Kitzbühel, Tyrolen 7 dagar

BESKRIVNING

RESEFAKTA

Kitzbühel, Tyrolen

Enkelrumstillägg: 990:-

7 dagar

Allt detta ingår: Resa i modern helturistbuss,

Med utgångspunkt Kitzbühel utforskar vi Tyrolen och

övernattning i dubbelrum med halvpension, dvs middag

södra Bayern. Här lockar en underbar natur med höga

dag ett till och med frukost dag sju. Utflykter enligt

berg och spegelblanka sjöar. Det ges tillfälle till både

program. Bor-, färje- och vägavgifter samt

lokala vandringar och utflykter till Porsches

reseledarservice. Övriga eventuella entré- samt

drömverkstad, ett bryggeri, ett vattenfall och en viltpark.

linbaneavgifter tillkommer.

Med andra ord en riktig drömresa.

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 Radisson Blu Fürst Leopold Hotel i Dessau, där vi även äter middag. Cirka 56 mil.

Dag 2 Dessau-Kitzbühel
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 här ska vi bo fyra nätter på det charmiga Q! Hotel Maria Theresia.
Hotellets läge gör det perfekt oavsett om man vill botanisera bland butikerna i centrum eller man vill ge sig upp i bergen.
Det ingår halvpension så vi får frukost och middag på hotellet varje dag och man kan njuta av hotellets sköna spa
avdelning med bastur och ångbad. Cirka 60 mil.

Dag 3-5 Tyrolen och södra Bayern.
Kitzbühel ligger på 762 meters höjd mellan topparna Hahnenkamm och Kitzbühler Horn som båda ligger mellan
1700-2000 meters höjd. Man blev tidigt en berömd vintersport ort som lockar både turisten som den professionella
skidåkaren. Även på sommaren är det många som vill åka hit och njuta av den vackra naturen. Här är fina vandringleder
och på somrarna arrangerar turistbyrån gratis guidade vandringar. Men man kan också med vandringskartan i hand ge
sig ut på egna äventyr. Föredrar man cykel så finns det el-cyklar att hyra och även här fina leder att ge sig ut på. Man
behöver inte klättra upp i bergen utan kan även ta en runda runt sjön Schwarzsee eller åka bergbanan upp och gå ner.
Vi får under vår vistelse möjlighet att uppleva när man hämtar hem korna från sommarens bete uppe i bergen och leder
dem längs gatorna hem till stallet.
Naturligtvis erbjuder vi även lite längre utflykter med bussen.
En utflykt är för alla motorintresserade när vi åker till Hans Peter Porsches drömverkstad. Här får vi ta del av hans
privata fordonssamling och det är allt från leksaksbilar till båtar, modelljärnvägar och riktiga sportbilar. Motorintresset
började med farfar Ferdinand Porsche som bidragit till samlingen med den av honom konstruerade Austro Daimler från
1922. Fadern Ferry utvecklade Porsche 356 och brodern Ferdinand Alexander designade Porsche 911 alla finns här att
se. Leksakssamlingen byggde Hans Peter upp när han själv fick barn och han är glad att få dela med sig av vad han
samlat på sig under årens lopp. Efter detta besök åker vi vidare till Weiningers bryggeri där man med lokala produkter
brygger öl sen 350 år tillbaka. Det är äkta hantverk fyllt av kärlek. Vi gör en rundtur och provar några av deras produkter.
Ca 20 mil.
En annan utflykt är en riktig höjdartur när vi åker in 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. För de som vill avslutar vi rundturen vid Vildparken utanför
Kitzbühel där man mot entré kan se närmare på några av de djur som lever vilt här uppe i bergen så som stenbock,
mufflon, hjort och lo. Här finns även fåglar, getter, yakar, marsvin med mera. Ca 17 mil.

Dag 6 Kitzbühel-Hannover

Efter en härlig frukost säger vi på återseende till Tyrolen och åker på snabba motorvägar förbi München och Nürnberg
norrut. Med stopp för fika och lunch längs vägen når vi på kvällen Hannover där middag och övernattning väntar på
Leonardo Hotel i Hannover. Cirka 78 mil.

Dag 7 Hannover-Hemorten
Sista dagen far vi vidare norrut och om tiden tillåter det så gör vi ett shoppingstopp innan vi når Puttgarden. Här tar vi
färjan över till danska Rödby och fortsätter över de danska öarna och Öresundsbron hem till Skåne. Med frisk alpluft i
lungorna och en stark längtan att återvända till det gemytliga Tyrolen är vi åter i Skåne på kvällen! Cirka 51 mil.
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