
Hallo Hondenvrienden, 

Juni alweer…. en de zomer is hier echt begonnen qua weer… nu jullie nog! 

 

Dat laatste is deels nog lastig vanwege de regels die momenteel op dag van schrijven (4 juni) nog 

gelden… weten jullie t nog? 

Dit zijn de voorwaarden en regels naar Oostenrijk toe:  

De doorreis door Duitsland mag zonder test.  

Hier in Oostenrijk is geen quarantaine nodig mits je of gevaccineerd bent, kan bewijzen dat je in het 

afgelopen half jaar Corona hebt gehad of een negatieve test hebt van max 48 uur oud. Je dient je 

voor de reis online te registreren; https://entry.ptc.gv.at/  

Verder is alles hier open, dus de attracties en bezienswaardigheden, horeca binnen en buiten waarbij 

je ook uit moet gaan van die 3G regel dus gevaccineerd, genezen of getest. Dat wil dus zeggen dat als 

je niet gevaccineerd of genezen bent je de horeca in mag met een test van max 48 uur oud.  

Info Duitse overheid doorreizen: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468 

 

Info Oostenrijkse overheid voorwaarden verblijf Oostenrijk:  

https://www.sichere-gastfreundschaft.at/ 

 

En de regels terug naar Nederland: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/oostenrijk/reizen/reisadvies  

 

https://entry.ptc.gv.at/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/oostenrijk/reizen/reisadvies


En terug naar België: 

https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/  

 

Het is vooral wachten op de Nederlandse en Belgische overheid om de negatieve reisadviezen weg te 

halen zodat iedereen vrij kan reizen. We hopen dat dit zeer spoedig gebeurt natuurlijk!  

 

Gelukkig hebben we de eerste gasten in 1 van de MountainChalets al gehad en zijn de eerste gasten 

voor de DogMountainInn ook onderweg!  

 

 

Natuurlijk mag je als er toch weer reisbeperkingen komen kosteloos annuleren of omboeken. Dus 

boek nu je plekje voor deze zomer, najaar, winter. 

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! 

https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
http://www.dogwalktrail.com/


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. www.dogmountaininn.eu en 

www.mountainchaletaustria.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      

Grossglockner week:    04 - 11 september   nog 6 plaatsen. 

Hohe Tauern week:    25 september – 2 oktober  nog 6 plaatsen. 

DogHiking week:    2 – 9 oktober    nog 5 plaatsen. 

Herfstweek:     9 - 16 oktober    nog 8 plaatsen. 

Alleenreizenden week:   16 -23 oktober   nog 7 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 1 plaatsje. 

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

 

 
 

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


En aangezien we nu langzaamaan weer opstarten hebben we hier ons team versterkt met 

Roosmieke. Zij is al een tijdje woonachtig in Oostenrijk met in eerste instantie (wedstrijd)skiën als 

belangrijkste bezigheid maar het plan is dat ze nu hier gaat studeren voor verpleegkundige. Tot die 

tijd zal Roos echter onder andere bij ons meehelpen qua schoonmaak en allerhandere andere 

klusjes. Welkom in het DogWalkTrail Team Roos! 

 

 

DogWalkTrail team. 

 

 

 

 


