AUSTRIA FREUNDE vzw
presenteert
Achtdaagse wintervakantie in Pertisau am Achensee
van zondag 18 t/m zondag 25 maart 2018.
Tijdens het winterseizoen 2017-2018, bieden wij de achtentwintigste uitgave van een wintervakantie
onder vrienden aan. Op algemene aanvraag en omwille van het grote succes dit jaar (2017), hebben
wij andermaal voor Tirol gekozen, meer bepaald Pertisau am Achensee.
De Achensee, het grootste bergmeer van Tirol, heeft met zijn uitstekende ligging aan het
Karwendelgebergte zeer veel te bieden. Ideaal voor een stevige dagwandeling rond het meer of naar
een van de vele almen of berghutten in de ‘Karwendeltäler’. Puur natuur, op en top Tirol !
We stationeren ons een week in het gastvrije Familiehotel Karlwirt bij de Familie Alois Rupprechter
www.hotelkarlwirt.at gekend en gewaardeerd om de uitstekende keuken, en de wandelpaden
vertrekken direct voor de huisdeur. De Achensee, door vele Vlamingen gekend en geliefd, is voor
winterwandelaars dus zeer goed gelegen, voor ons ‘Austria Freunde’ altijd een blij weerzien. Pertisau
am Achensee, Tirol, het kan alleen maar positief zijn.
Een ideale gelegenheid dus om vandaag nog te reageren op dit aanbod met een totaal nieuw
programma. Austria Freunde kiest daarbij steeds voor de beste hotels, in het belang van haar leden.
Zondag 18 maart 2018: vertrek aan het rond punt te Wommelgem, parking achter de fruitkraam, om 6
uur, met luxeautocar Reizen Lauwers, Boechout, autocarmachtiging nr. A4322.
Zondag 25 maart 2018: terugreis en aankomst aan het rond punt te Wommelgem, parking achter de
fruitkraam tussen 21 en 22 uur.
Hotelarrangement en programmamogelijkheden:
Alle kamers met douche, WC, TV, telefoon. Uitgebreid ontbijtbuffet met bioprodukten, verse eieren,
zelfgebakken brood, 4-gangen keuze avondmenu, saladebuffet, dessertenbuffet op vrijdagavond,
Hüttenabend met dansmuziek, speenvarken in de Langlaufstube, Bauernbuffet op maandagavond.
Hallenbad, verwarmd openluchtzwembad en whirlpool, dagelijks namiddagtaart van 15 tot 16 uur,
gratis gebruik van badmantel (mits borgsom), infraroodkabine, lift, ’s avonds grote ontspanningsruimte
voor gezellig samen zijn, kaartspelen, lezen enz .
Prijs: € 710,00 per persoon op basis van tweepersoonskamer.
Inbegrepen: reis met luxe autocar heen en terug (Reizen Lauwers, Boechout), half-pension in
Hotel Karlwirt, Pertisau, met alle faciliteiten zoals beschreven, drinkgeld reisleiding en chauffeur.
Niet inbegrepen: toeslag éénpersoonskamer: € 84,00, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Inschrijven: aanmelden op het secretariaat, tel.: 03-440.88.36 - info@austriafreunde.be.
Vervolgens binnen de twee weken uw deelname bevestigen door storting van een voorschot van
€ 200,00 per persoon, op de bankrekening van Austria Freunde, BE50 7765 9077 0618 (bij
Belfius). Haast u, wacht niet tot morgen, de plaatsen zijn immers beperkt! Reageer nu !
Wij kunnen u via DVV een annulatieverzekering aanbieden. Indien u hiervoor interesse hebt gelieve
samen met het voorschot € 28,50 € per persoon, of € 32,00 € voor eenpersoonskamer, te storten met
vermelding ‘+ verzekering’.
Uw adres in Oostenrijk: Hotel Karlwirt, Familie Alois Rupprechter - A- 6213 Pertisau – Tirol
Tel.: +43 5243-5206 - www.hotelkarlwirt.at

Secretariaat: Domein Green Gardens, Drabstraat 201 b.2 - B-2640 Mortsel (Antwerpen)
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