
MUSIKANTENPARADE ZILLERTALER
8-daagse busreis 6  t/m 13 oktober 2019

Terug van weg geweest deze 8 daagse reis naar 
het Zillertal. Deze  reis combineert muziek en prachtige 
excursies! In 4* hotel Pachmair hanteert familie 
Geiger het credo: Vakantie is puur plezier! Genieten, 
lachen, vrolijk zijn en veel muziek. En al die veelzijdige 
muziekoptredens zijn in de prijs INBEGREPEN. 
Het hotel behoort tot de top 5 van de meest geliefde 
vakantiehotels in Tirol! En als altijd zijn er talrijke 
interessante excursies inclusief. Ga mee en beleef! 

BOEK TIJDIG VOL=VOL! 

REISFEITEN
Reis code:  R56-1/B     
Bestemming: Oostenrijk / Zillertal  
Reisdatum: 6  t/m 13 oktober 2019  
Reisduur: 8 dagen
Reissom: E 849,-        
Toeslag 1 persoonskamer: E 130,-
Deelnemers minimaal / maximaal: 22 / 40
4* Hotel Pachmair in Uderns Zillertal

INBEGREPEN Airconditioned touringcar met bar en toilet. 
Overnachting in 2 persoonskamer voorzien van bad of 
douche en toilet. Verzorging op basis van halfpension 
(ontbijt en diner) inclusief alle dranken (bier, wijn, fris)
tijdens het diner. Welkomstdrankje, diavoorstelling,
’s middags koffie met gebak. Rit met oldtimertractor, alle
genoemde excursies, alle genoemde muzikale optredens.
Gratis gebruik zwembad, solarium, whirlpool en gratis
fietsgebruik. S&S-reisleiding tijdens de gehele reis.                                                                                                
Taxi service. NIET INBEGREPEN Lunches en drank m.u.v. 
het diner. Entrees en tolgelden. Bijdragen garantiefonds 
GGTO en Calamiteitenfonds (E 17,50) en verzekeringen. 
Uitgaven van persoonlijke aard.

REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1. Heenreis naar Uderns
Onze luxe touringcar brengt u vanuit Voerendaal naar 
Uderns in het Zillertal. U logeert in hotel Pachmair in 
een kamer voorzien van alle comfort. Het hotel 
beschikt bovendien over een uitstekende keuken, 
het café Dorfplatz, zwembad, whirl-pool, sauna, serre etc. 
Na het inchecken wordt u door de hotelier begroet met 
een Obstler. Elke avond geniet u van een keuzemenu 
met voorgerecht, hoofdgerecht, salade- en dessertbuffet. 
Na het diner kijkt u naar een video ‘Mein Zillertal’.

Dag 2. Wandeling / Oldtimer-tractor
Na het ontbijt een sportief begin voor de liefhebbers. 
Met een gids maakt u een wandeling door het dorp die 
eindigt bij de bedevaartskerk. In de namiddag maakt u per 
oldtimer-tractor een rit door deze bekende vakantieregio 
en bij terugkeer in het hotel staat er - zoals elke namiddag 
(als u in het hotel bent) - koffie met gebak voor u klaar. 
Na genoten te hebben van het diner, begint de Pachmaiers 
Zillertaler Muzikantenparade vanavond met een optreden 
van ‘De stemmen uit het Zillertal: RITA & ANDREAS’. 



Dag 3. Zemmgrund – Schlegeisstausee  
Na het ontbijt vertrekken wij via Mayerhofen naar de 
op 1800m hoogte gelegen Schlegeisspeicherstausee 
(tol 3,50 pp) We houden hier een ruime stop voor 
de bezichtiging van de stuwmuur en om de lunch te 
gebruiken in het bergrestaurant. Via Zell am Ziller - 
Aschau - Kaltenbach rijden we terug naar ons hotel 
in Uderns. Aansluitend volop muziek met de Zillertaler 
Haderlumpen.

Dag 4. Zillertaler Alpenstraat
Na het ontbijt rijden we over de mooiste Panorama 
Alpenstraat van Oostenrijk met uitzicht op het Zillertal 
en de gletscher tot aan de Grossglockner. Op de 
Hirschbichelalm op 1800m maken we een lunchpauze. 
Hierna gaan we naar het uitzichtspunt op de Melchboden 
op 2000m hoogte om te genieten van de bergwereld. 
Na genoten te hebben van het diner is het vanavond 
de beurt aan de Zillertaler & die Geigerin voor 
de muzikale omlijsting van de avond. 

Dag 5. Hintertux - Mayrhofen - Wurzenmax
Een must voor elke Zillertaler-vakantieganger. 
Via Zell am Ziller - Mayrhofen - Tuxer Tal naar Hintertux. 
Daar krijgt u de gelegnheid om een kleine wandeling te 
maken naar de Gletscherwaterval of een rit te maken met 
de Gletscherbahn maar het Tuxerfernerhaus (2660m) of 
eenvoudig te genieten van het zicht op de gletscher onder 
het genot van een kop koffie. Op de terug weg bezoeken 
we Mayerhofen en brengen nog een bezoek aan de oude 
molen van Wurzenmax in Ramsau. Als u ’s avonds lekker 
getafeld heeft, zorgen de Original Zillertaler voor het 
muzikale spektakel.

Dag 6. Wandeling / Finsinggrund, Hochfügen
De morgen vullen we op met een sportieve wandeling 
onder begeleiding van een gids  naar de Schleierwaterval. 
Na de lunch stappen we in de bus en rijden via Hochfügen 
over de Hochfügener Straße naar het skigebied. Daar 
hebben we de mogelijkheid een koffiestop in te lassen 
in een van de drie hotels daar. Het buffet van vanavond 
bestaat uit louter Zillertaler specialiteiten. Smakelijk! 
Als de zon eenmaal onder is, kunnen de beentjes van 
de vloer tijdens een originele Tiroler Heimatabend.

Dag 7. Vrije dag
Geniet van een heerlijke vrije dag. Leen een fiets, 
maak een wandeling, lees een boek of leg een kaartje. 
Of boek een ritje met de stoomtrein (optioneel). Het is 
de verplichte rustdag van de chauffeur, dus de bus 
blijft vandaag staan. Na het avondeten is er een gezellig 
optreden van Mario K.

Dag 8. Terugreis naar Limburg
Gesterkt door het ontbijt begint u aan de thuisreis. 
Uiteraard zijn er diverse tussenstops gepland. Verwachte 
aankomst in Voerendaal is in de vroege avond.

ga mee
beleef


