
Hallo Hondenvrienden, 

April…. Het seizoen van de ene dag sneeuw op je kop en de dag erna in je T-shirt in het zonnetje… 

Afgelopen week een dag met in de ochtend -6 graden en halverwege de middag ruim in de 20 

graden… 

Nu het weer wat warmer is houden wij ons hier intussen bezig met klusjes aan de buitenzijde van de 

DogMountainInn zoals het verven van de kozijnen, nieuwe tuinbanken maken en hek repareren. 

Want… de lente gaat dit jaar meer dan ooit gepaard met hoop op verbetering. Ondanks hoopvolle 

berichten vanuit de overheid over versoepelingen voor de gastronomie en het toerisme in mei 

hebben we echter nog steeds geen datum waarop we weer open mogen.  

 

Maar…. voor iedereen die graag weer met de hond naar de bergen wil komen dit voorjaar, zomer of 

najaar of al wil boeken voor de nieuwe winter.... je hoeft je geen zorgen te maken over annuleren of 

niet door kunnen gaan van je reis want mocht onverhoopt je vakantie niet door mogen gaan door 

reisbeperkingen die gerelateerd zijn aan Corona dan mag je natuurlijk kosteloos annuleren of 

omboeken. 

Dus heb je zin om eindelijk weer vakantieplannen te maken en natuurlijk nog veel meer om ook 

daadwerkelijk op vakantie te gaan met je viervoeter bij ons in de bergen kijk dan op 

www.dogwalktrail.com en boek gewoon je vakantie! Zonder risico! Maar wel met voorpret en iets 

om naar uit te kijken! 

Er is nog meer dan voldoende beschikbaarheid de komende zomer maanden in de DogMountainInn 

en ook de beide chalets Storm en Down Under hebben nog weken vrij. 

http://www.dogwalktrail.com/


 

Voor wat betreft de groepsweken, ook daar geldt dat je kosteloos mag annuleren dan wel omboeken 

indien je door Corona gerelateerde reisbeperkingen niet kan of mag komen.  

Dit is het programma voor de groepsweken voor de komende zomer en ook alvast de komende 

winter. 

Zomer 2021      

Alleenreizenden zomer week:   29 mei – 5 juni    nog 3 plaatsen. 

Muziek week zomer:    19 – 26 juni    nog 8 plaatsen. 

DogPaddling week:    26 juni – 3 juli    nog 8 plaatsen. 

Grossglockner week:    04 - 11 september   nog 6 plaatsen. 

Hohe Tauern week:    25 september – 2 oktober  nog 8 plaatsen. 

DogHiking week:    2 – 9 oktober    nog 8 plaatsen. 

Herfstweek:     9 - 16 oktober    nog 8 plaatsen. 

 



 
 

 

Winter 2022       

Poolhonden week:    15 – 22 januari    nog 8 plaatsen. 

Muziek week winter:    22 – 29 januari    nog 8 plaatsen. 

Skiweek:     29 januari – 5 februari   nog 6 plaatsen. 

Alleenreizenden winter week:   5 – 12 februari    nog 8 plaatsen. 

Snow en Fun:     5 – 12 maart    nog 8 plaatsen. 

 

 

Personeel 
 

Door de gehele corona toestand zijn ook wij gedwongen om ons aan te passen aan deze situatie. Niet 

wetende of, wanneer en hoe we open mogen gaan is een lastige situatie om te bepalen hoe de 

komende maanden, het voorjaar en de zomer er qua werk uitzien. Voor ons personeel hebben we al 

maandenlang geen echt werk meer en inkomsten hiervoor staan er al helemaal niet meer tegenover.  

 

Ook in Oostenrijk is er arbeidstijdverkorting dus zodoende hebben we daardoor tijd gehad om te 

kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Omdat we nu helaas nog geen zicht hebben op een 

verandering of hoe de opening er uit gaat zien hebben we moeten besluiten om deze zomer 

vooralsnog zonder personeel te beginnen afgezien van Katinka in de schoonmaak. 

 



We nemen dus voor nu afscheid van Marcella die vanaf 1 mei weer in Nederland werkzaam zal zijn 

als dierenartsassistente. We wensen Marcella heel veel succes en plezier in haar nieuwe baan en 

zullen haar hier in Oostenrijk missen. 

 

 
 

Dat betekent dat de wandelingen komend seizoen door François en Bianca zullen worden gegidst en 

dat er in principe 3 avonden per week een maaltijd wordt verzorgd in de bistro. De bistro is wel 

gewoon elke dag open met barman of vrouw of zelfbediening zoals afgelopen zomerseizoen. Tijdens 

de groepsweken zullen we zoals vanouds geassisteerd worden door onze vaste assistenten die jullie 

al vaker voorbij hebben zien komen de afgelopen 20 jaar. 

 

Natuurlijk hopen wij in de toekomst weer het team iets uit te kunnen breiden. Marcella en Eva zullen 

natuurlijk niet geheel uit beeld verdwijnen en waar het kan zullen zij zeker betrokken blijven de 

komende tijd maar in welke vorm dat zal de tijd ons leren. 

 

Wij hopen altijd om jullie deze zomer of winter weer te mogen begroeten in Oostenrijk natuurlijk en 

deze keer nog meer dan ooit! 

 

DogWalkTrail team. 

 



 


