
Hallo Hondenvrienden, 

Vanuit een dik pak sneeuw de 1e nieuwsbrief van 2019!  

 

In deze nieuwsbrief natuurlijk de stand van zaken hier in de sneeuw, een vooruitblikje en… goeie  

Last Minute aanbiedingen! 

 

Het is nog niet vaak voorgekomen dat er 15 dagen achter elkaar sneeuw viel. Gelukkig bleef het aan 

onze kant van de berg ietsje minder dan 1 dal verder noordelijk. Hier in ons brede dal geen 

wegversperringen. Wel sneeuwschuiven zonder dat er een einde aan kwam… Groot voordeel is 

natuurlijk dat we wel sneeuwvoorraad hebben voor de rest van de winter! En intussen is het gewoon 

heerlijk zonnig weer!  

 

 
 

In de media wordt er helaas vanwege het spectaculairiteitsgehalte (nee dat is geen officieel woord 

denken wij..) nogal gedaan alsof heel Oostenrijk bedolven is onder een enorme laag sneeuw waarin 

het openbare leven compleet tot stilstand is gekomen. Dit is tijdelijk het geval geweest in een paar 

smalle dalen wat noordelijker van ons. Hier in onze regio is ook echt veel gevallen maar we hebben 

elke dag kunnen wandelen en genieten van diezelfde sneeuw! De wegen waren uitstekend 

berijdbaar, de paden heerlijk met verse sneeuw bedekt en er zijn meer dan genoeg fantastische 

plaatsen waar je zonder lawinegevaar kan wandelen! Laten wij nu intussen bijna 20 jaar hier al 

rondwandelen en baasjes en honden door de bergen gidsen en zodoende weten we heel goed wat 

wel en niet kan! 

 

Dus voor iedereen die getwijfeld heeft om nu wel of niet lekker op wintersport te gaan is nu het 

moment aangebroken om in januari, februari of maart van dit heerlijke pak sneeuw te komen 



genieten! We hebben nog ruimte in deze maanden in zowel de DogLogHomes en de 

DogMountainInn.  

 

Last Minute actie! 
 

En als aanmoediging is er tijdelijk een last minute aanbieding van 15% op de vermelde prijzen op de 

website voor alle nog beschikbare weken tot 6 april 2019.  

 

Dus… verse sneeuw, heerlijk weer, prachtige sneeuwschoenwandelingen en een uitermate scherpe 

prijs voor een heerlijk appartement of sfeervolle blokhut! Wat wil je nou eigenlijk nog meer?? 

 

De actuele beschikbaarheid vindt je op www.dogmountaininn.eu en www.dogloghomes.com  

 

 
 

http://www.dogmountaininn.eu/
http://www.dogloghomes.com/


Er is vanwege een annulering ook nog 1 plaatsje beschikbaar op de Alleenreizenden week van 2 – 9 

februari.  En indien dat te snel is er is ook nog plaats op het randje van de winter in de 2e 

Alleenreizenden week van 30 maart – 6 april voor Baasjes en Hondjes die samen alleen op pad zijn.  

 

Reissom: € 540,00 p.p. 

Inclusief: 

7 overnachtingen in eigen slaapkamer met eigen douche en wc in de DogMountainInn (kan zijn dat je 

een appartement deelt maar je hebt altijd je eigen slaapkamer!) Intro wandeling, 

sneeuwschoenwandeling, gondelwandeling, bezoek Krimmler wasserfall, sneeuwschoen materiaal, 

gids. 

 

Het eten doen we gezamenlijk in de bistro van de DogMountainInn met de gehele groep maar betaal 

je ter plaatse  € 135,00 p.p. voor alle maaltijden vanaf zondagochtend tot zaterdagochtend (ontbijt, 

lunchpakket, avondeten) Het is vanwege het feit dat dit een groepsreis is niet mogelijk om niet aan 

de gezamenlijke maaltijden deel te nemen. 

 

https://www.dogwalktrail.eu/Alleenreizende-wintersport-wandelweek-met-hond.htm  

 

Van 16 – 23 februari vindt de Winter week plaats. Programma zoals bij de Alleenreizenden week 

echter deze weken staan open voor iedereen ongeacht of je alleen op pad bent, met z’n 2-en of een 

groepje. www.dogwalktrail.eu/winter-groeps-week.htm  

 

 

 
 

https://www.dogwalktrail.eu/Alleenreizende-wintersport-wandelweek-met-hond.htm
http://www.dogwalktrail.eu/winter-groeps-week.htm


In de zomer is er nog plaats op de volgende groepsweken: 

 

De groepsweken zijn onderverdeeld in weken voor de sportieve wandelaar (voor iedereen 

toegankelijk) en de ervaren bergwandelaar (toegankelijk als je al bergwandel ervaring hebt bij 

voorkeur bij ons)  

 

De data voor de groepsweken zijn als volgt:  

 

Relaxte Fun week: https://www.dogwalktrailaustria.com/relaxed-fun-week.htm  

25 mei tot 1 juni 2019 

  

Alleenreizende week: https://www.dogwalktrailaustria.com/alleenreizende-week.htm  

01 tot 08 juni 2019 

  

Walk Learn & Fun week: https://www.dogwalktrailaustria.com/walk-learn-fun-week.htm   

22 tot 29 juni 2019 

  

Coaching Dog & Human Insight: https://www.dogwalktrailaustria.com/coaching-week.htm  

19 tot 26 oktober 2019 

 

Grossglockner week: http://www.dogwalktrailadventures.com/DogHiking.htm  

24 tot 31 augustus 2019  

 

Hohe Tauern Explore week: http://www.dogwalktrailadventures.com/DogHiking.htm 

21 tot 28 september 2019 

05 tot 12 oktober 2019 

 

Budget Try Out week:  

11 tot 18 mei 2019 (basic trails) https://www.dogwalktrailaustria.com/budgetweek-basic.htm  

05 tot 12 oktober 2019 (extreme trails) https://www.dogwalktrailaustria.com/budgetweek-

extreme.htm  

 

Deze Budget weken zijn buiten het echte hoogseizoen en zijn natuurlijk scherp van prijs…. 

 

https://www.dogwalktrailaustria.com/relaxed-fun-week.htm
https://www.dogwalktrailaustria.com/alleenreizende-week.htm
https://www.dogwalktrailaustria.com/walk-learn-fun-week.htm
https://www.dogwalktrailaustria.com/coaching-week.htm
http://www.dogwalktrailadventures.com/DogHiking.htm
http://www.dogwalktrailadventures.com/DogHiking.htm
https://www.dogwalktrailaustria.com/budgetweek-basic.htm
https://www.dogwalktrailaustria.com/budgetweek-extreme.htm
https://www.dogwalktrailaustria.com/budgetweek-extreme.htm


 
 

Er is qua maaltijden een wijzingen t.o.v. andere jaren. De maaltijden in de groepsweek zijn natuurlijk 

nog altijd gezamenlijk met de gehele groep en in de bistro van de DogMountainInn (of eventueel 

afhankelijk van de week in de hut waar we verblijven) echter niet meer inclusief in de prijs van de 

groepsweek. Je betaald het maaltijdenpakket ter plaatse. Bij elk programma staat duidelijk vermeld 

wat de prijs is en wat je er voor krijgt en wat het maaltijdenpakket kost . Het is niet mogelijk om een 

groepsweek te boeken en niet deel te nemen aan het maaltijdenpakket. De reden waarom deze 

pakketten apart af te rekenen zijn heeft te maken met Europese Wetgeving.  

 

 

Nederland en België 

 

En natuurlijk zijn er ook in 2019 weer heel veel dagen en weekenden in Nederland en België. Deze 

vindt je via www.dogwalktrail.nl   

 

De wandelingen in Nederland en België worden uitgevoerd door Geerd en Marijke van DogWalkTrail 

Nederland en hun team. Zo ook de kano en sup dagen in Valkenswaard, Loosdrecht in samenwerking 

met iKSup. 

 

De sportief iets uitdagendere programma’s in Nederland en België worden wel door onszelf 

uitgevoerd onder de naam DogWalkTrail Adventures.   

 

Wadden Experience 

 

Heerlijk uitwaaien op onze eigen Wadden! 

 

We logeren 2 nachten met alle deelnemers verdeeld over 2 huizen. We zorgen dat alle ingrediënten 

aanwezig zijn voor een lekker ontbijt en de lunch en in de avond koken we met elkaar een lekkere 

http://www.dogwalktrail.nl/


maaltijd. Op zaterdag maken we een lange wandelingen door de duinen en over het strand en op 

zondag een korte wandeling met middagprogramma. 

 

Prijs: € 245,00 p.p. met 1 hond (meer in overleg) 

Inclusief: eenvoudige zeer hond vriendelijke accommodatie, activiteiten eten en drinken (koffie/thee)  

Exclusief: vervoer, boot overtocht, vignet per auto € 15,00, extra hond € 4,00 en overige drankjes 

 

Datum 11 – 13 oktober. 

 

 
 

 

Programma:  

 

Op Pad met fun, spel en gewoon lekker wandelen: 

11 augustus - Sport & Spel wandeling 

25 augustus – Peerkes hike een vlaaienwandeling 

5 oktober – Uitsmijterwandeling 

10 november - Oranjebitter  

1 december – Snertwandeling 

24 februari, 31 maart, 15 september en 27 oktober – Pieterpad 

 

Waterfun met kanovaren, suppen en wandelen: 

18 mei - Kanovaren Valkenswaard 

1 juni - Kanovaren Loosdrecht 

16 juni - Suppen Loosdrecht 

29 juni - Kanovaren Valkenswaard 

14 juli - Suppen Loosdrecht 

 

Weekenden Nederland:  

 

11-13 oktober  WaddenExperience 

6-7 april Moeilijke honden weekend 

15-17 maart Geocache weekend  



Weekenden België:  

25 t/m 28 april Fotoweekend met Ron Baltus (alleen nog plaats vanaf camping vanuit tent) 

26 t/m 28 april Bodhi Kanoweekend (alleen nog plaats vanaf camping in tent) 

5 t/m 7 juli zomer wandelweekend 

 

Fotoweekend 

 

Deze korte fotocursus is bestemd voor iedereen die graag zijn hond wil leren fotograferen en die een 

spiegelreflex (of andere goede) digitale camera heeft en die graag met zijn viervoeter(s) lekker wil 

wandelen en die het leuk vindt om dit samen met andere hondenliefhebbers in groepsverband te 

doen. Tijdens dit weekend kun je kennismaken met het echte fotografie werk. Theorie en praktijk in 

3 leerzame dagen. En als bonus nog een mooie foto van Ron Baltus van jou en je hond. Indien je niet 

met de cursus mee wilt doen maar als reisgenoot meegaat kan je in de ochtend mee voor een 

wandeling met een DogWalkTrail gids en bij een andere groep aansluiten, om een DogWalkTrail 

activiteit doen of zelfstandig een bezoek te brengen aan een leuk oud stadje. 

 

Vanuit tent € 200,00 p.p. 

 

Deelnemers die mee reizen maar niet aan de cursus deelnemen betalen € 150,00 p.p. (zij moeten dus 

tijdens de theorie zelf op stap.  

 

• 3 overnachtingen do, vrij en zat nacht.  

• 3 x lunchpakketje bestaande uit 2 broodjes, appel, snack en drankje  

• Avondmaaltijden vrijdagavond en zaterdagavond (donderdag zelf verzorgen)  

• Vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur theorie  

• Vrijdag en zaterdag in de middag wandelen met praktijk fotografie  

• 1 x middag activiteit waar je leert de hond in actie te fotograferen  

• DogWalkTrail activiteit: Nachtwandeling en middagwandelingen en kanovaren op zondag 

 



 
 

En tenslotte is ook de cursus Bergwandelen met je hond weer op het programma. Op een relaxte 

manier in theorie en praktijk tips en tricks van ervaren bergwandelaars. 

 

www.lerenwandelenmetjehondindebergen.com  

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

 

Bianca en François 

DogWalkTrail 

http://www.lerenwandelenmetjehondindebergen.com/

