
Het Brixental, een zijdal van het Inntal, is genoemd naar 

het idyllische plaatsje Brixen im Thale. Het is gelegen in 

het hart van de Kitzbüheler Alpen met aan de noord-

zijde het Wilder Kaiser gebergte. Het is een streek met 

een prachtig, schilderachtig landschap, geschikt voor 

de actieve vakantieganger, maar ook voor de natuurlief-

hebber en diegene die op zoek is naar cultuur, traditie en 

folklore. Kirchberg is een bekende en geliefde vakantie-

bestemming. In de winter voor de wintersportliefhebber, 

maar zeker ook in de zomermaanden. Het stadje heeft 

haar bezoekers veel te bieden. Actieve vakantiegangers 

kunnen naar hartelust wandelen en fietsen. Maar ook 

voor de minder actieve toerist is er volop vertier. Een 

kijkje in de hooggelegen dorpskerk, een wandeling door 

het dorp of naar de Kirchbergsee, waar liefhebbers ook 

kunnen zwemmen, genieten op een van de terrasjes, u 

zult zich niet hoeven te vervelen. Daarnaast is Kirchberg, 

dat ruim 5000 inwoners heeft, uitermate gunstig gele-

gen voor het verkennen van de omgeving. 

Programma: 
1e dag: Heenreis. We arriveren bij ons hotel in Kirchberg 

in de late namiddag. 

2e dag: Tijdens een grote rondrit door het Alpenland-

schap o.l.v. de chauffeur kunt u deze keer vanuit de bus 

genieten van de mooiste vergezichten. We rijden noord-

waarts langs onder andere St, Johann in Tirol, de Walch-

see en passeren bij Niederndorf de Duitse grens. De route 

gaat via Kiefersfelden, waar we weer Oostenrijk binnenrij-

den, naar Kufstein. In dit veelbezongen stadje wordt een 

langere pauze ingelast, waarna we via Wörgl en Hopfgar-

ten weer langzaam terugrijden naar Kirchberg.

3e dag: Vandaag staat een onvergetelijke tocht met 

de Zillertalbahn in het thema; ‘Mit Dampf, Musik und 

Schnaps ins Zillertal’ op het programma. We stappen 

in Jennbach op de stoomtrein van de Zillertalbahn en 

rijden onder muzikale begeleiding en onder het genot 

van een glaasje ‘Schnapps’ naar Zell am Ziller. Hier kunt 

u op uw gemak rondkijken en een wandeling maken. 

Met de bus rijden we verder naar het plaatsje Krimml 

waar we een kijkje nemen bij de imposante, gefaseerde 

Krimmler watervallen. 

4e dag: Deze dag staat in het teken van de Achensee 

Dampf-Zahnradbahn. In het thema ‘Reisen wie zu Kaisers 

Zeiten’ maken we een mooie rit door het wildromanti-

sche landschap. We rijden van Jenbach naar Seespitz. 

Bergopwaarts gaat dit met een snelheid van 9 km per 

uur, bergafwaarts daarentegen met 20 km per uur. On-

derweg kunt u genieten van de mooiste vergezichten. 

In Seespitz maken we een boottocht over de Achensee.  

Onderweg kunt u genieten van fraaie uitzichten op het 

Karwendelgebergte. ’s Middags maken we nog een 

langere stop in het kleinste stadje van Oostenrijk, Rat-

tenberg. De smalle straatjes, kleurrijke gevels en de mid-

deleeuwse burcht geven dit historische oude stadje een 

schilderachtige aanblik en zorgen voor een aparte sfeer. 
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Duik onder in een wereld van betoverende bergen en 
fascinerende landschappen. Ontdek de schoonheid 
ervan vanuit nostalgische stoomtreinen en historische 
smalspoorbanen.
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5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, een wandeling ma-

ken of gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. 

Bij voldoende belangstelling zal de chauffeur nog zor-

gen voor een aanvullend programma. Dit kan een wan-

deling zijn, een rondrit of een bezoek aan een beziens-

waardigheid in de omgeving.

6e dag: Na het ontbijt rijden we noordwaarts naar het 

grootste meer van Beieren, de Chiemsee. Op het station 

in Prien staat de legendarische Chiemseebahn al klaar. 

We maken een kort tochtje over deze smalspoorbaan 

naar het station Prien Stock in de haven. Hier stap-

pen we over op een boot die ons naar de Fraueninsel 

brengt. Op dit schilderachtige en gezellige eiland kunt 

u enige tijd op uw gemak rondkijken.  In de loop van 

de middag rijden we terug naar ons hotel in Kirchberg.

KIRCHBERG

7e dag: Verrassingsdag. De chauffeur zal in overleg met 

de hotelier zorgen voor een extra dag- of middagpro-

gramma. Dit kan een rondrit, een verrassend bezoek of 

misschien een wandeling zijn. Laat u verrassen! 

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

ma diner.
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Inbegrepen
• verzorging op basis van halfpension 

(uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen-

keuze-menu met saladebuffet m.u.v. 

dag van aankomst) 

• afscheidsdiner 

• welkomstdrankje 

• rit met Zillertalbahn (Jennbach-Zell am 

Ziller) met Schnaps en muziek

• bezoek Rattenberg 

• rit met de Achensee-Dampf-Zahnrad-

bahn (Jenbach-Seespitz) 

• boottocht Achensee 

• rit met de Chiemseebahn (Prien 

Bahnhof-Prien Hafen) 

• boottocht Chiemsee naar  Fraueninsel 

• entree Krimmler watervallen 

• parkeer- en tolkosten 

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 112,-.
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Vertrekdata | Kirchberg
Zondag 10 juli 2022 8 dagen € 875,-

Dinsdag 9 augustus 2022 8 dagen € 875,-

Zondag 4 september 2022 8 dagen € 875,-

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- 

en bootkosten, tenzij onder inbegrepen 

aangegeven.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Programma-

wijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauff eur mogelijk.  

Hotel:
U verblijft in het viersterren Hotel Bräu-

wirt, gelegen nabij het centrum van  

Kirchberg. Alle ruime kamers zijn voorzien 

van douche of bad, toilet, telefoon, tele-

visie, safe en föhn. Het hotel heeft verder 

een lift, een prima restaurant ‘Rettenstein’, 

gezellige Glocken-, Zirben- en Bräustuben 

en een wellnessgebied met o.a. sauna, 

stoombad en infraroodsauna.

HEEL VEEL INCLUSIEF

NIEUW HOTEL


