Königssee - Hallstättersee 7
dagen
individuele wandelvakantie vanaf € 479
Wandelen van de
Königssee in Beieren naar de Halstättersee in Salzkammergut

Wandelen tussen bergen en meren in het Tennengebergte in het
grensgebied van Bayern, Salzburgerland en Oberoesterreich. U start bij de
Königssee en wandelt tijdens deze wandelvakantie in 7 dagen via
Berchtesgaden en Hallein over de oude zoutwegen door het Salzkammergut
naar Bad
Goisern aan de beroemde Hallstättersee.
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Details
route: bergachtig met af en toe een
pittige stijging. Hoogteverschillen van 510 tot 990 m per dag, grote
hoogteverschillen worden met transfers of lilften overbrugd. Per wandeldag
wordt
ca.11 tot 23 km afgelegd. De wandelroutes gaan grotendeels over
bewegwijzerde wandel- en bospaden.

accommodatie: prima ***hotels
. Alle kamers hebben bad of douche en toilet. Verlengen is mogelijk in Bad
Goisern/Hallstättersee en Schönau/Königssee.

minimum aantal
reizigers: 1

Aankomst zaterdag en zondag van 25 mei t/m
6 oktober

Deze reis is gemakkelijk uit te breiden met extra overnachtingen. Bij het
boeken van extra overnachtingen helpen we u graag, u kunt deze opgeven in
het
hokje opmerkingen, of telefonisch bij boeking doorgeven tel nr.: 040-203 03 20
of
per mail info@aktivatours.nl

data: 18.10.2019, pagina 2 / 6

verlenging

extra nacht l/o
2-pk
toeslag 1-pk

Bad Goisern rest
€ 52,€ 14,-

Bad Goisern10/6-8/9
€ 57,€ 14,-

Schönau rest
€ 73,€ 25,-

Schönau10/6-8/9
€ 78,€ 25,-

inclusief
* 6 overnachtingen
in middenklasse hotels *** (2-persoonskamer met bad of douche en toilet)
logies/ontbijt
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* kabinelift Karkogel
* bagagevervoer van hotel naar hotel
* gedetailleerde wandelkaart en routebeschrijving
* treintrajecten volgens programma
* kabinelift Gosaukamm

exclusief
* toeslag halfpension € 115,* toeslag 1-persoonskamer € 105,* bijdrage Calamiteitenfonds
* reis- en annuleringsverzekering

*
reserveringskosten
*
lokale toeristenbelasting indien van toepassing (ca. € 1,- tot € 2,per persoon per nacht)

Reisinfo algemeen individuele reizen lees meer
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van dag tot dag
dag 1
Schönau aan de Königssee, aankomst per eigen vervoer (afstand
Utrecht-Schönau ca. 900 km). Reizigers kunnen de auto parkeren in de buurt
van het starthotel (ca. € 30,- per week)
dag 2
Schönau - Golling (ca. 21 km/5 uur, 650 m stijgen en 810 m dalen). Lichte
wandeling langs de beek de Königsseer Ache naar Berchtesgaden.
Vervolgens dalend naar Bad Dürnberg (beroemde zoutmijn). Via de
Knappensteig naar Hallein en per trein naar de overnachtingsplaats Golling.
dag 3
Golling-Abtenau (ca. 23 km/5 uur, 720 m stijgen en 460 m dalen). Wandeling
langs de rivieren de Salzach en de Lammer naar de Luegpas. Dan door het
bos naar Scheffau. Vervolgens langs een mooie waterval naar Abtenau.
dag 4
Abtenau-Annaberg (ca. 11 km/4,5 uur, 510 m stijgen en 880 m dalen). Met de
Karkogel kabinelift naar het bergstation. Door alpenweiden naar de Gsenalm,
waar streekproducten verkocht worden. Op de Gsenhöhe hebben we een
fantatisch uitzicht op de toppen van het Tennengebergte. Vervolgens dalend
naar het alpendorp Annaberg.

dag 5
Annaberg-Gosau (ca. 13 km/5 uur, 990 m stijgen en 340 m dalen). Mooie
wandeling over bospaden en door weiden naar de Stuhlalm. Vervolgens langs
de wanden van de Gosaukam naar Törleck. Even rust in de Gablonzer hut met
een prachtig uitzicht op de Gosausee en de Dachstein gletscher. Vervolgens
per kabinelift naar de Gosausee en Gosau.
dag 6
Gosau-Bad Goisern (ca. 15 km/5 uur, 860 m stijgen en 990 m dalen) Vanuit
Gosau over bospaden via de Iglmoosalm naar de hut van de Alpenvereniging
Goisern. Vanuit de hut heeft u een prachtig uitzicht over het Goiserer Tal en de
Hallstättersee. Vervolgens dalend langs de Schüttbach naar Bad Goisern aan
de Hallstättersee.
7.dag
Bad Goisern, verlenging of transfer per bus en trein** (4 uur, ca € 20,-) naar
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Schönau en terugreis per eigen vervoer.
** op zaterdag en zondag ook bus transfer € 90,- per persoon vooraf
reserveren en betalen.

van/tot
25.05.19 - 09.06.19
10.06.19 - 07.07.19
08.07.19 - 25.08.19
26.08.19 - 08.09.19
09.09.19 - 06.10.19

opmerking

prijs
€ 479,00
€ 499,00
€ 559,00
€ 499,00
€ 479,00
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