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SOMMER I TYROL
KIRCHBERG - Avreise 4.juni - 10 dager KUN kr. 11 990,-

Tyrol
Hyggelige, gjestfrie Tyrol med
sine pittoreske byer i dalene
mellom alpetoppene, sine
idylliske bondehus og kjente
folkedrakter er ett reisemål som
mange lengter tilbake til og
gjerne besøker flere ganger.
På denne turen kan vi i sannhet
nyte «sommer i Tyrol», med
duftende enger, turer i fjellet og
fredelige øyeblikk ved
krystallklare alpebekker. Vi kan
slå ut håret på en ekte
tyroleraften og bli med på
spennende utflukter. Tyrol
«alpenes hjerte» har ca 600 000
innbyggere og er delt i fem
regioner: Ausserfern, Oberland,
Innsbruck, Unterland og
Osttirol. Hovedstaden er
Innsbruck. Landet har en
turbulent historie og er i dag er
det delt mellom Østerrike og
Italia

Hotel Zentral
Spesielt for Hotel Zentral i
Krichberg: Velkomstdrink, gratis
øl/vin og alkoholfrie drikker hver
dag på hotellet mellom 12.00 og
20.30, lunsjpakke hver dag,
grillaften, levende musikk en
kveld, to gratis innganger til Spaavdelingen m.m.

Vi starter med knall
pris på årets første av mange turer til
Østerrike!!!!

Dag for dag program:
Dag 1 Østlandet - Gøteborg
Den første dagen går ferden til Gøteborg. Det blir tid til flere
hyggelige pauser underveis før vi sjekker inn på Stena Line sin
ferge i god tid før avgang. Vi koser oss med en 3-retters
middag mens båten legger fra kai kl.18.45.
Nattseiling over til Kiel i Tyskland.
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Dag 2 Kiel - Leipzig
Etter en god frokost ankommer vi Kiel kl.09.15.
Vi setter kurs for byen Leipzig. Vi kjører via Hamburg, Berlin
og Halle frem til Seminaris Hotel Leipzig hotel for middag og
overnatting.

Utflukter:
• Ørneredet: Vi beveger oss

inn i Tyskland for å besøke
Hitlers «Ørnerede» som ligger
på en bergtopp ovenfor byen
Berchtesgaden. Her lå også
Hitlers privatbolig som ble
ødelagt underbombingen i
april 1945. Opp mot
Ørneredet kjører vi med en
spesiell buss, og på en
mellomstasjon underveis
bytter vi til en heis inne i
fjellet som fører opp til
Ørneredet.
• Grossglockner: Noe av det

flotteste man kan oppleve i
Østerrike er en dag med blå
himmel og en tur langs
alpeveien Hochalpenstrasse,
på vei mot Grossglockner,
Østerrikes høyeste fjell.
Hochalpenstrasse regnes for å
være verdens vakreste alpevei.
Den er 48 km lang, har 27
svinger, en tunnel på 311 meter
og en stigning på 12%. Veiens
høyeste punkt er 2576 m.o.h.
• Tyroleraften: I kveld skal vi

på Tyroleraften. Her får vi
oppleve kultur, håndverk og
dans i skjønn forening.
Ett festlig arrangement som
alle bør få med seg!

Dag 3 Leipzig - Kirchberg
Etter en god, tysk frokost setter vi kursen mot Tyrol og vakre
Kirchberg. Vi kjører via München og Rosenheim før vi
passerer grensen inn til Østerrike ved Kufstein. Vi tar av mot
Kirchberg og ankommer Hotell Zentral**** på ettermiddagen.
Hotellet er helt fantastisk og har alle fasiliteter. På dette
drømmehotellet skal vi bo i fem netter, spise godt og oppleve
Tyrols varme gjestfrihet.

Dag 4 - 7 Utflukter
For de som vil se mer av Tyrol så kan vi tilby flere interessante
utflukter - se kolonne på venstre side.
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Utflukter; fortsettelse
Rundmaleriet,Innsbruck
og Rattenberg: På berget
Bergisel ligger et av Europas
flotteste rundmalerier. Det
viser slaget mellom Bayerns
bønder og Napoleon. For de
som ønsker å se Bergisel bakken er det mulighet for å
gå frem til bakken og ta
heisen opp. Herfra får vi en
fantastisk utsikt over Tyrols
hovedstad Innsbruck som vi
kjører ned og besøker etter
rundmaleriet. Tid på
egenhånd for lunsj. På veien
tilbake til hotellet gjør vi en
stopp i Rattenberg med sine
knappe 400 innbyggere. Byen
er kjent som glassbyen i Tyrol.
Vi nevner blant annet
Kisslinger glass hvorav
Ferdinand Kisslinger kom til
Ratten i 1946. I dag er
utstillingslokalet bygget inn i
fjellet som så mange andre
butikker her i Rattenberg.
Meget unik by som er verdt å
oppleve!
NB! Når det gjelder noen
av utfluktene må vi ta
forbehold om været.

Dag 8: Kirchberg - Magdeburg
Vårt opphold i Kirchberg er dessverre over, og vi setter
kursen hjemover igjen. Vi beveger oss gjennom store deler av
tidligere Øst-Tyskland og kjører via München, Nürnberg,
Gera og Halle frem til Hotel Ratswaage i Magdeburg for
middag og overnatting.

Dag 9: Magdeburg - Kiel
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Etter frokost setter vi kursen mot Kiel. Vi fortsetter ett
stykke på øst-tysk side og ankommer Kiel i god tid før
båtavgang. Vi samles til felles buﬀet middag ombord, drikke
inkludert.

Reisefakta:
* Bussreise
* Overfart med Stena Line t/r i 2sengs innvendig lugar
* 7 hotellovernattinger med
plass i dobbeltrom
* 9 frokost
* 9 middag hvorav 6 inkl drikke
* Velkomstdrink
* Gratis øl/vin og alkoholfrie
drikker hver dag på hotellet i
Østerrike mellom 12.00 og
20.30
* Lunsjpakke hver dag i Østerrike
* Grillaften og levende musikk en
kveld
* 2 gratis entre til Spa avdelingen
på hotellet i Østerrike
* Reiseleder
Tillegg: Enkeltrom kr. 1690,Utflukter: Ørneredet kr. 500,Grossglockner kr. 400
Bergisel, Innsbruck og
Rattenberg kr. 500,Tyroleraften kr. 300,Reisevaluta: Euro, debet-og/eller
kredittkort.

Dag 1o: Gøteborg - Østlandet
Etter en herlig sjøfrokost legger vi til kai i Gøteborg kl.09.15
og tar fatt på E6 hjem til Norge. Flott vei gjør at milene går
raskt unna. I løpet av kvelden er alle hjemme

