
En musikrejse til Østrig er altid et 
hit for fans af slagermusikken. Her 
samles tusindvis af glade musikentu-
siaster for at møde og lytte til deres 
idoler. Rammerne er bjergkæderne 
Wilder Kaiser og Kitzbüheler Alpen, 
og så naturligvis den smukke natur.
Vi skal opleve Kitzbühel, Kufstein, 
Open Air med Hansi og Tiroler Echo 
og i dejligt selskab med andre musik-
glade gæster.
Vi skal bo på det **** Hotel Sonnschein 
i Niederau. Hotellet ligger ca. en halv 
times kørsel fra Kufstein, hvor kon-
certen med Hansi skal foregå. 

Rejseplan
1. dag og 2. dag: Danmark - Midttysk-
land - Tyrol
Via Padborg kommer vi med pas-
sende pauser undervejs frem til vores 
overnatningshotel i Midttyskland. 
Middag ved ankomst. Efter morgen-
maden fortsætter vi via München ind 
i Østrig ved Kufstein. Vi finder vores 
dejlige hotel i Niederau, hvor vi bli-
ver indkvarteret. Der er lidt tid til at 
nyde omgivelserne inden velkomst-
drink og middag.

3. dag: Niederau og Haflingershow 
Efter morgenmaden slapper vi af og 
nyder tilværelsen i Niederau.
Om eftermiddagen skal vi opleve et 
flot hesteshow i Ebbs med hestera-
cen Haflinger som er den mest kend-
te race i dette område af Alperne. 
Showet tager os med gennem alle 
de forskellige steder i landbrug og 
fornøjelse, hvor racen bruges. Både 
dressur, spring og meget mere. En 
hyggelig dag med masser af østrig-
ske traditioner. Tilbage til hotellet til 
aftensmad.

4. dag: Bådtur på Chiemsee og Hansi 
Hinterseer Koncert
Efter morgenmaden kører vi på ud-
flugt til Chiemsee. Her skal vi på en 
skøn panoramasejltur til ”herreøen” 
og Ludwig II’s slot ”Herrenchiemsee”.  
Der er tid til at besøge slottet for dem, 
der har lyst. Vi kører tilbage mod 
hotellet og klæder om inden midda-
gen på hotellet og turens absolutte 
højdepunkt, koncerten med Hansi 
Hinterseer og Tiroler Echo i Borgen 
Kufstein. En fortryllende ramme 
for aftenens musikalske indtryk og 
Hansi’s charme.

5. dag: Kitzbühl og Hansis dyrepark 
ved Aurach
Vi kører en hyggelig formiddagstur 
til det mondæne Kitzbühel, der er 
en af de større tyrolerbyer i området. 
Gå en tur i gaderne, hvor butikkerne 
præsenterer smykker, ure og desig-
nertøj til anderledes priser, eller tag 
en tur med liften op på den verdens-
berømte Hahnenkamm, der hver 
vinter lægger bakker til skiløb under 
World Cup. 
Du kan også vælge at blive i bussen 
og køre videre til Wildpark Aurach, 
som er kendt fra TV-serien ”Da Wo” 
med Hansi Hinterseer.
På hjemvejen tager vi de gæster, der 
er blevet i Kitzbühel med retur.

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
On 17.08 Ti 23.08          6.595,-   C/2  

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel, hotelophold i 
delt dobbelt¬værelse med bad og toilet, 6 
x morgenmad og aftensmad, indgangsbillet 
til Hansi Hinterseer koncert kategori 3, 
udflugter ifølge program inklusive sejltur på 
Chiemsee og entré til Haflinger hesteshow 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter. 

Koncertrejser: I tilfælde af annullering af 
koncerten, efter at rejsen er påbegyndt, 
er Riis Rejser kun pligtig økonomisk 
at kompensere for værdien af selve 
koncertbilletten. Således refunderes ikke 
rejsens øvrige delelementer, f.eks. værdien 
af buskørsel, hotelophold, forplejning samt 
evt. rejselederassistance. 

Tilkøb
Enkeltværelse: 900,-
Billet kategori 2: 75,-
Fast plads i bussen: 210,-/140,-/105,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Forsikringer – hør ved tilmelding.

Hansi Hinterseer
Open Air ved Kufstein, Tyrol Busrejse, 7 dage

Højdepunkter

•	 Musikrejse til det smukke Tyrol

•	 Koncert med Hansi Hinterseer 
og Tyroler Echo

•	 Koncertbillet i kategori 2 eller 3

•	 Sejltur på Chiemsee

•	 ****hotel i Tyrol

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


