8 dage Østrig
Lørdag d. 11. – lørdag d. 18. juli 2020

Schmittenhöhe – Zell am See Hotel Pinzgauerhof

Königssee
Dag 1:

Kl. 07.00 afrejse fra Clausens Busser Frifelt + opsamling, efter endt opsamling
forsættes turen gennem Tyskland med passende pauser mod vores
overnatningshotel. kl. 19.00 ca. aftensmad på hotellet

Dag 2:

Kl. 8.00 efter morgenmaden, pakkes bussen og turen fortsættes med passende
pauser mod Østrig.
Inden vi forlader Tyskland, tager vi en lille afstikker til Nationalparken Berchesgarden,
hvor den verdensberømte sø Königssee ligger, midt i Berchtesgaden bjergene, som
danner det ideelle billede af det bayerske landskab.
Vi holder pause ved søen, så vi kan nyde de fantastiske omgivelser.
Derfra kører vi ca. de sidste 1,5 times kørsel frem mod vores hotel ved Zell am See
I Østrig
Kl. 19.00 ca. aftensmad efter indkvartering.

Dag 3

kl. 09.00 ca. afg. fra hotellet efter morgenmaden, hvor vi tager en dag i nærområdet.
Efter en kort køretur med bussen, tager vi svævebanen op til Schmittenhöhe.
Schmittenhöhe ligger i ca. 2000 meters højde over havet, her skal vi nyde den
fantastiske udsigt, gå rundt i området og senere tage liften tilbage til Zell am See.
Ca. kl. 14.00 mødes vi ved bussen og kører hen til søen, hvor vi skal på en sejltur på
Zell am See søen.
Kl. 15.30 ca. kører vi tilbage til hotellet og har resten af dagen fri på egen hånd samt
senere aftensmad på hotellet.

Salzwelten Hallein

Hellbrunn Wasserschloss

Grossglockner Hochalpenstrasse

Dag 4

kl. 08.15 afg. fra Hotellet, hvor vi har ca. 1,5 times kørsel inden vi er fremme ved
Hallein bei Salzburg, hvor vi oplever en af verdens ældste saltminer åben for besøg.
En spændende historisk tur ind i en saltmine, der har været i brug flere tusinde år.
Turen foregår med minitog, til fods og evt. med båd på en underjordisk saltsø. En
kæmpe oplevelse. Efter Saltminebesøget er der tid til frokost inden vi mødes ved
bussen.
Kl. 14.00 ca. afg. fra Saltminen mod Hellbrunn.
Kl. 14.30 ca. starter rundvisning på Hellbrunn, som er ærkebispernes lystslot.
Vi skal på rundtur i den fortryllede have med guide og opleve de morsomme
vandkunstner og det mekaniske teater, som er vanddrevet.
Kl. 16.00 ca. slutter besøget på Hellbrunn og vi kører tilbage til hotellet,
hvor aftensmaden venter.

Dag 5

kl. 09.00 ca. afg. fra hotellet på udflugt til Grossglockner. Et af Østrigs mest besøgte
bjerge 3.798 m. høj. Vi kører ad smukke bjergveje op til et udsigtspunktet Kaiser
Franz Josefs-Höhe, hvor der er udsigt til Østrigs højeste bjerg Grossglockner.
I sammen område ligger Østrigs største gletcher Pasterze, som er ca. 8 km. lang.
En smuk panoramatur i Alperne, hvor vi med held kan se nogle af områdets dyr, som
murmeldyr, Ibex m.m.
Vi forventer at være retur på hotellet til kaffetid.

Dag 6

kl. 09.00 afg. fra Hotellet. Vi skal besøge Kaprun bjergreservoir en imponerende
verden af vand, sten og elektricitet. Vi kører ca. 30 min. til p-plads ved opkørsel
til det opdæmmede reservoir. Dæmningen ved Mooserboden er 107 m høj og
næsten 500 m lang. Det spænder over dalen og er synlig langvejs fra. Vi har et
imponerende udsigt til dæmningen fra en af de specialbusser, der tager os op til
besøgscentret, herfra er der stadig 2 etaper mere, først med Europas største skrålift
og sidst igen med specialbus op i ca. 2.000 meter højde, hvor toppen af dæmningen
ligger og den fantastiske udsigt nydes med madpakke eller restaurantbesøg.
Senere er vi tilbage ved foden af bjerget, hvor bussen venter og kører retur til
Hotellet ank. ca. kl. 16.00

Kaprun bjergreservoir

kæmpe bjerglift til bjergreservoir

Zell am See

Dag 7

Efter morgenmaden pakkes bussen og turen går tilbage til overnatningshotel i
Tyskland med ankomst til aftensmaden.

Dag 8

Efter morgenmaden fortsættes turen nordpå, med indkøbsstop hos grænsebutik inden
vi kører ind i Danmark.

Hotel Østrig:
Hotel Prinzgauerhof*** beliggende ca. 2 km. fra Zell am See centrum
Kitzsteinhornstraße 3 . A-5700 Zell am See .
Har Elevator
Spabad/jacuzzi og Sauna
Fri Wifi
Hotel Tyskland:
Gode overnatningshoteller med bad og toilet beliggende tæt på motorvejen.
Med i pris: 8 dages bustur med rejseleder, Hotel 2 nætter i Tyskland med ½-pension og
hotel 5 nætter i Østrig med morgenmadsbuffet, mulighed for smørselv madpakke til
frokost, aftenbuffet inkl. fri drikkevarer (fadøl, husets vin, lokal spiritus, sodavand
, kaffe og the) fra kl. 18.00 – 21.00, alle nævnte udflugter inkl. entreer samt
musikunderholdning en aften og indbetaling til rejsegarantifonden
Pr. pers. i dobbeltværelse
Pr. pers. i eneværelse

kr. 6.495,00
kr. 8.645,00

NB:

Vi tager forbehold for at udflugtsrækkefølgen i Østrig kan ænders, hvis vi vurderer
vejret og andre forhold, gør at dagen bedst egner sig til en anden af de planlagte ture.

Betaling:

ved tilmelding skal vi bede om depositum på kr. 1.000,- pr. person
, som bedes indbetalt til vores bankkonto senest 8 dage fra modtagelse af
rejsebekræftelse.
Fra Danmark - Konto nr. 9839 - 230146
Fra Norge - Iban nr. DK08 9839 0000 230 146 + BIC: BBRODK21
HUSK: oplys dit rejsebevis nummer sammen med indbetalingen
Restbeløbet skal indbetales senest den. 11. maj 2020.

Afbestillingsregler:
Mere end 90 dage før afrejse – hele beløbet refunderes eksklusiv adm. gebyr på kr. 250,- pr. pers.
Fra 90 dage til 60 dage før afrejse – er depositum på kr. 1.000,- pr. pers. tabt.
Fra 59 – 31 dage før afrejse er 50 % af turens pris pr. pers. tabt
Fra 30 dage og indtil afrejse er hele turens pris tabt.

Rejsearrangør:
Clausens Busser ApS, Algade 14, 6780 Skærbæk www.clausens-busser.dk
Mail info@clausens-busser.dk tlf. 0045 74 75 72 15
Rejsegarantifonden nr. 939

