AUSTRIA FREUNDE vzw
Presenteert
Achtdaagse zomervakantie ‘in See /Paznauntal (Tirol)
van zondag 18 tot zondag 25 augustus 2019.
Om de traditie van onze succesvolle zomervakanties verder te zetten, kunnen wij u weeral een nieuwe
bestemming aanbieden, meer bepaald in het westen van Tirol, een streek waar we in groep nog niet
geweest zijn, het Paznauntal, een ligging met heel veel mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving.
Voor de logies stationeren we ons in het uitzonderlijke mooie ****Hotel Mallaun in See www.hotel-mallaun.at,
omgeven door een majestueuze bergwereld. Hier heb je letterlijk alles wat nodig is voor een ontspannende
vakantie. Mooie ruime kamers, alle met balkon, bad/douche/wc, haardroger, Sat-Tv, safe, gratis wifi, een
verfijnde keuken met internationale gerechten, hallenbad, Wellness, lift, enz. een familiehotel in het centrum
van See.
En verder:
• Dagelijks:
o Schlemmer Frühstück
o In de namiddag kleine hapjes en gebak van het huis, ¾ pension dus
o ’s Avonds 4-gangen keuze menu (keuze uit drie menus)
o Salade- of dessertenbuffet.
• 1x per week:
o Welkomsdrink
o Grillavond met muziek
o Bauernbuffet
o Filmavond
o Avond-dorpswandeling met ‘Laternen’ met de chef, aansluitend Schnaps
• Tevens inclusief:
o De Silvretta –Card all inclusive. Met deze kaart maak je gratis gebruik van alle bergbanen in
het Paznauntal en de lijnbus van Landeck tot de Silvretta Bielerhöhe
o De Schmugglertour van Ischgl, boven Zwitsers tolgebied, tot de tolvrije Samnaun-zone via
de dubbele gondel voor 180 personen.
• En natuurlijk: een zorgvuldig voorbereid programma, eigen aan Austria Freunde, o.m. wandelen en
mogelijke uitstappen, zoals de Silvretta Hochalpenstrasse, Galtür, het mooie Paznauntal. Iedereen
kan mee, jong en oud, minder jong en minder oud. Een ideale reden dus om vandaag nog te
reageren op dit aanbod.
Zondag 18 augustus 2019: vertrek aan het rond punt in Wommelgem om 6 uur, met luxeautocar Reizen
Lauwers, Boechout, autocarmachtiging nr. A4322.
Zondag 25 augustus 2019: terugreis en aankomst in Wommelgem tussen 21 en 22 uur.
Uitzonderlijke prijs: € 845,00, op basis van tweepersoonskamer, ¾ pension, toeslag single:
opgelet ! 2-persoonskamer voor alleengebruik als single € 105,00.
Wij kunnen u via DVV een annulatieverzekering aanbieden. Indien u hiervoor interresse hebt, gelieve samen
met het voorschot € 34,00 p.p. of € 38,00 voor single te storten met vermelding ‘+verzekering’.
Inschrijven: op het secretariaat, tel.: 03-440.88.36 - info@austriafreunde.be. Vervolgens binnen de vier
weken uw deelname bevestigen door storting van een voorschot van € 200,00 per persoon, op de
bankrekening van Austria Freunde, BE50 7765 9077 0618.
Haast u, wacht niet tot morgen, de plaatsen in de bus én in het ****Hotel Mallaun zijn beperkt!
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