
TIROL Flirsch am Arlberg
6-daagse busreis 5 t/m 10 mei 2019

Ook in 2019 brengen we een  bezoek aan Flirsch 
am Arlberg. Het 4* hotel Troschana gerund door 
de Fam. Matt staat ook dit jaar weer garant voor 
een mooi oponthoud. U verblijft hier 5 nachten op 
basis van halfpension en gaat vrijwel elke dag op pad. 
Bijvoorbeeld naar Innsbruck, we bezoeken slot 
Neuschwanstein, Merano in Italië en we maken 
een mooie natuurtocht naar Lech. Een geheel nieuw 
programma dat wij zeker bij u kunnen aanbevelen. 
Ga mee en beleef! 

REISFEITEN
Reis code: R62-1/B     
Bestemming: Oostenrijk / Tirol 
Reisdatum: 5 t/m 10 mei 2019   
Reisduur: 6 dagen
Reissom: E 525,-      
Toeslag 1 persoonskamer: E 50,-
Deelnemers minimaal /maximaal: 20 / 40 personen
4* Hotel Troschana

INBEGREPEN Airconditioned touringcar met bar en 
toilet. Overnachting in 2-persoonskamers voorzien 
van bad of douche en toilet. Verzorging op basis 
van half pension (ontbijt en diner). Welkomstdrankje, 
boerenbuffet avond, 1x Kaffee und Kuchen. Excursies. 
S&S-reisleiding. Taxi service
NIET INBEGREPEN Lunches en drank. Entrees. 
Bijdragen garantiefonds GGTO en Calamiteitenfonds 
(E 17,50) en verzekeringen. Uitgaven van 
persoonlijke aard.

REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1. Heenreis 
Vandaag zullen we via de Duitse snelwegen Hotel 
Troschana bereiken. We worden door het personeel 
welkom geheten waarna de kamerindeling volgt en dan 
is het al snel tijd voor ons diner.

Dag 2. Innsbruck                                                                                                                  
Na een laat ontbijt bezoeken wij Innsbruck. De stad ligt 
bij de samenloop van de Sill en de Inn en is in de 12e eeuw 
gesticht door de hertogen van Andechs. Innsbruck is 
de hoofdstad van de deelstaat Tirol  We bezoeken 
de Dom St. Jakob; de betoverende kathedraal met 
schitterende fresco’s en hét symbool van Innsbruck 
en het Goldenes Dachl. Deze erker is bedekt met ruim 
2600 vergulde koperen dakpannen. Diner in ons hotel 



Dag 3. Neuschwanstein 
Een echt hoogtepunt tijdens deze reis. We bezoeken 
slot Neuschwanstein, (entree E€13,-)  één van de mooiste 
kastelen van Duitsland. Het slot dateert uit de 18e eeuw 
en werd in opdracht van Koning Ludwig II gebouwd. 
Na een rondleiding bekijken we nog even de natuurrijke 
omgeving van het slot, het ligt immers vlak aan de 
Alpenrand. Indien u minder goed ter been bent, houdt 
u er dan rekening mee dat het slot op een berg ligt. U 
kunt met een koets omhoog (E€11,-). Ook in het kasteel 
zijn enkele kleine trappen. Diner in ons hotel.

Dag 4. Merano                                                                                                               
Langs de Reschensee, beroemd vanwege de kerktoren 
in het meer, rijden we door de Vinschgau naar 
het Italiaanse kuuroord Merano. Deze Sisi-stad heeft 
een prachtig oud centrum. U zult hier voldoende tijd 
hebben om een en ander te bekijken.
 
Dag 5. Grosswalsertal, Schrocken, Warth en Lech                                                            
Een schitterende dagtocht door de Alpen vandaag naar de 
beroemde wintersportplaats Lech en het Grosswalsertal. 
Heerlijk genieten van de schoonheid van Oostenrijk en 
de Alpen. Via de Fontanellapas rijden we terug naar 
ons hotel in Flirsch. Diner in ons hotel.  

Dag 6. Terugreis 
Via de Duitse snelwegen vervolgen wij onze weg 
naar Limburg. Daar aangekomen staan de taxi’s klaar 
voor het laatste ritje naar huis.

ga mee
beleef


