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Tur 40

Tur 41

TYROL, Zillertal

SYD-TYROL

I flere år har vi kjørt en høsttur til Tyrol 
og de siste år har vi lagt turen til Mayrho-
fen i Zillertal like øst for Innsbruck. 
Vi ligger iro i 5 netter på et trivelig hotell 
og har ulike utflukter. Det er også gode 
muligheter for å gå tur i fint alpeland-
skap. Vi tar en utflukt til Tyrols vakre 
hovedstad Innsbruck. På denne utflukten 

besøkes også Swarovski, som er en 
verdensledende produsent av krystall-
glass. Vi tar også en utflukt til Achensee 
hvor vi tar en flott båttur. Vi benytter 
Color Lines ferjer mellom Oslo og Kiel 
begge veger og får en overnatting i 
Tyskland hver veg, i Würzburg og 
utenfor Berlin.

10 DAGER kr 10.790,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 1.960,-
Tillegg singellugar tur/retur kr 900,-
Tillegg lugar med vindu kr 450,- per person

Avreisedato: 4.10
Avreisetidspunkt: Alt. 1, side 2
Prisen inkluderer:
• Color Line Oslo - Kiel tur/retur
• 7 hotellovernattinger
• 7 frokost
• 1 lunsj
• 7 middag
• Båttur Achensee

 Innsbruck

Achensee

På denne turen benyttes fly begge veger. 
Vi flyr sørover til München og retur skjer 
fra Venezia. Begge flyvningene er med 
Norwegian via Oslo. Bussturen starter 
i München på nordsiden av alpene. Vi 
kjører først frem til det kjente feriestedet 
Kitzbühl hvor vi overnatter i 2 netter. Vi 
fortsetter over Großglockner, et av de 
høyeste alpepassene. Vi kjører ned til Li-
enz og passerer grensa til Italia. Vi skal bo 
i 5 netter på Hotel Santer i Toblach i Syd-

Tyrol. Her kan vi kombinere rolige dager 
med gåturer i fint turterreng. Det blir 
også utflukter i nærområdet. Vi besøker 
Cortina kjent ferieby fra OL i 1956. Det 
blir utflukt i Dolomittene med flott alpe-
landskap mot Pordoipasset. Det blir også 
en utflukt til Merano og besøk i det flotte 
hageanlegget på Trauttmansdorff slott. 
På turen siste dag kjører vi til Venezia og 
tar fly tilbake på ettermiddagen.

8 DAGER kr 11.750,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.980,-

Avreisedato: 1.6
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - München
• Fly Venezia - Værnes
• 7 hotellovernattinger
• 7 frokost
• 7 middag
• Inngang Trauttmansdorff slott og hage

Pordoipasset

Lunsj på Hotel Santer, Toblach


