HALLSTATT

NYHET! WIEN OG SALZKAMMERGUT i en og samme tur, kan det bli bedre? Fly med
Norwegian til Wien med vår reiseleder. Der venter buss og sjåfør fra Risdal Touring
på oss. Vi har hotell i sentrum av Wien hele 3 netter etterfulgt av 3 netter i
St.Wolfgang. Vår buss tar oss så gjennom Tyskland på både litt ukjente og kjente
veier nordover til Danmark og hjem. MELD DEG PÅ I DAG OG SPAR KR 1.000,-

BLI MED PÅ NYE EVENTYR!

10 dager, 2. - 11. september 2018

Hotel Regina

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med:

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

Hotel Försterhof

Wien

1. dag, søndag 2. september 2018: Vi starter opp fra Stavanger på morgenen og kjører
sør og østover langs E39. Vi stopper med
behagelige mellomrom, både for å ta om
bord nye turdeltakere og for å trekke frisk
luft. Underveis stopper vi også for å få oss
litt å spise (lunsj og middag ikke inkludert).
På Gardermoen tar vi inn på et av hotellene
i nærheten.
2. dag, mandag 3. september 2018: Vi spiser frokost, pakker ut og setter oss i bussen
som skal frakte oss bort til terminalen. Reiseleder og sjåfør assisterer ved innsjekk.
Flyet letter kl 11.50 og setter kursen for
Wien med oss om bord. Vi ankommer Østerrikes vakre hovedstad Wien kl 14.05. Etter
en tur innom bagasjebåndet for å hente det
vi har der møter vi vår sjåfør med buss fra
Risdal Touring på utsiden. Vi bor sentralt på
fire stjerners Hotel Regina. Hotellet er i
historisk stil og har vært familiedrevet i over
hundre år. Vi får 2 hele dager til å boltre oss
i Wien. Middag på hotellet om kveldene.
3. dag, tirsdag 4. september 2018: Med en
god frokost i magen møter vi vår guide for
en omvisning i vakre Wien. Østerrikes hovedstad er en klassisk kulturby. Her kan du nyte
både historie, kultur, Sachertorte på Hotel
Sacher, verdens største wienerschnitzel på
restaurant Figlmüller og shopping i løpet av
en eneste spasertur. Enkelte av Habsburgpalassene ser ut som bryllupskaker. Og de
klassiske tonene fra mesterkomponistene
Mozart, Brahms og Bach lager ekko blant
husfasadene. Wiens sentrum er romantisk og
faktisk litt småbyaktig, til tross for sin mektige arkitektur og historie. For her ligger
monumentene, de viktigste historiske stede-

ne og de berømte wienerkaféene innen behagelig gangavstand. Å tre inn i den imponerende Stefansdomen er en himmelsk opplevelse. Kirken ble påbegynt i 1137 og avsluttet i 1511, og det sies at Beethoven oppdaget at han var døv da han så fugler fly fra
klokketårnet uten å kunne høre klokkene
ringe. Denne gotiske bygningen har kommet
seg vel gjennom brannskadene fra andre
verdenskrig, og er stedet for mange klassiske konserter i løpet av året. På ettermiddagen tar vi med de som ønsker det på en utflukt til historiske vakre slott Schönbrunn
hvor vi får en omvisning. Utflukten koster
20,- euro og må påmeldes ved bestilling av
turen. Middag på hotellet på kvelden.
4. dag, onsdag 5. september 2018: Dagen i
dag er til fri disposisjon, men de som ønsker
det kan gå med reiseleder og sjåfør på en
spennende tur rundt i Innere Stadt. Det er
mulig å få seg en tur rundt i byen med hest
og staselig vogn, drikke kaffe på en av byens
mange kafeer, eller vin på en av byens vinstuer eller som det heter her; Heuriger. Wien
har i likhrt med Paris og Praha sin egen vinproduksjon. Den dyrkes bl.a. i Döbling og
Floridsdorf. Vinen blir ofte drukket med
kullsyreholdig vann. Grüner Veltliner er den
mest kjente hvitvinen i Østerrike. Øl er den
nest viktigste drikken i Wien etter vin. Byen
har et enkelt stort bryggeri, Ottakringer
Brauerei, og mer enn ti småbryggerier. En
"Beisl" er en typisk liten østerriksk pub som
det finnes mange av i Wien. Det er en mengde små og store museer som inneholder det
meste for de fleste. Etter en innholdsrik dag
er det godt å sette seg ned og kose seg med
middag på hotellet om kvelden, før noen
sier god natt og andre tar en tur ut på byen.
Her er det helt opp til den enkelte hvor mye
man får ut av dagen,- og seine kvelden.

St. Wolfgang, ca 400 km: Vi spiser en solid
frokost og pakker ut i bussen. I dag kjører vi
sørvest over til byen Graz. Byen som ligger
midt i det grønne hjertet av Østerrike – Steiermark. Her brer Graz seg utover slettelandet ved foten av Alpene. Graz er supermoderne og tradisjonell i ett. Selv om Graz er
en forholdvis stor by, befinner de aller fleste
severdighetene og andre steder interessante
for turister seg enten i selve gamlebyen eller i gangavstand derfra. Når vi kommer med
buss er det bare å parkere og ta beina fatt.
Her passer det nok også godt for de fleste å
sette seg ned og kose seg med en god lunsj.
Vi kjører etter noen timer videre og kommer
forbi skiflyvningsbakken i Kulm på vår ferd
til St. Wolfgang am Wolfgangsee i Salzkammergut. Her skal vi bo 3 netter på firestjerners Hotel Försterhof www.foersterhof.at
Hotellet har egen badestrand så badetøy må
med i kofferten! Middag er inkludert på hotellet alle kvelder.
6. dag, fredag 7. september 2018: I St.
Wolfgang: Dagen i dag er til fri benyttelse.
Noen vil kanskje kose seg på stranden og ved
hotellet, andre har litt mer utfartstrang. For
ca 20 euro får vi kjøpt en dagsbillett til båtene som går på Wolfgangsee, og for 36 euro
kommer man seg helt til «himmels» med
Schafbergbahn, Østerrikes bratteste tannhjulsbane, bygget i 1893. Stasjonen her oppe heter faktisk Himmelspforte, og her kan
man innta lunsj og forfriskninger med en
utrolig utsikt. Det mest fantastiske er at alt
er i kort avstand fra vårt hotell, så det er
bare å hoppe på når det passer enhver! Kan
det bli bedre?

7. dag, lørdag 8. september 2018: St.
Wolfgang - Hallstatt ca 80 km t/r: Etter en
deilig frokost setter vi oss på formiddagen i
bussen og kjører en liten time til Hallstatt
5. dag, torsdag 6. september 2018: Wien - og Hallstätter See. Her er opprinnelsen til

Schloss Schönbrunn

St. Wolfgang

en av de viktigste epokene i vår historie,
Hallstattkulturen fra bronsealderen. Grunnet salt og mineral forekomster blomstret
det opp en kultur her som spredte seg over
hele Europa, og som man finner spor av i
Hellas, England, Irland og på den Iberiske
halvøya mm. Gruver er det fremdeles i Hallstatt, og det er mulig å besøke de gamle
saltgruvene, men inngangen ligger høyt oppe i fjellet. Et annet særtrekk med Hallstatt
er at bebyggelsen klamrer seg oppetter
bratte fjell fra vannkanten. Kirken i Hallstatt er også verdt et besøk. Der får man se
det gamle ossuariet (hodeskaller som er
gravd opp og plassert i kirken). I Hallstatt
var det liten plass til graver i jorda så dette
var rasjonelt og plassbesparende. Dette ble
slutt i 1955, nå er det jo ikke vanskelig å
forflytte seg og gravlegge folk der det er
mulig. Hallstatt er en av de mest fotograferte landsbyer i verden, og vakkert det er det
der- bli med å se selv! På ettermiddagen
kjører vi tilbake til hotellet for middag og
overnatting.
8. dag, søndag 9. september 2018: St.
Wolfgang - Leipzig ca 600 km: Så leit det
enn er, - allting har en ende og dette er
siste dagen vår i Østerrike (for denne gang).
Vi kjører mot grensen og passerer den ved
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Bad Füssing ikke langt fra Passau. Videre til
Regensburg og enda videre nordover til
Leipzig området hvor det venter oss en deilig middag og en god hotellseng. Dagens
rute er nok delvis ukjent for mange, så det
er mye å se på underveis. Vi stopper selvfølgelig med jevne mellomrom for å strekke på
beina og for å få oss litt å spise (ikke inkl.).
9. dag, mandag 10. september 2018: Leipzig - Kolding ca 640 km: Frokost og så ut på
travle Tyske veier. Mye å se på mens milene
gjøres unna nordover i landet. Vi svinger litt
vest og er snart i Hannover. Vi spiser middag underveis, og gjør et stopp på grensen
før vi fortsetter inn i Danmark. I området
rundt Kolding overnatter vi siste natten på
ett av våre samarbeidshoteller.
10. dag, tirsdag 11. september 2018: Kolding - Hirtshals ca 280 km: Tidlig men god
dansk morgenmad inntas før vi for siste
gang på denne turen setter oss i bussen og
slapper av mens milene forsvinner på vei
nordover. I Hirtshals beregner vi å være i
god tid før ferjen reiser kl 12.15. Det er
mulig å forhåndsbestille buffet ved påmelding til turen. Pris kr 249,-. Vel i land i Kristiansand deler vi oss i to busser, den ene
går vestover E39 til Stavanger og den andre

Schafbergbahn

østover E18 til Telemarksporten. Da er det
på tide å ta farvel med gamle og nye turvenner, og kanskje sees vi igjen på en ny
tur snart?

10 dager
kun kr 13.990,pr person
ved påmelding før 1. juli 2018, deretter kr 14.990,Avreise: Søndag 2. september 2018 retur tirsdag 11. september 2018
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss kjørt av
dyktig sjåfør
 velorientert reiseleder fra Risdal Touring med på hele turen
 fly med Norwegian Oslo Gardermoen
- Wien
 ferjeoverfart Hirtshals - Kristiansand
 totalt 9 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 stjerners hoteller
 9 frokoster
 8 middager
 utflukter som beskrevet i turprogrammet, men ikke inngangsbilletter utover
det beskrevne
 veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltrom kr 1.890,- pr person, totalt for alle 9 hotellovernattingene.
Forbehold om endringer som følge av
forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15
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For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med:

Transportvegen 17, 4735 EVJE

 37 93 15 15 www.touring.no

