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WINTERPRET IN HET TIROLER OBERLAND       

Het Ötztal is een zijdal van de Innvallei en 
wordt door velen het “hoogtepunt van Tirol” 
genoemd. Het Naturpark Ötztal strekt zich uit 
over 510km² en heeft veelzijdige landschappen, 
idyllische meren, donkere naaldbossen, impo-
sante gletsjergebieden en eeuwige sneeuw 
tot op 3772m hoogte. De rivier Ötz, ook wel 
de Ötztaler Ache genoemd, stroomt door het 
dal. Op het programma staan niet alleen enkele 
wandelingen in de schitterende natuur van het 
dal maar u maakt tevens kennis met het leven, 
de cultuur en de geschiedenis van het Ötztal. 
De grote troef van deze reis is het verblijfhotel 
Zum Hirschen in Längenfeld op 1180m hoogte 
en dan vooral de hartelijke “Gastfreundschaft” 
van de eigenaarsfamilie Gstrein.
      
DAG 1 : AFFLIGEM - WÜRZBURG - 
LÄNGENFELD   I  (890KM)    
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs Frank-
furt naar Würzburg, vrije lunch. Via München naar de Oostenrijkse 
grens en langs Innsbruck naar Längenfeld in het Ötztal. Welkomst-
drankje, avondmaal en logies in hotel Zum Hirschen***.

DAG 2 : BERGDORF BURGSTEIN
ontbijtbuffet. Geleide kennismaking met onze verblijfplaats Längen-
feld. Vrije lunch. "s Namiddags geleide wandeling (2 uur/250 hoog-
temeters/ca. 5km - per taxi heen en terug € 8) naar het Bergdorf 
Burgstein, een plateau met mooie panorama"s over de Längenfelder 
Talboden. Langs het Jausenstation Burgstein en via de spectaculaire 
en 83m lange Panorama-Hängebrücke terug naar Längenfeld voor 
avondmaal en logies.
  
DAG 3 : ÖTZTALER GLETSCHERRUNDFAHRT I 
(110KM)
ontbijtbuffet. Door het Ötztal naar Vent op 1900m hoogte en 
bekend als bergbeklimmersdorp aan de voet van de Wildspitze. 
Verder naar Obergurgl, het hoogst gelegen kerkdorp van Tirol. 
We rijden nog even tot aan de “Mautstelle” van de beroemde Tim-
melsjoch en verder naar Sölden. Vrije lunch en vrije namiddag. 
Voor de liefhebbers mogelijkheid om met de kabelbaan de top van 
de 3000m hoge Gaislachkogel te bereiken vanwaar een onweer-
staanbaar panorama over de majestueuze Alpenwereld. Terug naar 
Längenfeld voor avondmaal, geleide fakkelwandeling en logies

DAG 4 : IMST - VORDERES PITZTAL  I  (100KM)   
ontbijtbuffet. Vrije voormiddag. Om 11u naar Imst voor vrije lunch. 
Nadien naar Wald im Pitztal. Wandeling over de Banni-Raich-Brücke, 
de hoogste voetgangersbrug van Oostenrijk (94m boven het dal) 
naar Arzl in het Pitztal. Panoramarit doorheen het Pitztal. Terug 
naar Längenfeld voor “Ötztaler Bauernbuffet” en logies.

DAG 5 : NIEDERTHAI  I  (30KM)
ontbijtbuffet. Naar het bergdorpje Niederthai op 1550m hoogte 
in de Stubaier Alpen. Wandeling naar de hoogst gelegen en tevens 
mooiste waterval van Tirol, de Stuibenfall, oponthoud aan het 
panoramapunt. Verder via Umhausen terug naar Längenfeld voor 
vrije lunch en vrije namiddag of geleide wandeling in de natuur rond 
Längenfeld. Avondmaal en logies.
  
DAG 6 : INNSBRUCK  I  (145KM)
ontbijtbuffet. Via Telfs naar de Tiroolse hoofdstad Innsbruck. Ge-
leide wandeling (2 uur) met o.m. de Hofburg, de Hofkirche, het 
beroemde “Goldenes Dachl”, het symbool van de stad. Vrije lunch. 
Vrije tijd voor shopping in de Maria Theresienstrasse. Terug naar 
Längenfeld voor avondmaal met ijsbuffet en logies.

DAG 7 : PIBURGER SEE  I  (10KM)
ontbijtbuffet. Met de autocar naar Habichen. Geleide wande-
ling (3 uur/100 hoogtemeters/8 km) langs de adembenemende 
Achstürzen en de Wellerbrücke naar een van de meest verdoken 
bezienswaardigheden van het Ötztal: de Piburger See, de “Spiegel 
der Berge” genoemd en tevens een van de warmste meren van Ti-
rol. Langs Piburg naar Ötz en met de autocar naar Längenfeld. Vrije 
lunch en vrije namiddag of natuurwandeling. Avondmaal en logies.
  
DAG 8 : LÄNGENFELD - AFFLIGEM   I  (890KM)
ontbijtbuffet. Over de Duitse grens via München en Nürnberg 
naar Würzburg, vrije lunch. Langs Keulen naar Aken, avondstop. 
Via Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
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WINTERABSCHLUSS IN HET ÖTZTAL  

EXTRA
welkomstdrankje, Ötztaler Bauernbuffet, 
eenmaal ijsbuffet, gebruik wellness-
ruimte (sauna en stoombad), dagelijks 
à la carte halfpension (voorgerecht, soe-
penbuffet, groetebuffet, hoofdgerecht 
te kiezen uit de menukaart en dessert 
), fakkelwandeling, wandelingen onder 
leiding van de “Hauswirt”, tolgeld Glet-
scherstrasse, geleid bezoek Innsbruck, 
korting (10%) in het Aqua Dome Tirol 
Therme en gratis openbaar vervoer in 
het Ötztal inbegrepen

REISDATUM & PRIJS PP
30/03/19   € 785
single + € 56
3e persoon in kamer  - €  63
kind-9j/kamer 2 volw. - € 210
kind-15j/kamer 2 volw. - € 126
verblijftaks              + € 21

HOTEL ZUM HIRSCHEN*** 
LIGGING
centraal in Längenfeld en in het 
Ötztal
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant, ter-
ras, sauna, stoombad, solarium, 
bad-mantel (gratis gebruik) en gratis 
WiFi KAMERS
standaardkamer in Tiroolse stijl met 
badkamer met bad of douche en 
haardroger, tv, telefoon, safe 
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet, à la carte 
halfpension. 
Eenmaal Ötztaler Bauernbuffet en 
ijsbuffet
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen 
VERBLIJFSFORMULE
halfpension diner 1e dag t/m ontbijt 
8e dag
INKOMGELDEN
ca. € 50
(richtprijs op basis tarieven 2018)

Skiërs en langlaufers kunnen elke 
dag gebruik maken van de gratis 
skibus naar de verschillende 
skigebieden in het Ötztal. Bus-
halte voor het verblijfhotel. Gratis 
openbaar vervoer in het Ötztal.
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