar nieuwe hoogtepunten in dit kleine juweel der Kitzbüheler Alpen.
Ongetwijfeld is Wildschönau het wandelparadijs bij uitstek en bovendien één van de meest
idyllische gebieden van Oostenrijk. Dit hooggelegen dal is als het ware ingesloten door de
machtige bergketens van de Kitzbüheler Alpen en het romantische Kaisergebirge en telt 4
kerkdorpen: Niederau, Oberau, Thierbach en Auffach. Wandelaars zijn hier beslist in hun
nopjes, want de mooiste wandeltochten liggen hier voor het grijpen: 300 km goed
onderhouden wandelwegen, grootse vergezichten en oergezellige almhutten omsluiten deze
fantastische bergwereld. We kozen voor u een aantal prachtige wandeluitstappen uit die
begeleid worden door een ervaren wandelgids. Voor iedere wandeling zijn de juiste
schoenen en uitrusting noodzakelijk en is een goede lichamelijke conditie vereist.
Wildschönau 7 dagen
Afstand: Mol-Hasselt-Auffach: ca. 860 km
Programma :
1e dag
Vertrek ’s morgens via Aken, Keulen, Frankfurt, Würzburg (facultatief middagmaal) en
München naar Kufstein. Via Wörgl bereiken we Wohlfühlhotel Platzl in
Auffach/Wildschönau. Avondmaal en overnachting.
2e dag
Excursie/wandeldag. Na een rustig ontbijt vertrekken we naar Kundl. Een 2 uur-durende
wandeling door de Kundler Klamm voert ons langs een breed wandelpad met bizarre en
machtige rotsformaties naar Mühltal (facultatief middagmaal). In de namiddag bezoeken we
Rattenberg, het kleinste stadje van Oostenrijk, eens beroemd door de zilvermijnen, nu de
glasstad met flair.
Kundler Klamm : wandeltijd: 2 uren * hoogteverschil: ca. 237 m * moeilijkheidsgraad:
eenvoudig, wandelweg * lengte: 6,3 km * starthoogte: 789 m, eindhoogte: 552 m.
3e dag
Wandeldag.
Aan het einde van het hoogdal Wildschönau ligt de Schönangeralm. We maken een
gemoedelijke wandeling met prachtige vergezichten op de hoogste bergen van de
Wildschönau. We bezoeken oude authentieke almhutten. U heeft de mogelijkheid om een
wandeling van ca. 2 uren te maken met een hoogteverschil van ca. 270 m of een
middelzware bergwandeling van ca. 5 uren naar de Breiteggspitze. Aan het einde van de
wandelingen mogelijkheid tot bezoek aan de kaasmakerij Schönangeralm (ca. € 4).
Schönangeralm: wandeltijd: ca. 5 uren * hoogteverschil: ca. 680 m * moeilijkheidsgraad:
middelzwaar * lengte: ca. 8 km * starthoogte: 1167 m, eindhoogte: 1848 m.

4e dag
Wandeldag. We rijden met de autocar naar Niederau. Hier nemen we de gondel naar de
Markbachjoch (1400 m). Eénmaal boven wandelen we via een mooie panoramaweg naar de
Horler Stieglkapel om zo de Rosskopf op 1731 m hoogte te bereiken, waar we met wat geluk
de Grossglockner, de Grossvenediger en de Hintertuxer gletsjer kunnen bewonderen. We
keren terug via de Käsealm naar het vertrekpunt. Het wandeltraject kan altijd ingekort
worden
Rosskopf : wandeltijd: 4 uren * hoogteverschil: ca. 331 m * moeilijkheidsgraad: middelzwaar,
wandelpad * lengte: ca. 8 km * starthoogte: 1400 m, eindhoogte: 1731 m.
5e dag
Wandeldag. Na een stevig ontbijt rijden we naar Pertisau, gelegen aan de Achensee. Van
hieruit loopt een Mautstrasse naar de Gramaialm. De ideale startplaats voor een lichte of
middelzware wandeling in de prachtige Karwendel. Na onze wandeling verpozen we nog
even aan de Achensee alvorens terug te keren naar ons hotel.
Gramaialm : wandeltijd: 2 uren * hoogteverschil: ca. 311 m * moeilijkheidsgraad: eenvoudig,
wandelweg * lengte: ca. 6,8 km * starthoogte: 952 m, eindhoogte: 1263 m.
6e dag
Wandeldag. Met de Schatzbergbahn zweven we tot op een hoogte van 1900 m. Een mooie
panorama-wandeling brengt ons over de Schatzberg naar de Joelspitze op ca. 2000 m.
Niet-wandelaars keren terug met de gondel, anderen dalen te voet af naar Auffach.
Schatzberg en Joelspitze : wandeltijd: 4 uren * hoogteverschil: ca. 1060 m *
moeilijkheidsgraad: middelzwaar, wandelweg * lengte: ca. 7 km * starthoogte: 900 m,
eindhoogte: 1960 m.
7e dag
Na een laatste ontbijt vertrekken we huiswaarts via de Duitse autowegen met een facultatief
middagmaal onderweg. Thuiskomst omstreeks 19.00 uur.
Hotel-info
Wohlfühlhotel Platzl*** is gelegen in het prachtige hoogdal Wildschönau, in Auffach. De
mooi ingerichte kamers in landelijke stijl zijn uitgerust met bad of douche, toilet, telefoon en
TV. De meeste kamers beschikken over een balkon. In het restaurant worden regionale en
internationale gerechten geserveerd: ’s morgens ontbijtbuffet en ’s avonds keuzemenu. Een
prachtige wellness-alm (vrij gebruik) met sauna, dampbad en solarium. Het hotel staat
bekend voor een buitengewoon goede service en een huiselijke sfeer. De eigenaars Herr
Jochen, Herr Sebastian en hun familie verwelkomen u graag met een Tiroolse gastvrijheid.
Logies: 1A: standaard éénpersoonskamer; 2A: standaard tweepersoonskamer (max. 2
volw.); 2B: standaard tweepersoonskamer met bijzetbed voor 3e persoon (max. 2 volw. + 1
kind of 3 volw.); 2C: standaard tweepersoonskamer met 2 bijzetbedden voor 3 e en 4e
persoon (voor 2 volw. + 2 kind. of 4 volw.).

7-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFSREIS PER LUXE-AUTOCAR
AFREISDATUM
PRIJS PER PERSOON IN
TYPE 2A HALF PENSION

26/05/2019

€ 545

TOESLAG :
1A: + € 48.
KORTING :
3e/4e volw. in 2B/2C: - € 54.
INBEGREPEN :
vervoer heen en terug met luxe autocar; hoteldiensten basis half-pension vanaf avondmaal
1e dag t/m ontbijt 7e dag; alle uitstappen ter plaatse; gratis Wildschönau-Card; begeleiding.
NIET INBEGREPEN :
tafeldrank; middagmalen; persoonlijke uitgaven; reisverzekering.
REISFORMALITEITEN :
geldige identiteitskaart volstaat.
Kinderen Kids-ID.
VERZEKERINGSTARIEF :
globale reisverzekering : € 4,80/dag/persoon
enkel annuleringsverzekering : € 4,20/dag/persoon
Programma onder voorbehoud van wijziging

In flash : GRATIS WILDSCHÖNAU CARD met tal van voordelen !

