Opplevelsestur til vakre Østerrike og Tyskland
16. - 26. august 2021
Bli med oss på en innholdsrik og utrolig tur til vakre Østerrike og Tyskland!
Vi byr på opplevelser blant flotte byer, fortryllende slott, mektige fjell og innsjøer, og
ikke minst tid for deg som reisende å utforske de sjarmerende plassene vi besøker.
Pris kr. 15.500,- pr. person.

Schloss Neuschwanstein

Inkluderer:

-

Busstransport av høy kvalitet.
Reiseleder/guide.
Lokalguide i Salzburg.
Stena Line Gøteborg-Kiel t/r,
innvendig dobbeltlugar.
2x frokost, 2x middag
- 8 netter i dobbeltrom på hotell.
8x frokost og 8x middag.
- Billett til Kehlsteinhaus.
- Billett til Schloss Neuschwanstein.

Tilleggspriser:

Enkeltrom:

Dag 1: Geilo - Gøteborg

Vi sikter oss inn på Gøteborg Stena Line til Kiel med avgang
kl.18:45. Stopp for lunsj underveis.
Vel ombord på båten, nyter vi en god og innholdsrik
middagsbuffèt i restauranten og hygger oss i salongene.

Påmeldingsfrist 1. juli 2021

Kontaktinfo:

email: post@geiloturbusser.no
telefon: 32 08 80 80
Sjåfør: Trond Eirik Johansen
Guide: Anne Faksvåg

Dag 2: Kiel - Leipzig

Fra Kiel setter vi kursen sørover i Tyskland. Det blir en god
lunsjpause i Celle - en sjarmerende middelalderby med over
400 bindingsverkhus og byslott i renessanse -og barokkstil.
Om ettermiddagen ankommer vi tradisjonsrike Leipzig Nord-Europas Venezia. Middag og overnatting på
InterCityHotel Leipzig som ligger like ved gamlebyen.

Celle

Dag 3: Leipzig - Abtenau

Etter en god frokost, kjører vi mot reisens mål - Østerrike.
Guiden vår sørger for å holde oss oppdatert underveis, med
historie og spennende informasjon om steder vi passerer.
Tidlig kveld ankommer vi Abtenau, en idyllisk alpelandsby
med et koselig lite sentrum og en nydelig utsikt mot fjellene.
Vi overnatter 4 netter på flotte Hotel Lammentalerhof.
Her kan du virkelig bli kjent i vakre østerrikske omgivelser.

Abtenau

Dag 4: Utflukt til Salzkammergut

Hallstatt

Vi tilbringer dagen på utflukt i UNESCOS verdensarvområde.
Området byr på noe av det vakreste landet har å by på;
innsjøer, alpelandskap og historiske byer. Vi besøker blant
annet pittoreske Hallstatt og koselige Sankt Wolfgangsee.
Ettermiddag og kveld til fri disposisjon i Abtenau.

kr. 2.500,-

Dag 5: Utflukt til Salzburg

Salzburg

Salzburg - utvilsomt en av de aller vakreste byene i verden,
og selvfølgelig Mozarts fødeby. Barokkens hovedstad byr på
en storslått og blendende arkitektur i naturskjønne omgivelser
Det historiske sentrum i Salzburg er et av de best bevarte i
verden, og står også på UNESCOs verdensarvliste. En lokal
guide tar oss med gjennom byen, og det blir god tid senere
for på egenhand å utforske denne flotte byen.

Dag 6: Utflukt til Berchtesgaden og «Ørneredet»
Berchtesgaden - stedet Henrik Ibsen og Jonas Lie yndet.
Med fjellet Watzmann og innsjøen Königsee, er det få steder
som byr på slike fantastiske omgivelser. Kehlsteinhaus- bedre
kjent som Ørneredet – var en gave til Hitler på hans 50 års
dag. Beliggenheten på 1834m er helt utrolig og et av
regionens vakreste utsiktspunkt. Spektakulære Königssee er
Tysklands mest fotograferte motiv.

Ørneredet

Grossglockner
Innsbruck

Dag 7: Abtenau - Innsbruck

Etter gode dager i Abtenau, går turen til «Alpenes hovedstad» - Innsbruck. Vi tar en avstikker for å gi
dere en fantastisk opplevelse gjennom et av Alpenes flotteste fjellpass - Grossglockner - 2504 moh!
Om ettermiddagen ankommer vi Innsbruck og sjekker inn på Hotel Central i hjertet av byen.
Det blir tid til å se seg rundt i Tyrols hovedstad og to ganger OL-arrangør for de som ønsker det.

Dag 8: Innsbruck - Ulm

Rothenburg

Etter en god frokost i Innsbruck, setter vi kursen nordover.
Turen går over Fernpass, med flott utsikt til Tysklands høyeste fjell
Zugspitze. Like over grensen til Tyskland, besøker vi inspirasjonen
til Walt Disneys eventyrunivers - Schloss Neuschwanstein.
Etter et spennende slottsbesøk, fortsetter vi til Albert Einsteins
fødeby - Ulm. Vi sjekker inn på eksklusive Maritim Hotel Ulm.
Hotellet ligger i gangavstand til Ulms flotte gamleby, hvor vi blant
annet finner verdens høyeste katedral - Ulmer Münster.

Dag 9: Ulm - Kassel

Vi fortsetter vår reise nordover i Tyskland, og gjør en god stopp for lunsj i den flotte middelalderbyen
Rothenburg ob der Tauber. Om ettermiddagen er vi framme på hotellet Best Western Plus Hotel
Kassel City. En spasertur i sentrum av byen anbefales.

Dag 10: Kassel - Kiel

I dag er vi klare for siste etappe i Tyskland. Vi tar en
koselig lunsjstopp i den flotte bindingsverksbyen
Hildesheim. Vel framme i Kiel, går vi ombord Stena
Line som skal ta oss til Gøteborg (avg.18:45).
Middag og hyggelig samvær ombord.

Dag 11: Gøteborg - Geilo

Vi ankommer Gøteborg kl.09.15 og setter
kursen mot fedrelandet. Vi stopper på
Nordbysenteret ved grensen, for lunsj og litt
rask shopping. Om ettermiddagen er vi vel
hjemme igjen etter en minnerik, fantastisk og
opplevelsesrik Europatur!

