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

Oostenrijk is het land voor de actieve vakantie: de Alpenwe-
reld verkennen, frisse berglucht opsnuiven, uitstappen naar 
de prachtige meren, … kortom volop energie bijtanken. Het 
doel van deze reis is het Salzburgerland. Het indrukwek-
kende van dit gebied wordt weerspiegeld in de namen van 
zijn bergen: de Grossglockner, de Gross-venediger, de Hoher 
Dachstein en de Hochkönig. Een schitterende bergwereld, 
prachtige Alpenmeren, bossen en weidse almen, dat zijn de 
ingrediënten van het Salzburgerland.

DAG 1
We vertrekken in Herentals en rijden via de snelweg richting Aken, 

Keulen (koffiestop onderweg) verder richting Frankfurt en Nürnberg. 

Onderweg voorzien we tijd voor een vrij middagmaal. Aansluitend 

reizen we door naar Flachau, onze verblijfplaats. Ontvangst met wel-

komstdrank. Kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2
We verkennen Salzburg en bezoeken o.a. de kathedraal, de Mozart-

platz, de Residenzplatz en de Getreidegasse met het geboortehuis 

van Mozart. Tijdens de vrije tijd is er voldoende gelegenheid om de 

Residenz of het kasteel Hohensalzburg te bezoeken of te flaneren in 

de winkelstraten.

DAG 3
De Grossglockner-Hochalpenstrasse was de eerste weg die een ge-

motoriseerde oversteek van de Alpen mogelijk maakte. Wij volgen 

deze bergweg vanaf Zell am See over de Hochtor en de Edelweis-

spitze met een 30-tal haarspeldbochten tot aan de Kaiser Franz Jo-

sefs Höhe waar we vanop 2369m een zicht hebben op de hoogste 

berg van Oostenrijk, de Grossglockner (3.798m). Daar kunnen we een 

tandradspoor gebruiken om de Pasterze-gletsjer te bereiken of we 

genieten van het natuurmuseum.

DAG 4
Reeds sinds 1875 worden talloze mensen gefascineerd door de brui-

sende watervallen en kolkende watermassa’s in de smalle Liechten-

steinklamm. Een romantisch en indrukwekkend maar bovenal onver-

getelijk schouwspel!

DAG 5
Hallstatt is een prachtig pittoresk stadje, ingesloten tussen het steile 

gebergte en de Hallstättersee. Een boottocht op het meer is een 

echte aanrader. Van op het water geniet je het best van een mooi 

uitzicht. Wist je dat in 2012 dit zoutmijnstadje volledig in spiegelbeeld 

is nagebouwd in een Chinees pretpark?

DAG 6
Voor een rustige namiddag rijden we naar het Kleinarltal, waar we aan 

de mooie kristalheldere Jägersee, bij een wandeling rond het meer 

rust en verpozing vinden. We kunnen er genieten van een terrasje 

middenin de prachtige natuur.

DAG 7
Na het ontbijt vertrekken we weer huiswaarts. We nemen de snel-

weg richting Salzburg en de Duitse grens, via Rosenheim en München 

richting Nürnberg. Onderweg houden we halt om iets te eten. Daarna 

rijden we verder via Keulen en terug naar België.

HOTEL FORELLENHOF 
half pension
Gelegen in het centrum van Flachau. Het hotel herbergt een wellnesscentrum met 
een modern overdekt zwembad en een restaurant. De kamers hebben televisie, 
een badkamer met haardroger en een zithoek. Het restaurant serveert klassieke 
Salzburger schotels, internationale gerechten en een selectie heerlijke wijnen.  
’s Morgens genieten we van een ontbijtbuffet.

AFREIS: 26 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 645,-
Toeslag single: € 105,-
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7 DAGEN   SALZBURGERLAND


