
8 dagen / 7 nachten
halfpension

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

27 april 22  € 695 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer  € 100 

Korting Prijs per persoon

3e volw. in één kamer -€ 95

Opstapplaats: G

HOTEL ZUM LÖWEN***
Ligging: gelegen in Mölten aan de zonnige Salten Tschögglberg, een 
hoogplateau tussen Bozen en Meran
Uitrusting: familiaal gerund hotel met lift, stube, restaurant, ligweide, 
binnenzwembad, Finse sauna, Turks stoombad, whirlpool, gezellig ingerichte 
kamers met douche, toilet, zithoek, telefoon, tv, kluisje en meestal balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu met saladebuffet
Extra: Italiaanse en Tiroolse avond met typische gerechten, afscheidsdiner 
bij kaarslicht
INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension van de 1e dag avondmaal t.e.m. 8e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

Dag 1 • België - Ulm  
We rijden via de Duitse snelwegen naar Ulm voor overnachting in het ***hotel Seligweiler.
Dag 2 • Ulm - Mölten  
We rijden via de Fernpas en houden halt aan de Reschensee. Nadien maken we al rijdend kennis met de bloesempracht van de bloeiende 
fruitbomen om tenslotte onze verblijfplaats Mölten te bereiken waar we logeren in ***hotel Zum Löwen.
Dag 3 • Kurtatsch - Verschneid  
In de voormiddag maken we in het wijndorpje Kurtatsch een prachtige wandeling langs mooie wijnpaden. We eindigen met proeverij (± € 10 pp). 
Nadien rijden we naar Verschneid en maken kennis met één van de andere meest typische producten, het “Südtiroler Speck” tijdens een facultatieve 
proeverij (± € 6,50 pp).
Dag 4 • Bozen - Klobenstein - Lengmoos  
We starten de dag met een bezoek aan Bozen, de hoofdstad van Zuid-Tirol. In de namiddag nemen we facultatief de lift van Bozen naar 
Oberbozen (± € 6 pp). Van daaruit nemen we een treintje naar Klobenstein. Aansluitend maken we een korte wandeling naar een echt 
natuurfenomeen, de aardpyramiden van Lengmoos.
Dag 5 * • Salten - Möltner Kaser  
Vandaag maken we een mooie Krokuswandeling op de Salten, naar de Möltner Kaser. We genieten van de rijkelijke bergflora. We nemen de 
tijd voor een adembenemende rondblik op de naburige hoge bergkammen. Nadien vrije tijd in Mölten.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Meran - Schloss Trautmansdorff  
Na het ontbijt rijden we naar Meran en maken we kennis met deze kuurstad. Na het middagmaal brengen we een facultatief bezoek aan de 
botanische tuinen van Schloss Trautmansdorff (± € 11 pp), één van de mooiste botanische tuinen van Italië.
Dag 7 • Mölten - Lindau - Bad Durrheim  
Voor de middag rijden we naar het stadje Lindau aan de Bodensee. We brengen een bezoek aan de zeer goed bewaarde middeleeuwse 
stadskern. Vervolgens rijden we naar Bad Durrheim en nemen onze intrek in het ***hotel Hirt (of gelijkwaardig).
Dag 8 • Bad Durrheim - België  
Via de Duitse autosnelwegen rijden we richting België.
Opgelet: programma onder voorbehoud van wijzigingen. Het programma van deze 
reis is weersafhankelijk d.w.z. het weer kan de bloesems vertragen of versnellen.
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BLOESEM- & BLOEMENPRACHT 
IN ZUID-TIROL
Italië


