
Hallo Hondenvrienden, 

We denderen door de zomer heen want voor je het weet is juni voorbij en zijn we al in de 2 drukste 

zomermaanden.... 

 

In Oostenrijk begon de echte hete zomer al een paar weken eerder dan in Nederland en Belgie dus 

we hebben nu al een maand heerlijk zomerweer achter de rug.  

 

In dat heerlijke weer hebben we hier de luxe dat we hogerop de bergen in kunnen en dus de 

verkoeling op kunnen zoeken! Ook best fijn voor de hondjes maar zeker ook voor de baasjes! 

 

Dit kwam onder ander goed van pas tijdens de Walk Learn & Fun week 2019 

 

 
 



 
 

 

 
 

En als je dan de verkoeling opzoekt... bij de Weisssee en Ron Baltus “onze huisfotograaf” is ook mee 

dan krijg je dus bovenstaande plaatjes.... 

 

 

 

 



En als je dan nu denkt, ik wil ook dat soort prachtige plekjes bezoeken... dan kan dat deze zomer nog! 

In augustus en september hebben we nog wat appartementen vrij in de DogMountainInn! Nu voor 

Last Minute prijzen! 
 

Last Minutes DogMountainInn  
10 - 17 augustus appartement Bodhi € 675,00 of Kamer Soma voor € 225,00 p.p. inclusief ontbijt. 

17 – 24 augustus appartement Bucks of Tikaani € 575,00 of kamer Soma voor € 225,00 p.p. inclusief 

ontbijt 

24 – 31 augustus appartement Utah voor € 775,00 of appartement Bucks voor € 575,00 

31 augustus – 7 september appartement Bodhi voor € 675,00 of appartement Utah voor € 775,00 

14 – 21 en 21 – 28 september appartement Tikaani voor € 575,00  

 

www.dogmountaininn.eu  

 

Last Minutes DogLogHomes 
7 – 14 september The Logcabin € 695,00 of The Lodge voor € 795,00 

 

www.dogloghomes.com 

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief schoonmaakkosten (kamer Soma 1x € 40,00/appartementen 

DogMountainInn en The Logcabin 1x € 60,00/The Lodge 1x € 65,00) en toeristenbelasting (€ 1,15 

p.p.p.n.) 

 

 

 
The Lodge 

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


 

Groepsweken Oostenrijk 
 

De laatste plaasten in de groepsweken in het najaar! 

 

Speciaal voor degenen die van wat pittigers houden!!! In deze week gaan we wat pittigere 

wandelingen maken dus je moet wel al een beetje ervaring hebben in de bergen samen met je hond.  

Hohe Tauern Explore week: http://www.dogwalktrailadventures.com/DogHiking.htm 

21 tot 28 september nog 4 plaatsen over !!!!!  

 

€ 525,00 p.p. inclusief 7 overnachtigen in de DogMountainInn, alle wandelingen met gids.  

Exclusief maaltijden (maaltijdenpakket in de bistro van de DogMountainInn a € 135,00 p.p. voor 

ontbijt vanaf zondagochtend tot ontbijt zaterdagochtend, lunchpakketje en avondeten), drankjes, 

verzekeringen, vervoer, schoonmaakkosten € 30,00 p.p. en toeristenbelasting € 1,15 p.p.p.n.   

 

 
 

En wil je leren samem met en door je hond? Dan is deze week een aanrader... 

Coaching Dog & Human Insight: https://www.dogwalktrailaustria.com/coaching-week.htm  

19 tot 26 oktober 2019 Nog 4 plaatsen over. 

 

In Nederland staat er deze zomer en najaar nog wandelingen, sport en spel en suppen op het 

programma en een echte Ladies Only weekend in navolging van het Mannenweekend…. Dat was te 

verwachten natuurlijk... 

 

Beschikbaarheid: 

11 augustus Sport&Spel hike - 10 plaatsen 

25 augustus Vlaaienhike - 10 plaatsen 

15 september PieterPad - 6 plaatsen 

http://www.dogwalktrailadventures.com/DogHiking.htm
https://www.dogwalktrailaustria.com/coaching-week.htm


20/22 september Moeilijke Hondenweekend - nog plaats voor 2 honden 

5 oktober - Uitsmijterhike - 10 plaatsen 

11/13 oktober - WaddenExpierence - VOL 

27 oktober - PieterPad - 6 plaatsen 

8/10 november - Ladies Only - 8 plaatsen 

 

Alle info over deze dagen en weekenden vindt je via www.dogwalktrail.nl   

 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

DogWalkTrail 

http://www.dogwalktrail.nl/

