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Høstfest i Tyrol med Hurum Historielag!
30. September – 7. oktober
For innbyggerne i Zillertal er dette en måte å opprettholde tradisjon, for oss besøkende er dette et
fargerikt opptog. Vi blir med på ekte tyrolsk feiringen av hjemkomsten til kyrne som kommer fra
sommerbeite. Det blir tradisjonelle dansere, folkemusikk, regionale spesialiteter og selvfølgelig oppstasa
kyr med flotte hodeplagg og bjeller.
Vi skal bo i St. Johann og derfra tar vi utflukter til både Waidring og Salzburg.

30. September
Hjemstedet – Color Line, Oslo.
Avreise til avtalt tid og sted. Color Line har avgang fra Oslo kl. 14:00 til Kiel. Etter ombordstigning blir det
”bli kjent lunsj” med 1 drikk inkl. i Grand Buffet. Ettermiddagen og kvelden er til fri disposisjon mens båten seiler
sakte og trygt til Kiel. Det er show kl. 19:00 og 21:00.
1. oktober
Kiel - Halle. Ca 430 km.
Båten ankommer Kiel kl. 10.00. Med en god frokost i magen seter vi kursen rett sydover på vei nr. 404 som vi skal
følge til Schwarzenbek, og så over på vei 209 ned til Lüneburg. Deretter over på vei nr. 4 til Gifhorn og Wolfsburg
(WV fabrikkens by) til vi møter Autoban 2. Denne veien kalles «Saltveien» vi passerer mange kjente steder og
severdigheter som vår reiseleder vil fortelle om. Snart er vi ved den gamle grenen øst/vest Tyskland. Her står den
gamle grensestasjonen som et minnesmerke fra den gamle tiden. Videre på Autoban 2 til avkjøringen Magdeburg og
Autoban 14 til Halle hvor vi skal ha vår første overnatting på Tryp by Wyndham Halle. www.tryphalle.com. Felles
middag på hotellet til avtalt tid. Det blir regelmessige pauser underveis for benstrekk og mat.
2. oktober
Halle – München – St. Johann.
Frokost og avreise. Vi fortsetter sydover gjennom gamle Øst-Tyskland,
passerer kjente byer som Leipzig, Bayreuth, ”komponisten Wagners
by”. Ved Hof passerer vi igjen grensen mellom gamle øst og vest. Ved
Nürnberg kjører vi innom og ser på området hvor Hitler samlet
tusenvis til sine taler og parader. Vi kjører på ”De Grosse strasse”. Nå
er vi inne i delstaten Bayern, kjent for sin øl produksjon og ikke minst,
BMV og Audi. Nå skifter landskapet karakter og dagens lunsjpause
inntas i vakker og hyggelig Bayersk atmosfære. Nå kjører vi inn i det
Tyrolske landskapet med høye fjell, frodige daler, sine særpregede hus
og en bugnende blomsterprakt. Vi tar av hovedveien og kjører vei nr.
172 forbi Walchsee til Kössen hvor vi igjen tar inn på vei nr. 716 og
kjører rett sydover til St. Johann. Her skal vi bo på Hotel
Bruggwirt****, sentralt i byen, i 5 netter. www.bruggwirt.at.
3. oktober
St. Johann.
Frokost på hotellet. Vi benytter dagen i byen som har mye og by på.
Kanskje en butikk eller to?
Kl. 12.00 tar vi bussen til
Waidring for de som ønsker
å følge med. Her tar vi
Bergbanen opp på
Steinplatte med utsikt til
Kitzbühel Alpen og Kaiser
Wilde (Ikke inkl.).
På tilbakeveien besøker vi et
hyggelig snaps/likør utsalg. Felles middag på kvelden.

Th. Liens Turistbusser AS

tlf: 32751922

e-post: thlien@thlien.no

www.thlien.no

__

4. oktober
Utflukt til Salzburg.
Frokost og avreise kl. 10:00 til Mozart sin fødeby. Denne vakre byen som ligger på
begge sider av elven Salzach, med borgen kneisende over byen. Mozarts fødeby
er et sentrum for musikkglade mennesker. En fantastisk ”gamleby” som er
skjermet for biltrafikk og her er et yrende liv av mennesker som suger inn
atmosfæren av gammel og ny tid. Vi må selvfølgelig utforske Getreide Gasse,
byens handlegate, hvor også Mozarts fødehus ligger.
Vel tilbake på Hotellet i god tid før middag.
5. oktober
Almabtrieb i Mayrhofen
Frokost og avreise kl. 09:00 til Mayrhofen hvor det store «ku showet» skal
være. (Kanskje det største i hele Østerrike) Her kommer det hundrevis av
mennesker fra mange nasjoner, og stemningen er på topp, musikk, pølser, øl og
snaps, hører jo med til en ”dorf- fest”. Kuene rusler pent (får vi håpe) av sted.
6. oktober
St. Johann.
I dag slapper vi av og starter med en god frokost. For de som ønsker det tar
reiseleder med på en togtur til alpebyen Kitzbühel. Kitzbühel er en av Østerrikes
mest kjente vintersportssteder, hvem kjenner ikke ”Hahnenkamm-Rennen”.
Byen ligger omkranset av Hahnenkamm (1712 moh) og Kitzbüheler Horn
(1996 moh.). Her passer det med lunsj i den koselige gamlebyen før vi
returnerer til St. Johann. (Togturen t/r er gratis med St. Johanns bypass)
Felles middag.
7. oktober
St Johann – München - Hjemstedet
Frokost og tidlig avreise.
Vi kjører direkte til flyplassen i München hvor flyet har avgang kl. 12:35.
Ankomst Gardermoen er beregnet til kl. 14:50. Her står det en buss og venter
på oss for å kjøre oss tilbake til Hurum.
Pris kr 13.500,- per person










Turen inkluderer:
Komfortabel turistbuss på hele reisen
Color Line Oslo-Kiel 3*** dobbeltlugar. Lunsjbuffet og frokost
6 hotell overnattinger i dobbeltrom inkl. frokost og middag.
Utflukt til Salzburg
Almabtrieb i Mayrhofen.
Utflukt til Kitzbühel
Fly München – Gardermoen
Transfer Gardermoen – Hurum
Reiseleder

TILLEGG:
Enkel lugar Oslo – Kielkr 656,Enkeltrom på hotellene kr 1800,- vi har maks 6 enkeltrom.
Utvendig lugar Oslo – Kiel kr 500,- per lugar
Lunsjer.
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