
In het hart van het Zillertal ligt het vriendelijke plaatsje 

Uderns en het 4-sterren Musik & Erlebnishotel Pachmair! 

Deze bestemming combineert muziek, prachtige ex-

cursies en een top hotel! Genieten, lachen, vrolijkheid 

én veel muziek zijn de ingrediënten van deze reis. Elke 

namiddag staat koffie en gebak voor u klaar en bijna elke 

avond kunt u genieten van muziekoptredens van arties-

ten uit het Zillertal, allemaal in de reissom inbegrepen.

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst bij hotel Pachmair in loop 

van de namiddag. Na het inchecken kunt u genieten van 

het diner, alle tafeldranken zijn bij het avondeten inclusief 

(bier, wijn, alcoholvrije drankjes). ’s Avonds kunt u al deel-

nemen aan de Pachmairs Zillertaler Musikanten Parade.

2e dag: Vandaag maken wij onder begeleiding een 

wandeling door het dorp. In de middag kunt u genieten 

van een oldtimer-tractor-tocht door deze regio.  Zoals 

elke namiddag staat er koffie met gebak voor u klaar. Na 

het uitgebreide diner, volgt een orginele Tiroler Heimat-

avond met de Zillertaler Vagabunden.

3e dag: Na het ontbijt zullen wij beginnen aan de 

Kitzbüheler Alpen panoramarit. Tijdens deze prach-

tige busrit zullen we via de Gerlospass bij de Krimmler 

Watervallen aankomen, hier heeft u de mogelijkheid 

om de hoogste waterval van Europa te zien. We zul-

len deze mooie route verder vervolgen via Mittersill, 

Kitzbühel, Brixen im Thale, Wörgl en terug naar het 

Zillertal. Na het smakelijke diner zorgen ‘Da Zillertaler 

und die Geigerin’ voor het entertainment tijdens een 

sfeervolle avond.

4e dag: Deze verrassingsdag zal in overleg met de ho-

telier en de chauffeur worden ingevuld. ’s Avonds wordt 

er een film gedraaid over het Zillertal en krijgt u een 

drankje aangeboden.

5e dag: Een bezoek aan de ‘Parel van Tirol' staat op 

het programma. Kufstein biedt veel winkelmogelijkhe-

den en een divers aanbod aan cultuur. Bezoek o.a. het 

heldenorgel, het grootste openluchtorgel ter wereld. 

Dagelijks om 12:00 uur klinkt zijn spel en roept hij op 

tot wereldvrede. In de middag vervolgen wij onze weg 

rondom het Kaisergebergte en komen wij langs plaat-

sen zoals Ebbs, de Walchsee en het landschap van St. Jo-

hann in Tirol. Na het diner volgt een muzikaal optreden.

6e dag: Na het ontbijt gaan we via de Brennerpas naar 

Italië en dat klinkt verder dan het is. U gaat op bezoek 

in het bij vele geliefde Vipiteno. Proef de mediterraanse 

sfeer tijdens het shoppen, geniet van de heerlijke terras-

jes. ’s Avonds is het genieten van muziek, muziek, muziek.

7e dag: Rustdag. U kunt een wandeling maken, fiets 

huren of genieten van de faciliteiten van het hotel. ’s 

Avonds weer een heerlijk diner en daarna weer genie-

ten van muziek.

8e dag: Na het ontbijt start onze dag met een prachtige 

natuurtocht naar het Tuxertal. Nadat we vanuit Uderns 

door het Zillertal de plaats Mayrhofen hebben gepas-

seerd, wordt het dal veel smaller en steiler. Wij passeren 

de plaatsjes Finkenberg en Lanersbach op weg naar het 
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Zillertal, waar geluk geen toeval is! Als de zomer het 

Zillertal onder handen neemt, komt de prachtige natuur 

tot bloei. Maar dat geldt niet alleen voor de natuur: 

iedereen die even een pauze wilt nemen, wordt hier 

meegenomen in een wereld die de ogen opent en de 

harten sneller doet kloppen.
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gehucht Juns, waar de Hintertuxer Gletscher zichtbaar 

wordt. Vervolgens brengen wij een bezoek aan het 

plaatsje Hintertux. Hier kunt u bijvoorbeeld een wan-

deling maken naar de gletsjer waterval of bezoek per 

kabelbaan de gletsjer, of geniet gewoon heerlijk met 

een kopje koffie van het prachtige uitzicht. Na het eten 

wordt u nog een keer muzikaal verrast door  ‘Mario K’, 

natuurlijk komt ook hij uit het Zillertal.

9e dag: Na het ontbijt zullen wij vandaag naar de mid-

deleeuwse stad Innsbruck gaan, de hoofdstad van de 

deelstaat Tirol. Deze stad heeft veel te bieden en ie-

dereen kan daar zijn eigen invulling aan geven. In de 

namiddag zullen we nog een bezoek brengen aan de 

‘Swarovski Kristallwelten’. De laatste avond wordt u we-

derom verwend met een heerlijk diner en... muziek!

10e dag: Terugreis. De reis wordt besloten met een af-

scheidsdiner.
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Vertrekdata | Uderns im Zillertal
Donderdag 14 juli 2022 10 dagen € 1050,-

Donderdag 8 september 2022 10 dagen € 1050,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en prima 3-gangen-

keuzemenu met een soepen-,  

voorgerechten-, salade- en  

dessertbuffet) én incl. drankjes bij  

het diner (bier, wijn en alcoholvrij)

• afscheidsdiner 

• dagelijks koffie met gebak (als ons 

programma dit toelaat)

• deelname aan Pachmair's Zillertaler 

Musikantenparade 

• oldtimertractor-rondrit

• entree tot het Relax-centrum

• parkeer- en tolkosten

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 81,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in Ho-

tel Pachmair in Uderns. In dit prachtige 

4-sterrenhotel zijn alle kamers voorzien 

van douche of bad, wc, zitruimte, föhn, 

kluis, flatscreen-tv met teletekst- en 

radiofunctie, telefoon met wekker en 

gratis wifi. Het hotel biedt haar gasten 

een uitstekend restaurant, Tirolerstube, 

hotelbar, een lift, een prachtig Pano-

rama-Relax-centrum met verwarmd 

buitenzwembad, whirlpool, biosauna, 

infrarood-cabines en stoombad. En er is 

gratis fietsverhuur.
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