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Beste gasten,
Wij verwelkomen u graag hier en zijn blij dat u uw
vakantie bij ons komt doorbrengen. In de regio van
het natuurpark Reutte staan u tal van gevarieerde
vakantie activiteiten te wachten. Neem een duik in
de kristalheldere meren met drinkwater kwaliteit,
verken het unieke ongerepte rivierlandschap langs
de Lech of beleef pure natuur idylle op onze wandel- en fietspaden. Maak spannende tijdreizen in
de middeleeuwse kasteelwereld Ehrenberg, maak
een uitstapje naar het wandelparadijs Bergwelt
Hahnenkamm, test uw moed op de spectaculaire
voetgangershangbrug highline 179 of geniet de
pure ontspanning van de Alpentherme Ehrenberg –
prachtige belevenissen en onvergetelijke indrukken
voor het hele gezin zijn gegarandeerd.
De AKTIV CARD met zijn talrijke gratis en gereduceerde diensten opent voor u de deuren voor een
onvergetelijke zomervakantie! U ontvangt onze
gastenkaart van uw verhuurder bij aankomst –
vraag ernaar!
Wij wensen u een ontspannende en afwisselende
vakantie in de regio van het natuurpark Reutte.

Hermann Ruepp
Voorzitter
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Overzicht van
Reutte en omgeving
Ontmoetingspunten van de
Aktiv Card evenementen

Op de volgende pagina’s vindt u onze attractieve
gratis aanbiedingen en kortingen. Oriënteert u zich
aan de letters.
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Dagelijks gratis!

B

Dagelijks gratis!

B

Schatkaarten en schatschriften

Een reis door de middeleeuwen

“Zoek en vindt de tovenaar
van het witte licht”

Het doe-museum “In de
voetsporen van de ridders”

Zo kom je op een avontuurlijke manier door het verdedigingswerk en door de ietwat griezelige legendarische
kerker. Zoek de tovenaar en zijn geheime naam om je
beloning te verdienen.

Beleef spannende verhalen uit het leven van de ridders,
hun kastelen en wapens. Hoor, zie en voel de middeleeuwen met al je zintuigen in de 14 themakamers.
Voor kinderen zijn er extra opgaven en uitdagingenmet een museumsrallye.
Voel het gewicht van helm en wapenuitrusting aan je
eigen lichaam. Beantwoord de vragen op 10 interactieve
haltes die „ridder Rüdiger“ voor je heeft uitgewerkt op
deze reis door de middeleeuwen en verdien daarvoor je
ridderschap of titel van jonkvrouw.

“Een zoektocht naar het magische zwaard van Ehrenberg”
Een spannende, leerzame mysterieuze tocht – langs het
verdedigingswerk en de highline 179 – naar de ruïne van
kasteel Ehrenberg. Puzzel deze schatkaart bij elkaar, zoek
het zwaard, vertel de naam van de eigenaar van het zwaard
in het bezoekerscentrum en je krijgt jouw ”schat“.

Verdere highlights
– Ridder Rüdiger avonturenspeelplein
– Tentoonstelling ”aanval en verdediging“
– Ga jij de burcht Ehrenberg en de vesting Fort Claudia
veroveren
Gratis:
1 schatzoekersschrift per gezin.
Openingstijden:	dagelijks
Ontvangst van de schatzoekersschriften en/of
beloningen in het bezoekerscentrum:
dagelijks van 09:00 tot 18.00 uur
Contact: 	Tel: +43 (0)5672-62007, Burgenwelt Ehrenberg
6600 Reutte, Klause 1, www.ehrenberg.at
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Verdere highlights
– Tentoonstelling “aanval en verdediging“ op het hoornwerk
(buitenbastion) van de burcht
– Legendarische kerker bij het hoornwerk van de burcht
– Tentoonstelling „Keizer Maximiliaan I, op het spoor van de
laatste ridder, in de Klause
– Tentoonstelling “20 jaar renovatiegeschiedenis” in de “Klause”
– Restaurant Salzstadl/Hotel-Gasthof
– Museumrondleidingen (voor groepen, op afspraak)
Gratis:	Entree in het doe-museum en in de tentoonstellingen
Openingstijden:	Dagelijks van 10:00 tot 18:00 uur
(laatste entree in het museum om 17:00 uur)
Bezoekerscentrum met museumwinkel:
dagelijks van 9:00 tot 18:00 uur
Contact:	Tel: +43 (0)5672-62007, Burgenwelt Ehrenberg
6600 Reutte, Klause 1, www.ehrenberg.at

Dagelijks gratis!

B

Dagelijks gratis!
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Welkom in het rijk van ”Der Letzte Wilde“

Weißenbach

De natuur in beeld

Openluchtzwembad

De natuurtentoonstelling „de laatste wilde“ toont u de
„pure rivier“: brede rivierbeddingen, grindeilanden,
vertakte rivierarmen en grote alluviale bossen – zo presenteert zich de laatste wilde rivier van de noordelijke
Alpen – de Tiroler Lech. Waarom is de Tiroler Lech zo
anders dan alle anderen? Wat is een “wilde rivier?” Van
grindeiland tot grindeiland ontdek je het rijke leven in
het midden van de rivier. Zo leer je de dieren en planten
kennen die zich hebben gespecialiseerd in het leven in
en rond de „laatste wilde“. Ga op safari naar een van de
laatste jungles van Europa – de oeverbossen, observeer
scènes uit vervlogen tijden en volg de loop van de rivier
de Lech vanuit vogelperspectief van de bron tot aan de
waterval (Lechfall). Kleurrijke kiezelstenen vertellen het
verhaal van de o
 ntstaansgeschiedenis op een levendige
manier. Laat je verrassen!

In de zwembad er is een bereik voor zwemmers en
voor niet-zwemmers, een ligweide, een water-glijbaan,
Beach-volleybalveld en een apart peuterzwembadje.
Voor gehandicapte bezoekers is het zwembad
gerenoveerd.
Gratis:
entree in het openluchtbad
Openingstijden:	9:00–19:00 uur
(het baden vanaf 9:30 uur)
Contactadres: Tel.: +43 (0)5678-5326
6671 Weißenbach a. Lech
Schwimmbadweg 21

Gratis:
entree in natuurtentoonstelling
Openingstijden:	dagelijks van 10:00–18:00 uur
(laatste entree om 17:00 uur)
Contactadres:	Bezoekerscentrum Burgenwelt Ehrenberg
Tel.: +43 (0)5672-62007
Klause 1, 6600 Reutte
www.naturpark-tiroler-lech.at
Voor meer informatie over Naturpark Tiroler Lech:
www.naturpark-tiroler-lech.at
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Dagelijks met korting!

Dagelijks met korting!
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Foto: Matthias Glätzle
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Onder alle weersomstandigheden

Voor het hele gezin

Zwemplezier & Saunaverscheidenheid

Schitterend wandelgebied

Stralende zonneschijn of slecht weer – bei ons wordt
te allen tijd zwemplezier voor het hele gezin geboden,
vanaf 16 jaar inclusief saunagenot!

In Höfen brengt de gondel van de Hahnenkamm u
naar een prachtig wandelgebied, het alpenberggebied
van de Hahnenkamm. In het nieuwe panoramarestaurant is het goed vertoeven, tevens kunt u genieten van
allerlei lekkers uit de regionale keuken. De nabijgelegen
bloementuin met diverse alpenbloemen is de moeite
waard om te bezichtigen. Op het Alpine-blote voetenpad met 18 stations kunt u zich goed ontspannen.

Zwemwereld

Saunaparadijs

(dagelijks 50 % korting in de
Zwemwereld op alle tarieven)
– 25 m lang waterbekken
met stroomversnelling
– zoutwaterbassin (buiten,
34°C, het hele jaar in gebruik)
– Zwembad voor lessen met
massagejets
– Apart gedeelte voor de
kleintjes met kikkerbad
en glijbaan van 12 meter
– ligwei
– bandenglijbaan 120 m
– bistro, rustzone
– Infraroodcabine en
massagezetels

(egen toeslag op het
zwemtarief mogelijk)
– saunalandschap met
5 verschillende sauna‘s
– 4 rustruimtes met bij elkaar
250 ligbedden
– waterbedden, infrarooden verwarmde ligbedden
– saunalounge met wifi
– stoombad
– relaxbad (buiten, 34°C,
het hele jaar in gebruik)
– Panorama-zonneterras
– wellness-massages
(op afspraak)
– saunarestaurant

Korting:	dagelijks 50 % korting in de Zwemwereld op alle
tarieven, Saunawereld tegen bijbetaling
Openingstijden:	Zwemwereld: 10:00 – 21:00 uur,
Sauna: 10:00 – 22:00 uur
Contact:	Tel.: +43 (0)5672-72222, 6600 Reutte,
Thermenstraße 10, www.alpentherme-ehrenberg.at

Highlights
– Wandelgebied
– Panoramarestaurant
– Alpine blote voeten pad
– Almen en Hutten
– kabelbaan met 8 zitplaatsen
– Startplaats voor paraglide
Korting:	dagelijks tot 50 % korting op een kabelbaan
berg- en dalrit
Openingstijden: zie actuele informatie op de homepage
Contactadres: Tel.: +43 (0)5672-62420
6604 Höfen, Bergbahnstraße 18
www.bergwelt-hahnenkamm.at
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Dagelijks met korting!

F

Laatste rondvaart – met korting

P

Puur natuur

Bij de meer Plansee en het Heiterwanger See

Tocht met paardenkoets

Rondvaart

Op de afgelegen wegen-tijdens een romantische
rit met de paardenkoets-hoort u het snuiven van
de p
 aarden, kunt u zich heerlijk ontspannen en vol
genieten van de natuur om u heen!

Van eind mei tot half oktober kunt u tijdens uw verblijf
van een grote boottocht genieten op de met elkaar
verbonden wateren van het Heiterwanger See en het
Plansee.

Verschillende routes worden aangeboden!
Nachtelijke fietstochten kunnen op elk moment
geboekt worden!
Duur: 1 of 2 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding: Fam. Rief, Lechaschau
Tel.: +43 (0)676-4247953
Start:
„Alte Schmiede“ in 6600 Lechaschau
6600 Lechaschau
Dorfstraße 5
Kosten:
1 uur: EUR 10,– per persoon
		
EUR 9,– vanaf 5 personen (p.p.)
2 uur: EUR 20,– per persoon
		
EUR 18,– vanaf 5 personen (p.p.)
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Korting:	
50% korting op het tarief voor de laatste rondvaart
(vertrek Forelle om 15:20 uur – aankomst Forelle
om 17:10 uur). 
Ook korting op delen van de rondvaart (bijv. vanaf
Seespitze om 15:40 uur).
Prijs:	Volwassenen EUR 8,– p.p. en kinderen EUR 5,– p.p.
Honden en fietsen: EUR 7,–
Contact:	Hotel Fischer am See GmbH und Co KG
Fischer am See 1
6611 Heiterwang
Tél.: +43 (0)5674-5116
hotel@fischeramsee.at
www.fischeramsee.at
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Dagelijks met korting!
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Zondag gratis!

M

Avontuur op de rivier De Lech

Via de Mariakapel aan de voet van de Schloßkopf

Wildwater-kano varen

Gemakkelijke rondwandeling

Dit fantastische wildwatergebied van de rivier De Lech
is met name geschikt voor beginners in het uitoefenen
van deze watersport.

Wij nodigen u uit een gemakkelijke wandeling te
maken op de noordelijke helling van de Schloßberg
bij Ehenbichl. Het panorama over alle zeven gemeentes
in het dal van Reutte, tijdens een rustpauze bij de kapel,
zal u zeker bijblijven als een onvergetelijke ervaring
tijdens uw vakantie. Onze wandelgidsen is het een genoegen u allerlei wetenswaardigheden over de natuur,
de geschiedenis en andere leuke details tijdens de wandeling te vertellen. De terugweg gaat via de Lechweg.

Ontdek het ongerepte rivierlandschap onder begeleiding van een ervaren gids! (raft-guide)
Duur totaal: ca. 3 uur
Ook als je alleen komt, kun je meepaddelen!
Aanmelding:	de dag ervoor tot 19:00 uur bij FUN RAFTING
Tel.: +43 (0)5634-6304 of +43 (0)676-4725337,
www.fun-rafting.at
Trefpunt:	9:00 uur of 13:30 bij de rafting-basis
6651 Häselgehr, Alach 7
Uitrusting:	badkleding,T-shirt,handdoek (je moet kunnen
zwemmen, de uitrusting wordt verstrekt)
Kosten: 	Tussenseizoen: 	mei, juni, september met korting
per volledige betaler EUR 42,Hoofdseizoen:	juli, augustus met korting
per volledige betaler EUR 46,	Zaterdags per volledige betaler met korting EUR 50,–
Kinderen: (6 – 15 jaar) per volledige betaler met
korting EUR 36,– (dagelijks)
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Duur van de wandeling: ong. 2,5 uur
Minimaal aantal deelnemers: 4 personen

Aanmelden:	de dag vooraf tot 12:00 uur bij de
Alpinschule Außerfern,
Tel. +43 5672 62232 of +43 664 5661474
Ontmoetingspunt:	10:30 uur op de parkeerplaats van de Waldrastlift (grindplaats tegenover ziekenhuis
Reutte), 6600 Ehenbichl, Krankenhausstraße
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Zondag gratis!

T

Zondag gratis!

N

Tennis

Een bergtopbelevenis bij uitstek!

GAME, SET en ... VAKANTIE

E-Bike & Hike

Beleef de passie van tennis op vakantie, met daarbij een
fantastisch uitzicht op de omliggende bergen. Op de
tennisbanen in Reutte of in de omgeving zijn dagelijks
tal van goed onderhouden openbare gravelbanen
geopend die tegen een redelijke prijs kunnen worden
gehuurd.

Verkort met de bike de lange weg omhoog en ontzie op
de terugweg uw gewrichten!

Daarnaast biedt de tennisschool “ProTennisschool”
u het hele jaar door geweldige aanbiedingen en
trainingsconcepten voor elke leeftijd en elk speelniveau; dit maakt uw vakantie rond de tennisbaan
compleet.
Gratis „proefsessie“ (alleen bij goed weer)
Duur: 2 uur
Ontmoetingsplaats:	altijd zondag, 16:00 tot 18:00 uur van
01.05. – 30.09. op de tennisbaan Reutte,
Dir. Franz Hosp-Straße 5, 6600 Reutte
Info:	gratis verhuur van tennisrackets en -ballen,
met Aktivcard 10% korting op tennislessen en
-cursussen, Tennispartnerbeurs
Contact:	Pro Tennisschool, Andreas Gerstgrasser,
Tel.: +39 3358416222,
E-mail: andreasgerstgrasser@hotmail.com
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Met de combinatie van twee fantastische sporten kunt
u een bergtop- en huttentocht op een heel bijzondere
manier beleven. In onze prachtige natuur een echt
highlight!
Duur: ca. 4–5 uur
Minimum aantal deelnemers: 2 personen
Aanmelding:	de dag ervoor tot 16:00 uur bij Christian Tschernutter,
Tel.: +43 (0)650-2411760,
christian.tschernutter@a1.net
www.chritsch.at
Start:	10:00 uur bij de Tannenhof,
6610 Wängle/Hinterbichl, huisnummer 12
Uitrusting:	rijwaardige E-mountainbike (e-bikes zijn te huur
tegen betaling), regenbescherming, proviand, drank,
helmplicht!
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Maandag gratis!

N

Maandag gratis!
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Bike For Fun

Uitzicht op de verlichte kastelen

E-bike huttentocht

Avondwandeling (naar de Alpsee)

Wilde je niet altijd al een keer de vele bergweiden met
de mountainbike ontdekken? Met de E-bike lukt dat
makkelijk. Heerlijk de natuur op je laten inwerken en/of
gezellig een bergrestaurant induiken: de tocht is een
belevenis.

Vanuit het Gasthof Schluxen in Pinswang wandelen we
via de Fürstenstrasse naar de Alpsee. Daar treffen we
een schitterend uitzicht aan over de „Königsschlösser“
Neuschwannstein en Hohenschwangau, welke
s’avonds verlicht zijn. De gids vertelt u over het leven
van de sprooksjeskoning Ludwig II van Bayern.

Duur: ong. 3–4 uur
Minimaal aantal deelnemers: 2 personen
Aanmelding:	dag van tevoren tot 16:00 uur bij
Mario Seidelmann,
Tel.: +43 (0)676-5035457
E-Mail: info@bikeforfun.tirol
Web: www.bikeforfun.tirol
Trefpunt:	15:00 uur hotel Tannenhof, Hinterbichl 12,
6610 Wängle
Uitrusting:	E-bike (huurfietsen en helmen verkrijgbaar tegen
betaling!), sportkleding, drankjes, helm verplicht!
Let op:	e-bike verhuur hotel Tannenhof, Hinterbichl 12,
6610 Wängle, Tel: +43 (0)5672-63802
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Duur: ca. 2½ uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding:	tot 12:00 uur bij de Alpinschule Außerfern
Tel.: +43 (0)5672-62232 of +43 (0)664-5661474
Trefpunt:	20:00 uur bij Tourismusinformation Reutte,
6600 Reutte, Untermarkt 34 (vanaf September
vanaf 19:00 uur), vervoer vanaf Pinswang
„Gutshof zum Schluxen“ (6600 Pinswang,
Unterpinswang 24)
Uitrusting:	wandelschoenen, regenkleding, stokken, zaklamp,
lantaarn wordt verstrekt
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Maandag tot Vrijdag met korting!

D

Dinsdag gratis!

B

Van de Hahnenkamm

Zoals Robin Hood

Tandem Paragliding

Boogschieten

U hoeft geen piloot te zijn om tijdens uw vlucht de vrijheid te kunnen genieten! Met een tandemvlucht kunt
u uw droom realiseren door te vliegen zonder dat u zelf
kunt vliegen!

Test uw vaardigheid en trefzekerheid en ontdek hoe
het boogschieten de innerlijke rust bevordert!
Wij nodigen u hierbij uit om te komen handboog
schieten met de handboogschutters van SV Reutte.

Vanuit een ander perspectief de bergen van Tirol
bekijken! Geniet van het onbeschrijflijk gevoel van
een tandem paragliding met ervaren tandem-piloot
en vlieginstructeur.

Duur: ong. 2 uur (ook geschikt voor kids vanaf 10 jaar)
Minimaal aantal deelnemers: 4 personen

Duur: ca. 1½ uur
(alleen bij goed vliegweer)
Het hele jaar gedurende de openingstijden van de
kabelbanen!
Voorwaarden: normale fysieke conditie, startgewicht
30 – 95 kg incl. kleding, geen groot overgewicht

Aanmelden:	de dag voor uw deelname tot 16.00 uur bij het
Toerismekantoor Reutte, 6600 Reutte,
Tel.: +43 (0)5672-62336
Trefpunt:	10:00 uur op het trainingsveld / handboogschiet
baan van SV Reutte, Burgenwelt Ehrenberg – bij P3
Uitrusting:	gemakkelijk zittende kleding

Aanmelding:	de dag ervoor tot 17:00 uur bij het FlyTeam
Tel.: +49 (0)160-91469082
mail@flyteam.info
Trefpunt:	Dalstation Reuttener Seilbahnen in Höfen
6604 Höfen, Bergbahnstraße 18
Uitrusting:	zonnebril,winddichte kleding, lange broek,
event. handschoenen, stevige schoenen
(tot aan de enkel)
Kosten:
korting met de Aktiv Card: EUR 125,–
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Dinsdag gratis!

A

Dinsdag gratis!

N

Uitzicht over het dal van Costaries

Hinterbichl

Wandeltocht met gelegenheid om
te zwemmen en restaurantbezoek

Alpaca- & lama-wandeltocht

Van Niederwängle gaat deze rondwandeltocht naar
een van de mooiste uitzichtpunten over ons dal – de
Costarieskapel. Doe het een keer! Laat de klok over het
dal luiden! Terug gaat het via de Frauensee, waar een
gezellig bergrestaurant uitnodigt om een pauze te
maken Hier kan je ook een heerlijke verfrissende duik
nemen in de Frauensee.
Wandeling: ong. 3 uur
Minimaal aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding:	de dag vooraf tot 17:00 uur bij de 
Alpinschule Außerfern,
Tel: +43 (0)5672-62332 of +43 (0)664-5661474
Trefpunt:	10:00 uur bij de Tourismusinformation in
6600 Reutte, Untermarkt 34 – (gezamenlijk gaan
we dan op pad).
Uitrusting:	stevige wandelschoenen, regenkleding, drinken en
eventueel stokken en zwemkleding
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Binnen de omheining leert u interessante feiten over
het leven van alpaca’s en lama’s. Hier maakt u kennis
met de dieren terwijl u ze uit de hand laat eten en na
een introductie maken we een gezellige wandeling met
de dieren van ong. 30 minuten (met een rustpauze).
Duur: ong. 1,5–2 uur, waarvan een wandeling van 30 minuten, (bergop & bergaf, beperkt geschikt voor kinderwagens).
Outdoorhappening – geen wc aanwezig!
Minimaal aantal deelnemers: 2 personen
Let op: Kinderen onder 6 jaar mogen nog geen dieren leiden.
Deze belevenis meemaken is voor 6- tot 9-jarigen erg leuk
en leerzaam. 1 volwassene met kind kunnen samen een dier
leiden en vanaf 10 jaar mogen de kids zelf een dier leiden.
Honden meebrengen is niet toegestaan!
Met onweer of storm gaat de tocht niet door.

Aanmelding:	de dag ervoor tussen 10:00 en 16:00 uur bij
Layla Herb, Tel.: 0043-676-7570288
Trefpunt:	14:00 uur in 6610 Hinterbichl,
Hinterbichl 13 (links naast hotel Tannenhof)
Info:
www.alpakas.at
Uitrusting:	gesloten schoenen met een goed loopvlak en
kleding aangepast aan het weer!
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Dinsdag gratis!

J

Dinsdag tot Vrijdag gratis!

A

Met wandeling naar het Alatmeer en naar de Salober Alm

In het Grünes Haus

Rondleiding hame

Museumbezoek

Meer dan 700 jaar geschiedenis wacht op u. De smederij
is een cultureel unicum voor heel Tirol. De oorsprong gaat
terug tot de Middeleeuwen. Het was de wapensmidse van
de ridders van Hohenegg (13e tot 17e eeuw). In de smederij
zijn nog 3 waterraderen, de rookvang, 3 hamers, nokkenas, blaasbalgen, transmissies en diverse gereedschappen
en machines te bezichtigen. Daarna nodigen wij u uit
voor een wandeling: De beklimming via de ruïne van
Vilsegg naar de Salober Alm en afdaling via het legen
darische Alatmeer terug naar de hamersmidse.

Het museum in het Grüne Haus staat in de Untermarkt
34 in Reutte. Aan het krachtige groen ontleent het
huis zijn naam. De prachtige gevel werd in 1779 door
Johann Jakob Zeiller vorm gegeven. Binnen in het
museum vindt u prachtige muurschilderingen en
13 stucwerkplafonds. Het museum heeft drie keer de
Tiroler museumprijs gewonnen en heeft het Oosten
rijkse kwaliteitslabel voor musea gekregen. Op een
oppervlak van ong. 300 m2 tentoonstellingsruimte
vindt u een zeer afwisselende en een zorgvuldig samengestelde collectie. U vindt hier waardevolle schilderijen uit het atelier van de kunstenaarsfamilie Zeiller.
Bijzonder de moeite waard zijn de werken van Anna
Stainer-Knittel, beter bekend als “Geierwally”. Breng ook
een bezoek aan ons klokken cabinet en de origineel ingerichte restaurantruimte en ontdek de archeologische
opgravingen uit onze regio. De indrukwekkende
“Rodfuhrtafeln”, schilderijen die vertellen over de
voorbije bloeitijd van de zouthandel in Reutte.

Duur van de rondleiding: ca. 1 uur, duur van de wandeling:
ca. 2 uur
Minimaal aantal deelnemers: 2 personen
Aanmelding:	de dag ervoor tot 16:00 uur in het Tourismusbüro Reutte (VVV). Tel. +43 (0)5672-62336
Ontmoetingspunt:	Rondleiding smederij: 13:00 uur bij de smidse
in 6682 Vils, Ritterweg 15
Wandeltochten onder begeleiding: 14:15 uur
op dezelfde plaats bij het Bergführerbüro
Reutte-Höfen
Uitrusting:
stevige schoenen, wandelkleding

Gratis:	Entree in het museum
Openingstijden: di – za: 13:00 – 17:00 uur
Contact:
Tel.: +43 (0)5672-72304
6600 Reutte
Untermarkt 25
www.museum-reutte.at
info@museum-reutte.at
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Woensdag gratis!

G

Woensdag gratis!

Q

Een proefles voor iedereen (basic)

De veelzijdigheid van bloemen en kruiden

Rots beklimmen

Kruiden-wandeling

Probeer de trendsport uit! rotsklimmen o.b.v. een
geoefend gids. Neem uw kans waar om het rots
klimmen te ontdekken!

Salie, veldthymian, verrschillende kruiden met een
heilzame werking; het Natuurpark Tiroler Lech staat
bekend om zijn buitengewone talrijke bloemen en
kruidensoorten.

Geschikt voor jong en oud!
Duur: ca. 2½ uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding:	de dag ervoor tot 18:00 uur,
Bergführerbüro Reutte-Höfen
Tel.: +43 (0)680-2305098 of
+43 (0)680-2305097
Trefpunt:	9:30 uur in 6671 Rieden bij de kapel
(parkeermogelijkheid)
Uitrusting:	comfortabele kleding, lenen uitrusting is gratis

Al in de middeleeuwen werden deze heilzame kruiden
gebruikt voor de farmacie. Tijdens deze wandeling
komt u veel te weten over wilde kruiden.
De gids geeft u tips om kruiden te verzamelen, te
drogen en enkele zijn zelfs geschikt voor div soorten
thee.
Duur: ca. 2 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding:	de dag ervoor tot 16:00 uur,
https://veranstaltungen.naturpark-tiroler-lech.at/
events/
Trefpunt:	14:00 uur parkeerplaats van de skilift Schollenwiesenlift in Höfen, 6604 Höfen, Skiliftweg
Uitrusting:	weerbestendige kleding, stevige schoenen,
bescherming tegen regen/zon, drinken
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Woensdag gratis!

M

Woensdag met korting!

H

Vermaak en techniek (basic)

Leer de Stiermarkse Harmonica!

Mountainbike workshop

Musiceer-workshop voor gasten

Voor het biken in open terrein, op steenslagwegen en
singletrails is een goede rijtechniek onontbeerlijk.

De Stiermarkse harmonica is het typische muziekinstrument in het Alpengebied en hoort op een Oostenrijk-vakantie gewoon erbij. In een authentieke almhut,
bij het kampvuur, bij een gezellig avondeten of bij feesten, waar gezongen of gedanst wordt, het doet er niet
toe – de bijzondere klank van de Stiermarkse harmonica past altijd en verheugt jong en oud met hartverkwikkende volksmuziek. Zou u niet eens graag in de huid
van Hubert von Goisern of Andreas Gabalier willen
kruipen? Dit kunt u als vakantiegast nu met de unieke
musiceer-workshop!
Voor alle leeftijden (7 – 87 jaar), geen notenkennis
of muzikale basiskennis nodig!

In een speciale workshop verbeteren wij uw evenwicht
en de beheersing van de fiets op speelse wijze.
Duur: ca. 2–3 uur
Minimum aantal deelnemers: 2 personen
Aanmelding:	de dag van tevoren tot uiterlijk 16:00 uur bij
Mario Seidelmann,
Tel.: +43 (0)676-5035457
E-Mail: info@bikeforfun.tirol
Web: www.bikeforfun.tirol
Trefpunt:	15:00 uur parkeerterrein Waldrastlift
(steenslagterrein tegenover het Bezirkskrankenhaus
Reutte)
Uitrusting:	mountainbike in goed rijdbare staat,
sportkleding, drank, helm verplicht!
Tip:	Fietsverhuur tegen betaling,
Hotel Tannenhof, Hinterbichl 12, 6610 Wängle,
Tel. +43 (0)5672-63802
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Duur: ca. 90 minuten
Aantal deelnemers: max. 4 personen
Aanmelding:	de dag van tevoren tot uiterlijk 16:00 uur bij
Michlbauer Harmonikawelt
Tel.: +43 (0)5672-72060
www.michlbauer.com/musizieren-im-urlaub
Trefpunt:	9:30 uur Michlbauer Harmonikawelt
6600 Reutte, Lindenstraße 14
Uitrusting:
geen bijzondere uitrusting nodig
Kosten: 	EUR 19,– per persoon voor houders van de Aktiv
Card (normale prijs EUR 55,–).
Gezinsbonus:	kinderen tot 16 jaar in begeleiding van hun ouders
gratis!

Donderdag gratis!

A

Donderdag gratis!

K

Wandelen langs de ydillische rivier De Lech

Bij de Musteralpe Plansee

De Lech

Demokaasmakerij

Kom met ons mee, een wandeling langs de meest
interessante bergrivier in het landschap van het
wildwatergebied van De Lech.

U kunt bij de kaasmakerij in de „Musteralpe“ aan de
Plansee een demo van een kaasmaker bezoeken, om
zo onze landelijke cultuur te ontdekken. D.m.v. een
grote glazen wand kunt u op afstand het ambachtelijke
kaasmaken volgen. Bezoekers die interesse hebben in
deze ambacht kunnen elke donderdag om 10:00 uur
v.m. deelnemen aan een bezichtiging. Bij de pachter
en kaasmaker van de „Musteralpe“, Horst Meusberger,
krijgt u meer informatie over de kaas productie – gratis.
Natuurlijk kunt u deze hoogwaardige inheemse kaas
ook proeven, in verschillende gerechten, en ook in
verpakking kopen.

O.b.v.een gids leren wij het unieke karakter van dit
langeafstandswandelweg kennen. (Meerdere water
vallen, voetgangersbrug zeldzame orgideeen, enz.)
Duur: ca. 5–7 uur (inkl. bustocht en pauze)
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding:	de dag ervoor tot 12:00 uur,
Alpinschule Außerfern
Tel.: +43 (0)5672-62232 of +43 (0)664-5661474
Trefpunt:	8:45 uur Tourismusinformation Reutte,
6600 Reutte, Untermarkt 34
(vervoer met postbus)
Uitrusting:
bergschoenen met profielzool, evtl. stokken,
regenkleding, zonbescherming
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Minimum number of participants: 4 persons
Contact:	Familie Meusburger, Am Plansee 14,
6600 Breitenwang
Tel.: +43 (0)664-4015813 of +43 (0)5672-78118
ratz.meusburger@gmx.at
Trefpunt:
9:45 uur bij de Musteralpe
Rondleidingen:	elke donderdag (half mei t/m half september)
10:00 uur
Openingstijden Musteralpe:
Dinsdag t/m zaterdag: 10:00 uur tot 22:00 uur
Zondag: 10:00 uur tot 20:00 uur
Warme keuken doorlopend geopend van
11:30 tot 20:00 uur, zondags tot 19:00 uur!
Maandag gesloten!
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Donderdag gratis!

Donderdag gratis!

M

Foto: Markus Linder

R

Voor het hele gezin

Fascinerende biatlon

Boswandeling met gids

Zomerproefbiatlon

Bos/natuurwandeling voor grote en kleine ontdekkingsreizigers, die meer willen leren over ooibossen,
bergbossen en over de dieren die er leven. Op een
speelse, interactieve manier, door samen te onderzoeken leren we heel veel over de prachtige natuur in de
Allgäuer bergwereld.

Ook in de zomer krijgt u tijdens de proefbiatlon de
eerste inzichten in deze fascinerende en zeer complexe
sport. Laat je veroveren door deze sport. Voel de spanning vanaf het startschot. De combinatie van polsslag
en precisie maakt deze sport zo uniek. U beslist zelf of u
uw polsslag naar boven wilt laten gaan bij uw biatlonervaring door te rennen of door te lopen. De spanning
hangt tot de lucht tot het laatste schot van je laser
geweer!

Wij verheugen ons op uw komst in het natuurcentrum!
Duur: ong. 2,5 uur
Minimaal aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelden:	de dag voor uw bezoek tot 14:00 uur bij
het Walderlebniszentrum (natuurcentrum)
Ostallgäu-Außerfern e.V.
Tel: +49 8341 90022150
Ontmoetingspunt:	14:00 uur, Paviljoen op P2 (grote parkeerplaats van het bosbelevingscentrum, Wald
erlebniszentrum, aan de Oostenrijkse kant
– Weißhaus), Walderlebniszentrum Ziegelwies,
Tiroler Straße 10, D-87629 Füssen
Uitrusting:	op het weer afgestemde kleding
Belangrijk:
de rondleiding alleen in het Duits!
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Duur: ca. 1,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen, kinderen 6 jaar en
ouder
Aanmelding:	de dag ervoor tot 16:30 uur bij het toeristenbureau
(Tourismusbüro) Reutte, Tel.: +43 (0)5672-62336
Trefpunt:	17:30 uur bij de Waldrastlift (Krankenhausstraße,
6600 Ehenbichl)
Uitrusting:	loopschoenen of nordic walking uitrusting die u zelf
meebrengt

33

Donderdag met korting!

A

Vrijdag gratis!

I

Bij de Stuibenwatervallen

In de Auwald-jungle bij Pflach

Canyoning

Safari in het alluviale bos

Stort u zich in een opwindend avontuur! Onder deskundige begeleiding gaat het naar de Stuibenwater
vallen, die u dan op een volledig andere manier zult
begaan. Aan een touw neerlaten, klimmen, springen
en glijden in adequate uitrusting, staan hierbij op het
programma.

Als je denkt ver te moeten reizen om wildernis te ervaren, zul je in Pflach wel heel verbaasd zijn. Slechts een
paar stappen verwijderd van het dorp sta je al midden in
het dichte, vochtige uiterwaardenlandschap van de Tiroler Lech. Dit gebied wordt regelmatig bij hoogwater
overstroomd. Het landschap verandert daardoor steeds.
De dieren en de planten hebben zich volledig aan deze
dynamiek aangepast. Op een steeds veranderend, maar
gemakkelijk te bewandelen pad leiden onze natuurpark-gidsen je door dit prachtige gebied: Naar de vogeltoren, langs de oevers van de rivier de Lech en in het alluviale bos. Met een beetje geluk kun je hier ook enkele
van de zeldzame bewoners zien, waaronder amfibieën
en vogels. Wie daarna nog zelf op ontdekkingsreis wil
gaan: Het Vogelerlebnispfad Pflach en de vogeltoren
nodigen uit om wat langer te blijven of terug te komen!

Een spannend en avontuurlijk uitstapje voor het hele
gezin! Met kinderen vanaf 8 jaar!
Duur: ca. 3 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding:	bij het Bergführerbüro Reutte-Höfen,
Tel: +43 (0)680-2305098 of
+43 (0)680-2305097
Trefpunt:	9:15 uur bij de Tourismusinformation in
6600 Reutte, Untermarkt 34 – gezamenlijk gaan
we dan naar het beginpunt, de parkeerplaats bij
de Stuiben waterval
Uitrusting:	Onze gasten hebben nodig: zwemkleding,
handdoek, sportschoenen of lichte wandelschoenen
die nat mogen worden. Wetsuit, canyoning-harnas
en helm zijn beschikbaar.
Kosten:
EUR 65,– p.p.
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Duur: ca. 2 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding :	de dag ervoor tot 16:00 uur bij
https://veranstaltungen.naturpark-tiroler-lech.at/events/
Trefpunt:	9:30 uur bij de toren in Pflach, 6600 Pflach,
Kohlplatz
Uitrusting:	comfortabele kleding, sportschoenen, regenkleding,
zonbescherming, voldoende drinken meenemen
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Vrijdag gratis!

A

Vrijdag gratis!

M O

Uniek natuurschouwspel

Plezier en techniek (voor gevorderden)

Rondweg Stuiben waterval

Mountainbike singletrack workshop

Laat u zich ontvoeren naar de fantastisch mooie watervallen en plassen beneden de Plansee. De idyllisch
gelegen Stuiben waterval in de natuurparkregio Reutte
is een populaire uitstapbestemming. Of nu een kleine
wandeling met het hele gezin of een afkoeling op hete
zomerdagen op het programma staat – de Stuiben
waterval heeft heel wat te bieden.

Voor het biken offroad, op grindwegen en singletracks
moet je een goede rijtechniek hebben.
In een speciale workshop kun je je techniek op single
tracks verbeteren, onder leiding van gediplomeerde
MTB-instructeurs..

Samen met uw gids wandelt u vanaf de kapel Frauenbrünnele naar de Stuiben waterval. Via het prachtige
uitzichtpunt “Kanzel” bereikt u de “Ministersteig”, die
u op een rondlopende wandelroute terugbrengt naar
het vertrekpunt.
Duur: ca. 2,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding:	de dag van tevoren tot uiterlijk 17:00 uur
bij de Alpinschule Außerfern
Tel.: +43 (0)5672-62232 of +43 (0)664-5661474
Trefpunt:	14:00 uur bij de Tourismusinformation in
6600 Reutte, Untermarkt 34 (carpooling naar de
kapel Frauenbrünnele)
Uitrusting:	stevige wandelschoenen, regenkleding, drank,
eventueel stokken
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Duur: ong. 2–3 uur
Minimaal aantal deelnemers: 2 personen
Aanmelding:	dag van tevoren tot 16:00 uur bij
Mario Seidelmann,
Tel.: +43 (0)676-5035457
E-Mail: info@bikeforfun.tirol
Web: www.bikeforfun.tirol
Trefpunt:	15:00 uur op de parkeerplaats van de Waldrastlift
(grindplaats tegenover ziekenhuis Reutte),
6600 Ehenbichl, Krankenhausstraße of “Gutshof
zum Schluxen”, Unterpinswang 24, 6600 Pinswang
Uitrusting:	goede mountainbike, sportkleding, drinken voor
onderweg, helm verplicht!
Let op:	Fietsverhuur tegen betaling,
Hotel Tannenhof, Hinterbichl 12, 6610 Wängle,
Tel. +43 (0)5672-63802
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Vrijdag gratis!

S

Vrijdag gratis!

B

Samen onderweg en schaapjes tellen!

Kasteelwereld Ehrenberg

Onderweg met mens, dier
& natuur

Rondleiding door de kasteelruïne

Leer meer over het lokale boerenbedrijf en ga samen
met de boerin/ de boer naar de schapenwei in Pflach.
Hier leer je veel over over deze wollige, nuttige dieren
en maak je een leuke, spannende middag mee met het
hele gezin!
Van eind mei / begin juni tot begin september
Duur: ong. 1 tot 1,5 uur
Aantal deelnemers: 4–20 personen
Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene.
Geen honden toegestaan!
Aanmelding:	de dag vooraf tot 16:00 uur bij de
Tourismusinformation (VVV) in Reutte,
Tel: +43 (0)5672- 62336
Ontmoetingspunt:	16:30 uur, parkeerplaats St. Ulrich kerk
(Hüttenmühle, 6600 Pflach)
Uitrusting:
Stevige schoenen en regenkleding

38

Ehrenberg biedt alles wat u van een middeleeuwse
burcht mag verwachten:
Hoge torens, versterkte muren, een geheime rotsgang
en veel geschiedenis. Ontdek het kasteel, gebouwd
vanaf 1296, tijdens een onderhoudende rondleiding.
Leer de belangrijke strategische rol door de eeuwen
heen kennen en beleef de ontwikkeling van een middeleeuws kasteel in de loop van 500 jaar tot de grootste
barokke vesting van Tirol. Zolang het kasteel bestond,
werd er ook aan gebouwd. Ook tijdens de huidige restauratie blijven spannende nieuwe ontdekkingen aan
het licht komen.
Duur: ca. 1 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding:	de dag ervoor tot 16:30 uur bij de kasteelwereld
Ehrenberg, Tel.: +43 (0)5672 62007
Trefpunt:	om 16:00 uur voor het barokke portaal van het
Hornwerk (u kunt er te voet of met de Ehrenberg
Liner (hellende lift) naartoe
Uitrusting:	stevige schoenen, wandelkleding, drinken
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Zaterdag gratis!

Kortingen buiten het Naturparkregion Reutte

A

Voor (licht) gevorderden

In Bichlbach: Rolis Roller Rent

Klimmen

Verhuur van bergsteppen

U heeft al wat ervaring met bergbeklimmen opgedaan
en weet nog precies hoe het voelde toen u de top
bereikte? Dan is het Bergführerbüro Reutte het juiste
adres voor (beginnende) gevorderden om het weer
op te pakken! Uw deskundige kliminstructeur staat
u met raad en daad bij en geeft waardevolle tips bij
het klimmen.

Een hele rit: meer dan 9 kilometer rijplezier door de
mooiste bergwereld!

Duur: ong. 2,5 uur
Minimaal aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelding:	de dag van tevoren tot 18:00 uur bij
Bergführerbüro Reutte-Höfen
Tel. +43 (0)680-2305098 of +43 (0)680-2305097
Trefpunt:	9:15 uur bij de Tourismusinformation in
6600 Reutte, Untermarkt 34 (gezamenlijk gaan we
dan naar het startpunt)
Uitrusting: gemakkelijke kleding, leenuitrusting is gratis
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Met de Almkopfbahn Bichlbach (kabelbaan) tot aan de
Heiterwanger Hochalm en met de bergstep via het
prachtige Berwangerdal terug naar het startpunt.
Vanaf een leeftijd van 10 jaar kunnen kinderen onder begeleiding zelfstandig op de steproute rijden. Voor jongere kinderen vanaf ca. 4 jaar zijn er speciale tandemsteps beschikbaar
waarop ze samen met een volwassene kunnen rijden.
Contact:	Almkopfbahn 149, 6621 Bichlbach
Tel: +43 (0)5674-5350 of +43 (0)676-7092591
E-mail: bergrollerverleih@almkopf.at
www.almkopf.at
Openingstijden:	22.05. – 02.07.: do., za. en zo.
(9:00 – 16:00 uur)
03.07.– 19.09.: dagelijks, di. rustdag
(9:00 – 16:00 uur)
20.09. – 10.10.: do., za. en zo.
(9:00 – 16:00 uur)
Prijzen:	Huur bergsteppen met verende voorvork en
schijfrem: volwassenen EUR 16,50 p.p./
kinderen tot 15 jaar
EUR 12,– (excl. btw) kabelbaanrit omhoog)
Korting:
met Aktiv Card: 10%
Geen reservering nodig! Let op de openingstijden!
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Kortingen buiten het Naturparkregion Reutte

Op uw plaatsen, klaar, af!

Bichlbach: avonturen uit vogelperspectief

Zomerrodelbaan Wallyblitz

Flying Fox Bichlbach

Waar ooit de legendarische Geierwally hoog op de berg
met de machtige adelaar vocht, begint voor u een nieuw
avontuur De zomerrodelbaan Wally Blitz wacht op
moedige bezoekers voor een snelle afdaling. Dus stap
op de slee en start met de afwisselende afdaling – gegarandeerd veel plezier voor het hele gezin!

Met de nieuwe Flying Fox in het sport- vrijetijdspark Bichlbach is spanning en sensatie gegarandeerd. Aan twee
staalkabels van 380 meter lang, zeil je door de lucht over
het zwemmeer. Samen starten – samen genieten! Met
een adembenemend uitzicht op de Zugspitze! Zo te kunnen vliegen is een spectaculaire ervaring voor groot en
klein.

Contact:	Armin Knittel, Untergiblen 15, 6652 Elbigenalp,
Tel.: +43 (0)699-16240004
Openingstijden:	20.05.– 11.07.: do–zo + Pinkstermaandag (24.05.)
12.07. – 15.09.: dagelijks
19.09. – 10.10.: do–zo
altijd van 10 – 17:30 uur.
Laatste rit: 17:15 uur!
Bij regenachtig weer of storm blijft de baan
gesloten!
Prijzen:

Ritten

		

1
2
3
5

Kinderen
tot 12 j.

5,60 EUR
11,20 EUR
15,00 EUR
24,00 EUR

Jeugd/Senioren Volwassenen
13– 16 j./vanaf 60 j.

8,00 EUR
16,00 EUR
20,00 EUR
32,00 EUR

17–60 j.

8,80 EUR
17,60 EUR
24,00 EUR
38,00 EUR

Kleine kinderen (2–6 jaar) EUR 1,00 per rit
Korting:
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met Aktiv Card: 10%

Voorwaarden voor de vlucht:
Lichaamsgewicht: ong. 35 kg tot 110 kg
Lichaamslengte: vanaf 140 cm
Geen los zittende sandalen e.d.
Contact:	Helmut Fasser, Siedlung 121, 6621 Bichlbach
Tel: +43 650 5009915, info@flyingfox-bichlbach.at,
www.flyingfox-bichlbach.at
Openingstijden:	midden mei – 23.08.: dagelijks behalve op maandag en
zaterdag van 14:00 tot 18:00 uur
	24.08. – begin oktober: dagelijks behalve op maandag
en zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur
Mei, juni, september, oktober niet altijd geopend.
	In verband met weersomstandigheden kan de baan
gesloten zijn.
Prijzen:	Volwassene (vanaf 15 j.): EUR 18,– / met Aktiv Card
EUR 15,– (iedere volgende vlucht voor maar EUR 8,–)
	Kinderen (onder 15 jaar): EUR 14,– / met Aktiv Card
EUR 11,– (iedere volgende vlucht voor maar EUR 6,–)
	Gezinnen vanaf 1 volwassene en 1 kind: EUR 15,–
volwassene en 1 kind EUR 11,– (iedere volgende vlucht
EUR 8,– resp. EUR 6,–)

Kortingen buiten het Naturparkregion Reutte

Transport

Gratis!
Dagelijks met de bus naar
het Lechtal, Tannheimertal
en naar Füssen volgens de
dienstregeling VVT! www.vvt.at

Op het spoor van de Lechdal-wonderen…

Wunderkammer Elbigenalp
Dompel jezelf onder in de Lechtal-collectie van de universele geleerde Johann Anton Falger, “de vader van het Lechtal”.
Maak kennis met grote persoonlijkheden die vorm hebben gegeven aan Elbigenalp, het Lechdal en zijn inwoners
met hun gebruiken, tradities en unieke cultuur.
Bewonder de tentoonstellingsstukken in het hart van de
tentoonstelling die hun eigen persoonlijke verhaal vertellen.
Contact:	Wunderkammer Elbigenalp, Dorf 47,
6652 Elbigenalp
Openingstijden:	Bezoekerscentrum dagelijks 8–22 uur
Wunderkammer: zomer: van woensdag t/m zaterdag, 10–12 en 14–18 uur (op voorstellingsdagen van Geierwally tot 20 uur; gratis toegang met
geldige theaterkaart!). Laatste toegang 30 minuten voor sluitingstijd. Winter: Van woensdag t/m
vrijdag, 14–18 uur (alleen ‘s middags!)
Entreeprijzen:	Volwassenen EUR 6,50 p.p. en kinderen EUR 3,–
p.p. Aktiv Card EUR 5,50/gezinskaart EUR 15,–
(2 volwassenen + kinderen)
Rondleidingen:	op afspraak! boekingen: Tel: +43 (0)5634-20024
of per mail aan info@wunderkammer.tirol
Kosten:	EUR 30,– per groep excl. entree (max. 25 personen)
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Taxi
Met de Activ Card kunt u dagelijks en het hele jaar
door (behalve in april en november) bijzonder voordelig reizen met de taxi Reutte binnen de natuurparkregio
Reutte.
U kunt de taxi bellen op nummer +43 (0)699–10504949,
dagelijks van 9:00 tot 18:00 uur.
Iedereen met een Aktiv Card of met een reserveringsbewijs van een accommodatie kan hier gebruik van
maken. Voor dagtoeristen is deze service niet geldig.
Kosten: EUR 3,– per persoon en per rit,
kinderen tot 15 jaar reizen gratis!
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Toelichtingen

Hoe schrijf ik mij in voor de
respectieve activiteit?
Ofwel de inschrijving gebeurt via de gastgever, of u, beste
gast, schrijft uzelf in voor de betreffende activiteit via het in
het programma vermelde telefoonnummer.
Hoe vroeger u zich inschrijft, des te beter.
Indien daarna de deelname niet mogelijk is, moet u zich
wel even bij de betreffende organisator afmelden!

Profiteer ook ‘s winters van de
gratis of gereduceerde prestaties
met onze

Aktiv Card
voor gasten

Belangrijke toelichtingen:
– De activiteiten vinden plaats op de in het programma
genoemde dagen, indien het minimum aantal deelnemers
bereikt is.
– Wij behouden ons voor, bij slecht weer activiteiten buiten,
om veiligheidsoverwegingen, zonder -vervanging te
annuleren.
– Elke aangeboden activiteit naargelang de vrije capaciteit.
– Geringe tijdverschuivingen zijn mogelijk.
– Onder voorbehoud van onvoorziene veranderingen.
– De deelname gebeurt op eigen gevaar!

Gelieve de Aktiv Card ongevraagd te tonen.

AKTIV CAR
www.reutt
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