8-daagse winterwandelvakantie
naar het prachtige Pitztal
HOTEL
Hotel Arzlerhof **** Arlz im Pitztal
Je logeert in Hotel Arzlerhof een 4-sterrenhotel gelegen op een zonnig plateau van het Pitztal. Naast
ruime kamers met uitzicht op het indrukwekkend berglandschap, beschikt het hotel over een
binnenzwembad en een uitgebreide wellnessruimte. Het restauranthotel biedt bijzonder verfijnde
Oostenrijkse en internationale gerechten. ’s Morgens geniet je van een overweldigend ontbijtbuffet
met lokale natuurproducten. Ben je nieuwsgierig hoe het hotel er uit ziet? Kijk dan al even op
www.arzlerhof.at

PROGRAMMA
Dag 1 – België/Pitztal
Met een comfortabele luxe-bus vertrekken we op 16 februari 2018 ’s avonds richting het onaangetaste
winterlandschap van het Oostenrijkse Pitztal. Vier kleine dorpjes en talrijke gehuchten waar je een
heerlijke tijd kan doorbrengen. Maar evenzeer kan genieten van het overweldigend wandeldecor bij
de Piller, de Pitztaler Acher en de Rifflsee-Pitztaler Gletscher. Vanuit het dal naar Arzl, Wenns, Jerzens
en St Leonhard tot aan de gletsjers van het Pitztal , met de Wildspitze bied het Pitztal u een
veelvoud aan winteractiveiten met de modernste skiliften.

Dag 2 - De geheimen en smaken van het Arzlerhof
Welkom in Arlz im Pitztal. Tijdens de ochtend kom je
aan in Hotel Arzlerhof waar je kan genieten van een
heerlijk ontbijt. Na de toewijzing van je kamer is er tijd
om even op adem te komen. ’s Middags geniet je
gezamenlijk van een lekker verfijnd middagmaal
waarna je op verkenning trekt van het Pitztaldorp in
haar winterse glorie. Tijdens de wandeling kan je
genieten van een prachtig winters uitzicht over de
bergtoppen van het Pitztal

Dag 3 – Mieminger Plateau
Het Mieminger Plateau behoort tot de meest aantrekkelijke landschappen van Tirol en is juist vanwege
zijn weidsheid, de ideale hoogteligging (tussen 850 en 1.000 meter) en de intensieve zonnestralen
bijzonder geliefd. Iedere dag voorzien we een begeleide wandeling op twee niveaus. Vandaag kan je
kiezen uit een vlakke en eenvoudige wandeling tot Moosalm of een zwaardere wandeling die je brengt
tot de Marienberg Alm ( hoogteverschil 600 meters )
Dag 4 - Serfaus
Na het ontbijt brengt de bus je tot het Serfauser Feld.
Kenmerkend voor de regio is dat de dorpen er op een
hoogvlakte boven het Inntal liggen en omringd zijn
door enkele drieduizenders toebehorend tot het
Samnaun en de Ötztaler Alpen. In dalstation Fiss
nemen we de Möseralm gondelbaan , om vervolgens
via de Panoramaweg tot de “Kompardell’’ met
bergkapel te wandelen.
Wie de zwaardere wandeling verkiest stapt vanuit
Fiss/Serfaus rechtstreeks naar de Kompardell. Hou rekening met 600 hoogtemeters.
Dag 5 – Maria Waldrast
Het klooster Maria Waldrast gelegen op de grens van het
Stubai- en het Wipptal is een geliefd bedevaartsoord in het
wandelgebied van de Serlesbahnen bij Mieders. We
voorzien een winterwandeling op de zogenaamde
Kapellenweg naar de Matrei Wallfahrtkirche. Maria
Waldrast heeft een kleurrijke geschiedenis. Volgens de
legende vonden in 1407 twee jonge herders een afbeelding
van Maria ingekerfd in een boomstam. Vervolgens werd op
de vindplaats van de Maria-afbeelding een kapel gebouwd.
Nu staat er een kerk. De zwaardere wandeling loopt nog
verder door tot in het Stubaital. Hou rekening met 650 hoogtemeters.

Dag 6 - Sneeuwschoenwandeling
Sneeuwschoenwandelen is de ideale manier om de
winter van zijn stille zijde te leren kennen. Een lichte
of zware tocht onder een stralend blauwe
winterhemel staat op het programma. Je neemt
eerst de kabelbaan naar de Hochzeiger, waarna je
volop geniet van de heerlijk besneeuwde
bergtoppen met een adembenemend uitzicht op de
bergwereld van het Pitztal. Hochzeiger in het Pitztal
heeft een van de oudste alpendenbossen van Tirol.
Dag 7 – Daguitstap naar Innsbruck
In het hart van de Alpen ligt Innsbruck, de hoofdstad van deelstaat Tirol. Wereldberoemde historische
monumenten gaan hier hand in hand met moderne en internationale architectuur - een fascinerende
mix. De Hofburg, Schloss Ambras, de Ottoburg en basiliek Wilten - allemaal getuigenissen van de
bewogen geschiedenis van de stad. Met het beroemde Gouden Dak en zijn grafsteen in de Hofkirche
drukte Keizer Maximiliaan I een belangrijke stempel op de stad. Na een bezoek aan de stad is een
gezamenlijke wandeling gepland tot de Umbrüggler Alm / Arzler Alm.
Dag 8 - Wandelen in het Ötztal
Niet ver van Sölden, ligt Gries in een van de zijdalen van het „Vordere Ötztal“. De frisse berglucht en
het uitzicht op het fraaie landschap laten je een laatste maal alle zorgen vergeten. Afhankelijk van de
lichte of zwaardere wandeling pauzeer je in de Nissl-Alm of Amberger Hütte.
Dag 9 - Terugkeer naar huis
Na een laatste ontbijt is het tijd om huiswaarts te keren. Voor de terugreis voorziet het hotel een
lunchpakket.

