
Tyrolen Zillertal  7 dagar

BESKRIVNING

Tyrolen - Zillertal  

7 dagar

Tyrolen står för livsglädje, gemyt och storslagen natur.

På sommaren är de österrikiska alperna som vackrast

med snöklädda toppar, böljande blomsterängar,

kristallklara sjöar och ren luft. Vi bor i hjärtat av Tyrolen i

den charmiga lilla orten Stumm. Härifrån gör vi

spännande utflykter i den natursköna alpvärlden, tar oss

söderut mot den italienska gränsen vid Brenner,

besöker Tyrolens huvudstad Innsbruck samt åker upp i

bergen bland glaciärer där du kan kasta snöboll även på

sommaren!

RESEFAKTA

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. Färje- och

broavgifter, vägskatter, moms samt reseledare.

Tyrolerafton. Eventuella entréavgifter tillkommer

 



Dag 1  Hemorten - Göttingen 

Via våra anslutningsorter och Öresundsbron åker vi över de danska öarna till Rödby. Här tar vi färjan över till Puttgarden

och Tyskland. Under eftermiddagen passerar vi de tyska hansastäderna Lübeck och Hamburg innan vi kör förbi

Lüneburgerheden. På kvällen når vi Göttingen och förträffliga Best Western Parkhotel Ropeter för middag och

övernattning. Cirka 60 mil.

Dag 2  Göttingen - Stumm

Efter frukost fortsätter vi ner genom vackra Hessen och Bayern innan vi kommer till Österrike där vi möts av höga berg

och djupa dalar. Mot eftermiddagen anländer vi till den lilla idylliska byn Stumm, i hjärtat av Tyrolen. Säkert lockar en

promenad i den lilla bergsbyn för att insupa alpluften och njuta av de vackra vyerna innan middag och övernattning på

gemytliga Hotel zum Pinzger väntar. Cirka 65 mil.

Dag 3-5  Zillertal

Nu väntar hela tre dagar i Tyrolen och den österrikiska alpvärlden! Stumm är en gemytlig by belägen i härliga Zillertal.

Denna lilla vänliga tyrolerort ligger 600 m.ö.h. omgiven av majestätiska alptoppar och djupa gran- och tallskogar. Byn

bjuder på en spännande blandning av byggnader och blommor av alla de slag som du kan ströva omkring bland och

beundra, om du inte väljer att följa med på våra utflykter eller ger dig ut på någon av traktens vandringsleder. På våra

utflykter kommer vi en dag att åka över Alpernas drömväg, med sina natursköna vyer mot Brennerpasset och

Europabrücke på gränsen till Italien. Vi upplever den charmiga blandningen mellan de två länderna som bara finns här i

gränsområdet. Vi fortsätter sedan till Tyrolens huvudstad Innsbruck. Här ser vi praktfulla byggnader som Gyllene Taket,

Hofburg och Hofkirche. På vår heldagsalptur åker vi genom grönskande Zillertal och klättrar upp i bergen. Fantastiska

vyer möter oss, när vi passerar Gerlospass på cirka 1.500 meters höjd. En av dagens höjdpunkter blir besöket vid

Krimmler Wasserfall som är Europas högsta vattenfall. En riktig höjdarutflykt gör vi när vi tar oss in i den vackra

Tuxerdalen till Hintertux. Härifrån går glaciärbanan upp till Gefrorene Wand på 3.250 meters höjd, där skidåkning är

möjlig både sommar som vinter. Här ges det fri tid för egna vandringar i bergen. På kvällarna i Stumm serveras vi

läckerheter från det österrikiska köket. En av kvällarna får vi vara med om en typisk tyrolerafton med mycket gemyt,

sång, musik och folkdans. Kanske lär du dig också att joddla!

Dag 6  Stumm - Halle

Vi säger på återseende till Tyrolen och åker på snabba motorvägar förbi München och vidare norrut. Lagom till lunch gör

vi en avstickare in på Romantische Strasse och besöker den välbevarade medeltidsstaden Rothenburg ob der Tauber.

Via Nürnberg fortsätter färden mot Halle för middag och övernattning på Tryp by Wyndham Hotel. Cirka 60 mil.

Dag 7  Halle - 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 60 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


