Utgåva 2018-10-16

BTR Resor

Österrikeresa sommar 2019 - upplevelseresa 10 dgr

Resmålet är Stubacher Hof www.stubacherhof.com i Uttendorf där vi kommer att bo en vecka med
halvpension.
Resans avsikt är upplevelser samt avkoppling och njutning kombinerat med lite fysisk aktivitet för
den som så önskar i form av promenader och vandringar. OBS! Dessa aktiviteter kommer att
anpassas till resegruppens önskemål och förmåga.
Vi kommer att göra några utflykter till sevärdheter som vi anpassar också till resegruppen, vad man
ev gjort tidigare och vad som majoriteten av gruppen önskar.
Utflykterna beskrivna i denna broschyr är några exempel på vad som finns.
Vi har varit på plats sommaren 2018 och utforskat och provat en del nya utflyktsmål så resan
passar lika bra för nya resenärer som ”återvändare”.
Några veckor före avresa kommer vi att ha en träff med resegruppen för en utförligare presentation
av resan samt bestämma vilka utflykter vi ska göra.
Avresa 9 Augusti 2019 kl 06.30 från Kinna. Påstigning: Kinna, Varberg, Falkenberg, Halmstad,
Mellby Center, Helsingborg
Andra påstigingsplatser efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna.
Pris/person:
8 900:- (idubbelrum eller familjerum) Tillägg för enkelrum 1200:- Anmälningsavgift 1500:I resans pris ingår:
• Samtliga resor med bussen inkl färjor samt bussresor i samband med utflykter
• Övernattning på hotell ner- och hemresa inkl halvpension
• Grillbuffé och musikunderhållning (Tyrolermusik)
• Sju övernattningar på Stubacher Hof inkl halvpension (frukost samt 3-rätters middag på
kvällen).
• Reseledare Sture Johansson
Inträden, avgifter för liftar mm i samband med utflykter betalas på plats i samband med utflykten.
Ca-priser för dessa är angivna i broschyren nedan (2018 års priser).

Vandring vid Weissee kraftverksdamm

Aktiviteter
Det finns fina möjligheter till rekreation såsom promenader och vandringar, shopping eller bara
njuta av den fina och storslagna naturen. Denna resa kommer att erbjuda vandringar med ledare.
För den som inte vill/kan vandra kommer vi att göra alternativa utflykter.
Blomstervandringen vid kraftverksdammen i Kaprun är exempel på en utflykt som alla kan vara
med på. Den som inte vill/kan vandra, åker med bussen hela tiden.
Det finns möjlighet att åka sommarrodel. Det finns flera olika banor men den i Saalfelden är den vi
rekommenderar.
Kostnad för lift i samband med vandringar ligger på mellan 15-25 Euro beroende på vilken lift det
är. Vi löser alltid gruppbiljett för bästa pris.
Övrigt
Vi bor alldeles intill en busstation samt en smalspårig järnväg där man kan ta rälsbuss (och ibland
tåg med ånglok!!) in till Zell am See. Därifrån kan man åka tåg eller buss vart som helst om man vill
göra en utflykt på egen hand.
Biluthyrning finns i Zell am See. Även cykel och motorcykel går att hyra.
Eller också tar man det bara lugnt och tar en promenad i byn, tar ett dopp i badsjön i Uttendorf.

Vandringsvy 2000MÖH Grossglockner i bakgrunden.

Utlflykter
Vi räknar med att göra en heldagsutflykt till Salzburg eller Innsbruck.
Isgrottorna vid Werfen är en fantastisk upplevelse. Det är Europas största isgrottor. Denna utflykt
är lite krävande, man går en del, mest uppför. Med normal kondition klarar man det utan problem.
En annan utflykt som är önskad av flera resenärer är en Örnnäste-tur. Då besöker vi antingen
slottet Hohenwerfen där filmen om Örnnästet spelades in. Där blir det en guidad tur. Det finns
också en rovfågelsuppvisning som vi tittar på efter den guidade turen. Denna kan vi kombinera
med ett besök i Salzburg.
Eller också åker vi till det riktiga Örnnästen (Kälsteinhaus) där vi först tar oss upp med speciella
bussar och slutligen tar ”Guldhissen” upp till Tehuset på toppen av berget. Idag är det en
restaurang där så en lunch där rekommenderas.
Kostnad för inträden på resp plats är 15-20 Euro.
Exempel på övriga utflykter:
Zell am See, S:t Wolfgang, Grossglockner, Krimml-fallen, Mittersill mm.
Utflykter bestäms när resegruppen är klar och anpassas till önskemålen från majoriteten i
resegruppen. På utflykterna kan vi köpa med oss lunchpaket med mackor och kaffe/té från
frukostbuffén. Detta betalas på plats av resenären.

S:t Wolfgang - Schafberg

Välkommen till Österrike !!!!
Intresserad ???
Kontakta för intresseanmälan eller om du har frågor:
BTR-konsult AB
Sture Johansson
0320-13559, 070-593 72 76
btr@telia.com www.btrresor.se

