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1 Ogencursus en vakantie in Oostenrijk 

 

 

Voor de ogencursus en vakantie in Oostenrijk  

 
A. Het vakantie adres in Oostenrijk 
Het vakantie adres is het Gasthof Tauernwirt van Margot en Helmut Biegel, Krakuaebene 

53, 8854 Krakauhintermühlen in Oostenrijk, prachtig gelegen in de Steiermark, 120 km 

onder Salzburg. (telefoon: 0043-3535-8342) 

 

Voor informatie over dit Gasthaus en routebeschrijving, zie de website: www.Tauernwirt.at  

 

Zie kaartje met daarop aangegeven Gasthof Tauernwirt, Tamsweg, Radstadt, en Salzburg in 

Oostenrijk.      Steiermark, das grüne Herz Österreich 

 

 
 

B. Reis per openbaarvervoer naar Gasthof Tauernwirt 
De treinreis of vliegreis is meestal goedkoper bij vroeg boeken (3 maanden van te voren). 

  

B.1 Reis per trein 
1. Met de trein naar Radstadt in Oostenrijk (zie kaartje hierboven). Voorkeur:  

Met de nachttrein naar München, in Duitsland en dan met de trein naar Radstadt, Oostenrijk. 

2. Vervolgens van Radstadt met de bus naar Tamsweg. Deze rit duurt ongeveer 1 uur en 30 

minuten.  

 

Deze bus rijdt niet vaak en de laatste bus vertrekt om circa 16.00 uur. Voor detail informatie 

van deze bus zie het internet: http://fahrplan.oebb.at  (invullen van: Radstadt Bahnhof, naar: 

Tamsweg Bahnhof.) of telefoneren met de busondernemer 0043-810 222 333. 

3. Bij aankomst in Tamsweg uitstappen bij Tamsweg Bahnhof, voor het ziekenhuis. Bel dan, 

of eerder, met Margot Biegel, telefoon: 0043-3535-8342. Dan komt zij je ophalen met de 

auto (een  enkele reis kost € 10,-) en zij brengt je naar Gasthof Tauernwirt. 

 

http://www.tauernwirt.at/


Reisinformatie naar Gasthof Tauernwirt 2014 

 

2 Ogencursus en vakantie in Oostenrijk 

 

 

B.2 Reis per vliegtuig naar Salzburg 
1. Vlucht naar Salzburg, Oostenrijk. 

2. Met de bus van  het vliegveld naar centrum Salzburg, halte “Rathaus”, (circa 30 minuten). 

3. Per bus van  centrum Salzburg naar Tamsweg Bahnhof (ongeveer 3 uren) 

 

Deze bus rijdt niet vaak en de laatste bus vertrekt om circa 16.00 uur. Voor detail informatie 

van deze bus zie het internet: http://fahrplan.oebb.at  (invullen van: Radstadt Bahnhof, naar: 

Tamsweg Bahnhof.) of telefoneren met de busondernemer 0043-810 222 333. 

 

4. Bij aankomst in Tamsweg uitstappen bij Tamsweg Bahnhof, voor het ziekenhuis. Bel dan, 

of eerder, met Margot Biegel, telefoon: 0043-3535-8342. Dan komt zij je ophalen met de 

auto. (een enkele reis  kost € 10,-). 

5. De terugreis naar Salzburg gaat met de bus van Tamsweg naar Radstadt Bahnhof en dan 

met de trein naar Salzburg. (Geen directe bus van Tamsweg naar Salzburg!) 

 

C. Tips: uitrusting voor 1300 meter hoogte in de bergen: 
Aangeraden wordt om het volgende mee te nemen: 

Klein rugzakje, drinkflesje, zonnecrème, petje (onderkant klep zwart), zwemspullen, 

badhanddoek, goede wandelschoenen, regenkleding,  notitie boekje voor aantekeningen en 

zaklamp. Er is geen winkel dichtbij het hotel. 

 

Geldzaken 

Een geldautomaat is op een afstand van circa 5 kilometer van het Gasthof in het dorpje 

Krakaudorf. Kosten voor het Gasthof is te betalen contant ter plaatse. 

 

Tourismusverband Krakautal 

8854 Krakauebene 34b 

Tel.:  + 43 (0) 3535 8606, Fax: + 43 (0) 3535 7209 

website: www.krakautal.at ,  e-mail: office@krakautal.at 

Luftkurorte: Krakaudorf, Krakaubene, Krakauschatten. 

___________________________________________________________________________ 

Wij verheugen ons op de cursus met jullie,   

 

Almuth Klemm, Peter Ruiter en Margot Biegel. 
___________________________________________________________________________ 

Mocht je nog vragen hebben kun je bellen met Peter Ruiter of zend een e-mail. 
  

Peter Ruiter 

Opsterland 146,  

NL-3524CJ UTRECHT, Nederland 

Tel: +31 (0)30 2881696  Skype: peter.ruiter3 

Eye-Tools, beter zien kun je leren! 

Lessen in gezond goed zien, Workshops &  Producten 

Eye-Lollipop, ogen trainingskaarten, ooglapje en rasterbril. 

www.Eye-Tools.info   KvK Utrecht 302335407 

http://www.youtube.com/user/Peterogen 

http://picasaweb.google.nl/P.J.Ruiter 

http://www.krakautal.at/
http://www.eye-tools.info/
http://www.youtube.com/user/Peterogen
http://picasaweb.google.nl/P.J.Ruiter

