TÄNK MILJÖSMART – ÅK BUSS MED OSS PÅ
VANDRINGSRESA TILL ÖSTERRIKE

VANDRINGSRESA TILL HOPFGARTEN 7 – 15 SEPTEMBER
HOPFGARTEN
Hopfgarten är en vacker liten by i Tyrolen med 5500 invånare.
Med 7 andra små byar är Hopfgarten en del av Österrikes största liftsystem,
SkiWelt.

Själva byn Hopfgarten är inte så stort, men har ändå en del mysiga gator där
man kan hitta många kaféer och restauranger. Det finns också ett par butiker
att shoppa i och ett bageri/konditori.
Österrike på sommaren har mycket att erbjuda med olika aktiviteter,
upplevelser och den vackra naturen.

Dag 1.
Avresa från Fjärås eller annan ort under vägen. Vi åker genom Danmark och
vidare med färja över till Puttgarden. Därifrån så åker vi vidare till Hannover,
där vi stannar för en natt. Vi bor på det centrala Hotel Mercure Hannover Mitte

.
Middag på hotellet.

Dag 2
Efter frukost fortsätter vi bussresan mot Hopfgarten.
Lunch stopp under vägen. Ankomsten till Hopfgarten är beräknat till klockan
20:00 incheckning sedan äter vi middag på Gasthof Oberbräu.

Dag 3
Efter frukost samlas vi utanför Gasthof Oberbräu för att börja vår vandring. Vi
vandrar till Borgen och vidare till schwimbad, vi stannar på en drickpaus. Efter
det är det tid för lunchn (ingår ej), egen fångad forell eller kanske ”kallte
platte”.

Efter lunchen vandrar vi vidare till Hocha där det blir snappsprovning för dom
som vill.
På kvällen blir det middag på Gasthof Oberbräu.

Dag 4
På tisdagen efter frukost mötts vi upp klockan 10:00 på Sports Parkering och
åker vi vidare till Wolfsklamme Karwendel. Där blir det vandring upp till det
vackra St. Georgenberg Kloster & Wirtshaus, cirka 2 timmarsvandring.

Här kommer det finnas tid för lunch innan vandringen tillbaka. Åter till
Hopfgarten under eftermiddagen. Middag på Gasthof Oberbräu på kvällen.

Dag 5
Efter frukosten mötts vi upp vid liften. Där ifrån åker vi lift till Tenne. Vandra
förbi sjön över till Brixen och Filzalmsee för att äta picknicklunch (ingår i resan)
Där har man möjlighet i att bada i vackra Filzalmasee.

Från Filzalm kan man antingen vandra eller ta liften ner till Brixen och
lokalbuss till Hopfgarten.

Middag på Gasthof Oberbräu på kvällen.

Dag 6
Egen tid för valfria aktiviteter. Passa på att cykla med el cykel upp till Hohe
Salve eller vandra upp till Rigi. Det finns också möjligheter att ta tåget till
Kitzbühl och uppleva denna vackra stad.

Middag gemensamt på kvällen och denna kväll serveras” Schweinhaxe” (vid
önskemål finns också ett vegetariskt alternativ)

Dag 7
Idag blir det vandring vid Westendorf. Vi samlas på Sport Parkering klockan
10:00 för avresa med buss. På dagen stannar vi för lunch (ingår ej).

På kvällen blir det middag på Gasthof Oberbräu .

Dag 8
Frukost och avresa från Hopfgarten och Österrike.
Vi färdas över det vackra Sydtyskland och dess vinodlingar.
Här kommer vi att göra ett stopp för vinprovning i Pfalz.

Lunch under vägen.
Övernattning och middag i Baunatal. GenoHotel.

Dag 9
Tidig frukost och avresa mot Puttgarden -Rödby och sedan HelsingörHelsingborg.
I beräknar att vara i Fjärås 21:00

Pris:

8995: - avser del i dubbelrum
Tillägg: Haus Lukas: 300:-/person
Sport Resort Hohe Salve****: 2250:-/person
I priset ingår:

- Resa med helturistbuss från KE´s Bussar, färje o vägskattsavgifter
- 1 övernattning inkl. halvpension på Hotel Mercure Hannover Mitte,
1 övernattning inkl. halvpension på GenoHotel, Baunatal
- 6 övernattningar inkl. halvpension på Gasthof Oberbräu i Hopfgarten
- Bergbahn Erlebnis-Card 5 dagar
- Inträden
- Snappsprovning i Hocha, Picknnick i Hochbrixen, Vinprovning i Pfalz
- Reseledare/vandringguider hela resan

För att underlätta vandringarna kan vi rekommendera grova skor eller
vandringskängor. Vandringsstavar kan underlätta vandringen. Samt så är
ryggsäck bra att ha med samt en vattenflaska, regnskydd och plåster.
Att ha en god grundkondition är viktigt för att kunna njuta av vandringarna.

För bokning och förfrågningar kontakta
info@nhresor.se alternativ info@catravelnordic.com

.

