
Een luxe 10-daagse wintersportreis naar
Rinnen-Berwang in Oostenrijk

van vrijdag 20 t/m zondag 29 januari 2017
naar de

 Tiroler Zugspitz Arena
één van de mooiste wandel, langlauf,

snowboard en ski-gebieden van Oostenrijk
********

Wij verblijven in Hotel-Gasthof Thaneller***
in Rinnen - Berwang

De reis wordt verzorgd door
touringcarbedrijf

Look-Tours uit Gouda

Rinnen - Berwang
        Oostenrijk

Tiroler Zugspitz Arena BaKo-reis
ini a ef

Interesse in het
BaKo-reis-ini a ef?

Neem contact met ons op.

            Barry-tel 06-20564501

of

             info@bako-reis-ini a ef.nl

of

              Kijk ook op onze website,
www.bako-reis-ini a ef.nl

of

              schrijf naar:
              Look-Tours
              Nijverheidstraat 14b
             2802 AL Gouda

Kosten
U betaalt voor deze reis € 630,00 per persoon.
Dit houdt in:
2 x een nachtrit. Het verblijf in het hotel op basis
van half pension. De uitjes/skisafari’s met de
Look-Tours touringcar. Diverse ac viteiten en
faciliteiten in het hotel en een afscheidsdiner op de
avond van vertrek.

Een lederhosen avond

De Gästewagenservice

De hoogst gelegen
bierbrouwerij
van Oostenrijk



Het reis-ini a ef!

Vertrek

Wij verblijven in het prach ge
  Hotel - Gasthof Thaneller***

in Rinnen - Berwang

Verblijf

1-persoons (beperkt - meerprijs € 75,00) en
ruime 2-persoons kamers.

Faciliteiten
Zwembad en uitgebreide wellness faciliteiten.

Verzorging
Verzorging is op basis van half pension met

zeer uitgebreid ontbijt buffet en een drie gangen
keuze diner. Hee  u dieetwensen of last van

allergieën, laat u dat dan vooraf weten .

Het BaKo-reis-ini a ef, een samenwerking van
Barry van Soest en Remko Hummels (Look-Tours
Gouda), start dit jaar met de organisa e van een

Wintersportvakan e naar Rinnen-Berwang in
Oostenrijk in januari 2017.

Wij verzamelen op vrijdagavond 20 januari 2017 om
21:30 uur Sportcentrum De Fluit in Leidschendam,
vertrek om 22:00 uur naar Oostenrijk. De luxe
touringcar blij  de gehele week tot onze beschikking.
De Ski safari’s gaan naar:

                                   Berwang

                                  Ehrwald

                                    Lermoos

                                  Garmisch Partenkirchen (D)

                Zugspitze Gletscher


