
SCHLAGER

Hansi Hinterseer Open Air
Oplev superstjernen Hansi Hinterseer

Højdepunktet på denne rejse til Tyrols romantiske bjergidyl er Open Air koncerten 
med alle tiders bjergtenor, Hansi Hinterseer. Som ingen anden formår Hansi at sætte 
sang til det, som du også skal opleve på denne rejse, nemlig et væld af indtryk i 
Østrigs allersmukkeste egn, Tyrol - med besøg i maleriske landsbyer og mulighed for 
bjergtagende udsigter fra svævebane.

På en udflugt til Ebbs oplever du byens farverige marked, og om eftermiddagen 
betages du af en storslået blomsterparade med masser af indslag og afsluttende 
kåring af dagens smukkeste blomsterpragt. I Innsbruck besøger du et af skisportens 
mekkaer og kan nyde det fantastiske vue ud over Alperne højt til vejrs ved Bergisel 
Stadions flotte skihop bakke. Så selv uden ”lederhosen” eller ”dirndl” kan du se 
frem til en rejse til Tyrol, hvor alle egnens varemærker præsenteres som perler på 
snor – fra Hansi Hinterseer over blomsterflor til vidunderlig bjergidyl!

BUSREJSE - 8 DAGE

Afrejse  Hjemkomst Pris Rute
Onsdag 23.08 Onsdag 30.08 6.349,- B / 2

Evt. tillæg
Enkeltværelse      800,-
 
PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 7 overnatninger med morgenmad
• 7 x middag / buffet
• Hansi Hinterseer Open Air (billet i bedste kategori)
• Koncert i Kufstein med diverse kunstnere
• Bergisel skihopbakke
• Blomster parade
• Marked i Ebbs
• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Postwirt Söll 4* er et dejligt familiehotel i centrum af Söll. 
Alle værelser er udstyret med badekar eller bruser, toilet, kabel-tv, 
telefon, radio, nogle med balkon. Elevator til de fleste værelser. 
Hotellet har en hyggelig bierstube. Hotellet har også spa afdeling 
med finsk sauna, biosoft sauna, infrarød sauna, salt dampbad, 
afslapningsrum og opvarmet udendørs swimmingpool. Righoldig 
morgenbuffet med produkter fra lokale landmænd med øko-
logiske produkter, æg, pølse, ost, juice, frisk brød, honning og 
marmelade. Gratis Wi-fi på hotellet. www.hotel-postwirt-soell.at

Opsamlingstider og steder
Oplyses på side 63 eller på www.PanterRejser.dk

MUSIK OG NATUR
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PANTER REJSER
ANBEFALER

• Nyd en go´ stærk jægerte
• Oplev den fantastisk 
 smukke udsigt fra
 Hahnenkamm

Oplevelser i fællesskab

1. og 2. dag: Afrejse til Østrig
Vi kører til vores overnatningshotel i Midttyskland 
og fortsætter næste dag via Nürnberg, München og 
passerer grænsen til Østrig ved Kufstein. Vi skal bo 
i den hyggelige by Söll ca. 10 km fra Kufstein. Efter 
ankomst til hotellet er der tid til at slappe af eller nyde 
omgivelserne inden middagen.

3. dag: Greisner Alm og Hansi Open Air koncert
En smuk formiddags udflugt venter dig i dag. Vi kører 
gennem hyggelige og smukke tyrolerbyer og stand-
ser op i de naturskønne omgivelser på Greisner alm. 
Her ligger en hyggelig restaurant, hvor det er muligt 
at købe frokost. Tilbage på hotellet først på eftermid-
dagen. Efter middagen kører vi til Hödnerhof Arena 
i Kufstein, hvor du skal opleve den flotte Open Air 
koncert med Hansi Hinterseer og Tiroler Echo. Efter 
en fantastisk koncert returnerer vi til hotellet i løftet 
stemning.

4. dag: Kitzbühel og koncert 
For dem der har lyst går formiddagens udflugt til den 
mondæne by Kitzbühel. Du kan herfra tage svæveba-
nen op til Hahnenkamm og nyde udsigten over Tyrols 
fantastiske bjergverden. Om eftermiddagen skal vi 
igen til Open Air koncert i Kufstein. Her optræder 
Sigrid og Marina, Die Zellberg Buam og Melissa Nas-
chenweng. Koncerten slutter ca. kl. 19, hvor vi kører 
tilbage til hotellet for sen middag.

5. dag: Østrigs største 
og flotteste blomsterparade
I dag skal vi hygge os i byen Ebbs. Der er marked 
med specialiteter fra hele regionen som f.eks. ost, 
snaps og alle former for håndværk samt musik og 
god stemning hele dagen. Kl. 13 begynder den 
store blomsterparade med mere end 500.000 
blomster. Der vil være grupper af ryttere, veteran-
biler, traktorer, ledsaget af bands og alle smukt 
pyntet med blomster og kører gennem byen. 
Kl. 16 slutter paraden og vinderen kåres. En hyg-
gelig dag med smukke og farverige oplevelser. 
Tilbage til hotellet, hvor vi spiser middag.

6. dag: Innsbruck og Bergisel
Udflugt til Innsbruck, hvor vi skal besøge Bergisel 
Stadion med den nye, flotte skihopbakke. Med 
elevatoren kommer vi op i 250 m højde. Her kan 
du nyde den enestående udsigt over Innsbruck 
og Alperne. En uforglemmelig oplevelse. Med sin 
unikke beliggenhed mellem sneklædte alpetinder 
charmerer Innsbruck ved første øjekast. Floden 
Inn løber roligt gennem centrum flankeret af byg-
ningsmesterværker, der i sig selv er en lille rejse 
gennem kunsthistorien fra middelalderen og til 
det 20. århundrede. Du får tid på egen hånd til at 
opleve lidt af Innsbruck bl.a. det berømte ”gyldne 
tag”. Tilbage på hotellet hen på eftermiddagen. 

7. og 8. dag: Hjemrejse
Vi kører mod nord og kommer sidst på eftermid-
dagen til overnatningshotellet. Næste morgen 
fortsætter vi, og du er tilbage i Danmark hen på 
eftermiddagen.

Dagsprogram

DIVERSE

I Tyskland og Østrig benyttes Euro.

Entreer på udflugter (ca. priser): 
Bergisel  .......................................................................Euro  9,-
Hahnenkamm Bahn  ..................................................Euro  20,-
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