
OOSTENRIJK / ZUID DUITSLAND

Het voorjaar en najaar zijn vaak de mooiste momenten om in de natuur te
vertoeven. In Oostenrijk en Zuid Duitsland volgen we het spoor van de ijstijd. Zin

om mee te gaan? Geef je op voor onze eerste MOUNTAINS & LAKES trip van 2023!

MOUNTAIN & LAKES

HET PROGRAMMA

17-21 MEI 2023

Leuk dat je interesse hebt in onze Mountains & Lakes trip!
 

Op woensdag 17 mei ben je van harte welkom vanaf 14:00 uur in onze gezellige accommodatie 
 in de buurt van Lofer waar we deze trip verblijven. In de namiddag gaan we gelijk op verkenning
en strekken we de benen met een mooie wandeling door een kloof. 
In de avond bespreken we het programma voor de rest van de week. 

Het programma zal gevuld worden met diverse (berg)wandelingen, suppen op mooie meren,
een boottocht, een vrije middag met tijd/ruimte voor een activiteit naar keuze en het bezoek
aan grotten en kloven.

 

 
 SUP & HIKE 



Voor deze trip hebben we 1 gezellig appartement tot onze beschikking waar we in totaal met
9 personen kunnen verblijven. 
Er kunnen maximaal 7 deelnemers mee. De trip gaat door bij minimaal 5 deelnemers.. 

ACCOMMODATIE

ENTHOUSIAST GEWORDEN?

accommodatie (o.b.v. 2 persoonsbedden)
ontbijt - lunch - diner - gezonde bites/snacks 
boottrip - parkeerkosten - toegangstickets
begeleiding 
De prijs is € 745,00 o.b.v. eigen vervoer en supmateriaal. Heb je geen eigen materiaal of wil je
ons materiaal gebruiken dan kan je dat voor € 50,00 bijboeken.

reiskosten, vignet (onderling kan samenreizen worden afgesproken)
alcoholische dranken
optionele activiteiten (tijdens de vrije middag)

Deze trip  is inclusief: 

       Earlybirds krijgen korting, je betaalt dan € 695,00 i.p.v. € 745,00 deze prijs is geldig t/m 25   
       maart.
 
                     
Deze trip is exclusief:

Bij aanmelden betaal je een aanbetaling van € 200,00. Is je aanbetaling binnen dan ben je
verzekerd van deelname. Het restbedrag moet voor 15 april voldaan zijn. 
Eventueel is betaling in termijnen in overleg ook mogelijk. 
 

Wil je je graag opgeven voor deze trip? Neem contact door te bellen of appen met 
Aukje (06-53318760) of Janneke (06-37433715). Wij hebben er zin in! 


