Østrig - Maria Alm 8 dage
Naturoplevelser i særklasse

3 enorme bjergkæder – Steinerne Meer, Hochkönig og
Hohe Tauern - omgiver Maria Alm og giver landsbyen dens
helt egen charme. Den gæstfri befolkning står klar til at
byde os velkommen. Vi har fundet et dejligt familiehotel i
Maria Alm med blomster i altankasserne, venlig betjening
og god forplejning.

1. dag - Danmark - Midttyskland
Vi kører til grænsen, hvor vi laver et lille ophold og derefter med
passende pauser fortsætter til vort overnatningshotel midt i
Tyskland, hvor vi også får aftensmad.
2. dag - Midttyskland - Maria Alm
Efter en god nats søvn og et solidt morgenbord tager vi
plads i bussen og fortsætter sydpå gennem Bayern. Sidst på
eftermiddagen er vi fremme i Maria Alm.
UDFLUGTER & OPLEVELSER
Kapruner Stausee og Hohe Tauern
Efter morgenmaden kører vi til Kaprun, hvor der venter en
naturoplevelse af de helt store. Vi skal med specialbus til Europas
største transportplatform, hvorfra vi hæves op ad bjergsiden.
På den øverste strækning kører vi igen med specialbus gennem
bjergtunneler op til den opdæmmede sø i Nationalparken Hohe
Tauern, en af Europas største af slagsen. Her spadserer vi på den
store dæmning, beundrer det enestående bygningsværk, nyder de
storslåede omgivelser og udsigten til bjergene. Herefter går turen
tilbage til Maria Alm.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
07/08 - 14/08
A
Pris for 8 dage:
Tillæg for enkeltværelse:

Kr.
Kr.

6.995,900,-

I prisen er inkluderet:
Kaffe og rundstykke 1. dag
7 x Hotelovernatninger
7 x Morgenmad
7 x Aftensmad
1 x Musikaften
Specialbus til Kaprun
Elevatorlift ved Kaprun
Udflugter ifølge programmet
Tilkøb:
Frokostpakke 1. dag

Kr.

60,-

Valuta: Euro
Hotellet:
Hotel Lohningerhof
Hochkönigstraße 29
5761 Maria Alm
Tlf.: 0043 6584 7855
Hotel info: Hotel Lohningerhof er et dejligt
4-stjernet familiehotel, som drives af tredje
generation. Et hyggeligt hotel beliggende
i hjertet af Maria Alm. Samtlige værelser er
udstyrede med balkon, opholdsområde og
badekåber. Der er elevator på hotellet samt
spa og afslapningsområde.

Hygge i Maria Alm og Hochkönigbjergene
Vi holder fri om formiddagen og hygger os i byen. Over middag
kører vi til den højt beliggende Riederalm med vild natur, og
udsigten til Hochkönigbjergene er i særklasse. Et ophold ved
den hyggelige Almhytte giver os mulighed for at prøve stedets
specialiteter i form af forskellige oste og spæk - krydret med den
pragtfulde natur omkring os.
Zell am See
Den hyggelige ferieby Zell am See ligger mellem Zeller søen og
Schmittenhöhe bjergene og er omgivet af høje bjerge og grønne
bakker. Den charmerende by med snævre stræder i centrum
indbyder til en slentretur eller til en stille stund på en af de mange
fortovscaféer og til at indsnuse atmosfæren på byens torv og
betragte folkelivet. Zell am Sees gamle bykerne ligger på halvøen i
Zellersee og er en turistattraktion både sommer og vinter.

Grossglockner - Hochalpenstrasse
En rigtig panoramatur venter os i dag. Gennem betagende
bjerglandskaber kører vi ad den berømte GrossglocknerHochalpenstrasse op til Franz-Josepss-Höhe og lader os endnu en
gang bjergtage af udsigten. Vi fortsætter ad en af de smukkeste
og mest imponerende bjergveje i Europa med Østrigs højest
beliggende bjergpas. I den idylliske bjerglandsby Heiligenblut
holder vi en lille pause. Turen tilbage mod Maria Alm går gennem
Østrigs betagende landskaber.

7. dag - Maria Alm - Midttyskland
Efter morgenmaden pakker vi bussen, tager afsked med hotellet og
kører med passende pauser til vort overnatningshotel i Midttyskland.
Her arrangerer vi en hyggeaften med musik.
8. dag - Midttyskland - Danmark
Vi fortsætter mod nord fra morgenstunden, holder pause ved
grænsen og når frem til vore hjembyer først på aftenen.
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6.995,8 dage

