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JAAR

OOSTENRIJKSE ALPEN - TIROL  

 Vertrekdata
Prijs p.p. 

voor 
23/04/’23

Prijs p.p.
na 

23/04/’23

29/05/’23 € 759,91 € 799,90

02/07/’23 Zomervakantie € 844,36 € 888,80

29/07/’23 Zomervakantie € 844,36 € 888,80

06/08/’23 Zomervakantie € 844,36 € 888,80

03/09/’23 € 844,36 € 888,80

Single supplement € 168,00
Korting kind 0 t.e.m. 3 jaar ** - 60%
Korting kind 4 t.e.m. 6 jaar **  -50%
Korting kind 7 t.e.m. 12 jaar ** - 35%
3de volwassene in de kamer ** - 5%

In de prijs is inbegrepen:
• Vervoer per luxe viersterrenautocar voorzien van on board entertainment, 

bar, toilet, dvd en airco
• 7x Overnachting in een viersterrenhotel voorzien van bad/douche & toilet
• 7x Uitgebreid ontbijtbuffet
• 6x Viergangendiner (Salade en voorgerechten buffet, soep, keuze uit 3 

hoofdgerechten en dessert)
• 1x Barbecue buffet (bij goed weer in de tuin)
• Gratis toegang tot de wellness (16 – 21.00 u.)
• Toeristenbelasting

In de prijs is niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis
• De middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4,25 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering 

en appreciatie

Vanaf € 759,90 per persoon op basis van 
halfpension voor 8 dagen

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 23/04/’23  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken.
De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).

TWEETALIG BEGELEIDE REIS

REIZEN TIJDENS DE DAG

Dit gloednieuwe en moderne Tiroler hotel ligt in het hartje 
van de Kitzbühler Alpen. Het hotel is gelegen in een rusti-
ge zijstraat van het centrum van Kirchberg in Tirol, dicht bij 
winkels, restaurants en bars. Het hotel opende de deuren 
in juli 2019 en beschikt over alle moderne faciliteiten, zoals 
wellness met Finse sauna, jacuzzi, stoombad, infraroodca-
bine, massages en schoonheidsverzorging enz.
Het uitgebreide ontbijt wordt u in vorm van een rijkelijk buf-
fet geserveerd, eitjes en pannenkoeken worden ter plaatse 
voor u gebakken. Elke avond wordt u verwend met een heer-
lijk viergangenmenu, met als start een kleurrijk groenten en 
antipasti buffet. Nagenieten van een drankje kan in de bar 
of op het mooie terras.
De gezellige kamers zijn uitgerust met twee bedden, dou-
che, toilet, haardroger, tv, Wi-Fi, huurkluisje en balkon.
U kan ook kiezen voor de ruimere Plus kamers (tot 3 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen) of de moderne en 
ruime Premiumkamers in Alpine stijl (max. 2 volwassenen 
en 1 kind). 

HOTEL ZENTRAL **** SUPERIOR

Ons hotel te Kirchberg in Tirol:

PROGRAMMA
Dag 1 Afreis om 06.30u vanuit onze centrale vertrekhal te 

Menen. De reis gaat via Luxemburg, Saarbrücken, Ulm 
& München richting Kirchbergen. ‘s Avonds nemen we 
onze intrek in Hotel Zentral **** en genieten er van een 
heerlijk avondmaal en overnachting.

Dag 8 Na een vroeg ontbijt vertrekken we richting België. We 
nemen dezelfde reisroute als de heenreis, en na ver-
schillende pauzes, komen we aan omstreeks 20.30u.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 23/04/2023*

Facultatieve uitstappen:

Rattenberg & Achensee (halve dag)....................................... € 29,00 p.p.

Krimmlwatervallen (volledige dag) ......................................... € 44,00 p.p.

Salzburg (halve dag) ..................................................................... € 34,00 p.p.

Seisenbergklamm & Zell am see (volledige dag) ............... € 43,00 p.p.

Berchtesgaden & konigsee (volledige dag).......................... € 55,00 p.p.

Kitzbuhel (halve dag) ................................................................... € 34,00 p.p.

De prijzen van de excursies zijn voor wijziging vatbaar.

8 dagen - Halfpension 
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Check ons 
Compagnie aanbod!

Zie p.24-25


