Hallo Hondenvrienden,
Lang geleden maar daar is ie dan eindelijk weer eens… de nieuwsbrief….
Roerige corona jaren achter de rug kijken we nu vooruit naar de zomer en winter van 2022!
Belangrijkste… we zijn er nog, gezond en wel! Intussen een prachtig gezandstraald pand, kabels door
de hele DogMountainInn voor het onmisbare wifi netwerk, appartement Tikaani een stukje groter…
de 1e bruiloft in de DogMountainInn is gevierd en de 2e en volgend jaar 3e staan op t programma…
Maar natuurlijk mag je ook komen zonder t ja woord te geven aan iemand dus bij deze ons
programma voor het komende jaar en ja er is nog beschikbaarheid in juni, augustus en september in
diverse appartementen voor je zomervakantie!

Weisssee Oostenrijk

Je vindt alle info natuurlijk op de vernieuwde website (er wordt nog wel aan gewerkt maar de basis
staat) www.dogwalktrail.com
Zomer 2022 Oostenrijk
Alleenreizenden zomer week:
Grossglockner/Hohe Tauern week:
Alleenreizende najaar week:

28 mei – 4 juni
13 – 20 augustus
17 – 24 september

nog 1 plaatsje.
nog 2 plaatsen.
nog 8 plaatsen

Winter 2022/2023
Alleenreizenden winter week:

4 – 11 februari 2023

nog 2 plaatsen.

De DogMountainInn heeft dus een nieuw jasje en vanaf heden ook seizoensgebonden prijzen
waardoor het ook nog eens aantrekkelijker geworden is om in het voor of najaar lekker op vakantie
te komen…

De DogMountainInn in het nieuwe jasje…
Nieuwe prijzen appartementen DogMountainInn
Appartement Bodhi:
Winter 24 december – 25 maart € 975,00 per week
Voorjaar 25 maart – 27 mei € 825,00 per week
Zomer 27 mei – 30 september € 920,00 per week
Najaar 30 september – 23 december € 725,00 per week
Appartement Utah
Winter 24 december – 25 maart € 1125,00 per week
Voorjaar 25 maart – 27 mei € 975,00 per week
Zomer 27 mei – 30 september € 1095,00 per week
Najaar 30 september – 23 december € 875,00 per week
Appartement Tikaani:
Winter 24 december – 25 maart € 875,00 per week
Voorjaar 25 maart – 27 mei € 725,00 per week
Zomer 27 mei – 30 september € 825,00 per week
Najaar 30 september – 23 december € 625,00 per week

Appartement Bucks:
Winter 24 december – 25 maart € 795,00 per week
Voorjaar 25 maart – 27 mei € 645,00 per week
Zomer 27 mei – 30 september € 725,00 per week
Najaar 30 september – 23 december € 525,00 per week
Pensionkamer Soma:
Winter 24 december – 25 maart € 300,00 per persoon per week
Voorjaar 25 maart – 27 mei € 250,00 per persoon per week
Zomer 27 mei – 30 september € 275,00 per persoon per week
Najaar 30 september – 23 december € 225,00 per persoon per week
Bekijk de actuele beschikbaarheid op https://www.dogmountaininn.eu/beschikbaarheid.htm
In Chalet Storm en Down Under zijn er nog een paar weken beschikbaar deze zomer! Je vindt de
beschikbaarheid op www.mountainchaletaustria.com

DogWalkTrail Benelux
Op deze activiteiten is er nog beschikbaarheid:
Utah waterspektakel
Zweden kanotrekking
HondenSup Loosdrecht Sunset Tour
Texels wandelweekend

27 – 29 mei
2 – 9 juli
20 juli
30 september – 2 oktober

En ook op de verschillende Pieterpad wandelingen is nog plaats!
Alle info over deze activiteiten vind je op www.dogwalktrail.nl

Kanotrekking Zweden

Intussen is het Animal Event ook al weer achter de rug en mochten we weer veel enthousiastelingen
met hun hond in de kano laten varen en/of kennis laten maken met DogWalkTrail. Op de stand
stonden zowel team DogWalkTrail Benelux als Oostenrijk hun mannetje en vrouwtje om iedereen
van alle info te voorzien over accommodaties en reizen.

Animal Event
Half april en begin mei werd er in Nederland gesupt op de Loosdrechtse plassen en op en om de
Dommel heen gevaren en gewandeld wat weer de nodige mooie plaatjes opleverde.

Suppen Loosdrecht

Kanovaren op de Dommel

Intussen blijven ook de hondjes van ons heengaan helaas…. Soma van Eva is bij de rest van de bende
boven aan t spelen… maar leeft voort in Kamer Soma in de DogMountainInn natuurlijk.

Soma

Wij hopen jullie deze zomer of winter weer te mogen begroeten!
DogWalkTrail team.

