
Hallo Hondenvrienden, 

Intussen zijn we al weer aan het einde van de maand augustus aangekomen... Dus kijken we vooruit 

naar de herfst... wellicht de allermooiste tijd hier in de bergen in Oostenrijk.... 

Maar... kijken we ook terug naar de zomer die ondanks de maffe wereld waar we in beland zijn met 

z'n allen gewoon heel mooi was.... Meer dan ooit beseffen we nu wellicht een beetje dat we het 

kleine moeten eren...  

 

Menig avondje in de bistro van de DogMountainInn liep na een heerlijke dag wandelen en lekker 

eten nog even door met een fijn muziekje en een goed gesprek over diezelfde muziekjes.... 

En dan blijkt gewoon dat muziek voor heel veel mensen heel erg belangrijk is.... muziek versterkt het 

gevoel en de emotie waarin je bent of kan je juist in een bepaalde stemming brengen... 

 

 
 

Al vaak viel de opmerking: "we moeten een muziekweek doen" en misschien is het eens tijd dat dan 

ook echt te doen?  

 

Van 10 - 17 oktober willen we graag de Muziekweek organiseren.  

 

Prijs € 425,00 p.p.  

Daarvoor krijg je 7 overnachtingen in je eigen slaapkamer met eigen douche/toilet, 3x eenvoudige 

maar lekkere avondmaaltijd (met achtergrondmuziekje natuurlijk) en 3 wandelingen met gids.  

 

Exclusief 1x € 30,00 schoonmaakkosten p.p. en € 1,15 toeristenbelasting p.p.p.n. 

 

Wat neem je mee? Je LP's, CD's, Spotify Playlist of wat dan ook wat voor jou belangrijk is qua muziek. 

Vertel je verhaal erbij (of niet), laat ons kennismaken met jouw muziekgenre, laten we elkaar 

verrassen... En natuurlijk je viervoeter en je wandelschoenen.... 

 



Boeken kan via de website (waar je deze week overigens niet vind) www.dogwalktrail.com 

 

After silence that which comes nearest to expressing the inexpressible is music. (Aldous Huxley) 

 

 

Last Minutes: 

 

In de DogMountainInn hebben we de volgende Last Minutes: 

 

Appartement Bodhi: in de weken van 12 september – 17 oktober ipv € 850,00 nu voor € 575,00 per 

week. Exclusief 1x € 65,00 schoonmaakkosten en € 1,15 toeristenbelasting p.p.p.n. 

 

Appartement Utah: in de weken van 12 september – 17 oktober  ipv € 995,00 nu voor € 625,00 per 

week. Exclusief 1x € 65,00 schoonmaakkosten en € 1,15 toeristenbelasting p.p.p.n. 

 

Appartement Bucks: in de weken van 13 – 26 september en 3 – 17 oktober ipv € 695,00 nu voor  

€ 450,00 per week. Exclusief 1x € 65,00 schoonmaakkosten en € 1,15 toeristenbelasting p.p.p.n. 

 

Appartement Tikaani: in de weken van 13 – 26 september en 3 – 17 oktober ipv € 695,00 nu voor  

€ 450,00 per week. Exclusief 1x € 65,00 schoonmaakkosten en € 1,15 toeristenbelasting p.p.p.n. 

 

 
 

 

 

 

 



Nog vrij in de MountainChalets Down Under en Storm 

 

Storm: van 22 september – 29 september per week € 1275,00 en verder vanaf 24 oktober voor  

€ 1075,00 per week.  exclusief € 75,00 schoonmaakkosten en € 1,15 toeristenbelasting p.p.p.n. 

 

Down Under: vanaf 3 oktober voor € 1075,00 per week.  exclusief € 75,00 schoonmaakkosten en  

€ 1,15 toeristenbelasting p.p.p.n. 

 

  


