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Sommer i Tyrol — Østrig med bus
8 dage/7 nætter fra 4.495,- kr.

Tyrol og Alperne har alle dage været et populært rejsemål for danskere.
Indtil Østeuropa ”blev åbnet” var det her, man mødte de første rigtige
bjerge,
bjerge når man rejste mod syd. Stroh-rum, sneklædte bjergtoppe og
østrigske mandfolk i lederhosen var indbegrebet af en rigtig ferie.
Østrig er blevet populært igen – også om sommeren - så vi foreslår
derfor denne busrejse, hvor vi tager os tid til oplevelser på enten udeller hjemrejsen, så den kan gennemføres i lidt afslappende tempo.
Tyrol: Vi bor 5 nætter i Kirchberg,
Kirchberg der er beliggende syd for München og
ca. 80 km øst for Innsbruck. Herfra kan man køre længere eller kortere
dagsudflugter efter gruppens ønsker, således at alle kan være med.

Pris pr. person ved 45 deltagere:
Ab Jylland:
fra 4.495,- kr.
Ab Sjælland: fra 4.645,- kr.
Tillæg for enkeltværelse: 1.080,- kr.
Grundprisen inkluderer:
Bustransport i 8 dage med 1 chauffør
7 nætter i dobb.vær. inkl. halvpension
– heraf 2 på ud- & hjemrejsen.
Alle udflugter i.h.t. nærmere aftale –
excl. entreer
Alle afgifter inkl. dansk moms
Hotellet:
Hotel Kirchenwirt er et nyere 3-stjernet
hotel beliggende 300 m fra byens
centrum. Alle værelser med
Bad/Douche, radio/tv, telefon, wifi og
minibar. Se evt. www.kirchenwirt.co.at

VI skal blot nævne følgende mulige udflugtsmål:
 Nationalparken Hohe Tauern med Grossglockner
Grossglockner, Østrigs højeste
bjerg
 Innsbruck,
Innsbruck Tyrols ”hovedstad”, universitetsby og bl.a. hjemsted
for Vinter-OL i 1964 og 1976
 Salzburg,
Salzburg Mozarts fødeby og kendt for sin musik, kultur og som
residensby.
 Berchtesgarten i Tyskland med Hitlers ”Ørnerede”
 Samt kortere udflugter med landbrugsbesøg og vigtige
smagsprøver efter jeres ønsker!
På ud- & eller hjemrejsen kan evt. arrangeres besøg i Kufstein, Leipzig,
München eller Nürnberg afhængig af jeres ønsker til program og
hjemkomsttidspunkt.
Under opholdet i Kirchberg bor vi på Hotel Kirchenwirt,
Kirchenwirt et godt og
hyggeligt 3-stjernet familiedrevet hotel bygget i rigtig alpestil. Hotellet
ligger midt i byen med ca. 5.000 indbyggere.
Bed om et konkret tilbud på den rejseperiode, som passer jer bedst!
Er I usikre på, om I kan fylde en bus alene, så bed om en delepris,
delepris hvor I
reserverer 25 pladser og vi skaffer resten af deltagerne.
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