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Verplaatsing
•  Afstand vanaf Brussel is 1000 km.
•  Comfortabele dagreis met de bus 

met regelmatige tussenstops.

Dankzij jouw verblijf in het Intersoc- 
hotel heb je onbeperkte toegang  
tot het wellnessparadijs in het  
centrum van het dorp met maar  
liefst 36 000 m² aan spa & wellness. 
Het water uit de wellness is afkomstig 
uit thermale bronnen. Ook in Bad  
Hofgastein zal je gebruik kunnen  

maken van een regiopas 
met verschillende kor-
tingen en voordelen.

Hotel comfort
•  Restaurant, bar, liften en een salon.
•  Avondbar met dansvloer.
•  Gratis binnenzwembad.
•  Gratis wifi in het hele hotel.
•  Overdekte, betalende hotelparking.
•  Gratis openluchtparking op wandel- 

afstand.

Kamers
•  Twee-, drie-, en vierpersoonskamers 

met flatscreen-tv, een kluisje en een  
schrijftafel.

•  Badkamer met douche of bad,  
wastafel, wc en haardroger.

•  Eenpersoonskamers mits toeslag.

Salzburg, de stad van de muziek

MEER INFO:
WWW.INTERSOCGROEPSVAKANTIES.BE/

BADHOFGASTEINWSVL

Bad Hofgastein

BAD HOFGASTEIN,  
OOSTENRIJK
Hotel Astoria
Bad Hofgastein maakt deel uit van het gebied Gastein: één dal,  
drie dorpen en 600 km aan wandelavontuur. In deze omgeving wandel  
je dwars door de natuur. Wie weet kom je wel bergmarmotten  
tegen? Je logeert in het allernieuwste Intersoc-hotel Astoria.  
Zin in cultuur ter afwisseling? In de omgeving kan je o.a.  
Salzburg ontdekken, de zoutmijnen in Hallein en de  
Krimmler watervallen.

NIEUW! EXCLUSIEF VOOR 
 LEDEN VAN

WSVL

EXCLUSIEVE PERIODE VOOR 
LEDEN VAN WANDELSPORT 
VLAANDEREN
•  VAN DINSDAG 7 TOT 

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 
2021

•  1.083 EURO*
•  TOESLAG SINGLE: 152 EURO

*  Het verblijf in all-in en het busvervoer zijn 
inbegrepen in deze prijs.
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Enkele mogelijke wandelingen
•  Spot vogels tijdens deze wandeling 

met een hoogteverschil van maar 
liefst 800 meter over een gemar-
keerd vogelpad. Je vertrekt vanuit 
Bad Hofgastein. 

•  Wandeling naar Bad Gastein, een 
naburig dorp. Geniet ter plaatse van 
een beloning op een terrasje van een 
van de gezellige cafeetjes. 

•  De weg naar de oude mijnwerkers-
hut. Via een bospad stappen we naar 
Harbachalm. Hierbij passeren we 
de Tofern-kapel, die jaren geleden 
door een jager uit Hüttschlag werd 
gebouwd als blijk van dankbaarheid 
voor zijn genezen vrouw. Aangeko-
men in Harbachalm bewonderen 
we een oude mijnwerkershut uit de 
17e eeuw. Het pad loopt verder over 
de Tofernalm naar de Toferscharte, 
vanwaar er een schitterend uitzicht is 
over Bad Gastein. Vervolgens wande-
len we verder naar de Gamskarkogel, 
de hoogste grasberg van Europa.  
Het uitzicht hier is wereldberoemd en 
strekt zich zeer ver uit. Je vindt hier 
ook een berghut waar je van heerlijke 
lekkernijen uit de regio kan proeven.

•  Van Brandebengut naar Biberalm  
via een liefdevol aangelegd pad van  
8 km door een sparrenbos. De 
beklimming wordt nog aangenamer 
dankzij de poëzie van de plaatselijke 
auteur Sepp Gruber. Meestal worden 
de gedichten op speciale en mooie 
plekken geplaatst. Hou je ogen dus 
zeker open voor iets bijzonders. Na 

het oversteken van de Leidalmbach 
kan je het dal te voet of met de 
kabelbaan bereiken.

•  De Liechtensteinklamm, een kloof 
in de Alpen vlakbij de stad Sankt 
Johann. De kloof heeft een diepte  
van maar liefst 300 meter en is 
bereikbaar via een nieuw aangelegde 
wandelroute (2020). 

Enkele mogelijke excursies
•  Salzburg, haar binnenstad maakt  

deel uit van het Unesco werelderf-
goed en wordt gedomineerd door 
barokgebouwen en een middel-
eeuwse burcht. De stad deed dienst 
als decor voor de wereldberoemde 
film `The Sound of Music’ en is de 
geboortestad van Mozart.

•  Het kasteel van Hohenwerfen is 
een prachtig kasteel uit de tijd van 
de middeleeuwen omringd door de 
Berchtesgaden-Alpen. Het kasteel 
torent boven het dorpje Werfen uit. 
Een gids leidt je rond door o.a. de 
kapel, folterkamer en klokkentoren.

•  Het museum van de Sound of Music, 
hier ontdek je de echte geschiedenis 
van de familie Von Trapp. Haal 
jeugdherinneringen op bij de oude 
beelden van deze alom bekende 
familiefilm. 

•  Krimmler watervallen, een indruk-
wekkend natuurspektakel waar liters 
water met een brute kracht naar  
beneden denderen. Je kan het  
natuurwonder ook van bovenaf  
ontdekken door 4 km naar boven  
te wandelen. 

Krimmler watervallen, de langste van Europa

“Voor de allereerste keer opent Intersoc een  
hotel in Oostenrijk. We zijn heel enthousiast  

om ook deze bergen te verkennen.  
Deze omgeving heeft zeer veel mogelijkheden  

voor onze vakantiegasten.”

ALGEMEEN DIRECTEUR, JOHAN SWINNEN

HIGHLIGHTS
•  600 km aan wandelpaden in de 

omgeving.
•  Elke dag een gevarieerd aanbod 

voor wandelaars, stevige stappers  
en genieters.

•  Dagelijks gratis toegang tot een  
enorm wellnessparadijs op  
wandelafstand.

•  Ontdek meer over Mozart en de 
Sound of Music in Salzburg.

•  Bewonder de Krimmler  
watervallen.

•  Bezoek een kasteel uit de  
middeleeuwen in Hohenwerfen. 

•  Gratis binnenzwembad in het 
hotel.

BOEK VOOR 1/12/2020  EN KRIJG € 10  VROEGBOEKKORTING!
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