
OOSTENRIJK : met Eurek@ naar het Wildschönau-dal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“… bei uns in Tirol …” 
 

 
 

WANNEER : maandag 22 augustus 2022 – zondag 28 augustus 2022 
 

Met een naam die letterlijk ‘wild en mooi’ betekent, is het hooggelegen Wildschönau-dal 
het  wandelparadijs  bij  uitstek.  Zijn  diversiteit  en  de  perfecte  ligging  in  het  hart  van 
Oostenrijks  Tirol  maken  de  Wildschönau-vallei  tot  één  van  de  meest  aantrekkelijke 
wandelgebieden van de Tiroler Alpen. Dit hooggelegen dal is als het ware ingesloten door 
de machtige bergketens van de Kitzbüheler Alpen en het romantische Kaisergebirge en telt 
4 kerkdorpen: Niederau, Oberau, Thierbach en Auffach. Wandelaars zijn hier beslist in hun 
nopjes,  want  de  mooiste  wandeltochten  liggen  hier  voor  het  grijpen:  300  km  goed 
onderhouden wandelwegen, grootse vergezichten en oergezellige almhutten omsluiten 
deze fantastische bergwereld. We kozen voor u een aantal prachtige wandeluitstappen uit 
die begeleid worden door een ervaren wandelgids. Dit is genieten van de kristalheldere 
berglucht terwijl u betoverd wordt door de rust en stilte van de Tiroolse bergen! 
Het bekende Kufstein ligt op zo’n 30 km van Auffach. 

 

 
 

HOTEL-INFO : 
Wohlfuhlhotel Platzl*** 
Is gelegen in het prachtige hoogdal Wildschonau, in 
Auffach. De mooi ingerichte kamers in landelijke stijl zijn 
uitgerust met bad of douche, toilet, telefoon en TV. De 
meeste kamers beschikken over een balkon. In het 
restaurant worden regionale en internationale gerechten 
geserveerd: 
’s morgens ontbijtbuffet en ’s avonds keuzemenu. Een 
prachtige   wellness-alm   (vrij   gebruik)   met   sauna, 
dampbad en solarium. Het hotel staat bekend om zijn 
buitengewoon goede service en een huiselijke sfeer. De 
eigenaars Herr Jochen, Herr Sebastian en hun familie 
verwelkomen u graag met hun Tiroler gastvrijheid. 
Ontdek meer op www.hotelplatzl.at.

http://www.hotelplatzl.at/


PRIJZEN per PERSOON : 
•   In twéépersoonskamer : 670,00 EUR 

•   In éénpersoonskamer : 725,00 EUR 

 
Inbegrepen : 

o 6 x diner, overnachting en ontbijtbuffet 

o reis en excursies met luxe autocar 

o de Wildschönau-Card (voor gratis gebruik 

van skiliften, openbaar vervoer…) 

o deskundige begeleiding van een gids 

o BTW, wegen- en verblijfstaksen cfr. 

27/02/2022 

o annuleringsverzekering 
 

 

Niet inbegrepen : 
o tafeldranken 

o lunches 

o persoonlijke uitgaven 

o reisverzekering 
 
 

OPGELET - minimum aantal personen : 
Deze prijzen zijn gebaseerd op een minimale bezetting van 35 personen met een maximum van 

46 deelnemers. 

Indien het minimum aantal van 35 niet mocht worden bereikt, zal de prijs worden herzien of 
eventueel zelfs de reis worden geannuleerd. 

 

REISFORMALITEITEN: 
Een geldige identiteitskaart volstaat. 

 
 

VOORLOPIG PROGRAMMA : 
programma-verschuivingen mogelijk. 
(O=ontbijt - D=diner) 

 

 

1e dag (D) – heenreis : 
Vertrek ’s morgens met een luxe autocar via Aken, Keulen, Frankfurt, Würzburg en München 
naar Kufstein. Via Wörgl bereiken we Auffach/Wildschönau waar we inchecken in het 
Wohlfühlhotel Platzl *** voor de volgende 6 nachten. 

 
 
 

2e dag (O-D) : 
Wandeling Kundler Klamm & bezoek 
Rattenberg, de glasstad 
Na een rustig ontbijt vertrekken we naar 
Kundl. Een 2 uur durende wandeling door de 
Kundler Klamm voert ons via een breed 
wandelpad met bizarre en machtige 
rotsformaties naar het Mühltal. In de 
namiddag bezoeken we Rattenberg, het 
kleinste stadje van Oostenrijk, eens beroemd 
door de zilvermijnen, nu dé glasstad met flair.



ng verpozen we nog even aan de Achensee alvorens 
 
 
 
 
 
 

 
een 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ddag de terugreis aan via de Duitse autowegen en 
van wat een fijne en gezellige wandelweek was. 

3e dag (O-D) 
Wandeling Schönageralm 

Aan het einde van het hoogdal Wildschönau ligt de Schönangeralm. We maken een gemoedelijke 
wandeling met prachtige vergezichten op de hoogste bergen van de Wildschönau. We bezoeken 
oude authentieke almhutten. U heeft de mogelijkheid om een wandeling van ca. 2 uren te maken 
met een hoogteverschil van ca. 270 m of een middelzware bergwandeling van ca. 5 uren naar de 
Breiteggspitze. Aan het einde van de wandelingen mogelijkheid tot bezoek aan de kaasmakerij 
Schönangeralm (ca. 4,00 EUR). 

 

 
 

4e dag (O-D) 
Wandeling Rosskopf 
We rijden met de autocar naar Niederau. Hier nemen 
we de gondel naar de Markbachjoch (1400 m). 
Eénmaal boven wandelen we via een mooie 
panoramaweg naar de Horler Stieglkapel om zo de 
Rosskopf op 1731 m hoogte te bereiken, waar we met 

wat geluk de Grossglockner, de Grossvenediger en de 

Hintertuxer gletsjer kunnen bewonderen. We keren 
terug via de Käsealm naar het vertrekpunt. Het 
wandeltraject kan altijd ingekort worden. 

 

 
 

5e dag (O-D) 
Wandeling Gramaialm 
Na een stevig ontbijt rijden we naar Pertisau, gelegen aan de Achensee. Van hieruit loopt de 
Mautstrasse naar de Gramaialm, de ideale startplaats voor een lichte of middelzware wandeling 
in de prachtige Karwendel. Na onze wandeli 
terug te keren naar ons hotel. 

 
 
 

6e dag (O-D) 
Wandeling Schatzberg & Joelspitze 
Met de Schatzbergbahn zweven we tot op 
hoogte van 1900 m. Een mooie 
panoramawandeling brengt ons over de 
Schatzberg naar de Joelspitze op 2000 m. 
Terugkeer naar Auffach met de gondel of te 
voet. 

 

 
 

7e dag (O) 
Huiswaarts 
Na een laatste ontbijt vatten we in de voormi 
eenmaal thuis kunnen we verder nagenieten 

 

 
 

Beste clubleden, dit is het voorstel van het Bestuursorgaan van jullie wandelclub Eurek@, dat met 
zorg voor jullie werd samengesteld. 

 

Ben je geïnteresseerd? Inschrijven kan slechts tot  10 APRIL 2022 door 
storting van het voorschot van 150,00 EUR/persoon op onze REISREKENING 
BE64 9795 2816 9752 met vermelding voor iedere deelnemer van “Oostenrijk 
2022, naam, voornaam en indien van toepassing éénpersoonskamer”. 


