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Niet te verbazen dat Lermoos sedert vele jaren een 
geliefkoosde bestemming voor talrijke Vlamingen is. Door zijn 
unieke ligging, aan de voet van de Zugspitze, geniet Lermoos 
een bevoorrechte plaats in de prachtige bergwereld van Tirol. 
Wandelaars komen er ten volle aan hun trekken want het 
aanbod aan bewegwijzerde wandelingen is onuitputtelijk.

Dag 1 › Herentals – Lermoos
We vertrekken ’s morgens voor een rechtstreekse rit via de Duitse 

snelwegen. We stoppen regelmatig en maken wat tijd vrij voor een 

middagmaal. Via Ulm, Memmingen en Pfronten bereiken we al snel de 

Oostenrijkse grens. Van daar gaat het via Reutte tot onze verblijfplaats 

in Lermoos. Kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

Dag 2 › Heiterwanger See
De natuurlijke omgeving van de Heiterwanger See maakt het mogelijk 

om prachtige wandelingen te maken. De Plansee, in het zuidwesten 

met een 300 meter lang kanaal verbonden met de Heiterwanger See, 

is het op één na grootste meer van Tirol en ligt op een hoogte van 976 

meter. Over beide meren kunt u een rondvaart maken.

Dag 3 › Mittenwald
We rijden via Garmisch naar het Beierse Mittenwald om de prachtige 

gevelschilderijen te bewonderen: de Luftmalereien. Gelegenheid tot 

bezoek aan het museum van violenbouw en we vergeten zeker niet de 

barokke parochiekerk binnen te gaan.

Dag 4 › Driepassentocht
We rijden langs een schilderachtige weg over Berwang naar Stanzach 

in het Lechtal. In Elbigenalp houden we een interessante stop aan 

de school voor kunstambachten. Verder via Steeg en Warth naar 

het koninklijke skioord Lech. Na een vrij middagmaal beginnen we 

aan de afdaling van de Flexenpas en de Arlbergpas. We sluiten onze 

driepassentocht af met een halte op de Fernpass. 

Dag 5 › Oberammergau
De middeleeuwse stad Füssen is tevens het eindpunt van de 

Romantische Strasse. U vindt er een gezellig stadscentrum waar u 

heerlijk kunt flaneren langs de winkels en waar u bij goed weer een 

terrasje kunt doen in de hoofdstraat. Bezoeken aan het Heimatmuseum 

en aan het museum voor schilderkunst in het Schloss Füssen zijn 

individueel mogelijk.

Dag 6 › Kaunertal
Van alle zijdalen van het Inntal is het Kaunertal het grootste en wellicht 

ook het mooiste. Diep dringt dit smalle dal, met zijn steile hellingen 

en donkergroene bossen, de Oetztaler Alpen binnen. In de namiddag 

houden we halt in Landeck.

Dag 7 › Vrije dag
Vandaag geven we de mogelijkheid te genieten van al wat de streek 

ons te bieden heeft. Denk hierbij aan de vele wandelmogelijkheden! We 

kunnen gebruik maken van de plaatselijke liften naar de Grubigstein, de 

Mariënberg in Biberwier of de Zugspitze en de Ehrwalder Alm.

Dag 8 › Lermoos- Herentals
Na het ontbijt verlaten we Lermoos en we rijden via Reutte naar de 

Duitse grens. Via Kempten en Ulm reizen we verder richting Karlsruhe. 

Onderweg krijgt u de gelegenheid om een middagmaal te gebruiken. 

Over de Duitse snelwegen gaat het in de namiddag verder richting België 

en de diverse afstapplaatsen.

 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.30

HOTEL EDELWEISS 
half pension
Schitterend hotel in Lermoos met enorm veel faciliteiten: zeer comfortabele kamers 
voorzien van bad of douche, toilet en televisie. Uitstekende keuken met ontbijtbuffet 
en ’s avonds menukeuze. Wekelijks dansavond. Schitterend zwemparadijs met groot 
zwembad, whirlpool, sauna, dampbad, solarium en fitnessruimte.

AFREIZEN:   9 JUNI – 7 JULI – 14 JULI – 4 AUGUSTUS  
       11 AUGUSTUS – 1 SEPTEMBER 2019
Prijs per persoon:   € 675,- (8 dagen)
 € 1100,- (15 dagen)
Toeslag single: € 95,-/week

Voor info over reisverzekering en algemene reisvoorwaarden : contacteer ons kantoor.

Lermoos 6 / 8 / 15 dagen

EXTRA AFREIS 6 DAGEN
6 Oktober 2019              
Prijs per persoon:   €440,-
Toeslag single: €60,-
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Italië, het land van de zon, van zuiderse schoonheid, van 
indrukwekkende kunststeden maar ook van prachtige natuur. 
Het Italiaanse Zuid-Tirol nodigt u uit op een onvergetelijke 
vakantie. U verblijft er aan de voet van de wereldberoemde 
Dolomieten, een bijzonder ideale ligging voor prachtige 
uitstappen. 

Dag 1 › Herentals – Auer
We vertrekken ’s morgens voor een rechtstreekse rit naar onze 

vakantiebestemming. Via de Duitse snelwegen gaat het over Stuttgart, 

Ulm en langs de Fernpas richting Innsbruck. Onderweg houden we de 

gebruikelijke stops, om uiteindelijk verder te reizen richting Brennerpas. 

Even voorbij Bolzano ligt onze verblijfplaats Auer. Kamerverdeling, diner 

en overnachting.

Dag 2 › Dolomietenrondrit
We starten onze dag in de Valle di Fassa. In dit dal ligt Canazei, met een 

jarenlange traditie in gastvriendelijkheid, adembenemende bergen en de 

gunstige ligging als poort naar de beroemde bergen als de Sella en de 

Pordoi. We passeren de bergpassen van die twee bergen en rijden naar 

het Val Gardena, dat garant staat voor spectaculaire bergen, veel zon en 

een heerlijke Italiaanse sfeer. Tijdens deze uitstap krijg je de gelegenheid 

om met een kabelbaan tot op 2950 meter hoogte te klimmen. 

Dag 3 › Bolzano
In Bolzano bezoeken we het oude stadscentrum met de gotische 

domkirche, bekend om zijn dak met kleurige patronen en sierlijke toren. 

In de Dominikanerkirche zijn er mooie 14de- en 15de-eeuwse fresco’s te 

bezichtigen. Men kan er ook een bezoek brengen aan het archeologisch 

museum waar de 5300 jaar oude ijsman Ötzi te bekijken is. Bolzano is ook 

de uitgelezen stad om te wandelen en te winkelen. 

Dag 4 › Gardameer
We reizen vandaag naar het grootste en mooiste der Italiaanse meren, 

het Gardameer. We rijden van Sirmione in het zuiden tot Riva del Garda 

in het noorden. Langs de oevers van het meer genieten we volop van 

de prachtige flora met wijngaarden, ceders, palmbomen, citrus- en 

olijfbomen en een overvloed aan bloemen. Wie wil, kan een boottocht 

maken op het wereldberoemde meer.

Dag 5 › Merano
Merano is een prachtig kuuroord met mooie promenades langs 

de rivier de Passirio. Het belangrijkste gebouw van de stad is de  

St.-Nikolauskerk. Zeker niet te vergeten is de Laubengasse, de 

hoofdstraat van het oude Merano, met zijn typische gevels, de vele 

moderne winkels en terrasjes!.

DAG 6 › De aardpiramiden
We rijden langs de stad Bolzano en nemen de spectaculair aangelegde 

autoroute door de wijngaarden naar het plateau van Renon-Ritten. Na 

een korte wandeling bereiken we het uitzichtpunt op een uitzonderlijk 

natuurfenomeen: de aardpiramiden. 

DAG 7 › Vrije dag
U heeft rustig de tijd om rond te kuieren in onze verblijfplaats Auer. Of 

heeft u wandelbenen? Dan is vandaag de ideale gelegenheid om een 

mooie wandeling rond de Kalterer See te maken…

Dag 8 › Auer – Herentals
We vertrekken na het ontbijt. Over de Oostenrijkse en Duitse snelwegen 

gaat het richting België en de verschillende afstapplaatsen.

Zuid-Tirol 8 dagen

 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 05.30 05.30 05.30 04.45 05.00 06.00 06.30

HOTEL MARKUSHOF  
half pension
Gelegen in Ora (Auer). Hotel Markushof heeft een buitenzwembad en een 
restaurant met terras. Overal is er gratis WiFi. De eenvoudig ingerichte kamers 
hebben een houten vloer en balkon. Ze beschikken over een eigen badkamer.  
Er wordt dagelijks een ontbijtbuffet geserveerd. Het restaurant is gespecialiseerd in 
regionale en Italiaanse gerechten. 

AFREIS: 16 AUGUSTUS 2019
Prijs per persoon:  € 645,-
Toeslag single: € 95,-

Voor info over reisverzekering en algemene reisvoorwaarden : contacteer ons kantoor.



Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals Verg. A 1097

Tel. 014 21 21 12
travel@deduinen.be - www.deduinen.be

Openingsuren: ma-vrij: 9.15-18.00 u. - zat: 9.15-16.00 u.

De reizen uit deze brochure kan u ook reserveren in de volgende kantoren :

REISBUREAU DE POLDER Verg A 5455

Groenendaallaan 385 – 2030 Antwerpen – Tel. 03/541 18 57
travel@depolder.be – www.depolder.be

AUTOCARS HEIDEBLOEM Verg A 1079

Tongerse Steenweg 53 – 3620 Lanaken – Tel. 089/71 00 11 
info@heidebloem.be – www.heidebloem.be


