Amsterdam, 19 januari 2020
Geachte Porscheclub Holland leden,
Beste Porsche vrienden,
De buitenlandreis van 2020 zal gaan naar de landen Italië , Slovenië en Oostenrijk of te wel ISO.

Deze reis wordt georganiseerd door Marjolein- Mehdi- Martin en René oftewel M3®. Zij nodigen u uit
voor de buitenlandreis 2020. In de onderstaande beschrijving kunt u een idee krijgen van de inhoud van
deze reis. Wij hopen u op deze manier vooraf te informeren zodat u kunt beoordelen of deze
buitenlandreis misschien iets voor u is om aan deel te nemen. Aanstaande zondag om 20:00 uur gaat de
inschrijving open.
Zaterdag 5
September
2020

Vandaag is de aankomst in Kirchberg te Oostenrijk. Hier verzamelen we ons in de loop
van de dag en hebben we een gezamenlijk diner.
Ons hotel is: hotel Bräuwirt.
Een beschrijving van de hotels treft u aan op de laatste pagina

In het dorp Kirchberg, gelegen in de
Kitzbüheler Alpen, is altijd wat te beleven. Het
centrum wordt gekenmerkt door een
middeleeuws kerkje omringd door vele winkels,
hotels, restaurants en kroegjes. Op slechts 6
km afstand ligt het wereldberoemde Kitzbühel.
Kirchberg en Kitzbühel vormen tegenwoordig
één van de meest populaire wintersportdorpen
van Oostenrijk.
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Zondag 6
September
2020

Via de mooie Nockenalmstrasse, ( ca. 200 Km.) komen we bij het misschien wat
minder bekende maar zeker zo bijzondere Porsche Museum van Helmt Pfeifhofer in
het Oostenrijkse Gmund. Na het bezoek is het nog maar een klein stukje naar ons
hotel waar we gezamenlijk dineren. Hotel in Gmund: Gasthof Kohlmayr
De Nockalmstrasse is één van de mooiste
Alpenwegen van Karinthië. De weg verbindt
de plaatsen Innerkrems in het noorden en
Ebene Reichenau in het zuiden, via een 35
kilometer lange weg door de bergen. Tijdens
de 52 haarspeldbochten word je continue
getrakteerd op indrukwekkende uitzichten en
kom je langs de mooiste plekjes van
Nationaal Park & Biosphärenpark Nockberge.

Maandag &
Dinsdag 7/8
September
2020

Op maandag reizen we af naar Ljubljana en passeren we de grens van Slovenië. Dit is
een rit van om en nabij de 400 Km. Deze dag en de volgende heeft u alle tijd om het
mooie Ljubljana te bezoeken. Dineren is tijdens deze 2 dagen op eigen gelegenheid.
Hotel in Ljubljana: Hotel Mrak

Ljubljana is de hoofdstad van Slovenië. De
stad bevindt zich in het midden van het land.
Hoewel het niet een grote stad is, heeft het
toch erg veel te bieden. Het is een oude stad,
die nog beschikt over middeleeuwse
pleinen, kastelen en romeinse stadsmuren.
De rivier de Ljubljanica stroomt door het
centrum van de stad. Hier overheen vindt je
spectaculaire bruggen.

Ook voor kunst, architectuur, winkels
en lekker eten kun je in Ljubljana
terecht. De stad beschikt over
toprestaurants
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Woensdag &
donderdag
9/10
September
2020

Vandaag een wat kortere rit naar het Italiaanse Tarcento, waarmee we het 3e land van
onze M3® ISO reis bereiken.
Tijd genoeg dus om de beroemde grotten van Postojna te bezoeken. We dineren
vanavond gezamenlijk in ons hotel in Tarcento: Hotel Al Tarcentino
De 2e dag in Tarcento kunt u er voor kiezen om de mooie Smaragd Route te gaan
rijden. Ook bestaat de mogelijkheid om te gaan Raften. Diner is vanavond op eigen
gelegenheid.

De grotten van Postojna behoren tot de langste
grottenstelsels ter wereld. Er is momenteel 21 kilometer
aan tunnels onderzocht.
Je hoeft de grotten niet lopend te ontdekken. Er rijdt een
treintje door het complex De treinreis door de grotten is nu
3.7 kilometer lang
De Smaragdroute voert u langs de weelderig begroeide
wegen en
de smaragdgroene kleur van het water contrasteert
prachtig met de omgeving. Vanuit Bovec of Kobarid kan
je deelnemen aan een excursie waarbij je gaat raften op
de Soca. Trotseer de woeste stroomversnellingen en
vaar over het helder-blauwe water van de Soca rivier. De
turquoise kleur van het water contrasteert prachtig met
het groen

Vrijdag 11
September
2020

We verlaten na ons ontbijt Tarcento en rijden naar Bishofswiesen in Oostenrijk .
Dit doen we via de roemruchte Großglockner.
We dineren vanavond gezamenlijk in ons hotel Hotel Brennerbascht in
Bishofswiesen.

De Großglockner is met een hoogte van 3798
meter de hoogste berg van Oostenrijk, gelegen in de
Hohe Tauern. Hier ontspringt ook de Pasterzegletsjer. De berg is onder andere bereikbaar via de
Großglockner Hochalpenstraße, die vanaf Zell am
See via Bruck richting Heiligenblut loopt.
Bischofswiesen ligt op een glooiende helling tussen
de bossen. Het is een typisch Duits dorpje.
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Zaterdag 12
September
2020

Na ons ontbijt is er een eind gekomen aan de M3® ISO reis en kan ieder zijn weg
vervolgen. Misschien nog wel een paar dagen in deze mooie regio doorbrengen.
Naar Utrecht is het ongeveer 950 Km.

Mocht u enthousiast zijn geworden de kosten voor deze reis zijn: 800,- euro per persoon.
Daarvoor is inbegrepen:
-

Alle genoemde hotel overnachtingen inclusief ontbijt.
Diners op zaterdag 5, zondag 6, woensdag 9 en vrijdag 11 september.
Bezoek Porsche Museum Gmund
Bezoek grotten van Postojna
Routeboek en begeleiding

De hotels zijn:
Zaterdag 5 september 2019
Het 4-sterrenhotel Bräuwirt wordt
door een familie beheerd, ligt in
Kirchberg in Tirol en biedt een
prachtig uitzicht op het
indrukwekkende berglandschap.

Zondag 6 september 2019
Het Gasthof Kohlmayr is gelegen in
het centrum van Gmünd, op 200
meter van het Porsche Museum. Het
biedt een restaurant met
Oostenrijkse keuken. Er is gratis
WiFi beschikbaar in de openbare
ruimtes, en tevens gratis
privéparkeergelegenheid.
Maandag & dinsdag 7/8 september
Hotel Mrak Ljubjana Slovenië
ligt in het centrum van Ljubljana, op
slechts 350 meter van de rivier de
Ljubljanica. Er wordt dagelijks een
uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd
en in de warmere maanden kunt u
ontbijten op het privéterras in de
tuin, dat ook perfect is om te
ontspannen.

Beoordeling op
booking.com

8.6

https://www.bo
oking.com/hotel
/at/brauwirt.nl.h
tml#tab-main

Beoordeling op
Booking.com

9

https://www.bo
oking.com/hotel
/at/gasthofkohlmayr.nl.html

Beoordeling op
Booking.com

8.6

https://www.bo
oking.com/hotel
/si/primraku.nl.html
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Woensdag & donderdag 9/10
september
Hotel Al Tarcentino Tracentino
Italië
Voor reizigers in Tarcento is Al
Tarcentino een uitstekende plek om
te ontspannen. Met een
gezinsvriendelijke omgeving en tal
van restaurants en attracties in de
buurt, is Al Tarcentino de ideale
uitvalsbasis in Tarcento.
Vrijdag & zaterdag 11/9 september
Hotel Brennerbascht
Bischofswiesen
Dit traditionele hotel in alpine stijl
biedt een zonneterras met een
spectaculair uitzicht op de
Berchtesgaden Alpen.
Als gast van Bischofswesen kunt u
gratis parkeren op het grote
parkeerterrein.

We vinden dat het

Beoordeling op
Booking.com

9

https://www.bo
oking.com/hotel
/it/albergo-altarcentino.nl.ht
ml

Beoordeling op
Booking.com

8.5

https://www.bo
oking.com/hotel
/de/alpenhotelbrennerbascht.n
l.html

M3® team hiermee een prachtige reis op papier heeft gezet. We zijn er zeker van

dat de 20 equipes die mee willen snel gevonden zijn.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich via een mail richten aan het secretariaat:
secretariaat@porsche-club-holland.nl
Met vriendelijke groet namens Marjolein, Mehdi, Marcel en René.
Walther Blijleven

Voorzitter Porsche Club Holland

Secretariaat: Postbus 14592 – 1001 LB Amsterdam
(T) 0637 009 864 – (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl
IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 – KvK Utrecht Nr. 40478376 – www.porsche-club-holland.nl
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