Contactgroep Gepensioneerden Essent Brabant
EMA reizen Westerhoven
Meerdaagse reis 2018
In 2018 zal de contactgroep in samenwerking met EMA reizen wederom een meerdaagse reis
organiseren. Deze reis met vertrek op 3 mei en terugkomst op 9 mei 2018 zal de bestemming Oostenrijk
krijgen. Een reisbeschrijving volgt hieronder.

Oostenrijk – Flachau – Salzburgerland – 7 dagen.
Flachau ligt centraal in de Salzburger Sportwelt Amadé. Gelegen in het ruige romantische
Salzburgerland, aan de voet van de Hohen Tauern. Als skigebied is het één van de beste van de Alpen.
Maar ook in de zomer zijn alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke vakantie. Flachau is een klein
karakteristiek dorp met ca. 2600 inwoners, op 925 meter hoogte. Door het dorp stroomt het riviertje de
Enns. In Flachau is alles mogelijk, variërend van een gezellige wandeling, genieten op één van de vele
gezellige terrassen of een bergwandeling, fietstochten op de vlakke fietspaden, flaneren langs het
riviertje en het maken van leuke hele- en halve dagexcursies. Het centrum biedt ook enkele winkeltjes,
een supermarkt, restaurantjes en barretjes met gezellige terrassen. In de naaste omgeving vindt u
indrukwekkende bergmassieven, bergbeken en rivieren, uitgestrekte meren, pittoreske dorpjes en
gelukkig nog steeds rust en ruimte. Voor de liefhebber van grote of kleine wandeltochten zijn er een
groot aantal goed gemarkeerde wandelwegen te vinden. Daarbij is onze vakantieplaats centraal gelegen
voor het maken van mooie excursies. In ons programma vindt u o.a. een mooie Tauern rondrit met stop
in Millstatt en Gmünd, bezoek aan Salzburg, mooie panorama- en natuurtochten en nog veel meer. Maar
natuurlijk heeft u nog voldoende vrije tijd om de schitterende omgeving te bekijken.

Hotel Hartl 
Het fantastische viersterren hotel Hartl is een gezellig familiehotel. Het hotel is gelegen in het centrum
van de bekende zomer- en wintersportplaats Flachau. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, föhn,
wc, telefoon en tv. Ons typisch Oostenrijkse hotel is verder van alle gemakken voorzien en beschikt
over een lift, receptie, binnenzwembad, sauna, stoombad, solarium, bubbelbaden en een massage en
cosmetica-afdeling. Verder een sfeervol ingericht restaurant met een fantastisch zonneterras en een
gezellige bar. De maaltijden zijn prima verzorgd. ‘s Morgens staat er een extra uitgebreid ontbijtbuffet
voor u klaar en ‘s avonds kunt u genieten van een uitstekend keuzemenu en 1 x een boerenbuffet.
Tijdens ons verblijf zullen wij meermaals kunnen genieten van gezellige muziek met o.a: een
“Hüttenzauber” met folklore, een gezellige muziekavond en het Sonntagsfrühshoppen.

Vertrekdatum – Reissom:
Donderdag
Reissom deelnemer Stichting
Reissom partner/introducee
Toeslag alleengebruik 2 pers.kamer

03 mei 2018
€ 560,-- p.p.
€ 610,-- p.p.
€ 72,-- p.p. (max. 5 kamers)
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➢ de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem met DVD, panoramacamera,
toilet, en airco
➢ de verzorging op basis van halfpension, uitgebreid ontbijtbuffet, 4-gangen keuzemenu, 1 x
boerenbuffet
➢ alle kamers met bad/douche, föhn, wc, telefoon en tv
➢ gratis gebruik binnenzwembad
➢ gratis Wi-Fi
➢ de excursies (inclusief de genoemde entrees)
➢ welkomstdrankje
➢ Jause op de Alm
➢ tocht over de Rossfeldpanoramastrasse (tolweg)
➢ boottocht op de Königssee
➢ Hüttenzauber met folklore
➢ Sonntagsfrühshoppen
➢ Entree Schloss Hellbrunn en de Wasserspiele
➢ bingo met leuke prijsjes
➢ gezellige muziekavond
➢ Nederlandstalige reisleiding op 2 dagen
➢ het afscheidsdiner
➢ alle taxen
➢ calamiteitenfonds
➢ reserveringskosten
➢ de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider
Niet bij de reissom inbegrepen:
➢ annulerings- en/of reisverzekering
➢ persoonlijke uitgaven
➢ niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees

Algemeen voor deze reis:
Op de website www.cgeb.nl kan het inschrijfformulier voor deze reis worden gedownload.
Een globaal reisprogramma is op pagina 3 vermeld.
Indien meer dan 58 deelnemers zich definitief aanmelden zal na het einde van de inschrijftermijn
worden geloot volgens de door de Stichting vastgestelde spelregels of zal worden bekeken of met twee
bussen kan worden gereisd.
U kunt zich aanmelden tot en met 14 januari 2018. (Aanmeldingen die na 14 januari 2018
binnenkomen zullen, bij meer dan 58 aangemelde deelnemers, niet meeloten bij overboeking).
Voor het aanmelden van de reis en voor nadere informatie voor genoemde reis naar Oostenrijk kunt u
zich wenden tot Maurits van Hooren, tel. 073-6430551, emailadres: mvanhooren@online.nl.

Rosmalen, 11 oktober 2017.
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Dag 1: Flachau is vanaf de bekende opstapplaatsen gemakkelijk in één reisdag te bereiken. Via de
Duitse autobanen arriveren we omstreeks 19.30 uur in ons hotel.
Dag 2: Omstreeks 11.00 uur starten we onder leiding van een Nederlands sprekende gids een mooie
panoramatocht met een stop bij de Unterhof Alm in Filzmoos, één der mooiste Almen in de Alpen. Op
de Alm genieten we van een lekkere Jause en het fantastische uitzicht. Na dit bezoek gaan we naar
Altenmarkt. Altenmarkt is de centrale plaats in de winter- en zomerregio “Ski Amadé”, een plaats die
zowel in de winter als in de zomer genoeg te bieden heeft. In de typische Oostenrijkse dorpskern vindt
men prachtige oude huizen met een keur aan mooie winkels, restaurants en hotels, omgeven door
weiden en bossen en een adembenemende bergwereld.
Dag 3: Vandaag maken we een spectaculaire tocht over Duitslands hoogstgelegen panoramaweg, het is
een onvergetelijke belevenis. De weg loopt op een hoogte van 1.600 meter en ligt op haar hoogste punt
gedeeltelijk op Oostenrijks grondgebied. De Roßfeldstraße biedt u een blik over het Berchtesgadener
Alpenlandschap en over het 1.000 meter lager gelegen Salzachtal met de Mozartstad Salzburg. Verder
een fantastisch uitzicht over het kolossale bergmassief van de Hoher Göll, de Kehlstein, het Tennen- en
Dachsteingebergte. Na de tocht rijden we verder naar de Königssee. Het is het diepste meer van
Duitsland, met een maximale diepte van 190 m. De Königssee is ongeveer 6 km lang en 1 km breed. Na
een bezoek aan het mooie plaatsje maken we een boottocht over de Königssee, u geniet van het
trompetgeschal van de schipper bij de echowand en u heeft de gelegenheid om de SintBartholomeüskerk te bezoeken. Na het diner is er een typische Salzburger Hüttenzauber, dit is een
avond met livemuziek en folklore.
Dag 4: Omstreeks 11.00 uur wordt er bij mooi weer op het terras een traditionele Sonntagsfrühshoppen
georganiseerd, bij minder weer is het binnen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u
genieten van gezellige Oostenrijkse muziek. ’s Middags bent u vrij, het programma kunt u zelf
samenstellen. U kunt genieten van het mooie plaatsje Flachau en zijn omgeving. Later in de middag
wordt er een gezellige bingo gespeeld. Vanavond staat een gezellige muziekavond op het programma.
Dag 5: Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Schloss Hellbrunn. Het barokke slot werd gebouwd in
opdracht van prins-aartsbisschop Marcus Sittikus von Hohenems. Bij het paleis is een park met de
“Wasserspiele”. Dit zijn onzichtbare fonteinen die plots water beginnen te spuiten. De aartsbisschop liet
deze fonteinen installeren om zijn gasten te vermaken. Ook is er een mechanisch watertheater, met 200
handgemaakte figuren. In het park staat ook het paviljoen uit de film The Sound of Music. Dit is het
beroemde paviljoen waar Liesl en Rolf hun song '16 going on 17' zongen en later kapitein Von Trapp
zijn liefde aan Maria betuigt. Tijdens ons bezoek zien we het slot met zijn fraaie muur- en
plafondschilderingen en de vorstelijke vertrekken en de waterspelen die rondom het slot zijn aangelegd.
Na dit bezoek gaan we naar de hoofdstad van het Salzburgerland: Salzburg. De “Mozartstad” is bekend
om z'n jaarlijkse Festspiele en heeft vele bezienswaardigheden. We noemen o.a. het slot Mirabell, het
Carillon, het geboortehuis van Mozart in de Getreidegasse en de Hohen Salzburg, het grootste
Middeleeuwse kasteel van Europa. In Salzburg bent u vrij om een hapje te eten en op eigen gelegenheid
de stad te verkennen. Vergeet u niet de bekende “Mozart Kügeln” te kopen! Vanavond kunt u smullen
van een overheerlijk boerenbuffet.
Dag 6: Vandaag staat de Tauern rondrit op het programma. Wederom onder leiding van een Nederlands
sprekende gids. Over bergen en door dalen genieten van de mooie natuur en adembenemende uitzichten.
We rijden over de Radstädter Tauern en de Katschberg naar het mooie stadje Millstatt, een badplaats
aan het gelijknamige meer. Het meer is 12 kilometer lang en 1200 meter breed met een diepte van 142
meter is het dan ook het diepste meer van Karinthië. Na een ruime stop gaat onze tour verder naar
Gmünd waar we ook een pauzestop maken. Gmünd is gelegen aan de samenvloeiing van de Malta en de
Lieser, met 2600 inwoners. Toeristisch centrum met enkele musea w.o. een streekmuseum en een
automobielmuseum (Porsche). Na dit bezoek rijden we terug naar Flachau.
Dag 7: Helaas moeten wij afscheid nemen van Flachau en het vriendelijke personeel van Hotel Hartl.
Via de Duitse autobanen keren we huiswaarts. We besluiten de reis met een heerlijk afscheidsdiner,
waarna u weer wordt teruggebracht naar uw opstapplaats.

