.

2019 JENTETUR TIL TYROL
Bli med på årets fest "Almabtrieb " - en by- og bygdefest med
handverk og kulturarrangement en aldri glemmer.

Fra 2. - 7. oktober 2019
Sesongslutt på Almen ( setra ) avsluttes med kjempeflott landsbyfest den 5. oktober
i hjertet av Zillertal - Mayrhofen. Hotell Strass ligger i hovedgata i Mayrhofen og har
panorama rett utfor døra. En fest med tyrolermusikk, lokalt handverk, mattradisjoner, lokale folkedrakter, Dirndl og Lederhose - her mangler ingen ting.
Glade menn og kvinner, gutter og jenter - dette er en opplevelse en aldri glemmer.
Maken til landsbyliv har ingen sett - alle gleder seg etter sesongen med melking og
arbeid på setra. Så stolte alle er av buskapen sin da kyrne og kalvene marsjerer i
tog fra setra og heim til garden. Musikk fra tyrolerband nytes av både dyr og
skuelystne fest deltakere - i en ekte folkefest. Merk på bildet ved siden hvordan
kyrne er pynta med blomsterkrans på hodene. Jenter passer inn og i denne kulturen
og Tyrol tilbyr ellers det flotteste sykkel og turterreng som kan ønskes. Med
Taubane til turterrenget skal vi gå langtur i Alpene med vakker flora og passende
terreng. Sykling skal foregå i selveste Zillerdalen langs elva Ziller. For maken til
sykkeldag er sjelden, lett terreng, kjekke pauser og besøk på turen - en gledes dag
for jentene på tur. Ostesmaking på lokal meieri etc.
Dag 1
Kl.08.00
Kl.09.00
Kl.09.50
Kl.12.55
Kl. 14.30

Kl.19.30
Dag 2
Kl.07-10.00
Kl. 10.30

Kl.18.00
Dag 3
Kl.07-09.30
Kl.10.00

Kl.13.30
Kl.18.00
Kl.19.30

2. okt. STAVANGER -MÜNCHEN - ZILLERTAL - MAYRHOFEN
Fremmøte på Sola for innsjekk med Norwegian via Oslo til München.
Avgang med Norwegian til Oslo. ( mat kan kjøpes - eller ta med niste. )
Ankomst til Oslo - vi går transitt handler raskt taxfritt og går til gate.
Ved ankomst München drar vi videre direkte til flotte Achental til Tegernsee.
Vi spiser en litt sen lunsj på kjekke øl-stuen og restauranten
Bräustüberl, før vi fortsetter langs Tergernsee, kjører ned til vakre Inndalen og inn i
Zillertal. Innerst inne i dette viden kjente dalføret ligger kjente Mayrhofen.
Innsjekk på vårt kjekke Hotel Strass 4 **** midt i gågata i Mayrhofen. Kl.17.30
Ankomst til vårt 4**** hotell i Zillertal, hvor vi skal bo - neste 5 nettene.
Felles hyggelig velkomstmiddag på Strass Hotel
3. okt. SYKKELDAG - ( Vandre / Tog for den som ikke sykler )
Frokost på hotellet sammen i restauranten.
Samles vi for å oppleve Zillerdalen fra sykkelsete. Dette er en lett sykkel løype med
sykkelsti langs elva Ziller. Naturen rundt hefter seg i vårt minne - kan bare oppleves
her. Fjellene på begge sider av dalen reiser seg opp til 1500 -2000 meter - ikke rart
det er populært. Landsbyene klorer seg fast i fjellsidene og i bygda, hvor vi sykler. Vi
tar for oss av bygdas tilbud langs sykkelruta og legger opp til lunsj stopp i en av
landsbyene. Zillerbahn er alternativ for å være med gruppa for de som
ikke vil sykle. Anne Kari fikser alt dette. Gled dere - vi bruker dagen!!
Felles middag om kvelden.
4. okt. ZILLERTAL - ALPETUR HINTERTUX ( isbre) - MAYRHOFEN
Frokost på hotellet.
Buss fra hotellet ca. 40 minutters kjøring inn den trangere Tuxerdalen. At folk kan
bo her er uforståelig. Vi passerer taubaner, skiheiser, gards bruk i bratthenget,
snørasskjermer og spektakulær natur er stikkord. Dette er Tuxerdalen og Hintertux
er stedet der taubanen går opp til 2600 meter til isbreen. Alpinløypene er helårs
benyttet og vi kan om vi vil til topps med bane på Hintertuxer Gletscher, en
fantastiske isbre og derfra ser vi til tre land: Østerrike, Liechtenstein og Italia.
Lunsj i Hintertux før vi kjører tilbake til vårt hyggelige hotell Strass.
Vi forventer å være tilbake i Mayrhofen og hotellet i god tid før middag.
Felles middag og kos om kvelden.

Landsbyidyll i Tyrol
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Dag 4
Kl.07-10.00
Kl.10.00

Kl.19.30

5. okt. ZILLERTAL - ALMABTRIEB - FOLKEFEST
Frokost serveres på hotellet.
Etter frokost gleder vi oss i den aktive og befolka gata foran hotellet. Her
kommer snart kyrne, som har blitt jaga i timevis allerede fra Setra i 1750 2200 meters høyde for å komme tilbake til garden i dalen. Vi har musikk
underholdning og masser av sitteplasser utendørs med ute servering av
både mat og drikke. For en stemning. Ha fotoapparat eller mobil klar dette
er en opplevelse en aldri glemmer.
Felles middag på hotellet

Dag 5

6. okt. ZILLERTAL - GERLOSSPASS - MITTERZILL - KITZBÜHL- WÖRGEL

Kl.07-09.00
Kl.10.00

Kl.20.00

Frokost på hotellet.
Vår rundtur med buss går over Gerlospass på 1507 meter og mot Krimler
Wasserfall. Stopp ved Krimler for å se på dette flotte naturområdet. Videre
kjører vi fjellturen mot Mitterzill og velger Pass Thurn på over 1200 meter til
Kitzbühl.
Lunsj underveis ved Mitterzill på vei til Kitzbühl.
Stopp og fritid i Kitzbühl, før vi fortsetter videre tilbake til Zillertal.
På turen stopper vi og går gjennom denne interessante glass byen med
masser av bebyggelse fra Middelalderen. Her ved elva inn voks denne
byen seg tidlig rik på toll og avgifter fra forretningsfarende langs elva.
Deretter fortsetter vi tilbake til Mayrhofen og vårt kjekke hotell.
Avslutningsmiddag på vårt hotell.

Dag 6

7. okt. ZILLERTAL - MÜNCHEN - STAVANGER

Kl.07.00
Kl.07.45

Frokost raskt på vårt hotell før avreise.
Avreise fra vårt hotell i Zillertal mot München - vi kjører raskeste vei
tilbake til flyplassen for avreise med Norwegian via Oslo.
Innsjekk på Norwegian via Oslo ( ingen Security sjekk ).
Flyavgang fra München til Oslo med Norwegian.
Ankomst Oslo taxfree handel og videre til Stavanger.
Ankomst til Sola.

Kl.13.00
Kl.17.00

Kl.11.00
Kl.12.35
Kl.14.50
Kl.17.10

Pris pr. person i dobbeltrom ved 35 betalende

kr. 10 900,-

Inkludert i turen:

Tillegg på turen :

* Fly t/r SVG - MUCHNEN m. Norwegian m. bagasje og flyskatt
* Transfer via Tegernsee, sein lunsj på Bräustübrl ankomstdag.
* Transfer fra Mayrhofen tilbake til München v. hjemreise.
* 5 n. på Strass Hotell midt i 4**** midt i Mayrhofen
* 5 frokost, 5 middager og 4 lunsjer på turen
* Taubane Penkenbahnen, fottur i 2000 meter over Mayrhofen.
* Sykkeltur i Zillertal / Alternativ med Smalsporbane ( ikke syklende )
* Bussrundtur over Gerlos, Krimler, Kitzbühl og Rattenberg m. lunsj
* Dagsutflukt med buss til Hintertux Gletscher m. lunsj i Hintertux
* Tiroler Abend - Østerriksk fest i Mayrhofen
* Almabtrieb fest 5. oktober i Mayrhofen
* Reiseleder fra Idèreiser AS - Anne Kari T. Fossen

* Enkeltrom kr. 800,* Taubanen Hintertux
* Eventuelle entreer
* Sykkel leie.

HUSK:
Depositum faktureres med kr. 4200,- grunnet kontrakter fly og hoteller i topp sesong.
HUSK PÅMELDING: Navn i pass, fødselsdato og år, adresse, passnummer og holdbarhet.
HUSK:
Helsetrygdekort og forsikring som inneholder avbestilling ved sykdom.
Vi må ta forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Det være seg endringer i
valuta, avgifter, miljøavgift, flyskatt eller oljetillegg for turen planlagt for 2019. Endringer kan forekomme i dag til
dagsprogram værforbehold i Alpene. Likeledes må vi ta forbehold om endringer hos endring i dag til dag programmet. Depositum ved påmelding og avbestilling etter 1. juni faktureres turen fullt.
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