10 dagars upplevelseresa till

Österrike
med möjligheter till vandring med svensktalande vandringsguide

14 – 23 juli 2017

Pris 8700 kr i dubbelrum/person, enkelrumstillägg 1250 kr
I priset ingår:











Resa med helturistbuss och utflykter enl.program
Färjebiljetter Rostock – Gedser - Rostock och Öresundsbron
Sju övernattningar i Uttendorf på Gasthof Stubacher Hof eller Pension Koch
En övernattning på fyrstärnigt Hotel an der Havel i Oranienburg
En övernattning på väg hem på fyrstärnigt Hotel Wyndham i Potsdam
Halvpension: frukost och middag på hotellen
Kaffe och smörgås första dagen i Mölletofta
Vägavgifter och reseledare
EU-skatt
Tillkommer liftavgifter vid vandringar och biljetter till Kaprun

Anmälan till resan tel.036-130309 eller mail: resor@bogu-tours.se Anmälningsavgift
500 kr resterande belopp senast en månad före avresan till: BANKGIRO 5765-1432
Resekonto. Reservation för valuta ändringar. Glöm inte passet. Speciell kost beställs
i samband med bokningen. Internet sida: www.bogu-tours.se

Gasthof Stubacher Hof i Uttendorf
http://www.stubacherhof.com/Uttendorf.82.0.html?&L=2
Pension Koch i Uttendorf http://www.pension-koch.at/
Reseprogram:
Fredag 14 juli 2017
05.10 avresa Mullsjö, 06.10 avresa från Jönköping A6 vid glaspyramiden, 08.15 kaffe
i Mölletofta, 10.00 Öresundsbron, 13.00 – 15.00 färja Rostock – Gedser, ca 17.30
ankomst hotell i Oranienburg och middag
Lördag 15 juli
06.30 frukost, 07.30 avresa från Oranienburg, ca 18.30 ankomst Uttendorf och
middag
Söndag 16 juli – fredag 21 juli

Med Uttendorf som bas gör vi vandringar och bussutflykter. Vi bor i den lilla byn
Uttendorf, nära Zell am See, på ett gemytligt hotell som ägs av en svenska och
hennes österrikiske man. Varje dag gör vi vandringar på olika platser. Man kan välja
på flera alternativa vandringar från lättare promenader till längre och mer krävande
vandringar. Vi planerar 3 vandringar med guiden. Den som önskar kan i stället strosa
i byarna. Vi får uppleva blommande alpsluttningar, branta stigar, spegelblanka
alpsjöar och forsande bäckar och vackra vyer från bergen. Vi ska ha även
blomvandring (nyhet). Efter en lång vandringsdag kan vi svalka oss i den lilla
badsjön som ligger alldeles intill hotellet. På kvällen serveras en härlig
trerättersmiddag och om vädret tillåter får vi vara med om en grillkväll på en fäbod.
Utflykter ingår också i resan.
Bussutflykter till: Krimmlfallen som är ett utav Europas högsta vattenfall,
Grossglockner Hochalpenstrasse, Kaprun m.m. En av dagarna lämnar vi fri för egna
aktiviteter i Uttendorf med omnejd. Där kan man t ex vandra på egen hand, hyra
cykel eller åka på den smalspåriga järnvägen till Mittersill, Zell am See eller
badparadiset Hallenbad i Kaprun.
Lördag 22 juli
06.30 frukost, 08.00 avresa från Uttendorf, Ca 18.30 ankomst Potsdam och middag
Söndag 23 juli
07.00 frukost, 08.15 avresa från Potsdam, 11.30 möjligheten att handla på border
shop i Rostock, 13.00 – 15.00 färja Gedser – Rostock, 17.00 Öresundsbron, 21.45
ankomst Jönköping A6

