Hallo Hondenvrienden,
De winter officieel ten einde het voorjaar onder weg de zomer in aantocht tijd….
Rond deze tijd is onze zomer qua accommodatie al weer heel aardig gevuld maar er is in augustus en
september nog voldoende beschikbaarheid over om heerlijk met je hond vakantie te komen houden
in Oostenrijk!

Nee ik ben niet moe… ik zoek de weg!

Accommodatie Oostenrijk zomer
Allereerst nog even het voorjaar in de DogLogHomes en de DogMountainInn…
Vanaf 18 mei – 15 juni zijn er nog weken vrij in beide accommodaties. Nu met 15% korting op de op
de site vermelde prijzen… en je krijgt er sowieso een 1e wandeling met gids bij!
Voorjaar en zomer goed laten beginnen in de Oostenrijkse bergen….

Lente bij de Weissee, The Lodge en appartement Utah
Beschikbaarheid zomer in de DogMountainInn vanaf 17 augustus en in The Logcabin van de
DogLogHomes vanaf 24 augustus, The Lodge vanaf 7 september.
www.dogloghomes.com en www.dogmountaininn.eu
In de zomer is er nog plaats op een paar groepsweken waarbij die in mei de laatste plaatsjes met
10 of 15% korting!
Relaxte Fun week: https://www.dogwalktrailaustria.com/relaxed-fun-week.htm
4 tot 11 mei 2019 Nog 4 plaatsen over. Nu met 15% korting!
Budget Try Out week: https://www.dogwalktrailaustria.com/budgetweek-basic.htm
11 tot 18 mei 2019 (basic trails) nog 1 plaats over. Nu met 10% korting!
Relaxte Fun week: https://www.dogwalktrailaustria.com/relaxed-fun-week.htm
25 mei tot 1 juni 2019 Nog 2 plaatsen over. Nu met 10% korting!

Alleenreizende week 01 tot 08 juni VOL
Grossglockner week 24 – 31 augustus VOL
Hohe Tauern Explore week: http://www.dogwalktrailadventures.com/DogHiking.htm
21 tot 28 september nog 4 plaatsen over
05 tot 12 oktober Budget week (extreme trails) https://www.dogwalktrailaustria.com/budgetweekextreme.htm nog 1 plaats over
Coaching Dog & Human Insight: https://www.dogwalktrailaustria.com/coaching-week.htm
19 tot 26 oktober 2019 Nog 4 plaatsen over.

Was het hier links of rechts?

Nederland en België
As we speak loopt in Nederland het Mannenweekend… erg benieuwd!
De nog komende dagen en weekenden vindt je via www.dogwalktrail.nl
Op Pad met fun, spel en gewoon lekker wandelen:
1 augustus – Sport & Spel wandeling – 10 plaatsen
25 augustus – Peerkes hike een vlaaienwandeling – 10 plaatsen
5 oktober – Uitsmijterwandeling – 10 plaatsen
10 november – Oranjebitter – 10 plaatsen
1 december – Snertwandeling – 10 plaatsen
15 september en 27 oktober – Pieterpad – 6 plaatsen

Anton en Marijke van Team NL samen de boot in…
Waterfun met kanovaren, suppen en wandelen:

18 mei - Kanovaren Valkenswaard - nog 6 plaatsen
1 juni - Kanovaren Loosdrecht - nog 8 plaatsen
16 juni - Suppen Loosdrecht - nog 8 plaatsen
29 juni - Kanovaren Valkenswaard - nog 12 plaatsen
14 juli - Suppen Loosdrecht - nog 8 plaatsen
Weekenden Nederland:
11-13 oktober WaddenExperience VOL

Voor groot en klein…
Tot de volgende nieuwsbrief!
DogWalkTrail

