
Hurum Historielag. 
 

Høsttur til St. Johann i Tyrol 
30. september – 7. oktober 2019 

Reiseleder: Gunnveig L. Eikemo 
                                                    Sjåfør: Jonny Strand 
 

Mandag ble 39 spente huringer plukket opp langs kjøreruta, Hurum rundt. Fulle av 
forventninger gikk turen innover til Hjortneskaia. 

 
Alle kom seg vel om bord i båten, og turen startet 
med «bli kjent lunsj» i Grand Buffet. Med rolig vær 
og hyggelig prat, gikk turen mot Kiel.   
 

 
Tirsdag 

Alle spiste god frokost på båten, og bussturen til Halle kunne begynne. Det regnet 
nesten hele dagen, og det ble en del køkjøring på grunn av veiarbeider. Det ble en 
anstrengende arbeidsøkt for Jonny, men han taklet utfordringen på en sikker måte. 

Vår eminente reiseleder holdt 
oss godt orientert om steder vi 
passerte, og om den øst/vest tyske 
historie. Vi kjørte «Saltveien» og så 
den gamle grensestasjonen som et 
minnesmerke.  

Landskapet denne første 
dagen er padde flatt, med enorme 
solcelleparker og «1 million» vindturbiner. 

Vi ankom hotell Tryp by Wyndham i Halle i tide til middag. Ble servert 
minestronesuppe, skinkestek, is/krem/frukt, det smakte fortreffelig. Tror de fleste fant 
senga si tidlig denne kvelden. 
 

Onsdag 
Det sprutregnet, og vi hadde en lang tur foran oss. Mye veiarbeid og mye regn, gjorde 

at det tidvis ble utfordrende kjøreforhold. Gunnveig løp frem og tilbake i midtgangen for å 
dekke våre stadig økende behov – alltid med en slående replikk! 

En tur innom Nürnberg og en kjøretur på «De Grosse strasse» hvor Hitler holdt sine 
taler for hundretusener av tilhørere. 
Med 2 stopp underveis, ankom vi Hotel Brüggwirt i St. Johann hvor vi skulle bo de neste 5 
nettene. 

Velkomstdrink i resepsjonen før 3 retters middag: 
- Leek creme soup with brown bread cubes. 
- Piccata Milanese with tomato linquini. 
- Curd cheese cream with apricot roaster. 

 
En tidlig kveld for de fleste i dag også. 

 



Torsdag 
Lang og god frokost før de fleste ruslet ut i byen for å gjøre seg kjent med stedets 

tilbud. De fleste forretningene hadde gode rabatter, så handleposene ble mange og store. 
Poser med BONITA ble observert titt og ofte.  

Klokken 12 reiste vi samlet til Ellmau, (Waidring ble kansellert på grunn av vind). 
Vi tok gondolbanen Hartkaiserbahn opp til Bergaiser panoramarestaurant på 1520 meter. 
Det var fint turvær, og en fantastisk utsikt til snødekte alpefjell. En liten snøbyge, satte ingen 

demper på opplevelsene. 
Inne i restauranten var det kjempegod 
stemning med musikk og allsang, det ble 
sogar en svingom på noen av oss, 
fornøyelig. 

På turen tilbake besøkte vi et 
hyggelig snaps/likør utsalg. Her ble det også 
noen handleposer. 

Middagen i dag: 
- Beef bouillon with meat strudel. 
- Duck breast with apple red cabbage with potato pastries. 
- Berry cake with plum raqout. 

 
Fredag. 

Nok en god frokost og avreise til fødebyen 
til Mozart, Salzburg. Topp stemning i bussen, tross 
tidlig avreise. Gamlebyen var virkelig verd et besøk 
med sine mektige byggverk og vakre torg. Domen i 
sentrum er et vakkert skue med all sin prakt og 
utsmykning. Noen tok banen opp til borgen der 
det var mye interessant å se. 
Da vi møtte bussen til avtalt tid, hadde mange 
benyttet anledningen til å kjøpe de populære 
Mozart – kulene. 

Middagen i dag: 
- Vegetable cream soup. 
- Yong pork roast with sauerkraut and bread dumplings. 
- Apple strudel with vanilla mousseline. 

 
Lørdag 

“Huamfohra” – der Almabtrieb in Mayrhofen2019. 
Avreise til Mayrhofen. Værmeldingen for dagen var ikke av det lystige slaget, men 

noen må ha hørt våre bønner for da vi nærmet oss «kubyen», skinte solen på snødekte fjell -, 
fantastisk. Dagen forløp med nydelig vær inntil vi igjen satt i bussen for retur til St. Johann -. 
Da kom regnet, snakk om flaks! 

På turen til Mayrhofen kjørte vi over noen høydepartier, bl. a. 1630 m.o.h. 
Østerrikes høyeste fossefall ble ivrig fotografert. Landskapet her nede er så vakkert, alt ser 
velstelt ut. De blomsterdekorerte bygningsfasadene er et vakkert skue. 

Det siste stykket inn til paradegata ble vi fraktet med shuttle-buss. Der ble vi møtt av 
et folkehav, alle var mer eller mindre pyntet i sin fineste stas. 



 Dette er en ca. 100 år gammel 
tradisjon, så det var tydelig at dette var en 
festdag alle ville ta del i.   

Kuene var litt forsinket, men da de 
endelig dukket opp, ble det skikkelig liv. 
Flott pyntede kuer med velklingende store 
bjeller, musikk og dans i gata, øldrikkende 
skuelystne, feiringen var i gang. Det var 
fornøyelig å bivåne denne festen – for feste 
kunne de! 

 
 
 

 
Middag: 
- Beef bouillon with herb pancake stripes. 
- Viennese escalope from turkey with French fries. 
- Panna cotta with fruit sauce. 
 

Søndag 
Dagen startet med togtur til Kitzbühel/Hahnenkamm. De fleste tok gondolbanen opp 

for å besiktige startområde på «de Streif». Tror de 
fleste ble mektig imponert over det de så, terrenget 
er MYE brattere enn det TV bildene kan formidle. 
Neste gang det blir TV overføring fra Kitzbühel kan vi 
mimre om at der har vi vært.   

Noen tok litt mat og drikke på restauranten 
«ved starten», mens andre fant en hyggelig plass 
nede i byen. 
Pen by med vakre malte fasader, dyre biler og 
eksklusive forretninger. St. Johanns bypass funket 
bra for togtransporten begge veier. 

Middag: 
- Carrot cream soup. 
- Steamded pork roulade with potato mash 

and nature gravy. 
- Chocolate cake with whipped cream. 

 
Mandag 

Tidlig frokost og klare for å bli fraktet til 
flyplassen i München. 
Innsjekkingen gikk UTROLIG tregt grunnet liten bemanning. Alle kom seg etter hvert ut til 
flyet, og vi kunne ta fatt på den siste etappen hjem til Norge. 

I tax-free området lette alle etter «sin kvote», før vi gikk i samlet gruppe ut til Lien-
bussen som sto rett utenfor. 
Glade og fornøyde, men litt stive etter en lang reise, kunne vi nå begi oss på vei hjem til våre 
respektive bosteder. 



 
Om innkvarteringen: 

Bostedet vårt i St. Johann var helt greit. Rommene var av noe varierende standard og 
innhold, men godt rengjort. 

Noen av middagene var av det enkle slaget, uten pynt og grønt, men en god salat- 
buffet rettet opp noe. 

Betjeningen skal ikke «skjæres over en kam», men noen av dem kunne gjerne ha 
kostet på seg et smil i ny og ne! 

Bare kontant betaling var et minus. 
 

Reiseleder Gunnveig og sjåfør Jonny takket oss for en meget hyggelig tur. De syntes vi 
hadde vært en velfungerende gruppe med mye liv og humor. (Jonny så allerede fram til 
neste tur med Hurum Historielag!) 
 

Reisefølget vil rette en stor takk til Lien for opplegg og arrangement. 
Stor takk til Gunnveig for den måten hun var REISELEDER. Hun holdt oss godt 

orientert om dagens program, møtesteder og møtetider, samt tips om hvor vi kunne finne 
det vi var ute etter. Alltid hjelpsom, blid mot alle, og øste velvillig av sin kunnskap om liv og 
lære. 

Jonny har fraktet oss rundt på en sikker og betryggende måte. Vi har kunnet slappe 
ordentlig av på turene i trygg forvisning om at «han foran i bussen», kunne vi stole helt og 
fult på. 
Godt jobba!! 
 

Alt i alt en meget interessesant og innholdsrik tur, hyggelig reisefølge, og ikke minst, 
mange, mange gode minner. 
 
 
Oktober 2019 
Arne Hermansen 

 


