Meran - Zuid-Tirol
Onderduiken op het zonneterras van
de Alpen!
Met overnachtingshotels
Half pension

10 Daagse

Minimum aantal deelnemers: 20

Van 16 juli tot 25 juli 2022

Referentienummer: 22AIT07MERA

Hotel
Hotel Elisabeth
https://www.hotel-elisabeth.com/en/index.php
Dit rustige hotel is omgeven door appelboomgaarden en
biedt uitzicht op de bergen naar Dorf Tirol of naar de vallei
van de Etsch (Adige).
Alle kamers beschikken over satelliet-tv, eigen balkon en
eigen badkamer met douche, haardroger en toiletartikelen.
's Morgens wordt een rijk ontbijtbuffet opgesteld. 's Avondsb
word je verwend met een culinaire maaltijd. Deze bestaat
uitb internationale, Oostenrijkse, Italiaanse en lokale
specialiteiten. Genieten!

Onze mening:
Cultuur
Natuur
Fysiek
Hotel
Wandelreis moeilijkheidsgraad

Met deze reis komen we weer verrassend uit de hoek. We laten je genieten van de warme zomer
in Zuid-Tirol. Laat je overweldigen door de unieke schoonheid! Zuid-Tirol zal je aangrijpen en
ontroeren. “Süd-Tirol” beschikt over een bijzonder warm klimaat met meer dan 300 dagen zon per
jaar. Niet verwonderlijk dat wijn en fruit er uitstekend gedijen. De zuivere berglucht zorgt voor een
harmonie tussen warmte en welzijn. Het landschap en de zuiderse sfeer zorgen voor een
verkwikkende topvakantie! Het prachtig gelegen 3*hotel ligt op wandelafstand van het centrum
van de kuurstad Meran/ Merano. De gezellige ‘Stube’, het smaakvol ingerichte restaurant, het
terras, de tuin met het zwembad en de adembenemende ligging zorgen voor een aangename
vakantie. Er is een uitstekende keuken, elke avond culinaire hoogtepunten! Kortom, een sfeervol
hotel, waar je je thuis voelt en waar je graag terug wil komen!

DAG 1
In de vroege morgen vertrek je voor een verrassend mooie reis. In de vooravond bereik je het
overnachtingshotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 2 Mals, Burgeis en Glurns/Glorenza
Na het ontbijt trek je verder richting Italië. Vanaf de Reschenpas kom je onder de indruk van ZuidTirol. In Mals breng je een bezoek aan één van de oudste romaanse kerkjes uit het Alpengebied.
In Burgeis, het best bewaarde dorp van de Vintschgau, kan je genieten van het uitmuntend
uitzicht op het indrukwekkende berglandschap.
’s Namiddags staat Glurns/Glorenza op het programma, een pittoresk stadje dat omringd is door
middeleeuwse muren met arcaden. Door de grootste aaneengesloten appelboomgaard ter wereld
rijden we naar onze verblijfplaats Meran-Gratsch. Het hotel ligt tussen de 3 000 m hoge
bergtoppen van het Texelmassief en het weidse dal rondom Meran/Merano.

DAG 3 Marlinger Waalweg
We genieten van een rustige morgen met lang uitslapen en een uitgebreid ontbijtbuffet. Daarna
voert de autocar je tot aan het begin van de Marlinger Waalweg. In deze omgeving valt er
slechts 500 ml regen per jaar. Vandaar dat het water na Onze-Lieve-Heer op de tweede plaats
kwam. De bewakers van de ‘walen’ (irrigatiekanalen) waren belangrijker dan de pastoor.
Tegenwoordig zijn nog maar weinig walen operationeel. De uitgestrekte appelplantages worden
met behulp van de modernste irrigatiemethoden bevloeid. Langs de oude waalwegen controleren
wandelaars nu de waterstand. Genieten van het uitzonderlijke uitzicht is het thema van vandaag.
Via een rustige en makkelijke wandeling, geschikt voor elke leeftijd, heb je een schitterend
uitzicht over de vallei. Tijdens de vrije namiddag kan je van al het mooie dat een vakantie in ZuidTirol te bieden heeft zalig genieten.

DAG 4 Tappeinerweg en Meran/Merano
Over de hellingen van de Küchelberg boven de stad Meran/ Merano slingert de Tappeinerweg,
één van de langste promenades van Europa. Vroeger kregen de kuurgasten frisse lucht
voorgeschreven
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wintermagnolia’s, palmen, cactussen en olijfbomen. Dit kan je ook vandaag net als de kuurgasten
doen. Het sfeervolle kuuroord, het gunstige klimaat, de stijl en charme, de subtropische
plantenwereld met palmbomen, de ‘Jugendstil’- gebouwen en talrijke promenades vormen een
smaakvol geheel! Met een beetje fantasie waan je je terug in de ‘Belle Epoque’.

DAG 5 Schloss Schenna en Dorf Tirol
Na het ontbijt bezoek je Schenna, één van de allermooiste dorpen, te midden van wijn- en
boomgaarden. De grootste bezienswaardigheid is Schloss Schenna, dat nog altijd als residentie
wordt gebruikt. Tijdens het bezoek kom je heel wat te weten over dit bijzondere slot. Tegen de
middag bereiken we Dorf Tirol, volgens velen het mooiste dorp van Zuid-Tirol. Daarna wandel je
voorbij Schloss Tirol en op de Algunder Waalweg doorheen talrijke wijngaarden.

DAG 6 Dolomieten
Vandaag staan de Dolomieten op het programma. Deze bergen zijn opgenomen tot het
werelderfgoed. De bizarre toppen behoren tot de markantste berglandschappen ter wereld.
Grillige vormen, steile wanden en bloemrijke bergflanken maken indruk. Het kleurenspel tussen
berg en zon is uniek. Je wordt overweldigd tijdens een adembenemende rondrit met een
buitengewoon schouwspel: Schlern, Gröden, Sella, Grödnerjoch, Pordoi, Fassatal, Karersee,
Latemar, Rosengarten… Een indrukwekkende Dolomietentocht!

DAG 7 Meran/Merano met een markt en Trauttmansdorff
In de voormiddag staat een bezoek aan de bekende wekelijkse markt in Meran/Merano op het
programma. ’s Namiddags is het mediterrane charme troef! Dat de warme zonnestralen een
positieve invloed hebben op het gemoed was al bekend door keizerin Sissi. Ze verkoos de streek
rond deze stad als winterverblijf en verbleef vaak in het ‘Schloss Trauttmansdorff’. De tuinen
op de hellingen rondom het kasteel werden in 2005 uitgeroepen tot de mooiste van Italië.
Sindsdien viel het meermaals in de prijzen. Er zijn 80 cultuurlandschappen uit de hele wereld te
zien. In het kasteel vind je het buitengewone Zuid-Tiroolse toerismemuseum. Verrassend mooi!

DAG 8 Bozen/Bolzano en wijn
De hoofdstad van Zuid-Tirol, Bozen/Bolzano, is een stad vol tegenstellingen. Romantische
steegjes, pergola’s en schilderachtige pleinen, maar ook elegante winkelstraten, koopmanshuizen
en de dagelijkse versmarkt boeien velen. Voor liefhebbers van een museum is er het unieke
bezoek aan één van de prachtigste archeologische musea, met als trekpleister Ötzi, de man uit
het ijs. En waarom niet even een terrasje? De namiddag wordt iets voor genieters. De
zonovergoten streek, de minerale bodem en het bijzonder gunstig klimaat zorgen voor
uitstekende wijnen. Zuid-Tirol is de oudste wijnstreek in het Duitse taalgebied. Het bezoek aan
een prachtige wijnkelder wordt zeker het hoogtepunt! Aan de Kalterersee/Lago di Caldaro
vertoef je nog even aan het warmste meer van de Alpen.

DAG 9 Vintschgau, Churburg en de Malser Haide
In het brede dal van de Vintschgau wordt het landschap bepaald door appelboom- en
wijngaarden. In de hoger gelegen gebieden worden vooral abrikozen, bessen en groenten
verbouwd. In het afwisselende landschap liggen romaanse kerkjes, middeleeuwse kastelen en
kloosters verspreid. De burcht Churburg met een rijke middeleeuwse wapenverzameling is een
juweeltje. Het bezoek is een echte aanrader. Daarna gaat het naar de Malser Haide, een heel
bijzonder landschap. Pas in de late namiddag wordt de terugreis aangevat. Via het Oberinntal en
door het Ausserferngebied bereiken we Duitsland voor het overnachtingshotel.

DAG 10
Deze zomervakantie met unieke natuurimpressie zorgt voor opgeladen batterijen. Ook de talrijke
culinaire hoogtepunten zijn een niet te vergeten belevenis. Na het ontbijt vertrek je met een
koffer vol prachtige vakantieherinneringen huiswaarts.

MERAN – ZUID TIROL
Begeleide autocarreis met overnachtingshotels
Van 16 juli tot 25 juli 2022

Prijs: 1225 € per persoon in half pension (boeken tot 1 maart 2022)
Prijs: 1250 € per persoon in half pension
Toeslag éénpersoonskamer: € 200
EXTRA SERVICE: Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine of gratis gebruik van de
Scheldevallei-parking.

Reserveren kan telefonisch: 055 31 12 40
Per mail: info@scheldevallei.be of in ons kantoor na afspraak.
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van half pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine of gratis gebruik van onze Scheldevalleiparking te Eine

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Middagmalen
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

Reizen Scheldevallei NV – Fietelstraat 129 – 9700 Eine-Oudenaarde
Vergunning A1831 – BTW BE 0406 041 307 – RPR Oudenaarde
Reis georganiseerd i.s.m. Reizen Patteeuw

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Reizen Scheldevallei NV – Fietelstraat 129 – 9700 Eine-Oudenaarde
Vergunning A1831 – BTW BE 0406 041 307 – RPR Oudenaarde
Reis georganiseerd i.s.m. Reizen Patteeuw

