
Het ruim 30 kilometer lange en brede Zillertal is het 

grootste zijdal van de Inn. Op de groene weiden onder 

in het dal grazen de koeien voordat ze naar de hoger 

gelegen alpenweiden worden gebracht. De langzaam 

oplopende hellingen zijn deels begroeid met smalle 

stroken donkergroen bos waartussen de lichtgroene 

weiden prachtig afstreken. Witte bergtoppen maken 

het prachtige landschap compleet.

Het gezellige dorpje Ried im Zillertal, ligt vlakbij het 

skigebied Hochzillertal-Hochfügen, onderdeel van het 

grote Zillertal, in de regio Tirol. Genesteld in het mid-

den van de prachtige bergen van het Zillertal en op 

een hoogte van 573 m., nodigt Ried met zijn 1270 in-

woners u uit voor een zorgeloze Zillertaler  vakantie. 

Ried ligt direct aan de oprit naar de Zillertaler Höhen-

strasse, dat een adembenemend uitzicht over het Zil-

lertal biedt. 

Programma:
1e dag: Heenreis. Aankomst hotel in de loop van de 

middag/avond. 

2e dag: We beginnen vandaag heerlijk ontspannen. 

Na het ontbijt kunt u de omgeving van het hotel op ei-

gen gelegenheid verkennen. ’s Middags rijden we naar 

de Gramai Alm op ruim 1200 meter hoogte, midden in 

het Karwendel Natuurgebied. U kunt hier wandelen en 

genieten van de prachtige uitzichten. Aan het einde 

van de dag rijden we naar ons hotel voor het diner.

3e dag: Vandaag staat een prachtige tocht door het 

Gerlosdal op het programma. Met stijgingspercenta-

ges van 9% komen we diverse keren ruim boven de 

1600 m hoogte. Tijdens de route kunnen we genieten 

van talloze prachtige vergezichten. Eenmaal aangeko-

men in het plaatsje Krimml, is een bezoek aan de gelijk-

namige waterval een logische keuze.

4e dag: Na het ontbijt rijden we naar het plaatsje Rat-

tenberg. Dit kleinste en oudste stadje van Tirol heeft 

nog een middeleeuws karakter. In het centrum is het 

alsof de tijd heeft stilgestaan. Rattenberg is ook be-

kend als centrum van de glasindustrie.

5e dag: Vrije dag. U kunt uitrusten, gebruik maken van 

de faciliteiten van het hotel, of een wandeling maken. 

6e dag: In de oude mijnstad Schwaz brengen we een 

bezoek aan het ‘Silberbergwerk’. Beleef van dichtbij 

hoe 500 jaar geleden mijnwerkers naar zilver en koper 

zochten en Tirol tot één van de rijkste landen van Eu-

ropa maakten. Adem diep in, de gezonde lucht in de 

mijngangen zal u goed doen! Voordat we terugkeren 

naar het hotel stoppen we bij het Museumsfriedhof in 

het plaatsje Kramsach. Op dit kerkhof zonder doden, 

is een verzameling van grafkruisen en grafstenen te 

bezichtigen met opvallende vaak komische spreuken. 

7e dag: Na het heerlijke ontbijt rijden we deze ochtend 

naar wellicht de bekendste plaats van Tirol: Mayrhofen. 
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De inwoners van het Zillertal houden van muziek 
en dans. Van ‘Rainer und Strasser’ en de Zillertaler 
Schürzenjäger tot ‘Händeklatschen’ en de ‘Zillertaler 
Hochzeitsmarsch’. Eén van de vele Tiroler liederen 
begint met ‘Es gibt ja nur ein Zillertal’. Hieruit blijkt dat 
men trots is op het eigen dal. Terecht overigens.
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U heeft de ochtend ter vrije besteding in dit gezellige 

en bekende plaatsje. In overleg met de chauffeur kan 

hij deze dag nog voor een extra excursie zorgen. Dit 

kan een rondrit zijn, een bezoek aan een kasteel of tuin 

of heel iets anders. Laat u verrassen! 

8e dag: Deze dag rijden we langs de Achensee Duits-

land in. We passeren de Sylvensteinsee en bij het 

dorpje Vorderriß rijden we weer Oostenrijk in. We rij-

den het in het Karwendelgebergte gelegen Rißtal in en 

bereiken via Hinterriß het plaatsje Eng, waar een pauze 

wordt ingelast. De terugreis wordt onderbroken voor 

een langere stop bij de Achensee. Dit lange en smalle 

meer, het grootste van Tirol, ligt midden tussen de im-

posante bergketens van de Karwendel en de Rofan. 
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Vanuit het bekende plaatsje Pertisau kan eventueel 

een boottocht over het meer gemaakt worden. 

9e dag: Eerste reisdoel van deze dag is het Mid-

deleeuwse stadje Hall. Het oude centrum wordt ge-

kenmerkt door een wirwar van nauwe, kronkelende 

straatjes, steegjes, steile trappen, binnenplaatsen en 

pleintjes. Daarna rijden we naar Innsbruck, de hoofd-

stad van Tirol. In het oude centrum, de Altstadt, kunt u 

op uw gemak rondkijken. ’s Middags maken we vanuit 

Axams, bekend van de Axamer Lizum, een koetstocht 

langse diverse sites van de Olympische Winterspelen 

die hier in 1964 en 1976 werden gehouden.

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

afscheidsdiner.

Vertrekdata | Ried im Zillertal
Donderdag 2 juni 2022 10 dagen € 895,-

Zondag 24 juli 2022 10 dagen € 895,-

Zondag 4 september 2022 10 dagen € 895,-
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Inbegrepen:
• verzorging op basis van halfpension 

(ontbijtbuffet en prima 5-gangendiner) 

• welkomstdrankje

• muziekavond 

• vrij gebruik van het Wellnessbereich

• afscheidsdiner

• parkeer- en tolkosten 

Niet inbegrepen:
Niet genoemde excursies en overige 

excursiekosten zoals entrees, gids-, 

veer- en bootkosten, tenzij onder inbe-

grepen aangegeven.

Toeslag:
Eenpersoonskamer € 90,-.

Excursiemogelijkheden:
In principe wordt het programma zoals 

beschreven aangehouden. Program-

mawijzigingen c.q. aanpassingen door 

chauffeur mogelijk. 

Hotel:
Wij hebben kamers gereserveerd in het 

viersterren Hotel Alpina. Het hotel ligt 

aan de rand van het dorp. Het centrum 

ligt op ca. 5 minuten loopafstand. Alle 

kamers zijn voorzien van douche, toi-

let, wc, Flat-Screen TV en telefoon. Het 

merendeel beschikt over een balkon.  

Het hotel biedt een gezellig restau-

rant, Stube, lift, wellnesstuin en een 

Wellnessbereich met o.a. finse sauna, 

stoombad, infraroodcabine en een 

overdekt zwembad. 

NIEUW
**** HOTEL


