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VAKANTIE ZUID-TIROL 

Als u denkt dat we naar Oostenrijk gaan dan heeft u het mis. Zuid-Tirol ligt 

in de Dolomieten, in het noorden van Italië net onder de Oostenrijkse grens. 

We gaan dit jaar niet vijf maar zelfs zes dagen op stap, namelijk van 

maandag 9 tot en met zaterdag 14 september. We verblijven in Hotel 

Ortlerspitz, gelegen net buiten het kleine plaatsje San Valentino alla Muta, 

tussen het meer van Muta en het meer van Resia. Het is een familiehotel, 

voorzien van een SPA met diverse sauna’s en een supermodern zwembad. De 

meeste kamers hebben een balkon met uitzicht op het meer of de bergen en 

zijn modern traditioneel ingericht. Het ontbijt is in buffetvorm, het diner 

wordt geserveerd. Ons programma is als volgt. 

 

Maandag 9 september 

De bus van Verschoor Reizen staat om 06.15 klaar bij het kerkplein aan de Molenweg 

in Heerjansdam. Als iedereen er is en de koffers zijn geladen, kunnen we om 06.30 

uur vertrekken. Onderweg maken we diverse stops om de benen te strekken, toilet te 

bezoeken enzovoorts. In de bus zijn koffie en thee en diverse drankjes te koop. De 

eerste koffieronde is voor rekening van Verschoor. We hopen om 20.00 uur in te 

checken in ons hotel en kunnen gelijk genieten van een goed verzorgd viergangendiner. 

 

Dinsdag 10 september 

Dat was een lange dag gisteren, dus mogen we even bijkomen! Om 11.00 uur 

vertrekken we naar Restaurant Onkel Taa, een zeer beroemd restaurant 

annex museum. Hier worden de favoriete gerechten van Keizer Franz Joseph 

en zijn Sissi nog geserveerd. Wij gaan hier met elkaar genieten van een 

lekkere lunch. Na de lunch rijden we naar Merano voor een bezoek aan 

Schloss Trauttmansdorff. Het kasteel heeft een prachtige botanische tuin, 

genesteld in een amfitheater van twaalf hectare. Het uitzicht op de tuinen 

vanuit het Slot is spectaculair. Na afloop van dit bezoek kunt u nog enige tijd 

doorbrengen in het mooie stadje Merano. 

 

Woensdag 11 september 

Iedereen kent het Swarovski kristal. De een is er gek op, de ander vindt het 

maar zo-zo. Maar wat wij vandaag gaan zien, daar zullen we allemaal verrukt 

van zijn. We rijden naar Swarovski Kristallwelten in Wattens (Oostenrijk) 

voor een bezoek aan dit prachtige museum met zijn vijf ‘’wonderzalen’’. 

Rondom de gebouwen ligt de ‘’Tuin van de Reus’’, zo’n 7,5 hectare groot, en 

ook hier zullen we ons verbazen over de kristallen wereld van Swarovski. Na 

dit indrukwekkende bezoek brengt de bus ons naar het bergdorp Igls, 

bekend van diverse Winterspelen. Bezoek hier een terras, bekijk het dorp of 

ga met de kabelbaan naar de top van de Patscherkofel. 

 

Donderdag 12 september 

Vandaag kunnen we genieten van een boottocht op het Gardameer. We varen 

van Riva naar Malcesine, waar we uitstappen om dit mooie middeleeuwse stadje, 

dat is gebouwd rond het Scaliger-kasteel, te bezoeken. ’s Middags gaan we met 

elkaar naar het Ötzi-Museum in Bolzano, u weet wel, van de ijsmummie. 
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Vrijdag 13 september 

In de ochtend rijden we naar het Lago di Resia, waar we op eigen gelegenheid 

het plaatsje Curon Vernosta gaan verkennen. ’s Middags rijden we naar de 

bekende wintersportplaats Nauders, gelegen in de Reschenpass. Vandaag gaan 

we niet te laat terug naar ons fijne hotel. Morgen weer een lange dag voor de 

boeg tenslotte. 

 

Zaterdag 14 september 

Na een laatste keer genoten te hebben van het ontbijtbuffet vertrekken we om 

08.00 uur weer richting Heerjansdam. Om ongeveer 19.00 uur zijn we bij 

Hostellerie De Maasduinen in Velden (Noord Limburg) voor ons afscheidsdiner. We 

verwachten om ongeveer 22.30 uur weer uit te stappen op het kerkplein aan de 

Molenweg. 

 

Prijs   € 595,-- bij minimaal 30 personen, halfpension 

   € 575,-- bij minimaal 40 personen 

   Toeslag 1-persoonskamer € 49,--. 

Indien gewenst: reisverzekering € 2,25 pp per dag 

   annuleringsverzekering 5,5% van de reissom 

   poliskosten € 3,50 / assurantiebelasting 21% 

Aanmelden  tot uiterlijk 30 mei bij Conny Bel  bel22@live.nl  via volledig ingevuld strookje. 

Introducees  zijn van harte welkom ! 

 

 

 
Restaurant Onkel Taa     Sauna hotel    Whirlpool hotel    

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6-DAAGS ARRANGEMENT ZUID-TIROL 

Maandag 9 t/m zaterdag 14 september 2019 

Naam  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Straat ----------------------------------------------------- Postcode/Plaats ------------------------------------------- 

 

Geboortedatum   ----------------------------------------- Telefoon ---------------------------------------------------- 

 

Wenst reis-/annuleringsverzekering --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Graag op de kamer met ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dieetwensen  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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