Versie 1/15-11-2018
CAROLUS-PRIMA TOURS BEGELEIDE VERBLIJFSREIS per luxe-autocar
Oostenrijk Flachau
Flachau (925 m) is een idyllisch bergdorpje, gelegen in het ruige, romantische
Salzburgerland, in het Ennstal, aan de voet van de Hohe Tauern. Als skigebied is deze
bestemming een topper, maar ook in de zomer zijn alle ingrediënten aanwezig voor een
heerlijke vakantie. Hier in het Salzburgerland kan u uw vakantie doorbrengen in een
aangename mix van bergen, meren, pittoreske dorpjes en gastvrije bewoners en u vindt er
gelukkig nog steeds rust en ruimte. Omringd door het Dachsteinmassief en de Radstädter
Tauern lokt hier een klein paradijs dat ontdekt wil worden. Flachau is bovendien een ideaal
uitgangspunt voor onze mooie excursies. Ontdek samen met ons deze prachtige regio.
Flachau 7 dagen
Afstand : Mol-Hasselt-Flachau : ca. 945 km
Programma :
1e dag
Vertrek ’s morgens via Aken, Keulen, Frankfurt en Würzburg naar München. Vrij middagmaal
onderweg. Verder via Salzburg naar Flachau. Aankomst met avondmaal en overnachting.
2e dag
Flachau en Kleinarl. Na een verzorgd ontbijt maken we een verkenningswandeling in de
omgeving van Flachau. Middagmaal. In de namiddag rijden we naar Kleinarl, gelegen aan de
rand van de Hohe Tauern, omringd door indrukwekkende bergen. In het dal maken we een
interessante wandeling rond de schilderachtige Jägersee... ’s Avonds organiseert het hotel
een gezellige grill-party. Overnachting in het hotel.
3e dag
Daguitstap Karintisch merengebied. We rijden naar de Wörthersee, het Monaco van
Karinthië. Hier maken we na het middagmaal een boottocht van Maria Wörth naar Velden.
Vervolgens rijden we via de Feistritzer Stausee en de Faaker See naar Villach voor een kort
bezoek. We keren terug naar Flachau voor avondmaal en overnachting.
4e dag
Kitzlochklamm en Riedingtal.
Na een heerlijk ontbijt voorzien we ons van stevige wandelschoenen en vertrekken richting
Taxenbach. Hier bezoeken we de avontuurlijke Kitzlochklamm, een eeuwenoude kloof die
door velen wordt beschouwd als één van de mooiste kloven van de Alpen. Het is een uniek
natuurverschijnsel met idyllische beekjes, druipsteengrotten, een indrukwekkende
hermitage en hoge, steile rotswanden. Middagmaal. In de namiddag gaan we op verkenning
door het Riedingtal. We rijden naar Zederhaus en maken een mooie wandeling in dit
prachtige natuurpark. Hier worden we met adembenemende vergezichten beloond en
treffen op één van de vele almen zeker en vast nog een zeldzaam alpenplantje aan. Terug
naar Flachau voor avondmaal. Na het avondmaal beleven we een oergezellige ‘Salzburger
Hüttenzauber’ in de ‘Musistadl’. Echt niet te missen!!! Overnachting.

5e dag
Dachstein-rondrit. We vertrekken voor een mooie rondrit in het Dachsteingebied met
regelmatig haltes onderweg. We rijden door het Ennstal, via Radstadt, Pichl-Preunegg,
richting Rohrmoos en Schladming. Verder rijden we via een romantische bergweg naar
Ramsau. Vervolgens door het prachtige Dachsteinmassief naar het idyllische bergdorp
Filzmoos, gelegen aan de voet van de Bischofsmütze. Het middagmaal nuttigen we in een
gemoedelijke almhut. In de namiddag is het aangenaam vertoeven in dit prachtig stukje
natuur... We keren terug naar Flachau met nog een stop aan de bedevaartskerk van Filzmoos
en komen hier meer te weten over de legende van het ‘Filzmoser Kindl’... Avondmaal en
overnachting.
6e dag
Vrije dag met mogelijkheid tot fietstocht in de omgeving van Flachau of rodelen voor de
liefhebbers of nordic walking (fietsen en nordic walking stokken gratis te gebruiken door de
hotelgasten). Onze reisleider geeft graag enkele suggesties (met de kabelbaan tot 2000 m
hoogte). Middagmaal, avondmaal en overnachting in hotel.
7e dag
Na het ontbijt vertrekken we huiswaarts, met nog een vrij middagmaal onderweg. Aankomst
is voorzien omstreeks 20.00 uur.
Hotel-info
Hotel Hartl**** U wordt verwacht in het mooie traditievolle familiehotel, waar de familie
Hartl zich nog persoonlijk om het welzijn van haar gasten bekommert. Dit elegante 4*-hotel
is rustig gelegen in het bergdorpje Flachau. Het hotel beschikt over receptie, gezellige bar,
een sfeervol ingericht restaurant, zonneterras, wellness-ruimte (vrij gebruik) met zwembad,
sauna, stoombad en whirlpool. Lift. Comfortabel ingerichte kamers voorzien van bad of
douche, toilet en haardroger, telefoon, satelliet-TV, safe en balkon. De maaltijden zijn van
uitstekende kwaliteit : ’s morgens een rijkgevuld ontbijtbuffet met biohoek, ’s middags een
2-gangenmenu en ’s avonds een saladebuffet, voorgerechtenbuffet, dessertbuffet, kaasbord
en een keuzemenu uit 3 hoofdgerechten. 1x/week grill-avond. De familie Hartl bezit een
sfeervolle oude Oostenrijkse hoeve, Flachauer Gutshof ‘Musistadl’. Beleef hier dagelijks
vanaf 21.00 uur live-muziek met gelegenheid tot dansen.
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 (op aanvraag): standaard tweepersoonskamer met 2 bijzetbedden voor
3e en 4e persoon (max. 2 volw. + 2 kind. of max. 4 volw.).
7-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFSREIS PER LUXE-AUTOCAR
AFREISDATA
PRIJS PER PERSOON IN
TYPE 2A VOL PENSION
09/06/2019
21/07/2019
11/08/2019
01/09/2019

€ 662
€ 662
€ 662
€ 662

TOESLAG :
1A: + € 72.
KORTINGEN :
kind 2 t/m 5 jaar in 2B/2C: - € 398;
kind 6 t/m 11 jaar in 2B/2C: - € 214;
kind 12 t/m 14 jaar in 2B/2C: - € 140;
3e/4e volw. in 2B/2C: - € 36.
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; inkomgelden: boottocht Wörthersee,
Kitzlochklamm; begeleiding vanaf vertrek.
NIET INBEGREPEN :
tafeldrank; middagmaal heen- en terugreis; 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 : FLACHAU, EEN KLEIN PARADIJS DAT ONTDEKT WIL WORDEN

