
8 dagen / 7 nachten
halfpension

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

01 juni 19 € 916

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 85

3e volw. in 1 kamer € 710

Kind tem 11 jaar € 340

Elektrische fiets € 72

Opstapplaatsen: G

-10%

Dag 1 • België - München
We rijden via de Duitse autosnelwegen tot München. 
Installatie in ****NH Hotel München Ost.
 
Dag 2 • Huben - Lienz - Berg im Drautal 
(fietstocht ± 28 km)  
We rijden naar Huben. Van hieruit fietsen we door het 
Iseldal tot in Lienz, de hoofdstad van Oost-Tirol. Nadien 
fietsen we verder tot Aguntum, ooit een belangrijke 
Romeinse nederzetting. Nadien rijden we met de autocar 
naar Berg im Drautal voor installatie in het ***hotel 
Sunshine.

Dag 3 • Gailtal: Kötschach - Hermagor - Vorderberg
(fietstocht ± 50 of 57 km)  
Onze fietstocht start in Kötschach vanwaar we de Gail, 
zijrivier van de Drau, volgen tot in Tröpolach. ’s Namiddags 
fietsen we via Hermagor tot Vorderberg.

Dag 4 • Drautal deel 1: Dobbiaco - Silian - Lienz
(fietstocht ± 48 km)  
We starten in Dobbiaco, aan de jonge Drau. We fietsen 
langs Innichen en Silian. Nadien fietsen we verder met de 
prachtige Lienzer Dolomieten als decor tot eindpunt Lienz.

Dag 5* • Drautal deel 2: Lienz - Berg - Sachsenburg
(fietstocht ± 58 km)  
We fietsen door het Drautal vanuit Lienz richting Berg. 
Onze namiddag start met één korte helling maar onze 
inspanning wordt beloond met een lange afdaling richting 
Steinfeld. Hier volgen we een fietspad tot Sachsenburg. 
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 6 • Mölltal: Grosskirchheim - Flattach
(fietstocht ± 41 km)  
We vertrekken in Grosskirchheim op 1013m hoogte en 
fietsen door het prachtige Mölltal tot Flattach. We brengen 
een vrij bezoek aan de Raggaschlucht (± € 6 pp).

Dag 7 • Drautal deel 3: Spittal - Villach - Lenting
(fietstocht ± 30 km)  
Na een korte stop in Spittal rijden we verder om onze 
fietstocht te starten langsheen de Drau. We fietsen richting 
Paternion tot eindpunt Villach. Na de middag rijden we tot 
Lenting voor installatie in het ***Hotel Günter.

Dag 8 • Lenting - België
Via de Duitse autowegen rijden we richting België.

HOTEL SUNSHINE
Ligging: op 10 minuten wandelafstand van het centrum 
Berg im Drautal
Uitrusting: mooi familiaal gerund hotel met lift (tot 
2e verd.), restaurant, bar, fitness, sauna, solarium, 
stoombad, vier kegelbanen, op 200 m van het hotel groot 
openluchtzwembad, wifi
Kamers: mooi ingericht, badkamer met bad of douche en 
toilet, meestal balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 3-gangen 
keuzemaaltijden Extra: kegelavond

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR 
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 8e 
dag het ontbijt 

 � Huurfietsen inbegrepen 
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider 
vanuit België 

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

DOBBIACO

DRAU

Het zonnige Karinthië biedt heerlijke bergpanorama’s met adembenemende vergezichten en diepblauwe meren. U maakt kennis met fietsroutes 
langs het prachtige Drautal en het Italiaanse Pustertal. Over het algemeen is het fietsparcours vlak, met af en toe een zachte klim. Dit is echt 
een fietsvakantie voor natuurliefhebbers.

Fietsen door het zonnige Karinthië OOSTENRIJK    


