
Elbigenalp 2018 – met Eurek@ - 
weekoverzicht – hotel gasthof stern 
 
Met 68 positieve wandelaars beleefden we een supervakantie te Oostenrijk. 
We logeerden in Hotel Gasthof Stern te Elbigenalp-Lechtal; een echt 
traditioneel Tiroler hotel in familiebezit. De onmiskenbare gastvrijheid, de 
mooie kamers en de uitstekende keuken kon iedereen waarderen. 
  
Twee plaatselijke Gidsen, Maria en Lisa, van Bergschule Lechtal begeleidden 
ons de hele week. Onze wandelaars kozen elke dag zelf hun voorkeur qua 
moeilijkheidsgraad; ofwel Groep A ofwel Groep B. Een Tiroleravond, een 
thema-avond Flower-power, een luchtkarabijn schietavond, een optreden van 
de Muziekkapelle Geier Wally, een fietstocht door het lechtal, 
forellenvisvangst ... en zoveel meer, waren onvergetelijke momenten.  
 
Ook met de Lechtal activ card 2018 genoten we van tal van voordelen; 
bergliften en busritten naar de steden Holzgau, Lech en Reutte waren op die 
manier gratis en vlakbij.  
 
Deze vakantie was weeral een topper voor onze wandelclub met veel 
belevenissen. Ons vervoer heen en terug én veilig individueel geregeld door 
Reizen de Zigeuner maakte deze vakantie af. 
Om af te sluiten deze belangrijke traditionele zin!  

Wat een geluk dat we dit weer konden meemaken. 
 
Zo19aug18 – 13km 
08u  - aankomst 8u – ontbijt, welkom met muziek; franz 
W1  - elbigenalp – bach  - elbiganalp – koffiepauze – grüner baum  
15u  - kamers inchecken 
19u  - avondeten 
21u  - gezellig samenzijn 
 

Ma 20aug18  

08u  - ontbijt 
Groepsfoto gemaakt 
W2 -  09:30u   
GrA - holzgau – hangbrug – café uta – met lisa 
GrB - bus holzgau – hangbrug – café uta  - met maria – 12,5km 
19u  - avondeten  
21u  - flower power 
 

Di21aug18 
08u  -  ontbijt 
W3   -  09:30u 
GrA  - bus bach  – jöchelspitze – bernhardsheckhütte  - met lisa 

http://www.hotel-stern.at/?lang=nl
https://www.facebook.com/Hinterstein-Bergschule-Lechtal-702515943176990/
http://www.dezigeuner.be/
https://www.gruenerbaum.at/
https://cafe-uta.at/
https://www.bernhardseck.at/bernhardseck-huette.html


GrB  - bus bach  - jöchelspitzbahn  - sonnalm  - heumuseum  -  simms 
waterval  - met maria – 12km 
19u  - avondeten 
21u  - luchtkarabijn schieten – schützenkompanie elbigenalp - prijsuitreiking – 
inclusief medailles 
 
Wo22aug18 
vrije dag  - rustdag 
diverse bezigheden;  wandelen div 9km– fietsen – zwemmen – vissen - rusten 
15:30u  - koffie en koeken  - avond - bbq 
20:45u  - muziekkapelle geier wally op het dorpsplein elbigenalp 
 
Do23aug18 
08u -  ontbijt 
W4  -  09:30u 
GrA -  te voet  - auenfelderhof - körbersee - met lisa 
GrB  - te voet  - körbersee - met maria – 7km 
15:30u  - bus terug naar hotel stern 
19u  - tirolerbuffet 
21u  - tiroleravond in hotel met accordeon en billenklets 
 
Vr24aug18 
08u - ontbijt 
W5  - 09:30u 
GrA - 09:30u  - käsemandl – gibler alm  – met lisa 
GrB -  09:30u  - gibler alm – 8km 
19u  - avondeten  
21u  - afscheidsceremonie 
 
Za25aug18 
08u - ontbijt 
W6 - 10u - elbigenalp - bach – elbigenalp- rundweg – GrB 13km – div17km 
19u - avondeten 
21u  - vertrek naar diepenbeek 

 

Zo26aug18 
07u  - aankomst te diepenbeek bij de zigeuner 
 

Herbeleef je vakantie opnieuw en bekijk het fotoalbum. 
https://www.wsveurekavzw.be/oostenrijk_elbigenalp_2018.php 
 
Ook op onze reünie van 26nov18 jl werd er veel met plezier nagepraat over 
onze belevenissen op deze prachtige vakantie. 
Voor 2019 zijn we er weer…….. 
 

https://www.koerbersee.at/
https://www.kasermandl.tirol/
https://www.almenrausch.at/einkehren/jausenstationen-hofschenken/jausenstationen-und-hofschenken-in-tirol/housing/gibler-alm-1208-m-elbigenalp206.html
https://www.wsveurekavzw.be/oostenrijk_elbigenalp_2018.php

