
BELEVEN
Dag 1. Heenreis                                                                                 
Nadat u met ons taxivervoer naar de opstapplaats bent 
gebracht brengt onze comfortabele touringcar ons via 
Frankfurt, Neurenberg en München naar onze vakantie-
bestemming Kirchberg, waar we in de avond arriveren. 
Na het inchecken, genieten we van een welkomstdrankje 
en het diner in ons hotel.

Dag 2. Engtal & Kufstein                                                               
Deze dag maken we een mooie panoramatour door 
het Engtal. Onze tocht start bij Amdorf Engtal. We brengen 
hier een bezoek aan de Engalm, waar u heerlijk kunt lunchen, 
een mooie wandeling kunt maken en kunt genieten van 
de schitterende omgeving. Na ons bezoek rijden we naar 
Kufstein, de parel van Tirol, een charmante stad met haar 
historische Middeleeuwse Römerhofgasse & moderne 
boetiekjes.

REISFEITEN
Reiscode: R71/B    
Bestemming: Oostenrijk / Tirol 
Reisdatum: 11 t/m 18 oktober 2020 
Reisduur: 8 dagen
Reissom: € 795,-    
Toeslag 1 persoonskamer: € 110,-
Deelnemers min / max: 20 / 40 personen
• 4* Alpenglück Hotel Kirchbergerhof

INBEGREPEN Airconditioned touringcar met bar 
en toilet. Overnachting in 2-persoonskamers voorzien 
van bad of douche en toilet. Verzorging op basis van 
halfpension (ontbijt & diner), welkomstdrankje en 
1 x Kaffee und Kuchen. Excursies en gidskosten. 
S&S-reisleiding. Taxi service. 
NIET INBEGREPEN Lunches en drank. Entrees. Bijdragen 
GGTO en Calamiteitenfonds (€ 17,50 per boeking) en 
verzekeringen. Uitgaven van persoonlijke aard.

OOSTENRIJK
Kirchberg in Tirol
8-daagse busreis 11 t/m 18 oktober 2020

Tijdens deze nieuwe reis laten we u kennismaken 
met de intrigerende omgeving en Oostenrijkse 
‘gemütlichkeit’ van Kirchberg en de prachtige 
omringende bergwereld.  Kirchberg is gelegen tussen 
Brixen im Thale en Kitzbühel in de Kitzbühler Alpen, 
op een hoogte van 837 meter. Een middeleeuws kerkje 
vormt het centrale punt in het stadje, dat omringd wordt 
door vele winkels, ‘konditoreien’ en gezellige terrasjes. 
U kunt tijdens deze reis genieten van bijzondere 
excursies. Ook op culinair gebied kunt u volop 
genieten. Kortom, een reis met alle ingrediënten voor 
een geslaagde vakantie. Ga mee en beleef! 



Dag 8. Terugreis                                                                                         
We verlaten na een vroeg ontbijt onze vakantieplaats en 
reizen via München, Neurenberg en Frankfurt naar Voerendaal 
waar de taxi’s klaar staan om u naar huis te brengen.

Alpenglück Hotel Kirchbergerhof****
Tijdens deze reis verblijven we in het moderne 
alpine-viersterrenhotel Kirchbergerhof, gelegen in het 
centrum van Kirchberg. Uw kamer is comfortabel ingericht 
met een badkamer met toilet, tv/radio en telefoon. Het hotel 
beschikt over een spa met zwembad, sauna, stoombad en 
een relaxzone. U kunt genieten van een drankje aan de bar 
of op het zonneterras en in de avond schuift u aan voor 
een heerlijk diner in het sfeervolle restaurant. 

Dag 3. Chiemsee & Herreninsel                                                        
De Chiemsee, ook het Beierse Meer genoemd, is het grootste 
meer in Beieren  Het is gelegen tussen Rosenheim en Salzburg. 
Vanuit Prien/Stockt gaan we per boot (ca. € 10,- p.p.) naar de 
Herreninsel. Dit eiland van ongeveer 240ha is het grootste 
van de drie eilanden in de Chiemsee. Herreninsel is slechts 
door een paar personen bewoond, die voornamelijk 
zorgdragen voor een van de meest bekende toeristische 
attracties in Beieren: het door “sprookjeskoning” Lodewijk II 
van Beieren in de stijl van het kasteel van Versailles gebouwde 
Neues Schloss Herrenchiemsee. U kunt dit slot bezoeken 
(ca. € 9,- p.p.). De spiegelzaal van het kasteel is groter dan 
die in Versailles. 

Dag 4. Panoramatocht Kaisergebirge                                                                                
Een dagrondrit door het Kaisergebirge via Kufstein en 
Ebbs komen we aan bij de Walchsee. Hier houden we 
een ruime  lunchstop, waarna we onze weg vervolgen via 
Kossen, Griesenau en St. Johan terug naar Kirchberg. 

Dag 5. Vrije dag of Grossglockner.                                                                                                        
Deze dag hebt u vrij. U kunt genieten van de faciliteiten 
van het hotel of u gaat mee met een optionele excursie 
naar de Grossglockner. Met een hoogte van 3798 meter 
de hoogste berg van Oostenrijk. We beklimmen de berg 
via de Hochalpenstrasse, die door het Nationaalpark 
Hohe Tauern loopt. Halverwege maken we een koffiestop, 
waar u wellicht de bekende .Murmeltieren. kunt spotten. 

Dag 6. Salzburg                                                                                      
Na het ontbijt bezoeken we het prachtige Salzburg. In de 
eerste plaats is Salzburg natuurlijk de stad van de muziek. 
Een gids geeft ons een rondleiding door deze historische 
stad, waarvan de schilderachtige binnenstad niet voor niets 
op de werelderfgoedlijst staat.

Dag 7. Kramsach en Rattenberg                                                            
Na het ontbijt gaan we naar Kramsach, waar we een kort 
bezoek brengen aan het ‘Lustige Friedhof’. Vervolgens 
gaan we naar de glasstad Rattenberg, de kleinste stad van 
Oostenrijk. U kunt flaneren door de straatjes, winkelen, 
neerstrijken voor een kop koffie of op eigen gelegenheid 
een glasblazerij bezoeken.


