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3e Dag: Feldkirch
Als residentie van de graven van Montfort kon Feldkirch 
uitgroeien tot een voorname stad. Het ging Feldkirch in 
de middeleeuwen voor de wind hetgeen leidde tot de 
ommuring van de stad, de bouw van talloze torens, deftige 
koopmanshuizen, imposante kerken en het schitterende 
Rathaus. In de middeleeuwse Altstadt is het goed toeven tijdens 
ons verblijf in Feldkirch.

4e Dag: Lech
We volgen de schitterende Hochtannbergpas naar Warth. 
Vanaf hier vervolgen we onze weg, parallel rijdend aan de 
rivier de Lech, naar het gelijknamige plaatsje. In Lech waar tal 
van prominenten, inclusief onze eigen koninklijke familie, hun 
wintersportvakantie doorbrengen kunt u enige tijd op eigen 
gelegenheid rondkijken. Na ons verblijf in Lech rijden we via een 
mooie route naar één van de vele bergbanen die geincludeerd 
zijn in onze Bregenzerwald Card. Eenmaal boven heeft u een 

Oostelijk van het Rijndal ligt het geliefde Bregenzerwald. Het 
is een prachtige streek met golvend land, afwisselend bebost 
en vol kleurrijke weiden, talloze riviertjes en beekjes en de 
zogenaamde “Auen”, de groene plekken rond de dorpjes. 
Hoog daar bovenuit verheffen zich de machtige bergen. 
Landschappelijk gezien is het Bregenzerwald een juweeltje. 
Tijdens deze reis maakt u kennis met het Bregenzerwald in al 
haar facetten. Een aanrader.

1e Dag: Twente - Damüls
Met enkele tussenstops rijden we naar het gezellige Oostenrijkse 
vakantieplaatsje Damüls in het Bregenzerwald. Na aankomst in 
ons hotel kunt u genieten van een heerlijk 4-gangen keuzediner.

2e Dag: Damüls
Vandaag kunt u ons vakantieplaatsje verkennen. Het hotel ligt 
zeer gunstig op 200 meter van de bergbanen en slechts ±850 
meter van het centrum van Damüls. 

Bregenzerwald8
DAGEN
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De vertrekdata van de 8 daagse reis Bregenzerwald zijn:
zo. 16/07/23
zo. 27/08/23

Reissom:
Bij verblijf in een 2-persoonskamer  € 1015,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer   €              56,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in het uitstekende 3-sterren Hotel Alpenblume 
inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en voortreffelijk 4-gangen keuzediner
• Retour boottocht van Bregenz naar Lindau
• Retourvaart per panoramagondel naar de berg Pfänder
• Prachtige en natuurrijke Panoramatocht
• Retourvaart per bergbaan naar de Diedamskopf
• Internationale retourliftentocht waarbij u met bergbanen vanaf het 
Oostenrijkse Ischgl naar het Zwitserse Samnaun gaat
• Retourrit per smalspoor stoomtreintje van Bezau naar Schwarzenberg
• Bezoek aan Bregenz, Lindau, Feldkirch, Lech en Samnaun
• Prachtige natuurtochten in de omgeving
• Bregenzerwald Card 
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

fantastisch uitzicht en kunt u heerlijk wandelen of genieten van 
een drankje op het (panorama)terras van een gezellige berghut.

5e Dag: Bregenz, Bodensee boottocht, Lindau en Pfänderbahn
Vandaag brengen we een bezoek aan de hoofdstad van 
Vorarlberg: Bregenz. De stad ligt neergevleid tussen de Bodensee 
en de Pfänder, de berg die hoog boven de Bodensee uitrijst. 
Vanaf Bregenz varen we in ±20 minuten naar het Duitse Lindau. 
Het historische centrum van Lindau ligt op een klein eilandje in 
de Bodensee. Na ±2 uur keren we per boot terug naar Bregenz 
waar u de gelegenheid heeft de lunch te gebruiken. ’s Middags 
maken we een gondelvaart naar de top van de 1064 meter hoge 
berg Pfänder. Hier heeft u een prachtig uitzicht over de Bodensee 
en op de 240 Oostenrijkse, Duitse en Zwitserse, vaak met sneeuw 
bedekte Alpentoppen.

6e Dag: Internationale liftentocht
Na het ontbijt vertrekken we naar Ischgl vanaf waar we 
per kabelbaan naar het Zwitserse Samnaun gaan. Diverse 
kabelbanen leiden u door de Silvretta Arena, één van de 
bekendste skigebieden van Oostenrijk en Zwitserland. De kans is 
groot dat u vanuit de gondel de zogenaamde “Murmeltiere” ziet. 
Na de aankomst in Samnaun wandelen we in ±20 minuten naar 
het centrum van het dorp waar u belastingvrij kunt inkopen. 
Vooral genotsmiddelen, parfums en luxe artikelen nemen gretig 
aftrek in Samnaun. Aansluitend keren we per kabelbaan terug 
naar Ischgl en rijden vervolgens terug naar ons hotel.

7e Dag: Rit per smalspoortrein
We rijden naar het station van de Bregenzerwaldbahn in Bezau. 
Hier gaan we aan boord van een smalspoortreintje dat vroeger 
dagelijks de ±35 km lange afstand tussen Bregenz en Bezau 
bedwong. Tegenwoordig is de route korter en in ±30 minuten 
brengt het treintje u van Bezau naar Schwarzenberg. ’s Middags 
maken we opnieuw gebruik van de Bregenzerwald Card voor een 
mooie tocht per bergbaan. Vanwege het geweldige uitzicht is een 
reis naar de bergtop een geliefde belevenis. 

8e Dag: Damüls - Twente
Na een vroeg ontbijt nemen we afscheid van het Bregenzerwald 
en keren terug naar Nederland. Voordat u arriveert op uw 
opstapplaats kunt u genieten van een heerlijk afscheidsdiner.

Reistip: Tijdens deze reis kunt u gebruik maken van de 
Bregenzerwald Card. Deze kaart geeft recht op gratis gebruik van 
verschillende bergbanen in de omgeving waaronder de Damülser 
Seilbahnen, het openbaar vervoer en diverse zwembaden.

Uw hotel:  U verblijft in het uitstekende 3-sterren superior Hotel 
 Alpenblume in Damüls. Het is een sfeervol traditioneel Oostenrijks hotel 
dat geroemd wordt om z’n voortreffelijke keuken. Het hotel ligt op circa 
850 meter van het centrum van Damüls en op circa 200 meter van de 
bergbanen. De sfeervolle kamers zijn ingericht in alpine-stijl en voorzien 
van licht houten meubilair, tv, gratis WiFi, een zithoek en een badkamer 
met bad of douche en toilet. Bijna alle kamers zijn voorzien van een 
balkon. Daarnaast beschikt het hotel over een restaurant, bar, zonne-
terras en een tuin. De mooie wellnessafdeling biedt een sauna, biosauna, 
stoombad, whirlpool en een infrarood cabine. ‘s Ochtends kunt u 
 genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een uitstekend 
4-gangen keuzediner. Beoordeling Booking.com: Fantastisch 9,4. 
Internet: www.hotel-alpenblume.at

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/bregenzerwald

Oostenrijk, Damüls


