Vandretur i østerriske Grossarl.
I hjertet av Salzburger Land i Østerrike ligger den
lille byen Grossarl og dette området er midt i
blinken for den som er glad i å vandre i fjellet.
Spennende stier og storslåtte fjellruter, koselige
hytter og forfriskende vann ligger bare og venter
på å bli oppdaget av oss!
Vi skal bo på det 4-stjerners familiehotellet Alte
Post, som ligger i den gamle delen av byen.De
tilbyr flott utsikt til fjellene, rom av høy standard,
halvpensjon, svømmebasseng og spa.Hotellet er
sertifisert som et vandrehotell og tilbyr egne
guidede turer. Vi skal være med på 5-6 turer
denne uka. Hvis du heller vil vandre på egenhånd, kan hotellet foreslå turer og låne ut turkart, eller
du kan tilbringe tiden i byen.
Søndag 16.juni
Vi henter deg med buss og kjører til Gardermoen, der flyet går kl. 14:00. Vi flyr til Salzburg med en
liten mellomlanding i Wien. Ankomst Salzburg kl. 18:00. Her blir vi hentet av buss som bringer oss til
Grossarl, dette tar ca.1 time. Hotellet venter nå med en deilig middag.
Mandag 17-lørdag 22.juni
Disse dagene bruker vi som vi selv vil. Bli med på guidede vandreturer der hotellet stiller med egen
guide, eller få gode råd og kart for å ta turen på egenhånd. Det er også fint å tilbringe tiden i byen
eller ta gondolbanen opp på fjellet, der du finner et nydelig serveringssted.
Frokost og middag serveres i spisesalen på hotellet hver dag.
Søndag 23.juni
Vi bruker formiddagen i Grossarl før vi kl. 14:30 reiser til Salzburg, der flyet vårt har avreise kl. 18:30.
Også på denne turen har vi en liten mellomlanding i Wien før vi flyr hjem til Norge.
Bussen venter på Gardermoen for å kjøre oss hjem igjen.
Pris kr. 13.500,- per person, som inkluderer:
 Transfer tur/retur påstigningsstedet – Gardermoen
 Flyreisen tur/retur Gardermoen – Salzburg med mellomlanding i Wien
 Transfer tur/retur Salzburg - Grossarl
 Sju netter på Hotel Alte Post i dobbeltrom inkludert trådløst nettverk
 Gourmet halvpensjon: frokostbuffet og 5-retters middag med salatbar. Tre dager tilbyr
hotellet ettermiddagssnack
 5-6 guidede vandringsturer
 Tilgang til spa og fri bruk av basseng
 Reiseleder
Tillegg:
Enkeltrom kr. 2.100,Avbestillingsforsikring 675,-
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