ØSTRIG – WAGRAIN
FORÅRET 2018
12-19 MAJ
8 DAGE

Udsigt over Wagrain

Salzburger Land i Østrig kalder Langelændere og andet
godtfolk, som holder af gode rejser. En vidunderlig
bjergverden, godt vejr (forhåbentlig), gode udflugter,
et rigtig godt hotel med alletiders hotelvært, god mad,
godt socialt samvær med søde mennesker, en god
bus.
Vi har blandet ingredienserne til alle tiders tur til
Østrig på det allerbedste tidspunkt af året.
Det bliver den sidste sognerejse, som vi arrangerer
mens Annalise er sognepræst på Langeland, så vi
håber på stor opbakning til denne dejlige rejse.
HOTEL
Vi bor i 5 dejlige dage på det supergode hotel ENZIAN,
som er beliggende
midt
i
den
charmerende
bjergby Wagrain.
Hotellet har fine
værelser, et rigtig Hotel ENZIAN
godt køkken og vores hotelvært Wolfgang sørger for
hygge med sin harmonika og arrangerer Bauernbuffet,
grillaften, valgmenu og andre spændende aktiviteter.
Hotellet har wellness-område med sauna og bio-

kabine samt stort opholdsrum. Der er gratis
internetforbindelse i hotellets opholdsstue.
BUS
Vi kører sædvanen tro i en dejlig 4**** (måske
5*****) luksusbus med alle bekvemmeligheder,
såsom toilet, buskøkken med kaffemaskine, køleskab,
flysæder, klimaanlæg, læselys, fodstøtter og armlæn.
Der vil være mulighed for indkøb til populære priser af
Øl, vand, vin (rød-rosé-hvid), bitter, gin-tonic, samt
kaffe-thé – cacao , lumumba og Irsk kaffe i bussen .
Vi holder som altid pauser hver ca. 2.5 timer. Kørslen
gennemføres
efter
køre—og
hviletidsbestemmelserne. Der er mulighed for at købe
kaffeabonnement ( gælder kaffe/thé og kage/frugt på
hele rejsen ) til kr. 80 pr. person.

DAG 1, lørdag den 12. maj
Vi kører fra Longelse Præstegård kl. 06.00 og der vil
være mulighed for påstigning efter nærmere aftale
ved busterminalen i Rudkøbing, i Svendborg v/
motorvejen, i Odense v/ motorvejen og ellers langs E
20 og E 45. Vi spiser morgenbakker (bakke med
rundstykke, smør, spegepølse, rullepølse og ost) samt

juice og kaffe/thé undervejs på motorvejen. Der kan
købes morgenbitter i bussen.
I frokostpausen spiser vi Margit’s dejlige sandwiches
fra Spodsbjerg Badehotel. Vi kører, med passende
pauser via Hamburg, Hannover, Braunschweig,
Magdeburg, Halle, Leipzig, Nürnberg til Greding
(beliggende halvvejs mellem Nürnberg og Ingolstadt)
hvor vi ,efter lidt sen ankomst, spiser aftensmad og
overnatter på Hotel Schuster***.
DAG 2, søndag den 13. maj
Efter tidlig morgenmad og afgang fra Greding kører vi
via Ingolstadt og München til den tysk-østrigske
grænse, som vi passerer ved Salzburg. Herefter er der
kun ca. 70 km til vores opholdsby WAGRAIN, hvor vi
spiser frokost og skal bo de kommende 6 nætter på
det dejlige bjerghotel ENZIAN*** www.enzian.at ,
som ligger midt i Wagrain og er bygget helt i den
kendte Østrigske bjergstil.
Der er ingen tvivl om, at hotelpersonalet, med vores
hotelvært Wolfgang i spidsen vil forkæle os i de
kommende 6 dage.

Om eftermiddagen går vi – sammen med Wolfgang en
tur i Wagrain for at lære byen nærmere at kende. Vi
spiser (som de øvrige 5 dage) valgmenu på hotellet.
DAG 3, mandag den 14. maj
I dag kører vi en tur i bjergene,
hvor vi skal opleve den typiske
Østrigske
ALM,
med
bjergfrokost, harmonikamusik
og dans i en rigtig bjerghytte
Hygge på Almen

på Almen. Vi er tilbage midt på eftermiddagen, som
herefter er til fri disposition.
DAG 4, tirsdag den 15. maj
Dagen byder på endnu en spændende udflugt, nemlig
til Zell am See med de berømte KAPRUN dæmninger
og vandreservoirs i Salzburgs Alper. Vi kører i små
minibusser op til dæmningerne og videre med
Europas største diagonale
elevator på til toppen.
Herefter igen med bus til
Wasserfallboden
reservoir
og
Mooserboden reservoir –
midt

i

den

mest

Wasserfallboden

fantastiske Østrigske bjergverden. Vi spiser frokost i
bjergene inden vi får tid til en lille spadseretur i den
dejlige By Zell am See, som navnet siger beliggende
ved den meget smukke sø af samme navn.
DAG 5, onsdag den 16. maj
Dagen byder på endnu en kæmpeoplevelse, nemlig
den fantastiske køretur på ”Hochalpenstrasse”, med
de mange hårnålesving op til Østrigs Højeste bjerg
Grossglockner (3.798 meter højt). Hochalpenstrasse
blev oprindeligt projekteret i 1924 og bygget i årene
1929 – 1935. Det er
en privatejet vej,
som man betaler
for at benytte.

Grossglockner Hochalpenstrasse

Efter et storslået view mod Grossglockner (afhængig
af vejret, ligesom Grossglockner Hochalpenstrasse kan
være lukket, vejrbetinget d. 16 Maj) kører vi ned imod
dalen ved foden af Grossglockner, hvor vi finder den
smukke bjerg-valfartsby Heiligenblut. Her spiser vi
frokost og går en tur i byen
inden vi kører den modsatte vej
tilbage via Grossglockner og
hjem til Wagrain.
Heiligenblut

DAG 6, torsdag den 17. maj
Dagen i dag er afslapningsdag i Wagrain. Gå en tur i
den dejlige bjergby, drik et glas fadøl eller en kop kaffe
i byen, tag en tur med gondolliften op i bjergene eller
slap af på hotellets terrasse – Valget er Jeres.
DAG 7, fredag den 18. maj
Vi skal i dag sige farvel til
Wagrain og vores vært
Wolfgang.
Efter
tidlig
morgenmad læsser vi vore
madpakker i bussen og kører
mod grænsen ved Salzburg,
Hotel Rennschue

videre via München og Nürnberg, hvor vi tager en
anden vej hjem end på udturen, nemlig via Augsburg,
Kirchheim, Kassel til Göttingen, hvor vi spiser
aftensmad og overnatter på hotel Rennschuh***.
DAG 8, lørdag den 19. maj
Vi spiser tidlig morgenmad og kører så, med passende
pauser, mod Hannover, Hamburg og Padburg. I
Harrislee gør vi et indkøbsstop ved Otto Duborg,
inden vi kører til Røde Kro, hvor vi spiser en
kombineret frokost/aftensmad på kroen inden

hjemturen til Longelse Præstegård, hvor vi forventer
at ankomme kl. ca. 19.30 efter en rejse til bjerglandet
Østrig med mange dejlige oplevelser.
Pris og hvad er med i prisen ??
Rejsens pris er kr. 6995.00 og
prisen includerer følgende:
Kørsel i moderne turistbus som
beskrevet her i programmet
Morgenmad dag 1
Frokost (sandwich) dag 1
7 x ½ Pension på *** hoteller
Frokost dag 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +
Frokost dag 7 – madpakke fra hotel.
Frokost/aftensmad dag 8
2 Professionelle chauffører
2 professionelle rejseledere
Rejsens pris kr. 6995.00 betales som følger:
Depositum kr. 2000.00 betales ved tilmelding.
Restbeløbet kr. 4995.00 indbetales senest d. 20.
Marts 2018 på rejsens konto i Fynske Bank,
Rudkøbing afd. Konto nummer 0860 8159411312
Tillægspris for enkeltværelse er kr. 900.00

Tilmelding hos Annalise på mail anba@km.dk eller
Jacques på mail jacques1@live.dk
eller på mobil
40732986 eller 31771335
Vi håber at se rigtig mange rejseglade mennesker på
denne tur!!!
Annalise & Jacques

