
En musikrejse til Østrig er altid et 
hit for fans af slagermusikken. Her 
samles tusindvis af glade musiken-
tusiaster for at møde og lytte til de-
res idoler. Rammen er bjergkæden 
Wilder Kaiser og den smukke natur. 
Hver dag optræder forskellige stjer-
ner indenfor folke- og slagermusik. 
På programmet for 2018 er: Hansi 
Hinterseer, Marc Pircher, Die 
Amigos, Kastelruther Spatzen, 
Andy Borg, Nik P. og Howard 
Carpendale.

Vi skal bo i Riis Rejsers stamby i 
Tyrol nemlig Kirchberg, som er en 
dejlig ferieby, hvor man kan nyde 
livet og naturen. Man kan tage med 
svævebanen op og se byen fra oven, 
hoppe i den dejlige badesø eller den 
opvarmede swimmingpool. 
Sunny Hotel Sonne er et af byens 
bedste hoteller og ligger flot placeret 
over byen. Her får vi god mad, og 
hotellet har masser af gode facilite-
ter for gæsterne, bl.a. en dejlig swim-
mingpool..

Rejseplan
1. dag: Danmark - Midttyskland
Via Padborg kommer vi med passen-
de pauser undervejs til vores overnat-
ningshotel ved Erlangen. Middag ved 
ankomst.

2. dag: Mod Tyrol. Åbningsgalla 
Efter morgenmaden fortsætter vi via 
München ind i Østrig ved Kufstein. Vi 
finder Hotel Sonne og bliver indkvar-
teret og får aftensmad. Kl. 20.00 skal 
vi være klar i Ellmau, hvor vi bliver 
budt velkommen af byens borgme-
ster i det store og flot dekorerede fest-
telt. Vi sidder hver aften ved reserve-
rede borde og bænke i det opvarmede 
telt. 
Borgmesteren byder velkommen, der 
er musik af Bundesmusikkapelle Ell-
mau, og festen er skudt i gang. Vi skal 
se farvestrålende danse fra området.

3. dag: Innsbruck. Stjerneparade 
Vi nyder lokalområdet i fulde drag, 

og der er mulighed for at tage med 
på udflugt til Innsbruck, hvor vi skal 
besøge Bergisel Stadion med den nye, 
flotte skihopbakke. Vi tager elevato-
ren op og i 250 m højde nyder vi den 
enestående udsigt over Innsbruck og 
Alperne.
Der bliver tid til en frokostpause i cen-
trum af Innsbruck og tid til at se det 
berømte, gyldne tag.
Tilbage til hotellet sidst på eftermid-
dagen og aftensmad.
Kl. 20.00 er der stjerneparade i fest-
teltet. Vi underholdes af Marc Pircher 
og Kastelruther Spatzen.

4. dag: Hartkaiser. Musiksjov 
Efter morgenmaden skal vi med ba-
nen op på bjerget Hartkaiser, som 
er 1550 m højt. Fra toppen er der en 
enestående udsigt til Kitzbühler Horn 
og Hahnenkamm. På toppen bliver 
der spillet musik, og der er mulighed 
for at få sig en lille svingom.
Efter aftensmaden på hotellet kører vi 
til Ellmau og oplever en rigtig munter 
aften. De optrædende denne aften er 
Die Amigos, Andy Borg og Howard 
Carpendale.

5. dag: Marked. Afslutningsfest med 
bl.a. Hansi Hinterseer 
I dag kan vi tage det stille og roligt 
og hygge os med marked i byen. Her 
kan man købe specialiteter fra hele 
regionen som f.eks. ost, snaps og alle 
former for håndværk.
Om aftenen er der stor afslutningsfest 
med Nik P. og sidst, men ikke mindst 
aftenens eller måske hele rejsens høj-
depunkt for mange, Hansi Hinterseer. 
Hansi Hinterseer behøver ingen nær-
mere præsentation. Han er på hjem-
mebane i aften, da han stammer fra 
Kitzbühel.

6. og 7. dag: Hjemrejse
Efter morgenmaden tager vi afsked 
med Tyrol og kører til vores over-
natningshotel i Midttyskland. Næste 
morgen hjemrejse.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse   Hjemkomst  Pris      Rute
Ti 25.09    Ma 01.10       6.595,-  C/2

Prisen inkluderer
Buskørsel, ophold på dobbeltværelse 
med bad og toilet, 7 x halvpension, 
dansk rejseleder, 4 x indgangsbillet til 

musikfestivalen i Ellmau, entré til Bergisel 
Stadion, bjergbane t/r samt udflugter iflg. 
program samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter. 

Tilkøb
Enkeltværelse: 1200,-
Fast plads i bussen: 210,-/150,-/105,-

Forsikringer: hør ved bestilling

Efterårsfest i Ellmau, Tyrol
Busrejse, 7 dage

Højdepunkter

•	 Musikrejse	til	det	smukke	
Ellmau

•	 Koncerter	med	bl.a.	Hansi	Hin-
terseer,	Die	Amigos	&	Kastel-
ruther	Spatzen

•	 Overnatning	på	****hotel

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


