
OOSTENRIJK Zillertal
8-daagse busreis 

Deze reis combineert muziek van de Zillertaler 
musikantenparade en prachtige excursies! In hotel 
Pachmair**** hanteert familie Geiger het credo: 
Vakantie is puur plezier! Genieten, lachen, vrolijk 
zijn en veel muziek. En al die veelzijdige muziek-
optredens zijn in de prijs inbegrepen. Het hotel 
behoort tot de top 5 van de meest geliefde 
vakantiehotels in Tirol! En zoals altijd zijn er talrijke 
interessante excursies inclusief. 

REISFEITEN
Reis code:  R56/B     
Bestemming: Oostenrijk / Zillertal  
Reisdata: 1  t/m 8 oktober 2017 - 8 dagen
Reissom: E 785,-        
1 pk toeslag:E 125,-
Deelnemers min / max: 25 / 40
Hotel Pachmair

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 incl. alle dranken (bier, wijn, fris). 
Alle excursies volgens programma. Muzikale optredens.
Welkomstdrankje. ’s Middags koffie met gebak. 
Diavoorstelling. Rit met oldtimertractor. Nederlandse 
reisleiding tijdens de gehele reis. Taxi service. 
NIET INBEGREPEN Lunches, drank (behalve bij het diner), 
entrees, bijdragen Garantiefonds en Calamiteitenfonds. 
Verzekeringen. Uitgaven van persoonlijke aard.

ga mee
beleef



REIS VAN DAG TOT DAG
Dag 1 (zondag): Limburg - 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 (maandag): Wandeling /  Oldtimer-tractor / 
RITA & ANDREAS 
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 (inbegrepen) 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 (dinsdag): Kitzbüheler Alpen panoramarit / 
de Zillertaler Haderlumpen 
De bergen roepen… Een hele dagtocht die rondom 
de Kitzbüheler Alpen voert. De prachtige panoramatrip 
brengt u over de Gerlospass naar de Krimmler 
watervallen, Mittersill, Kitzbuhel, Brixental, Worgl en 
terug in het Zillertal. Een dag puur genieten van 
prachtig natuurschoon. Vanavond geniet u van 
het Pachmair-culinair-grill-buffet. Aansluitend volop 
muziek met de Zillertaler Haderlumpen.

Dag 4 (woensdag): Kaas proeven /  Tuxertal /
Zillertaler & die Geigerin  
Deze ochtend bezoekt u na het ontbijt een nabij gelegen 
kaasmakerij en mag u proeven! ‘s Middags laat onze 
chauffeur u de mooiste plekken van het Tuxertal zien. 
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 (donderdag): Kaisergebergte / 
Original Zillertaler 
Lekker ontbijten om daarna alweer een heel ander 
deel van deze prachtige streek te gaan zien. 
Onze chauffeur noemt het: een rondje Kaisergebergte. 
Laat u verrassen! U komt op plekken en plaatsen die 
hij door zijn jarenlange ervaring blindelings weet te 
vinden. Als u ’s avonds lekker getafeld heeft, zorgen 
de Original Zillertaler voor het muzikale spektakel.

Dag 6 (vrijdag): Vipiteno, / Tiroler Heimatabend 
Op naar Italië. Dit klinkt veel verder dan het is. 
U gaat op bezoek in het bij velen geliefde Vipiteno. 
Om te shoppen, te slenteren door de gezellige straatjes, 
een kopje cappuccino enz. Natuurlijk vertelt de 
chauffeur tijdens de heen- en terugweg honderduit. 
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 (zaterdag): Vrije dag / Maro K 
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 (zondag): Uderns - Limburg 
Gesterkt door het ontbijt begint u aan de thuisreis. 
Uiteraard zijn er diverse tussenstops gepland. 
Verwachte aankomst in Limburg is in de vroege avond.


