
Fortryllende Tyrol
8 dage til det dejlige

 Westendorf 

4. - 11. august 2013   

*   Kørsel i behagelig 4-stjernet langtursbus
*   Mellemovernatning på ud- og hjemtur
*   ½ pension på hele turen
*   Forrygende tyroleraften
*   Byens bedste hotel - det 4-stjernede Hotel Jakobwirt
*   Flotte og spændende udflugter bl.a. til Tyrols hovedstad,  

Innsbruck



I Tyrol findes alt det Østrig er berømt for.
Hyggelige byer med maleriske huse, knejsende bjergtinder og grønne dale.
Vi skal bo i hjertet af Tyrol i den lille by Westendorf, der i 1998 blev kåret  til  
Europas smukkeste og blomster-rigeste landsby.
Byen er omgivet af en utrolig smuk natur, og overalt møder vi den gæstfrihed,  
charme og stemning der har gjort Østrig og især Tyrol så berømt og elsket.
Byen ligger i en højde af 800 m. over havet, og hvis man ønsker at komme rigtigt  
højt op, kan vi anbefale en tur med "Alperosebanen" som  bringer os op i en højde  
af mere end 1800 meter over havet.
Desuden er der planlagt  spændende udflugter til bl.a. Innsbruck, Achensee,  
krystalbyen Rattenberg og Krimmlervandfaldet.
Da vi er i Tyrol, byder vi naturligvis også på en ægte tyroleraften med alt hvad  
dertil hører af jodlende og spillende tyrolere i læderbukser.

Vort hotel i Westendorf: Igen i 2013 skal vi 
bo på byens bedste hotel, nemlig det 4-
stjernede Hotel Jakobwirt, centralt og smukt 
beliggende lige midt i Westendorf  hvor det 
hele sker.
Alle værelser har privat bad / toilet, og TV. 
Der er elevator, ligesom swimmingpool og 
sauna står til rådighed for hotellets gæster.
½-pensionen med valgfrihed  mellem 3 
forskellige hovedretter er et kapitel helt for 
sig hvor vi bliver forkælet med god og velsmagende mad. 
Man føler sig virkelig velkommen og godt behandlet på Hotel Jakobwirt.

Udflugter m.m.:

Panoramatur:  Vi kører en utrolig smuk panoramatur, hvor vi bl.a. skal opleve 
Krimmler-vandfaldet som er Europas højeste med en samlet faldhøjde på 380 m. 
Der er mange muligheder for at spise frokost ved vandfaldet, hvor vi vil gøre et 
passende ophold. 
Efter Krimmler fortsætter vi over det  storslåede Gerlos-pas og videre til 
Zillerdalen. Det koster et par euro /pers. at køre over Gerlospasset. Det er til 
gengæld den eneste betaling der bliver krævet på denne dejlige tur, hvor vi skal 
opleve en naturskønhed så fantastisk at den er umulig at beskrive. Pris kr. 20/pers.

Achensee og Rattenberg: Turen går op til den idylliske alpesø Achensee, som er 
Østrigs højest beliggende sø, ca. 900 m. over havet.
Søen er ca. 10 km. lang, 1 km. bred og 137 m. dyb, og vandet er så klart, at man 
kan se flere meter ned. Ved Achensee er der mulighed for at købe den berømte 
plejende stenolie.



Efter nogen tid ved den dejlige alpesø kører vi til Tyrols mindste by Rattenberg, 
som er beliggende ved Inn bredden.
Vi besøger et af byens berømte glassliberier hvor vi får mulighed for at se dygtige 
glaspustere / slibere i arbejde, ligesom der bliver lejlighed til at købe det smukke 
krystal og anden glaskunst.

Tyroleraften: Man kan ikke sige Tyrol uden at også tænke på alpehorn, 
læderbukser, jodlen samt fest og farver.
Vi får mulighed for at opleve en ægte tyrolergruppe for fuld udblæsning og som 
udover at spille, synge og jodle også opfører små sjove musikalske skuespil hvor 
også publikum kan blive indraget. Entreprisen oplyses senere.

Alperosebanen og markedsdag: Torsdag formiddag vil vi, for de der har lyst, 
arrangere en tur med “Alperosebanen”, byens svævebane som afgår ikke langt fra 
vores hotel. Med Alperosebanen kommer vi op i en højde af næsten 2000 m.
På toppen er der gode muligheder for en vandretur i den smukke natur, og/eller  en 
forfriskning i restauranten. 
En returbillet til tops koster ca. 100 kr. / pers.

Torsdag eftermiddag er der marked i Westendorf. 
Det er altid en festlig oplevelse  med musik på torvet og mulighed for et godt glas 
øl, ligesom der også er gode muligheder for at købe forskelligt håndarbejde i de 
opstillede boder. 

Innsbruck: Vi kører til Tyrols hovedstad som er grundlagt i år 1187 og nu har 130 
000 indbyggere. Der er mulighed for en spændende spadseretur i den gamle 
bykerne med bl.a. Det Gyldne Tag og Triumfbuen og en historie der går helt tilbage 
til middelalderem. Der er selvfølgelig også gode  muligheder både for shopping 
samt cafebesøg/frokost.
Generelt om udflugterne: Afviklingen af udflugts-programmet sker ikke 
nødvendigvis i den rækkefølge de er beskrevet i programmet. Vi skal understrege at 
det naturligvis er frivilligt om man ønsker at deltage i udflugterne.
Bemærk! Vi forbeholder os ret til at ændre eller endda helt aflyse en udflugt 
såfremt særlige forhold taler for det.

Udrejse: Vi kører fra Østjylland med opsamlinger undervejs. Når alle er samlet 
serveres kaffe og rundstykker i bussen, imens vi kører sydover med passende 
pauser. Vi spiser frokost et passende sted, og sidst på dagen når vi vores hyggelige 
hotel midt i Tyskland, hvor der er arrangeret overnatning. Vi når frem til Østrig 
næste eftermiddag.

Hjemrejse: Efter morgenmaden må vi begive os afsted på hjemrejsen. Der køres 
igen nordpå, og snart passeres den østrigske grænse. Hen mod aften når vi vort 



hotel hvor vi skal bo den sidste nat. 
Næste dag efter morgenmaden fortsætter vi hjemturen, og sidst på eftermiddagen 
når vi den danske grænse. 
Hvis tid og omstændigheder tillader det, gør vi ophold hos Duborg, hvor vi udover 
at handle får mulighed for at spise et godt aftensmåltid. 

Priser:

Pris (pr. person) i dobbeltværelse kr. 4995,-
Tillæg for enkeltværelse:   kr.   700,-
Tillæg for balkon (pr. person)   kr.   110,-
Evt. favoritsæde* kr.     50,-

Depositum DKK 800,- pr. person skal indbetales ca 14 dage efter rejsens 
bestilling.
Restbeløb skal indbetales senest 40 dage før afrejsedato.

Prisen dækker: Kørsel i 4-stjernet langtursbus som beskrevet senere. Dansk/tysk 
moms, vejskat i Østrig samt gebyr til rejsegarantifonden. 
Mellemovernatning på  hotel af god standard, med ½ pension ( aften- samt 
morgenmad).
Ophold i Østrig på 4-stjernet hotel af høj standard med morgenmad samt 3 retters 
menu om aftenen, hvor hovedmåltidet er valgbart ud fra 3 muligheder.
Evt. entreer samt særligt vejgebyr (panoramatur) er ikke indregnet. 
*) Favoritsæde: Du kan forudbestille dit favoritsæde som du har på hele turen. En 
sådan reservation koster kun kr. 50,- / pers. 

Vores bus: På vore udlandsrejser kører vi 
i behagelig 4-stjernet langtursbus med 
luftaffjedring, god benplads, komfortable 
sæder med justerbart ryglæn og 
fodhvilere, klimaanlæg, minikøkken til 
kaffe/te, køleskabe, nødtoilet og andet 
moderne udstyr. 
Kunne du tænke dig at deltage i denne 
spændende rejse, så ring og bestil plads 
på tlf.: 86 55 91 80, eller send en e-mail til em@rejsegruppen.dk

De kærligste hilsener
Ellen og Bjarne Madsen, 
Rejsegruppen - Saxild Rejser
Syrenvej 8, Saxild, 8300 Odder
www.rejsegruppen.dk 

mailto:em@rejsegruppen.dk

