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Augustus 2017.

Beste leden en vrienden van Austria Freunde,
Zondag 11 juni 2017, wandelden we in het Nationaal Park Hoge Kempen, de Duinengordel. Ondanks
de magere opkomst, slechts 26 wandelaars, was het toch een geslaagde dag.
Van zondag 20 t/m zondag 27 augustus a.s. beleven wij samen met jullie (46 deelnemers) een heuse
zomervakantie in het mooie Lechtal, meer bepaald in Elbigenalp, bij de Familie Kapeller, Hotel Stern.
De deelnemers krijgen bij deze brief het volledige programma.
Zondag 1 oktober 2017
Op stap in Landschapspark Drongengoed.
Van zodra we een stukje gewandeld hebben komen we in het Maldegemveld het ene prachtige plekje
na het andere tegen. Een stukje Hoge Venen in het Meetjesland, met loopbruggetjes, knuppelpaadjes,
heideveldjes, eiken berkenbossen, eeuwenoude dreven, een stuk ‘Natuurpunt’.
Maar om te beginnen staat onze gebruikelijke ochtendkoffie klaar in ‘Het Jagershof’.
De Drongengoedhoeve werd destijds opgericht door de Norbertijnen van Drongen. Nu is het een
gezellig streekbezoekerscentrum met cafetaria.
In deze Drongengoedhoeve ronden we onze voormiddagwandeling af met een kop heerlijke soep met
brood. Hier zijn tevens diverse snacks en allerhande bieren en koude en warme dranken te verkrijgen.
Geen picnic meebrengen dus. De soep staat klaar.
Van hieruit vertrekt onze namiddagwandeling door dreven, bossen en mooie natuur. Eindigen doen
we in Het Jagershof, waar volgend avondmaal klaar staat:
Soep van de dag
Tongrolletjes in dillesaus, frietjes, kroketjes, puree, groentjes
of varkenshaasje met champignonsaus, frietjes, kroketjes, puree, groentjes
Appeltaart
Koffie of thee – menukeuze vermelden bij inschrijving aub.
Praktisch : vertrek op zondag 1 oktober 2017 om 8u30 aan het Rond punt in Wommelgem, parking
achter de fruitkraam, met luxe autocar Reizen Lauwers n.v., Boechout.
Prijs: € 48,00. Deze prijs omvat: verplaatsing met bus, drinkgeld chauffeur, verzekering, ochtendkoffie,
soep met brood (middagpauze) en avondmaal, zoals hierboven beschreven.
Inschrijven: tel.: 03-440 88 36, 0476 500 144 of via info@austriafreunde.be, en bevestigen door
storting van het overeenstemmende bedrag op bankrek. BE50 7765 9077 0618, van Austria Freunde
vóór 12 september en/of zolang er plaatsen beschikbaar zijn, met vermelding van menukeuze !
Programma :
• Koffie in Het Jagershof
ste
• 1 deel wandeling
• Middagpauze in de Drongengoedhoeve (soep met brood)
de
• 2 deel wandeling
• Avondmaal in Het Jagershof
•
Terug naar Antwerpen.

“Schöne Grüsse aus dem Zillertal”
Zaterdag 25 november 2017
Herfstfeest met de Original Zillertaler - zie flyer.
Op algemene aanvraag en omwille van het grote succes : Zondag 18 t/m zondag 25 maart 2018,
wintervakantie in Pertisau, ****Hotel Karlwirt, info, zie pagina 02 van deze brief.
Beloofd is beloofd, van zondag 19 t/m zondag 26 augustus 2018 plannen wij een unieke achtdaagse
zomervakantie naar Podersdorf am See (Burgenland). Meer info, zie pagina 03 van deze brief.
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Achtdaagse winterwinter-lentevakantie
lentevakantie 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 en speenvarken in de Langlaufstube, Bauernbuffet op maandagavond.
Hallenbad, verwarmd openluchtzwembad en whirlpool, dagelijks namiddagtaart van 15 tot 16 uur,
gratis gebruik van badmantel, infraroodkabine, lift, ’s avonds grote ontspanningsruimte voor gezellig
samen zijn, kaartspelen, lezen enz. Zorgvuldig voorbereid programma met nieuwe wandelingen.
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
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Secretariaat: Domein Green Gardens, Drabstraat 201 b.2 - B-2640 Mortsel (Antwerpen)
Tel.: +32 3 440 88 36 • Gsm: +32 476 500 144 • info@austriafreunde.be • www.austriafreunde.be
Bankrelatie: Belfius, rekeningnr.: BE50 7765 9077 0618

vzw
Presenteert
Achtdaagse zomervakantie naar Podersdorf am
Neusiedlersee (Burgenland).

van zondag 19 t/m zondag 26 augustus 2018.
In de voorbije jaren, tussen 1999 en 2008 organiseerden wij diverse groepsreizen naar het Mekka van
de Operette, nl. de Seefestspiele in Mörbisch am Neusiedlersee/Burgenland. De teller van het jaarlijks
bezoekersaantal staat op 136.500 personen.
Met onze toenmalige sympathieke vaste reisgids, Lieve Michiels (†05-12-08), kon je genieten van
volgende operetten: Eine Nacht in Venedig van Johann Strauss (1999), Der Zigeunerbaron van
Johann Strauss (2000), ‘Das Land des Lächelns’ van Franz Lehár (2001), Die Csàrdàsfürstin van
Emmerich Kalman (2002), Der Graf von Luxemburg van Franz Lehár (2006), en niet te vergeten, Im
Weissen Rössl van Ralph Benatzky (2008).
In de jaren die volgden bleven wij steevast contact houden met de directie van de Seefestspiele. Zo
vernamen wij enkele weken geleden vanuit Mörbisch en in primeur de programmatie voor volgend
jaar. In juli en augustus 2018 staat de Operette „Gräfin Mariza“ van Emmerich Kálmán op het
programma. En beloofd is beloofd, van zondag 19 t/m zondag 26 augustus 2018 plannen wij een
unieke achtdaagse zomervakantie naar Podersdorf am See (Burgenland), in het gerenoveerde Hotel
Pannonia www.pannonia-hotel.at. Door velen onder u wel gekend.
Omwille van de genomen optie voor de inkomkaarten in Mörbisch en van de hotels (in Mörbisch en
onderweg), is vlug inschrijven een noodzaak en aanbevolen. Een mùst voor elke operetteliefhebber.
Hotelarrangement en programmamogelijkheden: Stijlvol ingerichte kamers, Welness met Sauna en
Infrarotkabine, overdekt zwembad in de tuin, lift, eigen strand aan de Neusiedlersee, begroetingsdrink,
uitgebreid ontbijtbuffet, keuzemenu met salatbuffet.
We verkennen de Neusiedlersee met o.a. het gekende ooievaarsstadje Rust, de hoofdstad van
Burgenland Eisenstadt, wij bezoeken onze vrienden Christa en Rudi Salzl in Illmitz voor een
verzorgde wijndegustatie. Wat dacht u van een Grillparty op de Neusiedlersee? Shoppen in Parndorf,
het grootste winkelcentrum van Burgenland. Vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid tot het bijwonen
van een absolute topper, ‘de Operette „Gräfin Mariza“ van Emmerich Kálmán’ tijdens de
Seefestspiele in Mörbisch am See, ‘het Mekka der Operette’, enz …… Mis dit niet!
Zondag 19 augustus 2018: vertrek aan het Rond punt in Wommelgem, parking achter het fruitkraam,
om 6 uur, we rijden richting Neuburg am Inn (D), avondmaal en overnachting in Hotel Kreuzhuber.
Maandag 20 augustus 2018: via Ober- en Niederösterreich, de Donau en de mooie Wachau (Werelderfgoed) met stop voor middagmaal, reizen we verder naar Podersdorf (Burgenland), 5 nachten.
Zaterdag 25 augustus: de reis gaat verder naar Neuburg am Inn (D), avondmaal en overnachting in
Hotel Kreuzhuber.
Zondag 26 augustus 2018: terugreis en aankomst aan het Rond punt in Wommelgem.
Uitzonderlijke prijs voor deze unieke achtdaagse droomreis: € 785,00 op basis van
tweepersoonskamer. Toeslag éénpersoonskamer: € 93,00, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Inbegrepen: reis met luxe autocar heen en terug Reizen Lauwers n.v., Boechout, autocarmachtiging
nr. A4322, op basis halfpension in de respectievelijke hotels (Duitsland en Podersdorf), ticket voor de
Operette „Gräfin Mariza“ van Emmerich Kálmán’, Grillparty op de Neusiedlersee,drinkgeld reisleiding
en chauffeur.
Niet inbegrepen: toeslag éénpersoonskamer € 93,00, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Inschrijven: eerst aanmelden, liefst zo vlug mogelijk, omwille van de kamerreservaties en de
inkomkaarten voor de Operette, op het secretariaat, tel.: 03-440 88 36 en/of info@austriafreunde.be,
en uw deelname binnen de vier weken bevestigen door storting van een voorschot van € 200,00 per
persoon op de bankrekening van Austria Freunde: BE50 7765 9077 0618 bij Belfius.
Wij kunnen u via DVV een annulatieverzekering aanbieden. Indien u hiervoor interesse hebt, gelieve
samen met het voorschot € 32,00 p.persoon, of € 35,00 p.persoon, voor eenpersoonskamer, te
storten met vermelding ‘+ verzekering’.
Pag. 03

Secretariaat: Domein Green Gardens, Drabstraat 201 b.2 - B-2640 Mortsel (Antwerpen)
Tel.: +32 3 440 88 36 • Gsm: +32 476 500 144 • info@austriafreunde.be • www.austriafreunde.be
Bankrelatie: Belfius, rekeningnr.: BE50 7765 9077 0618

