
ELLMAU WIR KOMMEN.  

1978 – 2018 40-jaar  

Bergweider Musikanten 

In het kader van het 40-jarig bestaan van de blaaskapel de “Bergweider Musikanten” organiseren wij een 

reis naar Ellmau in Tirol/Oostenrijk 

Ellmau in Tirol met zijn schilderachtige omgeving is een populaire filmlocatie voor regisseurs die op zoek 

zijn naar een typisch Oostenrijkse setting. Voor de gewone toerist is Ellmau aantrekkelijk door de nabijheid 

van het Wilder-Kaiser- gebergte, waar je spectaculaire wandelpaden en skipistes hebt. 
 

 

 

 

 



 

 

Extreme wandelingen gaan wij op deze reis niet maken wel hebben wij voor deze week een fantastisch 

programma samengesteld. 

 

Het programma in het kort: 

Vertrek zaterdag 13 Oktober om 06.00 uur op de parkeerplaats aan de kerk in Mheer.                                 

Aankomst in Gasthof Ellmauer Hof tussen tegen 19.00 uur, waarna kamerindeling en diner plaats vindt. 
 

 



Na het diner bestaat de mogelijkheid om de laatste dag van het vierdaagse “Blasmusik Festival Am Wilder 

Kaiser” bij te wonen. Als afsluiting vindt dan het “Blasmusikfestival im Festzelt“ plaats, met optredens van 

diverse toppers uit de blaasmuziekwereld, afkomstig uit 6 verschillende landen. 

 

 

Op zondag 14 oktober zal de blaaskapel de H. Mis opluisteren waarna aansluitend een frűhshoppen plaats 

vindt.. 
                                                                                                                                  

 
 

In de daarop volgende dagen staan een tweetal bustochten gepland. Een naar St. Johann in Tirol en/of 

Kitzbühel met hun bezienswaardigheden en een naar de stad Innsbruck, waar diverse activiteiten mogelijk 

zijn. Wandelen, shoppen, terrasje pikken of gewoon genieten van de omgeving.                                                                                          

 



Er staat een middagwandeling gepland vanuit Ellmau naar de filmlocatie van de tv-serie “Der Bergdoktor”. 

In het Ortsteil Faistenbichl ligt de praktijk van Dr. Martin Gruber. Deze Bergdoktor praktijk is ingericht in 

een oude “bauernhof” waar het filmteam van de ORF/ZDF de opnames maakte. Als je op deze locatie bent 

ligt Ellmau diep in het dal en heb je een fantastisch panoramazicht op het Wilder-Kaiser-gebergte tot aan de 

Kitzbühel Horn. 
 

                                                          

 

 



Er ia ook een stevige wandeling gepland vanuit Ellmau naar de Almhut Rűbezahlalm op +/- 1200 meter, 

nabij de Rübezahl Waldsee. Wandelkleding en goed schoeisel aanbevolen.  

 

 



De tweede helft van de week zullen we een Klamm/Schlucht bezoeken, waar zij die dit willen een 

wandeling doorheen kunnen maken. Ook hier wordt goed schoeisel aanbevolen. 

 

Ons programma is natuurlijk op vrijwillige basis, en zij die aan deze week een andere invulling willen geven 

kunnen dat uiteraard ook. Er is voor eenieder die niet kan of wil deelnemen aan het geplande programma 

genoeg activiteit in en rondom Ellmau. Wil men iets verder weg van Ellmau dan kan men gebruik maken 

van gratis busvervoer in deze streek.  
 

 
 



Nog even in het kort: 

• Vertrek zaterdag 13 Oktober 2018 om 06.00 uur in Mheer.                                                                    

• Terug in Mheer zaterdag 20 Oktober 2018 om ongeveer 20.00 -21.00 uur. 

• We maken onze reis per luxe Royal class touringcar voorzien van bar/toilet – tv/video – airconditioning. 

• U dient zelf te zorgen voor een reis- e/o annuleringsverzekering. 

• Ons hotelverblijf is op basis van halfpension en onze gastheer en -dame zijn: Nina en Christian Platzer van 

Gasthof Ellmauer Hof. Steinerner Tisch 30 te 6352 Ellmau/Tirol. 

 

Uw reservering kunnen wij aan het hotel doorgeven tot uiterlijk 15 augustus 2018.  

Dit uitsluitend als de reissom van Euro 480,- per persoon voor 15 augustus 2018 is bijgeschreven op 

bankrekening IBAN NL69RABO0133517179 ten name van Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer, 

inzake Blaaskapel Mheer, onder vermelding van uw naam en omschrijving - Reis Ellmau-.  

 

Voor verdere informatie kunt U altijd terecht bij Rob Senden, Gerard Berndsen en Paul Dobbelstein,.   

 
 

 


