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VENNERS REISER REISEKLUBB 
GITMARK 

4790 LILLESAND 

 **NORGE*****NORWEGEN*****NORWAY*****NORWEGÈ** 

TLF   : +47 37 27 49 26 

MOB : +47 99 15 31 05 

FAX: +47 37 27 49 26 

PÅSKEFERIE ØSTERRIKE 2017. 
 

Bli med Venners Reiser Reiseklubb & Risdal Touring til Zillertal alper og byen Mayrhofen i påska 2017 (07.04 – 

16.04.17). Sammen med våre tekniske arrangører har vi kjørt disser turene i over 20 år, så vi kan vel trygt si at 

byen og stedet er vi lommekjent i. 
 

Zillertal dalen er et av Østerrikes største sammenhengende alpinanlegg med over 200 heiser. Ny heisanlegg fra 

byen 2016, ingen kø. I tillegg kan man besøke dalens isbre (Hintertux), som man kan stå på ski i en høyde av 3500 

m.o.h, dette er en ren opplevelse. Det norske alpinlandslaget pleier å trene her nede hvert år.. I Mayrhofen finner 

man en flott handlegate gode restauranter og et stort badeland. Så det burde ikke stå på tilbudet. 
 

Gasthofet/hotellet. I påsken kan man velge mellom 3 bosteder. Vårt faste stamsted heter Rauchenwalderhof 

(www.rauchenwalderhof.at) og ligger meget sentralt, Rauchenwalderhof ble før sesongen 2013 pusset opp. Vårt 

andre bosted er hotell Brüecke som også er sentralt. Det samme gjør også leilighetene på hotell Victoria. Alle 

bostedene ligger ca 150 – 300m fra det meste, m.a.o. meget sentralt. 
 

Byen har et meget bra uteliv på kveld og nattetid, kvelden begynner allerede på afterski, her snakker man litt om 

dagens skikjøring samt legger planer for resten av kvelden. 

Byen har som nevnt tidligere mange restauranter med noen meget utsøkte og gode menyer, prisene på mat og 

drikke er noe rimeligere en hjemme. Puber og diskoteker holder åpent til langt ut på natt. 

 

Avreise er fra Kristiansand 07.04 med SuperSpeed 1 kl 08.00 med ankomst til Hirtshals kl 11.45. Etter ankomst 

setter vi oss i bussen for å kjøre nedover. Vi kommer til å kjøre non/stopp men har selvfølgelig lagt inn en rekke 

pauser underveis. Vi venter å være nede i Mayrhofen lørdag morgen. Etter en uke med masse skikjøring og gleder 

begynner hjemturen fra Mayrhofen lørdag 15.04 utpå formiddagen. Vi skal være i Hirtshals til avgang med Color 

Line kl 12.15 søndagen. Ankomst Kristiansand vil være kl 15.30 den 16.04. 

 

Vi har tidligere år arrangert 2 sosiale kvelder mens vi er der nede, dette er noe vi akter å fortsette med da 

oppslutningen som regel er 100%. Vi pleier å ha en fondue-aften samt 1 kveld med kjelkekjøring. 
 

Bussen som vi bruker kommer fra Risdal Touring og er av nyere årgang slik at den tilfredsstiller dagens strenge 

krav til sikkerhet, noe som vi setter høyt. Den har ellers alle fasiliteter som en turbuss skal ha slik som toalett, gode 

regulerbare seter, tv/video, godt stereoanlegg, kaffeautomat og det vil være mulig å få kjøpt kalde drikker fra 

kjøleskapet. 
 

Prisen for turen er på Rauchenwalderhof fra kr 6590,-** pr. voksen og fra kr 4600,- pr. barn (mellom 7 – 11år), 

som inkluderer båtreisen tur/retur, bussturen, 7 overnattinger med frokost og reiseleder. Prisen varierer litt fra de 

forskjellige boalternativene og på Brüecke samt leilighetene er det inkl. halvpensjon. 

(Tillegg for frokost utreise med Color Line, voksen kr 150,- barn 75,-) 

 
Skulle dere ønske mer informasjon eller ønsker å bestille kan jeg treffes på telefon 991 53 105 eller mail. 

asle.m.githmark@hotmail.no       Teknisk arrangør. 

Velkommen med oss på tur.  Venners Reiser Reiseklubb &                     
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