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Kom i den helt rigtige julestemning med hygge og god musik.
Det er ottende gang at denne stemningsfulde musikfestival afholdes i den julepyntede 
by Seefeld. Her kommer folk til, fra både nær og fjern, for at opleve den helt specielle 
stemning til ”Klingende Bergweihnacht”. Turen byder på fakkelvandring, besøg i det 
hyggelige julemarked i byen, koncert med SaSo Avsenik und Seinen Oberkrainer, 
og sidst men ikke mindst højdepunktet Hansi Hinterseer, som giver en enestående 
julekoncert. 

Julefest med Hansi Hinterseer i Tyrol
– oplev julestemning, sneklædte bjerge og fantastiske koncerter

NYHED 

BUSREJSE - 6 DAGE, FLYREJSE - 4 DAGE 

Bus
Afrejse   Hjemkomst Pris  Rute
Mandag 11.12 Lørdag 16.12 4.949,-  B/2

Fly 
Afrejse Hjemkomst
Tirsdag 12.12 Fredag 15.12  
 
Evt. tillæg
Enkeltværelse busrejse   600,-
Enkeltværelse flyrejse   400,-
Fly fra København   1.600,-
Fly fra Billund    1.900,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold på 4* hotel i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 3 overnatninger med morgenmad
• 2 x middag / buffet 
• Byrundtur i Innsbruck inkl. besøg på julemarked
• Kanetur med musik og snaps
• Champagnereception i Casino Seefeld 
• Entré til koncert med Saso Avsenik & Seinen Oberkrainern
• Entré til julekoncert med Hansi Hinterseer
• Alle nævnte udflugter ekskl. yderligere entreer
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Yderligere inkl. på busrejse
• 2 x overnatning på ud- og hjemrejse inkl. halvpension

Yderligere inkl. på flyrejse
• Fly fra Billund eller København til Innsbruck t/r
• Transfer fra lufthavnen til hotel t/r

Hotel
Vi bor på 4* hotel i region Innsbruck/Seefeld - hotelnavn 
oplyses 10 dage før afrejse

Se dagsprogram på næste side



Fortsat fra forrige side

Østrig – Dagsprogram

1. dag: Afrejse
Efter opsamling kører vi via Hamburg og Hannover 
til vores overnatningshotel i Midttyskland. 
Indkvartering og middag på hotellet. 

2. dag: Ankomst og fakkelvandring
Vi fortsætter det sidste stykke af turen via 
Nürnberg, München og passerer grænsen til 
Østrig ved Kufstein. Vi ankommer til vores hotel 
hen på eftermiddagen. Festlighederne åbnes med 
en hyggelig fakkelvandring ved byens julemarked.
Tilbage til hotellet hvor vi spiser middag.

3. dag: Innsbruck, julemarked og koncert
Efter god morgenbuffet skal vi på byrundtur i 
Innsbruck, hvor vi ser og hører om byens smukkeste 
seværdigheder. Byen har mange ældre bygninger, 
herunder den franciskanske kirke og fyrsteboligen 
fra det 15. århundrede med sin berømte balkon 
og det gyldne tag. Vi besøger også det hyggelige 
julemarked i Innsbrucks gamle bydel.
Hen på eftermiddagen tager vi til 
champagnereception i Casino Seefeld med aftenens 
band Saso Avsenik und Seinen Oberkrainern.
Dernæst oplever vi det hyggelige julemarked i 
Seefeld, hvor der er store muligheder for at få stillet 
appetitten, inden vi skal videre til koncerten.

4. dag: Kanetur og julekoncert med 
Hansi Hinterseer 
Om formiddagen skal vi på en hyggelig kanetur 
gennem de tre landsbyer Götzens, Birgitz og 
Axams. De små tyrolske landsbyer kaldes også ”de 
smukke perler” og er flere gange blevet brugt som 
filmkulisser. Et af højdepunkterne på turen er den 
smukkeste valfartskirke i Tyrol. På turen bliver der 
serveret lokal snaps. 
Efter tidlig middag skal vi til turens absolutte 
højdepunkt, julekoncerten med Hansi Hinterseer. 
Han synger mange af de velkendte julemelodier, så 
vi rigtig kan komme i julestemning.

5. og 6. dag: Hjemrejse
Vi kører mod nord og kommer sidst på 
eftermiddagen til overnatningshotellet. Næste 
morgen fortsætter vi, og du er tilbage i Danmark 
hen på eftermiddagen. 

Flygæster ankommer på programmets 2. dag, og 
rejser hjem på 5. dagen. 
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