
Transport 
 Kørsel i moderne 4 * turistbus med plads til 52 personer 
 Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør 
 Alle regler om køre- og hviletid overholdes 
 Bussen må benyttes til udflugter i henhold til program og inden-

for reglerne om køre- og hviletid  
 
Rejseleder  
• Dansk rejseleder på hele turen 
 
Indkvartering / forplejning 
 1 x mellemovernatning på udrejsen  
 2 x mellemovernatning på hjemrejsen  
 5 x overnatning på Hotel Alphof ***+  
 8 x morgenmad 
 8 x middag 
 Morgen mad på færgen på udrejse 
 
Diverse inkl. i prisen 
 Bustransport i forbindelse med udflugter 

 Entré til Alpenspektakel 

 Tur med Svævebane til Hanenkamm-bjerget 

 Specialbus og entré til ”Ørneborgen” 

 Bompenge / personafgift til Grossglockner og Greisner Alm 
 Bustransport i forbindelse med udflugter 
 Div. skatter, moms, parkeringsafgifter og bidrag til Rejsegaran-

tifonden 
 
Ikke inkl. 
• Frokoster, drikkevarer, yderligere entréer etc. 
 
Pris og evt. tillæg 
 Pris pr person i dobbeltværelse   kr.  5895,-  
 Tillæg for enkeltværelse              kr.    895,- 
 

Information / tilmelding ved henvendelse til:    
Birte Olsen tlf. 5695 0242 tilmelding fra 1. november 2010 og indtil  

d. 1. februar 2011. 
Der bliver fremsendt bekræftelse og girokort fra Panter Rejser  

 
Forbehold for ændringer i programmet 

Arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524 
www.PanterRejser.dk 

FOA´s E og P Klub 
 

Østrig  
Tyrol 

10. - 18. september 2011 

9 dages busrejse inkl. udflugter og 
halvpension 

Tyrols bjergverden hører til de mest elskede feriemål i Europa. 
Sneklædte bjerge, grønne dale, brusende vandfald og flader, 

hyggelige og romantiske byer det er, hvad du finder i  
dejlige Tyrol! 

Vi skal bo i den lille hyggelige by Kirchdorf i udkanten af  
St. Johan. De høje bjerge ”Wilder Kaiser" og "Kitzbuhler Horn" 

omgiver denne dejlige tyrolerby.  
Det familiedrevne Hotel Alphof har restaurant, bar og wellnes 

afdeling med sauna og boble bad.  

Samtlige værelser har bad/toilet, tv og telefon.  

 



1. dag: Efter opsamling kl. 6.30 i Rønne, sejler vi med færgen til 

Sassnitz kl. 7.30, her får vi morgenmad ombord. Vi ankommer til 
Sassnitz kl. 11.00 og kører så gennem Tyskland med pauser under-
vejs, til vores overnatningshotel omkring Halle. 

 
2. dag: Straks efter morgenmaden fortsætter vi gennem det 

smukke sydtyske landskab, der vil være frokostpause i Bayreuth. 
Videre til München. Midt på eftermiddagen passerer vi grænsen til 
Østrig ved Kufstein. Straks derefter ankommer vi til Hotel Alphof, 

hvor vi skal bo i 5 nætter. 
 

3. dag: Formiddagen bringer os op i højderne til Greisner Alm, 
hvor den flotte udsigt og formiddagskaffen kan nydes. På eftermid-
dagens udflugt kommer vi til en af de mange Tyroler-byer, den 

mondæne Kitzbühl. Man kan herfra tage svævebanen op til Hah-
nenkamm-bjerget, og danne sig et overblik over Tyrols fantastiske 

bjergverden.  
 
4. dag: Kehlsteinhaus, måske bedre kendt som "Ørnereden", blev 

bygget som 50 års fødselsdagsgave til Adolf Hitler. Det er muligt at 
besøge stedet fra Berchtesgarden enten til fods, eller med en helt 

speciel bustur, de 6,5 kilometer op til p-pladsen. Herfra klarer ele-
vatoren de sidste ca. 125 meter af transporten. På en klar dag er 
der en storslået udsigt og efter besøget vil man forstå, hvorfor Hit-

ler kun kom der få gange - han havde højdeskræk! Fra Berchtesga-
den er der kun få kilometer til Königssee. Søen er omgivet af Alper-

ne og har en utrolig flot farve, som kommer fra mineralerne i de 
omkringliggende bjerge. Mulighed for at tage en bådtur eller gå på 

oplevelse i byen, hvor restauranter og butikker frister med alt hvad 
turister kan ønske.   
 

5. dag: Fridag - Tid til at nyde de dejlige omgivelser omkring ho-
tellet og i Kirchdorf. Om eftermiddagen tager vi den lokale rutebil 

til nabobyen Sankt Johan. Om aftenen tager vi til Westendorf for at 
opleve orkestret ”Alpenspetakel”.  

Højdepunkter:  
 Grossglockner Hochal-

penstrasse  
 ”Alpenspetakel” 
 Hitlers Ørnerede  

 
 Königsee  

 Tur med svævebane 
 Grillaften på terrassen  
 Salzburg  

 
6 dag: En rigtig panoramatur venter os i dag. Gennem betagende 

bjerglandskaber fører den berømte Grossglockner-
Hochalpenstrasse "højalpevej” gennem mere end 30 hårnålesving 
op til Franz-Josefs-Höhe, hvorfra der er en betagende udsigt mod 

Grossglockner. Den store gletsjer kan nås til fods og udstillingen 
"Grossglockner" er også et besøg værd. Der bliver også tid til at 

nyde den storslåede natur!  
 
7. dag: Så må vi tage afsked med vores dejlige hotel og sige farvel 

til vor værtspar for denne gang. 
Vi besøger Wolfgang Mozart´s fødeby Salzburg. Byen ligger ved 

Salzach-flodens bredder ved Alpernes nordlige grænse og den indre 
gamle bydel er præget af mange kirker og tårne i barokstil. Mo-
zart´s fødehjem og barndomshjem er blandt de mest populære ak-

tioner. 
Ved aftenstide kommer vi til overnatningshotellet i Tyskland. 

8. dag: Efter morgenmad kører vi videre op gennem Tyskland, til 

vi når vores sidste overnatningshotel, syd for Rügen.  
 
9. dag: Efter morgenmad kører vi det sidste stykke til færgen i 

Sassnitz, hvor vi skal med kl. 11.25. Vi vil være i Rønne igen ca. kl. 
15.00. 

 
Hotelfakta: 

Det familiedrevne Hotel Alphof har restaurant, bar og wellness af-
deling med sauna og boble bad til fri afbenyttelse. Alle værelser har 
bad og toilet, TV og telefon. Elevator. Stor morgenmadsbuffet, 3 

retters middag med salat og forretsbuffet samt en grillaften eller 
”Bauernbuffet” med musik. 

 

www.alphof.com 


