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Geachte Gast!
Wij heten u hartelijk welkom en wij verheugen
ons, dat u uw vakantie bij ons doorbrengt.
U ontvangt de AKTIV CARD bij aankomst van
uw verhuurder – vergeet niet ernaar te vragen!
Deze gastenkaart opent voor u de deuren naar
een onvergetelijke wintervakantie. Sportief-
actief of gezellig-familiair, het aanbod is vrijwel
onbegrensd.
Een ontspannende vakantie vol afwisselingen
wenst u de Naturparkregion Reutte.

Hermann Ruepp
Voorzitter
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Overzicht
Reutte en omgeving
Trefpunten van de
Aktiv Card programmapunten

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

Schatkaarten en schatschriften

“Zoek en vindt de tovenaar
van het witte licht”
“Een zoektocht naar het magische zwaard van Ehrenberg”
– Een spannende en informatieve zoektocht naar de
griezel kerker – over de highline179 en naar de ruïne
van het kasteel Ehrenberg
– Stel de schatkaart samen en met het juiste puzzelwoord, dan krijg je een beloning!

Dagelijks gratis!

B

Een reis door de middeleeuwen

Het doe-museum “In de
voetsporen van de ridders”
Beleef zelf ook spannende avonturen zoals de ridders in
hun kastelen en met de wapens uit die tijd in de 14 themaruimtes.
Voor kids in het doe-museum ”In de voetsporen van
de ridders“: Voel het gewicht van een helm en de wapenuitrusting aan je eigen lichaam. Beantwoord op 10 interactieve plaatsen de vragen van ridder Rüdiger over de
middeleeuwen en je wordt beloond door tot ridder geslagen of tot kasteelvrouwe benoemd te worden.

Verdere highlights
– Ridder Rüdiger avonturenspeelplein
– Tentoonstelling ”aanval en verdediging“
– Ga jij de burcht Ehrenberg en de vesting Fort Claudia
veroveren
Gratis:
Een schatzoekersschrift
Openingstijden:	dagelijks
Schatzoekersschriften zijn verkrijgbaar in het
bezoekerscentrum: dagelijks van 10:00 tot
17:00 uur. Je krijgt een beloning als je met een
volledig volgeplakte schatkaart en het puzzelwoord – in het bezoekerscentrum terugkomt
tijdens de openingstijden, daarna ook in restaurant Salzstadl.
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 “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 17:00 uur
(laatste entree in het museum om 16:00 uur)
Bezoekerscentrum met museumwinkel:
dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur
Contact:	Tel: +43 (0)5672-62007
Burgenwelt Ehrenberg
6600 Reutte, Klause 1
www.ehrenberg.at
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Dagelijks gratis!

A

Foto: Matthias Glätzle
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Dagelijks met korting!

„Der Letzte Wilde“

Onder alle weersomstandigheden

De natuur in beeld

Zwemplezier & Saunaverscheidenheid

De rivier „De Lech“, het schitterend wildwatergebied
van de rivier De Lech, gelegen in het noordelijk deel
van de Alpen, waar de stroming van de rivier op eigen
kracht naar alle delen van de oevers van de rivier zijn
eigen weg vindt, tevens neemt de rivier bij zijn vertakking verschillend gesteente mee.
Het meest interessante van deze rivier is dat tussen de
plaats Lech en het stadje Füssen telkens verandering
in de rivier optreedt. De natuurvolle oevers, het heldere
water en omgeven door de Allgaüer en de Lechtaler
Alpen behoren tot het mooist en meest natuurlijk gebied van het Alpenlandschap.
Vanaf zomer 2014 kunt u op verschillende lokaties
de tentoonstelling bekijken van „Der letzte Wilde“,
het wildwatergebied in het noorden van de Alpen.
Laat u zich verrassen!

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

Gratis:
entree in natuurtentoonstelling
Openingstijden:	dagelijks van 10:00–17:00 uur
Contactadres:
Tel.: +43 (0)5672-62007
Burgenwelt Ehrenberg
6600 Reutte, Klause 1
www.naturpark-tiroler-lech.at
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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

Dagelijks met korting!

G

Dagelijks met korting!

H

Fantastische uitzichten vanuit het hooggelegen skigebied

Puur natuur

Reuttener Seilbahnen

Tocht met paardenkoets

Geniet, tijdens een berg- en dalrit tegen gereduceerd
tarief met de Reuttener Seilbahnen, van fantastische
uitzichten over de complete dalketel van Reutte. Boven
aangekomen, verwacht u, direct bij het bergstation, het
Panoramarestaurant met zonneterras. Probeer eens de
regionale specialiteiten en geniet maar eens lekker.

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

Hoogtepunten:

Verschillende routes worden aangeboden!
Nachtelijke fietstochten kunnen op elk moment
geboekt worden!

– Panoramarestaurant met zonneterras
– Fantastische uitzichten
– Paraglider-startplaats

Duur: 1 of 2 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen

Openingstijden:	Dagelijks van 8:45 tot 16:00 uur
(Speciale openingstijden in het
weekend - zie homepage)
Contact:
Tel.: +43 (0)5672-62420
6604 Höfen, Bergbahnstraße 18,
www.reuttener-seilbahnen.at
Kosten:	berg- en dalrit volwassenen EUR 18,–
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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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Zondag gratis!

C

Maandag gratis!

C

E

Alpine skiën voor beginners

Langlauf voor beginners

Snuffelcursus

Snuffelcursus

Wie ooit op de hellingen van de Hahnenkamm wil
zwieren, heeft hier de gelegenheid het gevoel te leren
kennen, op ski’s te staan!

Deze snuffelcursus is een garant voor gezonde
beweging in de frisse lucht.
De beginner krijgt de eerste kennis bijgebracht
en hij wordt vertrouwd gemaakt met de techniek,
om afdalingen beter aan te kunnen.

Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Inschrijving:	zaterdags tot 16:00 uur onder de volgende
telefoonnummers:
Trefpunt:	10:00 tot 12:00 Uhr, Schollenwiesenlift,
6604 Höfen, Schiliftweg
Skischool + skiverhuur Huter,
Tel.: +43 (0)5672-62443
	10:00 tot 12:00 Uhr, Schollenwiesenlift
6604 Höfen, Schiliftweg
Skischool + skiverhuur Weber,
Tel.: +43 (0)5672-72195
Uitrusting:
complete skiuitrusting
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Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Inschrijving:	zondags tot 16:00 uur onder de volgende
telefoonnummers:
Trefpunt:	13:00 tot 15:00 uur, Waldrast,
6600 Ehenbichl, Krankenhausstraße
Skischool + skiverhuur Huter,
Tel.: +43 (0)5672-62443
10:00 tot 12:00 uur, Schollenwiesenlift
	6604 Höfen, Schiliftweg,
Skischool + skiverhuur Weber,
Tel.: +43 (0)5672-72195
Uitrusting:
complete langlauf-uitrusting
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Maandag gratis!

D

Maandag gratis!

B

Met uitzicht op de koninklijke kastelen

Ruïne Ehrenberg

Winterwandeling naar de Alpsee

Lampionwandeling I

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. De gids vertelt u over het leven van de Sprooksjeskoning Ludwig II
van Bayern.

De voettocht leidt in het donker op de aangetreden
weg naar de ruïne Ehrenberg, slechts verlicht door het
warme licht van de lampions.
Het heerlijke uitzicht op de ondergesneeuwde dalketel
van Reutte en de beker bisschopswijn in de Valkentoren laten de kou vergeten!

Duur: ca. 3 – 3,5 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen

Minimum aantal deelnemers: 4 personen

Aanmelding:	Tot 9:00 uur bij de Alpinschule Außerfern,
Tel.: +43 (0)5672-62232 of +43 (0)664-5661474
Start:	13:30 uur bij Toerismekantoor Reutte,
6600 Reutte, Untermarkt 34
(vervoer vanaf Pinswang)
Uitrusting:	stevige winterschoenen, warme winterkleding,
handschoenen, eventueel stokken
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Inschrijving:	Maandags tot 18:00 uur in het Bergführerbüro
Reutte – Höfen, Tel.: +43 (0)680-2305098 of
+43 (0)680-2305097
Trefpunt:	20:00 uur op het parkeerterrein Ehrenberger
Klause, 6600 Reutte, Klause 1
Uitrusting:	stevige winterschoenen, warme winterkleding,
eventueel stokken
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Dinsdag gratis!

Dinsdag gratis!

J

Foto: Yvonne Markl
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Natuurpark Tiroler Lech

Hinterbichl

Spoorzoekerstocht

Alpaca- & lama-wandeltocht

Besneeuwde bossen, bevroren water en glinsterende
sneeuwsterren zorgen voor indrukwekkende sfeerfoto’s
in de winter.

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).

In deze tijd van het jaar lijkt de natuur slaperig, vol rust
en teruggetrokken.Hoe doorstaan de dieren de winter?
Welke dieren zijn actief en welke houden een winterslaap?
Wie gaat er mee om met een natuurparkrancher sporen
te gaan zoeken?
Minimum number of participants: 4 persons
Aanmelden:	tot 16:00 uur de dag voor de tocht op
https://veranstaltungen.naturpark-tiroler-lech.at/
events
Trefpunt:	14:00 uur op de parkeerplaats van het Bauhof van
de gemeente Wängle, 6610 Wängle (richting Holz,
voor het hotel LechLife linksaf)
Uitrusting:	stevige schoenen, warme kleding, handschoenen,
zonnecrème, iets te drinken voor onderweg.
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Duur: ong. 1,5 uur, waarvan een wandeling van 30 minuten,
afhankelijk van het weer.
Outdoorhappening – geen wc aanwezig!
Minimaal aantal deelnemers: 2 personen, elk een eigen
alpaca of lama
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:	tussen 9:00 en 16:00 uur bij Layla Herb,
Tel.: +43 (0)676-7570288
Trefpunt:	14:00 uur bij de omheining in 6610 Hinterbichl,
Hinterbichl 13 (links naast hotel Tannenhof)
Info:
www.alpakas.at
Uitrusting:	stevige schoenen met goed profiel en aan de
weersomstandigheden aangepaste kleding!
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Dinsdag gratis!

L

Dinsdag tot Zaterdag gratis!

L

Rondleiding in het museum Grünes Haus

In het Grünes Haus

s ’nachts in het museum

Museumbezoek

Het indrukwekkende museum in het centrum van
Reutte werd in de 16e eeuw door een welvarende burger
als woonhuis gebouwd. Het gebouw was privébezit tot
de gemeente Reutte het in 1986 kocht en het gebouw
uitgebreid liet restaureren alvorens het als museum in
gebruik werd genomen.
Tijdens de normale openingsuren leert u van alles over
de geschiedenis van Reutte en zijn inwoners. Tijdens
een interessante rondleiding leert u op een boeiende
en onderhoudende manier veel over de beroemde
“Römerstraße Via Claudia Augusta”, de bloeitijd van de
handel in zout en over het leven en werken van talrijke
beroemde persoonlijkheden, die uit Reutte komen.

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 Oostenrijkse 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: ong. 1 uur
Minimaal aantal deelnemers: 4 personen
Gratis:	Entree in het museum en rondleiding
Aanmelden:	de dag voor uw bezoek tot 17:00 uur in het
museum
Trefpunt:	19:30 uur voor het museum
Contact:	Tel.: +43 (0)5672-72304
6600 Reutte
Untermarkt 25
www.museum-reutte.at
info@museum-reutte.at
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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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Dinsdag met korting!

D

Woensdag gratis!

D

Fantastische winterlandschap

Heerlijk uitzicht naar het dal

Sneeuwschoenwandeling

Wintervoettocht

Een belevenis is de sneeuwschoenwandeling door het
fantastische ondergesneeuwde winterlandschap.
De weg leidt van het Karlift-dalstation via het Kälber
angerle naar het bergstation en terug.
Tweede variant: van Mühl, via de Urisee en de Mösle
steig, naar Pflach en terug naar Mühl.

Naargelang de sneeuwsituatie, wandelen wij met of
zonder sneeuwschoenen naar één van de mooiste
uitzichtpunten van onze dalketel – de Costarieskapel –
en terug via de Frauensee, waar een gezellige berghut
uitnodigt om te vertoeven.Vooral de veelsoortige landschapsvormen en uitzichten, zowel in de bergwereld
als ook in het gebied langs de Alpen, belovenblijvende
vakantieherinneringen voor onze gasten.

Looptijd: ca. 3–4 uur, u hebt wel een beetje conditie nodig!
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Inschrijving:	maandag tot 18:00 uur in de Alpinschule
Außerfern, Tel.: +43 (0)5672-62232 of
+43 (0)664-5661474
Trefpunt:	9:30 uur bij het Toerismekantoor Reutte,
6600 Reutte, Untermarkt 34 (carpool naar de
Karlift / naar Mühl)
Uitrusting:	stevige schoenen, warme kleding,
handschoenen en proviand (sneeuwschoenen
en stokken worden ter beschikking gesteld)
Kosten:
Kinderen (tot 15 j.) gratis / volwassenen EUR 6,–
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Duur: ca. 3–4 uur, u hebt wel een beetje conditie nodig!
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Inschrijving:	Dinsdags tot 18:00 uur in de Alpinschule
Außerfern, Tel.: +43 (0)5672-62232 of
+43 (0)664-5661474
Trefpunt:	9:30 uur bij het Toerismekantoor Reutte,
6600 Reutte, Untermarkt 34 (carpool naar
Wängle)
Uitrusting:	stevige schoenen, warme kleding,
handschoenen, proviand (in geval
van sneeuwschoenwandeling worden
sneeuwschoenen en stokken ter beschikking
gesteld)
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Woensdag gratis!

N

Woensdag gratis!

M

Zoals Robin Hood

Laat de spelen beginnen

Boogschieten

Ijsstokschieten

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.

Bewijs uw richtkunst tijdens het IJsstockschieten op
de ijsbaan van Breitenwang.

Duur: ong. 2 uur (ook geschikt voor kids vanaf 10 jaar)
Minimaal aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelden:	de dag voor uw deelname tot 16.00 uur bij het
Toerismekantoor Reutte, 6600 Reutte,
Tel.: +43 (0)5672-62336
Trefpunt:	14:00 uur in 6600 Reutte, sporthal,
Gymnasiumstraße 7.
Let op: Parkeren op P1 – schoolterrein!
Uitrusting:	gemakkelijk zittende kleding
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Teams worden gevormd en strijden tegen elkaar in een
speelse competitie. Doel is het om de eigen stok in de
beste positie te schieten en de tegenstanders van het
veld te duwen – plezier en opwinding zijn in ieder
geval gegarandeerd!
Duur: ong. 1,5 tot 2 uur
Minimaal aantal deelnemers: 8 personen
Aanmelden:	tot dinsdag, 17:00 uur,
Tel: +43 (0)5672-62516
(Gemeente Breitenwang)
Trefpunt:	19:00 uur in de ijshal in Breitenwang, 
6600 Breitenwang, Planseestraße
Uitrusting:	ijsstok wordt ter beschikking gesteld
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Woensdag gratis!

K

Woensdag met korting!

I

Langs de Lech

Leer de Stiermarkse Harmonica!

Fakkelwandeltocht I

Musiceer-workshop voor gasten

De fakkeltocht langs de winterse Lech vindt elke
woensdagavond plaats. Alleen verlicht door de
zachte gloed van de fakkels loopt u vanaf de kerk in
Lechaschau samen met uw bergwandelgids richting
Hinterbichl via de voetgangersbrug en aan de andere
kant van de Lech via de “Lüss” terug naar het startpunt.

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!

Geniet van de rust van het nachtelijke winterlandschap
en laat u betoveren!
Duur: ong. 2 uur
Minimaal aantal deelnemers: 4 personen
Aanmelden:	op woensdag tot 12:00 uur bij de Alpinschule
Außerfern,
Tel: +43 (0)5672-62232 of
+43 (0)664-5661474
Trefpunt:	20:00 uur bij de kerk in Lechaschau,
6600 Lechaschau
Uitrusting:	stevige winterschoenen en warme winterkleding,
handschoenen, een stok is gemakkelijk (voor de
fakkels zorgen wij)
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Duur: ca. 90 minuten
Aantal deelnemers: max. 6 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!
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Donderdag gratis!

E

Donderdag gratis!

B

Op de Waldrast-helling

Ruïne Ehrenberg

Lichte sneeuwschoentocht

Lampionwandeling II

U was nog nooit met sneeuwschoenen onderweg?
Probeer het eens en u zult enthousiast zijn!
Met koplamp en met sneeuwschoenen uitgerust,
leidt deze lichte voettocht, met heerlijk uitzicht op
het winterse Reutte, onder de helder verlichte vestingwallen langs de helling van de Waldrast.
Alternatief: lampionwandeling door het idyllische
Sintwag.

De voettocht leidt in het donker op de aangetreden
weg naar de ruïne Ehrenberg, slechts verlicht door het
warme licht van de lampions.
Het heerlijke uitzicht op de ondergesneeuwde dalketel
van Reutte en de beker bisschopswijn in de Valken
toren laten de kou vergeten!
Minimum aantal deelnemers: 4 personen

Duur: ca. 1,5–2 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Inschrijving:	woensdags tot 18:00 uur in de Alpinschule
Außerfern, Tel.: +43 (0)5672-62232 of
+43 (0)664-5661474
Trefpunt:	16:30 uur op het parkeerterrein Waldrastlift,
6600 Ehenbichl, Krankenhausstraße
Uitrusting:	stevige winterschoenen, warme winterkleding,
handschoenen (sneeuwschoenen, stokken en
koplamp worden ter beschikking gesteld)
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Inschrijving:	donderdags tot 18:00 uur in het Bergführerbüro
Reutte – Höfen, Tel.: +43 (0)680-2305098 of
+43 (0)680-2305097
Trefpunt:	20:00 uur op het parkeerterrein Ehrenberger
Klause, 6600 Reutte, Klause 1
Uitrusting:	stevige winterschoenen, warme winterkleding,
eventueel stokken
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Vrijdag gratis!

D

Vrijdag met korting!

B

Panoramabergpad Wängle

Voor sportieve actievelingen

Fakkelwandeling II

Sneeuwschoentocht

Tijdens deze lichte wandeling (op geruimde weg),
met één van de mooiste uitzichten op onze dalketel,
is er veel te vertellen.

De tocht leidt van de Ehrenberg Klause door de
geheimzinnige Klausenwald naar het Hohe Schloss
met een fantastisch uitzicht op de dalketel.

De uitleg van uw wandelgids, van de voorgeschiedenis
van het land en de mensen, zullen u bij deze fantastische coulisse onvergetelijk blijven.

Tweede (gemakkelijkere) variante: van de Klause via
de Gürte naar de Karlift en terug.

Duur: ca. 2 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Inschrijving:	vrijdags tot 12:00 uur in de Alpinschule Außerfern,
Tel.: +43 (0)5672-62232 of
+43 (0)664-5661474
Trefpunt:	20:00 uur bij het Toerismekantoor Reutte,
6600 Reutte, Untermarkt 34, (carpool)
Uitrusting:	stevige winterschoenen, warme winterkleding,
handschoenen, drank, stokken aanbevolen
(fakkels worden ter beschikking gesteld)
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Duur: ca. 3–4 uur
Minimum aantal deelnemers: 4 personen
Inschrijving:	donderdags tot 18:00 uur in het
Bergführerbüro Reutte – Höfen,
Tel.: +43 (0)680-2305098 of
+43 (0)680-2305097
Trefpunt:	9:30 uur op het parkeerterrein Ehrenberger
Klause, 6600 Reutte, Klause 1
Uitrusting:	stevige winterschoenen, warme winterkleding
en proviand (sneeuwschoenen en stokken
worden ter beschikking gesteld)
Kosten:
kinderen (tot 15 j.) gratis / volwassenen EUR 6,–
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Maandag to Vrijdag met korting!

Transport

G

Taxi

Van de Hahnenkamm

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

Met de Activ Card kunt u dagelijks en het hele jaar
door 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!

Duur: ca. 1,5 uur
(alleen bij goed vliegweer)
Het hele jaar gedurende de openingstijden van de
kabelbanen!
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:
EUR 125,–
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Gratis!
Dagelijks met de bus
naar het Lechtal,
Tannheimertal en naar
Füssen volgens de
dienstregeling VVT!
Onder www.vvt.at
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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!

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.

BLIC
MIT K
KICK
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Profiteer ook ‘s zomers van de
gratis of gereduceerde prestaties
met onze

Gasten Aktiv Card

TIROLER LECH TOUR
Een bijzondere fietstocht

16. – 17. MEI 2020
REUTTE - TIROL

ONTDEK HET NATUURPARK
TIROLER LECH:
RACEFIETS – OMAFIETS –
MOUNTAINBIKE – E-BIKE –
GEZINNEN
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AKTIV CAR
www.reutt

www.tiroler-lech-tour.at

e.com

D

