
Kirchberg med Örnnästet

BESKRIVNING

Kirchberg med Örnnästet

7 dagar

I hjärtat av Tyrolen kopplar vi av i den rena alpluften. Vi

åker till Hitlers &rdquo;örnnäste&rdquo;, nationalparken

Hohe Tauern och det ljuvliga Salzburg. Det blir även tid

för att skämma bort sig själv och njuta av hotellets SPA

eller ge sig ut på en vandring i bergen.  

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 990:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch/wc. Halvpension,

d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag sju. Utflykter

enligt programmet inkl entré och transfer till Örnnästet.

Färje- och broavgifter, vägskatter, moms samt

reseledare.  Eventuella entré- samt linbaneavgifter

tillkommer.



Dag 1  Hemorten - Dessau

Vi reser via Öresundsbron och färjan från Gedser till tyska Rostock. Färden går sedan förbi Berlin och Potsdam ner till

Dessau. Här bor vi vår första natt på Fürst Leopold Hotel, och här väntar även kvällens middag. Cirka 65 mil.

Dag 2  Dessau - Kirchberg

Efter frukost fortsätter vi ner genom södra Tyskland förbi Nürnberg och München till den österrikiska gränsen. Härifrån

är det inte långt till de kända Kitzbühler-alperna och den charmiga orten Kirchberg i typisk Tyrolerstil belägen i hjärtat av

området. Här bor vi i fyra nätter på Hotel Zentral, ett personligt hotell med god service. Det ingår halvpension så vi får

frukost och middag varje dag. Cirka 60 mil.

Dag 3-5  Kirchberg

Nu väntar några härliga dagar i Tyrolen. En av utflykterna går till det vackra Salzburg som vi känner igen bland annat

från filmen Sound of music. Här strosar vi runt, njuter av utsikten och köper kanske med oss några läckra Mozartkulor.

En annan tur går till Bayern, där vi tar den slingrande vägen med specialbuss upp till toppen av Kehlstein. Här uppe

ligger Hitlers så kallade Örnnäste som inte var någon försvarsanläggning utan snarare en representationsvilla med

fantastisk utsikt över Königsee. Det finns förstås möjlighet för den som vill att hoppa över en utfärd och istället stanna

kar i Kirchberg och vandra, cykla eller bara njuta av hotellets SPA avdelning.

Dag 6  Kirchberg - Kassel

Vi säger på återseende till Tyrolen och åker på snabba motorvägar förbi München och vidare norrut. Med stopp för fika

och lunch längs vägen når vi Kassel på kvällen för middag och övernattning på Wyndham Garden Hotel Kassel. Cirka

60 mil. 

Dag 7  Kassel - Hemorten

Sista dagen far vi vidare mot Puttgarden, där vi tar färjan över till danska Rödby. Vi är åter i Skåne på kvällen, med frisk

alpluft i lungorna och en stark längtan att återvända till det gemytliga Tyrolen! Cirka 65 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


