St. Anton - Tyrol
9 dage

St. Anton ligger i 1.300 meters
højde i Østrigs fantastiske
bjergverden

Oplev Østrigs fantastiske bjerge og blomsterøen Mainau
Der er lagt op til storslåede naturoplevelser, når NILLES kører til den
velkendte ferieby, St. Anton og Hotel Arlberg, der danner rammen om
vores oplevelser i de smukke, østrigske bjerge. Glæd dig til naturskønne
udflugter blandt sneklædte alpetinder, brusende floder, smukke højtliggende søer og hyggelige alpelandsbyer. Vi skal opleve den smukke
blomsterø, Mainau, og tyrolerhovedstaden, Innsbruck, samt på besøg i en
ægte almhytte.
ST. ANTON
Smukt beliggende i 1.300 meters højde
ligger St. Anton, der er kendetegnet ved
små, hyggelige pladser samt en livlig og
indbydende gågade med mange forretninger,
restauranter og banker. Prøv også Østrigs
højeste svævebane op til Valluga, hvorfra
man har en helt fantastisk udsigt (begrænset
åbningstid). Under opholdet er der lejlighed
til at opleve en hyggelig tyroleraften.
UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted og frokost ved
Neumünster. Overnatning i Göttingen. Næste
dag til Rothenburg ob der Tauber med besøg
i den gamle bydel samt frokost. Vi kører ad
den smukke vej over Fernpass med ankomst
i St. Anton først på aftenen.
HJEMREJSE
Vi kører via Bregenz, får frokost ved Steinach
og overnatter ved Hannover. Sidste dag
indkøbspause ved Otto Duborg og frokostbuffet i Rødekro.

Blomsterøen Mainau

UDFLUGTER
Kaunertal – heldagstur
Vi passerer gennem Landeck og Inndalen
til byen Prutz, hvor vi kommer ind i en af
Østrigs smukkeste dale, Kaunertal. Den
storslåede panoramavej går langs Gepatsch
Stausee og gennem 29 hårnålesving, inden
vi når gletscheren. Her kan man benytte
skilift, hvis man vil prøve at komme endnu
højere op. Fra liftene er der en fantastisk
udsigt over gletscheren, hvor der er skiløb
året rundt.

St. Antons gader
summer af liv

Bodensøen - Blomsterøen Mainau heldagstur
Vi kører gennem den 15 km lange
Arlbergtunnel forbi byen Bludenz mod
Schweiz. Vi passerer Rhinen og kører nu
gennem Schweiz langs Bodensøen til
den historisk by, Konstanz, der ligger på
grænsen mellem Schweiz og Tyskland.
Her skal vi besøge den verdensberømte ø
Mainau, også kendt som ’Blomsternes Ø’.
Vi spadserer ud på øen, hvor vi finder en
sand blomsterpragt; fra tidligt forår til langt
hen på efteråret opleves her en eksplosion
af farver, der skifter alt efter årstiden. Talrige
gartnere sørger for, at alt er vedligeholdt
på smukkeste vis. Hjemturen køres igen
gennem Arlbergtunnelen. Husk pas.
Silvretta - Paznaun – Montafon halvdagstur
Vi kører gennem Paznaundalen og passerer
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byerne Ischgl og Galtür. Herefter videre ad
Silvretta Hochalpenstrasse, hvor vi skal se
kunstigt anlagte søer. Dernæst går turen
videre til Bielerhöhe, der er Silvrettavejens
højeste punkt. Vi gør ophold ved Silvretta
Stausee, hvor der bliver mulighed for en
spadseretur ud på den enorme dæmning. Vi
fortsætter turen ad hårnålesving ned gennem
Montafondalen og over Arlbergpasset.
Tyrols hovedstad, Innsbruck - heldagstur
Vi skal besøge Tyrols hovedstad,
Innsbruck. Vi kører op til Bergisel, hvor vi
får lejlighed til at se verdens største maleri,
“Rundgemälde”, og desuden kan nyde den
fantastiske udsigt over Innsbruck. Herefter
kører vi ned til Innsbruck, hvor vi på en
spadseretur kommer forbi det pragtfulde
kaiserslot, Hofburg, inden vi går gennem
den gamle bydel og bl.a. ser ”Det Gyldne
Tag”. Vi fortsætter til den berømte gade
Maria Theresien Strasse, hvor der bliver tid
til at nyde byens maleriske arkitektur og de
mange forretninger.
Almtur
Vi kører med minibusser op i bjergene til
de særprægede østrigske enge, “alm”, for
at stifte bekendtskab med en anderledes
og storslået del af Østrigs natur. Her er der
mulighed for at opleve murmeldyr og den
helt specielle alpeflora, der vokser over
trægrænsen. Vi besøger en almhytte, hvor
man kan prøvesmage lokale specialiteter.
Gennemførelse af arrangementet afhænger
af vejret.
ST. ANTON SOMMERKORT
Under dit ophold er følgende entréer/
billetter i St. Anton gratis: 1 x entré til
Arlberg svømmebad, bjergbane 1 dag og
lokalbusser samt museum st. Anton.

9 dageFra 6.595,AFREJSEDATO
22. juni
20. juli
17. august

RUTE
4C
4C
4C

PRIS
6.595,6.695,6.695,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse	
Tillæg for værelse med balkon	
Rabat til 3. person på 1 værelse

680,150,420,-

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 6 overnatninger i St. Anton
ü 2 overnatninger i Tyskland
ü 8 x morgenmad
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 4 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü 8 x aftensmad
ü 1 x dagskort med bjergbanen
ü	
Udflugter ekskl. entréer, tyroleraften
og almtur
ü Dansk rejseleder
ENTRÉER: Mainau ca. EUR 16,50.
Tyroleraften ca. EUR 18,00. Almtur ca.
EUR. 28,00.
VALUTA: Euro (EUR).
HOTEL:
Hotel Arlberg
www.hotelarlberg.com/de/hotel-arlberg
BESTIL PÅ:

www.nillesrejser.dk/st-anton

OM HOTELLET:
Hotel Arlberg er et førsteklasses hotel
centralt beliggende i St. Anton. Interiøret er
gennemført i flot østrigsk stil, som giver en
hyggelig atmosfære. Værelserne er pæne
og har bad og toilet, hårtørrer, radio, TV
og safeboks. En del værelser har desuden
balkon. Hotellet råder over restaurant,
bar, elevator, pool, dampbad, solarium og
sauna. Forplejningen er særdeles god. Om
morgenen er der buffet og om aftenen en
3-retters valgfri menu med salatbuffet, heraf
en aften med en typisk østrigsk ”bauern-buffet”. Under opholdet bliver der arrangeret en
musikaften på hotellet.
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