
Reisprogramma Muziekreis Tirol

Dag 1
Vanuit Oost-Nederland vertrekken we maandagochtend richting Tirol. We maken er een com-
fortabele busreis van, waarbij de nodige pauzes gemaakt worden onderweg. Koffie en thee is 
voor iedereen gratis beschikbaar in de bus. De chauffeur is tevens jouw gastheer en reisleider 
en staat graag voor je klaar tijdens deze reis. 

Aangekomen bij het aangename familiehotel Gurgltaler Hof in Tarrenz worden we gastvrij 
ontvangen met een welkomstdrankje. Aansluitend genieten we van een diner in het hotel. De 
rest van de avond is ter vrije besteding. 

Dag 2
Na een fijne nachtrust in de berglucht, staat er een ontbijtbuffet voor iedereen klaar. Met een 
goed gevulde maag verzamelen we in de lobby van het hotel om vervolgens per bus naar 
Samnaun te gaan. Samnaun is een plaats in Zwitserland waar je belastingvrij inkopen kunt 
doen. Dus sla je slag in één van de 50 winkels! Wist je dat de winkelstraat van Samnaun de 
hoogste winkelstraat van Europa is? Lunch op eigen gelegenheid.
In de loop van de middag gaan we terug naar Tarrenz. Onderweg maken we een stop bij Mills. 
Hier brengen we een bezoek aan een wegrestaurant. En niet zomaar een wegrestaurant, het is 
Trofana Tirol, geheel in Tiroler stijl.  Zeker een stop waard!

In het hotel staat er wederom een diner voor ons klaar. En dan is het ti jd voor muziek!
Vanavond komt muziekduo Gurgltaler Mander langs in het hotel, een gegarandeerd gezellige 
avond!

Dag 3
Vandaag staat er een leuk dagprogramma op de planning. We maken een mooie busrit over de 
Fernnpas en langs de Plansee, met als reisdoel Linderhof. Hier bezoeken we de fraai aange-
legde tuin van Schloss Linderhof gelegen in het Duitse Beieren. In deze prachtige landschaps-
tuin zie je o.a. een kapel, een Marokaans paviljoen, maar ook een nagemaakte Venusgrot met 
waterval en een meer. 

We vervolgen onze weg en brengen een bezoek aan de prachtige Dom van het klooster van 
Ettal, gesticht in 1330 door keizer Lodewijk IV. In de middag heb je ti jd om de historische 
binnenstad van Mittenwald te ontdekken. Dit sfeervolle, authentiek Beiers dorpje is een 
bezoek meer dan waard. Bekijk de beschilderde huisjes, slenter door de straten of strijk neer 
op één van de vele terrassen. Lunch op eigen gelegenheid.

Dag 4
Vroeg uit de veren! Vanochtend geniet je je ontbijt op de Hantenjoch (1920 meter). Terwijl je 
eet, geniet je van een imposant uitzicht op de bergen. De Tiroler Schnapps Marille mag hierbij 
niet ontbreken. Een waanzinnig begin van de dag!

Via een mooie route waarbij we het Ötzal doorkruisen, een fotostop maken bij een groot stuw-
meer, komen we uiteindelijk aan in Innsbruck, de hoofdstad van Tirol. Ontdek de oude binnen-
stad van Innsbruck  met zijn beroemde Goldenen Dachl, de Maria-Theresien-Straße en de 
keizerlijke Hofburg. Bezoek het nieuwe museum Tirol Panorama, geniet van het uitzicht op de 
skispringschans Bergisel of bereik met de moderne Nordkettenbahn in slechts 20 minuten de 
bergwereld op meer dan 2.000 m.

Rond 14.00 uur gaan we retour naar Tarrenz, waar een gezellige Happy’s Huttenmittag op het 
programma staat met muziek onder leiding van Schnegg Hans zelf! Aansluitend genieten we 
van een diner in het hotel, waarna je moe maar voldaan je bed op zoekt. 

Meer informatie of boeken? www.tcr-tours.nl



Dag 5
Vandaag wordt een geweldige dag, tenminste als je geen last hebt van wagenziekte…. We 
maken een mooie toeristische route. Allereerst rijden we door de 6km lange Landeckertunnel. 
Vervolgens beklimmen we middels 26 haarspeldbochten de Kaunertalergletscher, een fantas-
tische klim uitgevoerd door onze ervaren chauffeur. Bovenaan geniet je van de prachtige berg-
gezichten en is er gelegenheid om wat lekkers te kopen. In de loop van de middag komen we 
terug bij het hotel, waar we genieten van een kop koffie met Apfelstrüdel in de sfeervolle tuin 
van het hotel.

Dag 6
Na het ontbijt vertrekken we vandaag voor een mooie natuurtocht. Via de Fernpas rijden we 
naar Reute en vervolgens rijden we over de Flexenpass. In Lech maken we een korte stop bij 
de winter residentie van onze Koninklijke familie, Gasthof Post. In Zurs is het ti jd voor een 
pauze. Bewonder de prachtige omgeving op ca. 1900 meter hoogte terwijl je je lunch geniet. 
Vervolgens keren we via St. Anton naar ons hotel in Tarrenz.
Na het diner, staat er weer een muzikale avond op het programma, waarbij een lokaal duo er 
een gezellige avond van maakt. 

Dag 7
Aan al het moois komt een eind…. Tijd om onze koffers te pakken en na het ontbijt de terug te 
keren naar Nederland. Net als tijdens de heenreis zal er koffie en thee gratis beschikbaar zijn 
en zullen er voldoende stops gemaakt worden zodat het een comfortabele terugreis wordt. 
Vlakbij de grens, staat er nog een heerlijk 3-gangen diner voor ons klaar, zodat we deze reis 
naar Tirol op een gezellige manier afsluiten. Vervolgens brengt de TCR chauffeur je veilig 
terug naar je opstapplaats in Oost- Nederland. 

Programma onder voorbehoud van weersinvloeden en wijzigingen.

Meer informatie of boeken? www.tcr-tours.nl


