REIZEN
AGLAIA TRAVELS

REIZEN VOOR IEDEREEN

Oostenrijk
Flachau

Een klein paradijs dat ontdekt wil worden!

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 lonkt 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.

VERNIEUWD
PROGRAMMA
Flachau 7 dagen
Begeleide verblijfsreis
per luxe autocar.

Flachau is een ideaal uitgangspunt voor onze mooie excursies.
Ontdek samen met ons deze prachtige regio.
PROGRAMMA
1e dag (D)
Vertrek ’s morgens via de Duitse autowegen richting Oostenrijk.
Verder via Salzburg naar Flachau. We checken in in het
4* Hotel Hartl, waar we de volgende 6 nachten verblijven.
2e dag (OLD) Flachau
Na een verzorgd ontbijt maken we een verkenningswandeling
in de omgeving van Flachau. In de namiddag trekken we het
berggebied in. Met de ‘Bergbahnen Flachau’ bereiken we een
hoogte van 1700 m. We maken een wandeling doorheen deze
idyllische bergwereld, langsheen almhutten en -weiden en
genieten van enkele pareltjes van uitzichten. ’s Avonds wordt
er door het hotel een gezellige grillparty georganiseerd.
3e dag (OLD) Zoutmijnen & Königssee
We rijden doorheen het Fritztal naar de zoutstad Hallein. Hier
houden we halt voor een korte wandeling door deze historische
stad. Nabij Hallein bevindt zich één van de oudste zoutmijnen,
een bezoek is dan ook een must! Reeds in de tijd van de Kelten
werd hier ‘het witte goud’ gewonnen, en de zoutwinning ging
nog door tot in 1989. Verder via de Rossfeld-Panoramastrasse
naar de Königssee. Na de lunch maken we een boottocht naar de
wereldberoemde Echowand. Ongeveer halfweg de tocht naar St.
Bartholomä laat de kapitein u via een hoorn of trompet kennismaken met de weergalm van de beroemde ‘Echowand’. Vervolgens varen we verder naar St. Bartholomä waar we een prachtig
zicht hebben op de ‘Wallfahrtskapelle’.
4e dag (OLD) Alles Alm Obertauern
Na een heerlijk ontbijt rijden we via het Salzachtal, langsheen
Burcht Hohenwerfen (fotostop) naar het kuuroord Bad Vigaun
en St. Koloman. Verder via een prachtige panoramaroute naar de
rustieke Christl Alm. Sepp ontvangt ons met typisch Oostenrijkse
muziek. De sfeer zit er meteen goed in. Ondertussen genieten
we van een heerlijke lunch. Aansluitend maken we een wandeling
doorheen de wondermooie almen.
5e dag (OLD) 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, en
verder via een romantische bergweg naar Ramsau. Vervolgens
door het prachtige Dachsteinmassief naar het idyllische bergdorp
Filzmoos, gelegen aan de voet van de Bischofsmütze. Lunchen

doen 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
‘Filzmooser Kindl’...
6e dag (OLD) Prebersee & vrije namiddag
Deze voormiddag trekken we naar Lungau, de streek in
Salzburgerland met de meeste zonne-uren. Op een hoogte van
1500 m ligt de Prebersee. We maken een wandeling langs deze
parel der natuur. We genieten volop van de rust en de prachtige
natuur. De namiddag kan naar eigen believen ingevuld worden
met mogelijkheid tot fietstocht in de omgeving van Flachau of
nordic walking (fietsen en nordic walking stokken gratis te

gebruiken door de hotelgasten). Liefhebbers kunnen ook gaan
rodelen. Onze reisleider geeft graag enkele suggesties (bv. met
de kabelbaan tot 2000 m hoogte).
7e dag (O)
Na een laatste ontbijt vatten we de terugreis aan via de Duitse
autowegen.
O= ontbijt L= lunch D= diner

Hotel Hartl 4*: 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 keuze 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
11A: standaard éénpersoonskamer
22A: standaard tweepersoonskamer

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A

AFREIS
DATA

05/06/2022

€ 965

24/07/2022

€ 965

04/09/2022

€ 965

TOESLAG: 11A: + € 134. ZEER VEEL INBEGREPEN: 6 x diner, overnachting
en ontbijtbuffet; 1 x broodjes op heenreis; 5 x lunch; reis en excursies met
luxe autocar; inkomgelden: Bergbahnen Flachau, zoutmijnen Hallein
(NIEUW), boottocht Königssee, Maut Rossfeldstrasse en Alles Alm;
deskundige begeleiding; BTW, wegen- en verblijfstaksen cfr. 30/11/2021.
NIET INBEGREPEN: tafeldrank; persoonlijke uitgaven; reis- en annuleringsverzekering. REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat.
Verzekeringstarief: (Allianz Assistance): reisbijstandsverzekering:
3 euro/pers/dag; annuleringsverzekering: 6,3% van de reissom.
Extra Service: thuisophaling binnen een straal van 20 km rond Eine of
gratis gebruik van de Scheldevallei-parking (vertrektijden worden later
meegedeeld). Programma onder voorbehoud van wijziging.

Reserveren kan telefonisch: 055 31 12 40, per mail: info@scheldevallei.be of in ons kantoor na afspraak

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

CAROLUS.BE

