
Vi startar resan i Tranås och beger oss söderut 
via färjelederna Helsingborg-Helsingör och 
Rödby-Puttgarden. På nerresan och hemresan 

övernattar vi på Ghotel i Hannover. I Tyrolen bor vi i 
den vackra alpbyn Kirchberg på det härliga 4-stjärniga 
hotellet Sonne med vacker bergsutsikt, rum med bal-
kong, Spa-anläggning, stor inomhuspool och god mat.  
 
Utflykter
Första dagen på programmet står en heldagsutflykt 
med svensk guide till Salzburg, Mozarts hemstad. 
I Salzburg med alla Mozartminnen njuter vi av en 
promenad genom staden med vår guide. Salzburg är 
en av världens vackraste städer och har en sedan 300 
år nästan oförändrad bebyggelse Lunch äter vi på en 
trevlig restaurang i gamla stan.  

Den andra dagen har vi en historisk intressant utflykt 
till Hitlers Örnnäste, Kehlsteinhaus, som ligger på  
berget Kehlstein på 1873 meters höjd över havet.  
Härifrån har man en hänförande utsikt. På vägen upp 
till Örnnästet ger vår guide oss en intressant redo-
görelse. På plats i Örnnästet berättar vår guide om 
vad som finns att se, innan vi intar vår lunch i den 
trevliga Bergrestaurangen Kehlsteinhaus. Vi gör också 
en utfärd i Obersalzberg-området, platsen för Hitlers 
hem, Berghof, och Hiltlers andra regeringsplats och 
maktcentrum.   

Resa till Tyrolen i Österrike 
10 -17 september 2022 med reseledaren Nunne Lander

TRANÅSSENIORERNA

Välkommen att följa med oss till underbart 
vackra Tyrolen med ett imponerande alpland-
skap. Alperna på sommaren är enastående 
vackert, med sina snötäckta alptoppar, sol 
från en klarblå himmel, blommande ängar 
och betande kor. Många av Österrikes alp-
toppar är över 3000 m höga. Landets högsta 
topp är Grossglockner (3 797 m).

Dag 3 är fri för egna aktiviteter. Reseledaren ger gärna 
tips  på olika aktiviteter. Hotellet har ett stort utbud av 
behandlingar (betalas av var och en själv), t.ex. mas-
sage, ansiktsbehandlingar, manikyr, pedikyr, som man 
kan välja att skämma bort sig med. På förmiddagen 
erbjuder vi ett tillval. Du kan välja att följa med på 
en utflykt till Zell am See för en panorama båttur på 
vackra Zellersjön. Efter båtturen kommer vi att äta den 
berömda Kaiserschmarrn – den kejserliga pannkakan – 
på restaurang Zum Hirschen som har en elegant rustik 
miljö och omtalat god mat. Pris: 295 kr.

Sista dagen gör vi en heldagsutflykt i Grossglock-
nermassivet. Här färdas vi på den natursköna vägen 
Hochalpenstrasse, en av världens vackraste alpvägar, på 
svindlande vägar tar vi oss upp till 2 500 meters höjd. 
Vid Franz Josefs Höhe njuter vi av utsikten över Öster-
rikes högsta topp, Grossglockner 3 790 m. Om vädret 
tillåter, dukas det upp en härlig picknick till lunch. 
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Pris vid minst 40 personer: 9 900 kr 
Pris vid minst 35 personer: 10 390 kr
Enkelrumstillägg 1 360 kr

I resans pris ingår:
• Bussresa i modern turistbuss från Ombergs Buss,   
   färjeavgifter, vägavgifter        
• sju övernattningar i dubbelrum inkl. frukost
• 7 middagar • 2 luncher
• Heldagsutflykt med svensk lokalguide till Salzburg
• Utflykt till Grossglockner 
• Heldagstur med svensk guide till Örnnästet 
   inkl. specialbuss och inträde till Örnnästet
• Reseledarservice

Tillägg:
• Enkelrum 1 360 kr
• Båttur på Zellersjön inkl. lunch: 295 kr per person    
• Picknick (18 €)
  Dryck ingår inte. Tillgång till busscafé

Anmälan och information:
Nunne Lander 070-655 81 22
E-post: nunne_l@hotmail.com
Ev. allergier eller specialkost meddelas i anmälan.

Betalning & resevillkor: 
Anmälningsavgiften 1500 kr/person skall vara Er Resa 
tillhanda senast den 23 maj 2022. Anmälan till  
resan är bindande, inbetald delbetalning återbetalas 
inte vid avbokning. Resterande betalning ska vara Er 
Resa tillhanda senast den 29 juli 2022. Vid avbokning 
därefter sker ingen återbetalning av slutbetalning.

Vi reserverar oss för eventuella program  
eller prisjusteringar som vi inte råder över.

Tänk på… 
… att ta med giltigt pass!
… att kolla era avbokningsskydd på er hemförsäkring 

och/eller ert betalkort.
… att ni har europeiska sjukförsäkringskortet  

(beställs hos Försäkringskassa) 

Resegaranti: 
Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammar-
kollegiet.

Välkomna med Er anmälan
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