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

Niet te verbazen dat Lermoos sedert vele jaren een gelief-
koosde 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 aan-
bod aan bewegwijzerde wandelingen is onuitputtelijk. In het 
gezellige en levendige dorpscentrum vindt u talrijke winkels, 
restaurants en terrasjes. We wensen u een gezonde en zon-
nige vakantie in dit mooi stukje Oostenrijk.

DAG 1
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
Langs het Tannheimertal reizen we naar de enig mooie Vilsalpsee. In de 

ongerepte natuur kan je hier wandelen rond het 1,2 kilometer lange 

meer, een tochtje maken met een roeibootje of gewoon een terrasje 

doen. Alleen de flora omvat meer dan 700, deels zeer zeldzame plan-

tensoorten. Ook enkele met uitsterven bedreigde diersoorten, zoals 

de alpensalamander, kan je hier met een beetje geluk vinden.

DAG 3
Na het ontbijt vertrekken we richting de Duitse grens, waar we het 

kasteel Linderhof bezoeken. Nadien rijden we richting Oberam-

mergau, de stad van de beroemde passiespelen. U krijgt hier vrije tijd. 

Naast de prachtige muurschilderingen op vele huizen in de stad zal 

vooral het vele houtsnijwerk in de winkels opvallen. De uitstalramen 

puilen uit van de dure handgesneden beelden. We rijden terug naar 

Lermoos langs Steingarden. Onderweg houden we een korte stop aan 

de barokke kerk van Wies, de beroemdste van Duitsland, ontworpen 

door Dominikus Zimmermann. Vlak voor Füssen hebben we ook nog 

uitzicht op de kastelen Hohenschwangau en Neuschwanstein. 

DAG 4
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 ko-

ninklijke skioord Lech. Na een vrij middagmaal beginnen we aan de 

afdaling van de Flexenpas en de Arlbergpas. We sluiten onze driepas-

sentocht af met een halte op de Fernpass. 

DAG 5
De middeleeuwse stad Füssen is tevens het eindpunt van de Roman-

tische 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
Het Duitse Garmisch-Partenkirchen, gelegen bij de Beierse Alpen, 

draait grotendeels op toerisme. Naast restaurants en winkels biedt 

de stad met haar middeleeuwse huizen een mooie architectuur. Te-

rugkomen doen we langs Mittenwald, dat bekend staat om z’n mooie 

gevelbeschilderingen: de Luftmalereien. Gelegenheid tot een bezoek 

aan het museum van de violenbouw. Ook de barokke parochiekerk is 

een bezoekje waard.

DAG 7
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 Grubig-

stein, de Mariënberg in Biberwier of de Zugspitze en de Ehrwalder 

Alm.

DAG 8
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.

*Voor de kerstreis naar Lermoos geldt een afwijkend programma, af-

hankelijk van beschikbare wegen en weersomstandigheden.
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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.

8 DAGEN   LERMOOS

AFREIS: 3 JUNI - 10 JUNI - 8 JULI - 15 JULI - 5 AUGUSTUS 
12 AUGUSTUS - 2 SEPTEMBER - 9 SEPTEMBER 2018 
Prijs per persoon:   € 675,- (8 dagen)
Prijs per persoon:   € 1100,- (15 dagen)
Toeslag single: € 95,-

KERSTREIS: 22 DECEMBER 2018
Prijs per persoon:  € 875,- (8 dagen)
Toeslag single: € 105,-


