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het toeristische Mayrhofen verkennen. ’s Middags maken 
we een schitterende tocht naar de Schlegeis Stausee. De 
route voert u door een prachtig berglandschap met lange 
smalle tunnels en over romantische straatjes. ’s Avonds 
kunt u in het hotel genieten van het diner en van livemuziek.

3e Dag: Gerlostal, Krimmler watervallen en Rattenberg
Vandaag staat er een prachtige natuurtocht op het 
programma. We volgen de Gerlosstraße langs het stuwmeer 
van Gerlos naar de Krimmler watervallen. In een witte nevel 
komt de grootste natuurlijke waterval van Europa in drie 
stappen naar beneden. Na een bezoek aan de watervallen 
vervolgen we onze route via de Thurnpas en de grillige 
Wilder Kaiser naar Rattenberg. Rattenberg is het kleinste 
en oudste stadje van Tirol. Wilt u een souvenir meenemen 
dan vindt u in de werkplaatsen van de glasslijpers zeker 
iets van uw gading. Rattenberg is namelijk bekend om zijn 
glaskunst.

Het beroemde en mooie Zillertal is een zijtak van het 
Unterinntal en wordt algemeen beschouwd als één van de 
mooiste Alpendalen van Tirol. De dalbodem is bedekt met 
weidegrond en loopt langzaam op waarna ze overgaat in 
beboste toppen waarboven de witte sneeuwpieken van 
de Alpen nog net uitsteken. In dat groene tapijt liggen tot 
bijna boven aan de hellingen de bruinhouten boerderijen 
en almhutten met hier en daar de oplichtende heldere 
kleur van een kapel of kerk. 

1e Dag: Twente - Mayrhofen
Met enkele tussenstops rijden we rechtstreeks naar ons 
gezellige vakantieplaatsje Mayrhofen in het Zillertal. In het 
sfeervolle restaurant van ons centrumhotel kunt u genieten 
van een heerlijk 4-gangen keuzediner.

2e Dag: Natuurtocht Schlegeis Stausee
Na een uitgebreid ontbijtbuffet kunt u op eigen gelegenheid 
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De vertrekdata van de 8 daagse reis Zillertal zijn:
zo. 11/06/23
zo. 09/07/23
zo. 01/10/23

Reissom:   11/06 & 09/07    01/10
Bij verblijf in een 2-persoonskamer € 1099,- p.p.    € 1145,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €               70,- p.p.    €      70,- p.p.

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

De reissom is inclusief:
• 7 Overnachtingen in het sfeervolle 4-sterren Hotel Berghof inclusief 
ontbijtbuffet en uitstekend 4-gangen keuzediner met saladebuffet
• Entree van de Krimmler Wasserfallen 
• Retourrit per Tratzberg Express en rondleiding in Schloß Tratzberg
• Boottocht op het mooiste Alpenmeer; de Achensee
• Retour gondelvaart naar de Hintertuxer gletsjer
• Natuurtochten over de Schlegeis Alpenstrasse en Gerlos 
Hochalpenstrasse (incl. tol) en bezoek aan de Schlegeis Stausee, 
Rattenberg en Vipiteno in Süd Tirol (01/10/23 geen Vipiteno)
• 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
 

4e Dag: Brenner en Vipiteno (Strezing)
Na het ontbijt rijden we via een mooie route over de oude 
Brennerpas naar het Italiaanse Vipiteno. We rijden onder de 
Brenner Autobahn door zodat u een prachtig uitzicht heeft op de 
beroemde Europabrücke. In het mooie historische centrum van 
Vipiteno getuigen vele schilderachtige gebouwen van het rijke 
verleden van de stad. U krijgt de gelegenheid om te winkelen en 
de Italiaanse sfeer te proeven. ’s Middags keren we via een snelle 
route over de Brenner Autobahn terug naar Mayrhofen.

5e Dag: Schloß Tratzberg en Achensee rondvaart
Vanochtend gaan we naar het plaatsje Jenbach. Hier bevindt 
zich het schitterende renaissance Schloß Tratzberg. U wordt 
uitgenodigd het prachtige gebouw te bezichtigen tijdens een ±1 
uur durende rondleiding. Het laatste stukje van de route leggen 
we af per boemeltreintje, de “Tratzberg Express”. Aansluitend 
rijden we verder door het mooie berglandschap naar de 
Achensee. Dit grote meer met zijn diepe heldere smaragdgroene 
water is het mooiste Alpenmeer van Tirol. Eén van de bekendste 
plaatsjes aan de Achensee is Pertisau, een plaats die vroeger al 
vorsten, koningen en keizers aantrok. Vanaf Pertisau maken we 
een mooie rondvaart over de Achensee. Aansluitend kunt u enige 
tijd op eigen gelegenheid doorbrengen in deze gezellige plaats.

6e Dag: Vrije dag in Mayrhofen
Deze dag kunt u vrij besteden in Mayrhofen. Wanneer u de Penken- 
of Ahornbergbaan neemt heeft u boven een spectaculair uitzicht 
en volop wandelmogelijkheden. Een mooie fietstocht door de 
omgeving van Mayrhofen behoort ook tot de mogelijkheden. 

7e Dag: Hintertuxer gletsjer
Helemaal achterin het Zillertal ligt de Hintertuxer gletsjer. Hier 
is gedurende het hele jaar wintersport mogelijk. De Hintertuxer 
Gletscherbahn brengt ons naar boven naar de zogenaamde 
“Gefrorene Wand”, op een hoogte van 3250 meter. Staand in 
de eeuwige sneeuw kunt u genieten van een adembenemend 
uitzicht op de omliggende bergtoppen waarbij u kunt kijken tot 
in Italië. Degenen die dat willen kunnen een bezoek brengen aan 
het ‘Natur Eis Palast’. Dit is een natuurlijk ontstane ijsgrot met 
een sprookjesachtige sfeer. Stevig schoeisel en warme kleding 
wordt aanbevolen.

8e Dag: Mayrhofen - Twente
Na een vroeg ontbijt nemen we afscheid van Mayrhofen en 
keren met enkele tussenstops terug naar Nederland. Voordat 
we terugkeren naar de opstapplaatsen kunt u genieten van een 
heerlijk afscheidsdiner.

Reistip: Tijdens de reis van 01/10/23 is de Almabtrieb, dan worden de 
koeien die in de zomer op de Alpenweide hebben gelopen getooid met 
bloemen en begeleid door muziek feestelijk onthaald in het dorp. Dit 
jaarlijkse ritueel wordt groots gevierd met muziek en een Tiroolse 
 Bauernmarkt. Dit vindt plaats op de 7e dag van de reis. Voor een bezoek 
wordt het reisprogramma aangepast, het bezoek aan Vipiteno vervalt.

Uw hotel:  U verblijft in 4* Hotel Berghof in het centrum van Mayrhofen. 
Het is een sfeervol traditioneel hotel waarbij de inrichting van de 
 individuele kamers verschillend is. Alle kamers zijn voorzien van bad of 
douche, toilet, tv, WiFi, telefoon, radio, kluisje en balkon of terras. 
 Daarnaast beschikt het hotel over een grote nieuwe spa met een binnen- 
en buitenzwembad en diverse sauna’s. ‘s Ochtends kunt u genieten van 
een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds van een uitstekend 4-gangen 
keuzediner met een buffet van koude en warme voorgerechten, soepen, 
salades en desserts. In de avonduren is er in de tuin live-muziek. 
Beoordeling Booking. com: Heerlijk 8, 7. Internet: www.berghof.cc

Oostenrijk, Mayrhofen

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

CENTRUMHOTEL


