8-daagse wandelvakantie naar Paznaun Ischgl ,
01 september tem 8 september 2019
Beleef een prachtige wandelvakantie in de bergen van het Paznauntal, in het zuidwesten van Tirol.
Hetzij sportief, uitdagend of veeleer gemakkelijk iedere vakantieganger kan aan deze
wandelvakantie deelnemen.

HOTEL
Centraal
gelegen
in
het
overbekende vakantieoord Ischgl (
Paznauntal) verblijf je in Hotel
Tirol**** Alpin Spa.
In
tegenstelling tot de drukte in de
winter, is Ischgl in de zomer een
lustoord
voor
genieters,
wandelaars
en
andere
sportievelingen.
Aan
het
schitterend interieur van Hotel
Tirol valt meteen op hoe men met
flair moderne en traditionele stijlen
combineert en hier het handschrift
ontdekt van Alpin-Lifestyle und
Tiroler Gemütlichkeit.

PROGRAMMA
PAZNAUNER TAJA HUT
Ligt als het ware gebeiteld in de Silvretta Skiarena en
is in de zomermaanden een van de meest geliefde
ankerplaatsen
voor
wandelaars.
De
relatief
gemakkelijke wandeling doet vanaf Idalp (bergstation)
al meteen de harten sneller slaan. Het is genieten van
de eindeloze vredigheid der bergen, van de
alpenbloemen,
van
de
alomtegenwoordige
glansspreeuwen, van rotsen met spaarzaam groen …
een open boek vol natuurschoon.
Het perfect prentkaartdecor leidt je op de terugweg
naar twee adembenemende hangbruggen: de Kitlocht en de Bärenfalle over de Fimbabeek.
Fobieangstige wandelaars kunnen zich via een gemarkeerde wandelweg of met de gondel naar de
eindbestemming begeven.
GOGLES ALM
Comfortabele cabines van de Venet-gondelbaan voeren je in 8 minuten naar de top van de
Genusberg (2208 m). Het 360 graden panorama is onwezenlijk mooi en de plek bij uitstek voor
fotografen om de zonsopgang in te blikken. Overal hoor je de klanken van koebellen verwaaien in
de wind. De wandeling naar de Gogles alm is bezaaid met oogverblindende panorama’s. Hier
beleef je een wereld waarin de tijd slechts schoorvoetend voortbeweegt. Geniet daarom van een
drieduizend jaar oude Tiroler keukenhit: Käsespätzle met salademix.

ZEINIS – VERBELLA ALPE -WIEGENSEE
Vanaf het gasthof Zeinisjoch klimt een
onwaarschijnlijk mooi wandelpad over een goed
begaanbare weg tot de Verbella Alp. Geliefd
rustpunt op weg naar de Heilbronner Hütte. Vanaf
hier baant zich een route met een bijzondere
charme en karakter naar de Wiegensee.
Deze Wiegensee ligt in een Europees beschermd
natuurgebied: NATURA 2000 waarin schuwe wilde
diersoorten
als
gemzen,
steenbokken
en
bergmarmotten nog ongerept hun ding kunnen
doen. Vanaf de Wiegensee treft je blik de gebogen
stuwdam van de indrukwekkende Kopssee.
STUIBENFALL
De ‘Stuibenfal’ is met zijn 159 m de grootste waterval in Tirol. Gelegen in het Õtztal, gemeente
Umhausen. Vanuit Niederthai valt de ‘Hortlachbach’ (rivier) in twee steile treden naar beneden.
Enorme watervlaggen zorgen voor een formidabel spektakel aan stofwolken. Vandaar de naam:
‘Stuibenfal’. Een daverende massa, die te bewonderen is vanaf verschillende observatieplatforms
zorgen voor de nodige ambiance. Op zonnige dagen zorgen grote regenbogen voor een kleurrijk
hoogtepunt. Voor avonturiers is er een 80 meter lange loopbrug en een podiumconstructie met
700 treden. Het waterstof behaagt de bezoekers met zijn natuurlijke, verfrissende effect,
daarnaast bevordert het ook de gezondheid.
RESCHENSEE
Wij rijden naar de Reschensee , duur 1,5u, en nadien maken we een wandeling.
DURRI ALM
Op weg naar de Durri alm ervaar je het bergwandelen
tot in de toppen van je vingers. Verrassende
uitzichtpunten leggen de basis van een avontuurlijke
dag. Het enthousiasme wakkert nog aan als de beleving
en de ontdekking naar de Durri alm pas goed begint. De
variatie aan flora en fauna die door het klimaat worden
begunstigd zijn er in overvloed. Bij de wild romantische
‘Sunshine Durri-alm’ (1900 m) wordt de beleving
compleet. Midden een imposante bergwereld gaan we
terug in de tijd zonder stroom, zonder leidingwater. Het
belevingskarakter en de vakantiesfeer laten we hier over
aan de artistieke creativiteit van het Sunshine-team , het
hotel in Kappl waar we reeds in het verleden verbleven.
PS: De mogelijkheid bestaat dat het programma word
aangepast omwille van de weersomstandigheden. Ook wordt er rekening gehouden met de
capaciteiten van onze medereizigers en bestaat de mogelijkheid dat de wandelingen opgesplitst
worden in 2 of 3 categorieën. Er is elke avond tijdens het eten een briefing met uitleg over het
programma van ’s anderdaags.

