
Daarnaast zijn er een aantal verrassend mooie excur-

sies gepland, waarbij de hoteleigenaar deels als gids 

fungeert. Hij neemt u mee naar bijzondere plekjes. 

Muziekliefhebbers kunnen zich alvast voorbereiden 

op leuke avonden in Musistadl. 

Flachau, gelegen op een plateau midden in de fraaie 

Oostenrijkse alpen, biedt u werkelijk alles wat u zich 

maar wensen kunt. Een prachtige vakantieplaats met 

winkeltjes, gezellige restaurants, mooie terrassen, en 

ongekende wandel- en fietsmogelijkheden. Flachau 

heeft veel folklore, Oostenrijkse muziek en natuurlijk 

het bekende Frühshoppen, Gaudi-middagen, Heimat-

avonden en ga zo maar door. Flachau is genieten van 

natuur, wandelingen, sfeer en gezelligheid en is tevens 

een ideaal uitgangspunt voor de mooiste excursies.

Net als de laatste jaren hebben we ook voor 2022 weer 

in goed overleg met de familie Oberreiter van Hotel 

Bergzeit in Flachau wederom een speciaal programma 

samengesteld voor deze bijzondere ‘Premium Exclusiv 

Tour’ door het Salzburgerland. Bij het excursiepro-

gramma wordt u een aantal dagen begeleid door de 

hotelier en is gezorgd voor heel veel extra’s, waaron-

der veel, heel veel muziek! 

Programma: 
1e dag: Heenreis. Na aankomst is er een ‘Begrüßungs-

schnapserl’ en een prima diner.

2e dag: Na het ontbijt wandelen we op ons gemak 

naar Musistadl in de Flachauer Gutshof voor het we-

kelijkse Frühshoppen. Regionaal bekende muzikanten 

zorgen voor een opperbeste stemming. In de loop 

van de middag Kaffee und Kuchen, bij goed weer op 

het terras van het hotel. 

3e dag: Vandaag maken we een magnifieke en bele-

venisvolle tocht over de Malta Hochalmstraße, door 

het dal van het neerstortende water, naar de Köln-

breinsperre, de hoogste stuwdam van Oostenrijk. Van 

het uitzichtplatvorm Airwalk heeft men een werkelijk 

magnifiek uitzicht op de stuwdam, het stuwmeer en 

imposante berglandschap. Onderweg kunt u genie-

ten van panoramische vergezichten en de mooiste 

natuur. 

4e dag: Deze dag gaan we naar het Salzkammer-

gut, een streek met veel meren zoals de Fuschlsee, 

Mondsee, Wolfgangsee, Traunsee en Attersee. Keizerin 

Sisi ging erg graag  naar de Zwieselalm met magni-

fieke uitzichten op de Gosaukamm en de Dachstein.  

5e dag: Het programma van deze dag brengt ons naar 

de Steirische Bodensee, een juweel midden in het ge-

bied Schladming Dachstein. Via een bijzonder mooie 

route rijden we vervolgens via Ramsau am Dachstein, 

Schildlehen en Hachau naar het geliefde Filzmoos. Het 

laatste doel van deze dag is de ‘Oberhofalm’ waar een 

langere pauze wordt gehouden. Ook hier kunt u een 

wandeling maken, wat drinken en genieten van en-

kele muzikale hoogstandjes. 
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Wedden dat u het op deze vakantiereis naar Flachau 
naar uw zin zult hebben?! Het dorpje Flachau is een 
Oostenrijks pareltje dat ook in de zomer ongelooflijk 
veel te bieden heeft. 
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6e dag: Over de 34 lange Nockalmstraße, zonder 

enige twijfel een van de afwisselendste en mooiste 

alpenroutes die men met de bus kan rijden, gaan we 

deze dag naar Karinthië. Bij de Wörthersee, bijvoor-

beeld in Velden of in Maria Wörth wordt een langere 

pauze ingelast en bij voldoende belangstelling een 

boottocht gemaakt. In de late namiddag zijn we weer 

terug in Flachau. 

7e dag: De voormiddag blijven we in Flachau. Met de 

zomerlift gaan we omhoog naar wandelgebied Gries-

senkar, waar u kunt genieten van het fraaie landschap, 

de onvergetelijk vergezichten, de groene almen en de 

ongerepte natuur. ’s Middags rijden we via een mooie 

route naar de Liechtensteinklamm, een van de langste 

en diepste kloven van de alpen. Via de nieuwe wentel-

trap Helix kunt u op uw gemak, tussen de rotswanden 

30 meter omhoog klimmen, een spectaculaire erva-

ring. ’s Avonds grandioze afscheidsavond met muziek 

van het huisorkest.

8e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een 

prima diner.

FLACHAU 

Vertrekdata | Flachau 
Zaterdag 25 juni 2022 8 dagen € 765,- 

Zaterdag 16 juli 2022 8 dagen € 765,- 

Zaterdag 3 september 2022 8 dagen € 765,-

Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en prima 

3-gangen-keuze-diner met groot 

saladebuffet) 

• diners aangepast aan seizoen met 

enkele verrassingen 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• 1x grillparty op hotelterras  

(bij goed weer) 

• ’1x Kaffee und Kuchen’ op hotelterras 

• muziekavond 

• afscheidsavond hotel met muziek 

• vrij gebruik wellnesscentrum en 

buitenbad 

• begeleiding door hotelier of gids bij 

enkele dagtochten 

• Frühshoppen met live muziek in 

Musistadl 

• bezoek hoogste stuwmeer van  

Oostenrijk met uitzichtplatform ‘Airwalk’ 

• tour Salzkammergut 

• excursie Steirischem Bodensee met 

wandeling 

• tour naar Karinthië over de  

Nockalmstraße 

• stoeljeslift (heen- en terug) naar  

Griessenkar   

• tocht naar de Liechtensteinklamm  

• parkeer- en tolkosten  

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 105,-. 

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
U verblijft in het ****Familiehotel Berg-

zeit, gelegen in het centrum van Flachau. 

Het staat voor kwaliteit, uitstekende 

gastronomie, persoonlijke benadering, 

comfort, vermaak en talloze activiteiten. 

Het hotel beschikt over een lift, sfeervol 

restaurant, gezellige bar, zonneterras, 

zwembad, sauna, solarium en belevings-

douches. Alle kamers zijn voorzien van 

douche, bad, toilet, föhn, telefoon, wifi 

en televisie. Een aantal kamers heeft een 

balkon.

OOSTENRIJK
**** HOTEL
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