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EXTRA
muzikale ontvangst met “Schnäpschen”, 
buffetavondmaal dag 1, eenmaal 
koffie en gebak, “Tiroler Abend mit 
Schuhplatteln”, gebruik sauna en 
stoombad

REISDATUM & PRIJS PP
19/01/19   € 775
single + € 70
3e persoon in kamer  - €  15
kind-12j/kamer 2 volw. - €  70
verblijftaks	 +	€	9,10

HOTEL-GASTHOF STERN**** 
LIGGING
op 1040m hoogte en centraal in de 
idyllische Ausserfern
FACILITEITEN
receptie, lift, bar, restaurant, sauna, 
stoombad, whirlpool en wellness 
(betalend), gratis WiFi
KAMERS
stijlvol ingerichte standaardkamer in 
Tiroolse stijl met badkamer met bad 
of douche en haardroger, tv, telefoon, 
safe
MAALTIJDEN
uitgebreid ontbijtbuffet, buffetdiner 
dag 1 en viergangen maaltijden
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension diner 1e dag t/m ontbijt 
8e dag
INKOMGELDEN
ca. € 49
(richtprijs op basis tarieven 2018)

Een winterse droombestemming… Het 60km 
lange Lechtal is een van de langste en vooral 
mooiste dalen van Tirol en vormt met het Tannhei-
mertal de streek Ausserfern. Het Lechtal is ook 
de grens tussen de bergwereld van de Lechtaler 
en de Allgaüer Alpen. Het oorspronkelijke ka-
rakter van de dorpjes is er goed bewaard geble-
ven zo o.m. in Holzgau met de vele beschilderde 
huizen en in onze verblijfplaats Elbigenalp, in de 
volksmond “das Duarf” geheten en bakermat 
van de kunst van de houtbewerking. Hoogte-
punten zijn het bezoek aan het Schloss Linder-
hof en vooral de schittering van de natuur in het 
winterse Tiroler Oberland. We logeren in hotel 
Stern**** in Elbigenalp, op een hartelijke ma-
nier gerund door de eigenaarsfamilie Kapeller.
      
DAG 1 : AFFLIGEM - HOCKENHEIM - 
ELBIGENALP   I  (835KM)    
vertrek om 6u. Via Lummen naar Aken, koffiepauze. Langs 
Koblenz naar Hockenheim, vrije lunch. Over Ulm naar de Oos-
tenrijkse grens en door het Lechtal naar Elbigenalp. Muzikale ont-
vangst met een “Schnäpschen”, buffetavondmaal en logies in hotel 
Stern****.

DAG 2 : ELBIGENALP
ontbijtbuffet. Verkennende wandeling in Elbigenalp. Bezoek aan het 
nieuwe Lechtalmuseum “Wunderkammer” over leven en geschie-
denis in het Lechtal. Nadien wandeling naar de Martinskapelle met 
de beroemde fresco"s “Totentanz” van Johann Falger. Vrije lunch en 
vrije namiddag. Bezoek aan de Lechtaler Haussegen en proeverij 
van likeuren en schnaps. Avondmaal en logies.
  
DAG 3 : STEEG - KAISERS  I  (40KM)
ontbijtbuffet. Via Steeg naar de zustergemeente Kaisers. Wande-
ling (ca. 1 uur) naar het dorpje Kaisers op 1530m hoogte en een 
van de mooist gelegen bergdorpjes van het Lechtal met prachtig 
panorama op de Feuerspitze en de Wetterspitze. Bezoek aan de 
Wahlfahrtskirche Maria Anna. Vrije lunch en vrije tijd in Steeg. 
Terug naar Elbigenalp voor avondmaal en logies

DAG 4 : INNSBRUCK  - STAMS  I (260KM)          
ontbijtbuffet. Vertrek om 8u. Over de 1210m hoge Fernpass 
naar de smaragdgroene Fernsteinsee, oponthoud. Verder naar de 
Tiroolse hoofdstad Innsbruck. Geleide wandeling langs o.m. de 
Hofkirche en het "Goldenes Dachl", het symbool van de stad. Vrije 
tijd en vrije lunch. Om 14u naar Stams voor geleid bezoek aan 
het cisterciënzerklooster, een pareltje van barokkunst. Terug naar 
Elbigenalp voor avondmaal, “Tirolerabend met Schuhplatteln” en 
logies.

DAG 5 : HOLZGAU  I (25KM)
ontbijtbuffet. Via Stockach naar Holzgau op de toeristische Lech-
weg, de parel van het Lechtal met o.m. de Pfarrkirche, de Sebasti-
anskapelle en de vele beschilderde huizen. Wandeling over de spec-
taculaire Hängebrücke, 200m lang en gebouwd op een hoogte van 
110m boven de Hôhenbachschlucht. Vrije lunch. Terug naar Elbi-
genalp voor vrije namiddag of gelegenheid voor wandeling naar een 
van de vele “Almhütten”. In de late namiddag wordt koffie en gebak 
aangeboden. Avondmaal en logies.
  
DAG 6 : SCHLOSS LINDERHOF - 
OBERAMMERGAU   I (150KM)
ontbijtbuffet. Langs de Plansee naar het Graswangtal in het Ammer-
gebirge. Bezoek aan het Schloss Linderhof, het lievelingsverblij f van 
koning Ludwig II van Beieren en gebouwd in een oogverblinden-
de rococostijl. Verder naar Oberammergau aan de Deutsche Al-
penstrasse, vrije lunch en vrije tijd. Oberammergau is bekend om 
de tienjaarlijkse Passiespelen en om de vele muurschilderingen op 
de huizen. Terug naar Elbigenalp voor avondmaal en logies.

DAG 7 : BACH - JÖCHLSPITZE  I  (10KM)
ontbijtbuffet. Naar Bach in de Ausserfern, de bovenloop van de Lech 
en een typisch Tirools dorpje. Vrije tijd of gelegenheid met de lift de 
top van de 2226m hoge Jöchlspitze te bereiken voor een onvergete-
lijk panorama over de majestueuze Alpenwereld. Vrije lunch en vrije 
tijd in Elbigenalp of gelegelheid voor wandeling naar een van de vele 
“Almhütten”.
  
DAG 8 : ELBIGENALP - SINSHEIM - AFFLIGEM  I 
(835KM)
ontbijtbuffet. Over de Duitse grens en via Heilbronn naar Sins-
heim, vrije lunch. Langs Ludwigshafen naar Aken, avondstop. 
Over Lummen naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30.
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