
BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR! Østerrike og 
Tyrol i slutten av september er et vakkert 
skue. På turen ned er vi innom München og 
Oktoberfesten. Vi bor på flotte 4* Hotell An-
dreas Hofer i Kufstein. Når vi i tillegg får 3 
kvelder med flott musikk, god stemning og alt 
som hører med i musikkteltet i vakre Ellmau, 
Tyrols filmlandsby, hvor de fleste filmer og 
serier fra Tyrol er spilt inn, er alt duket for at 

vi har våre ord i behold:  

EN FANTASTISK TUR! 

 

1. dag, søndag 24. september 2017: Stav-

anger/Grenland/Sørlandet - Hirtshals - Tau-

lov: Vi starter i Stavanger kl 11.00 og kjø-

rer E39 med opphenting etter tilsendt på-

stigningsliste. Fra Telemarksporten starter vi 

kl 12.10. Når vi alle møtes i Kristiansand ca 

kl 15.30 får vi utdelt våre ombordstignings-

kort og går om bord i MS Superspeed 1 som 

legger fra kai kl 16.30. Om bord har vi inklu-

dert deilig buffet, som er dagens middag. 

Vel ankommet Hirtshals setter vi oss i bussen 

og kjører i land. Videre går turen syd over 

Jylland til Taulov, litt nord for Kolding hvor 

vi denne første natten overnatter på et av 

våre samarbeidshoteller. 

2. dag, mandag 25. september 2017: Tau-

lov - Leipzig ca 650 km: Vi koser oss med 

deilig hotell frokost, den første av mange på 

turen. Etter måltidet pakker vi ut og setter 

oss i vår behagelige buss, klar for nye inn-

trykk. Vi kjører sydover og snart passerer vi 

grensen ved Flensburg. Ved Neumünster 

bryter vi den for mange vante veien, og 

svinger østover på A21 og videre på A24. 

 

10 dager, 24. september - 3. oktober 2017  

Wilder Kaiser 

Hotel Andreas Hofer 



Etter hvert nærmer vi oss Tysklands hoved-

stad og er nå i delstaten Brandenburg.  Midt 

på dagen stopper vi i Potsdam, og da er det 

mulig å kjøpe seg litt å spise. Denne byen 

var kjent som residens for Preussens konge-

familie. Byens mange slott ble i hovedsak 

bygget under Fredrik den store, med Sans-

souci som det mest kjente. Selv om Berlin 

var den offisielle hovedstaden i Preussen, og 

senere i keiserdømmet Tyskland, residerte 

hoffet for det meste i Potsdam. Byen var 

setet for Potsdamkonferansen mellom de 

allierte kort tid etter slutten av den andre 

verdenskrig. På slottet Cecilienhof møttes 

Josef Stalin, Winston Churchill (senere Cle-

ment Attlee) og Harry S. Truman for å disku-

tere hvordan det okkuperte Tyskland skulle 

forvaltes. Etter noen timer i Potsdam kjører 

vi videre sydover. Ved Leipzig, i den lille 

byen Landsberg stopper vi for dagens mid-

dag og overnatting. 

3. dag, tirsdag 26. september 2017: Leip-

zig - Pfaffenhofen ca 390 km: Deilig fro-

kostbuffét på hotellet før vi igjen finner 

våre seter i den behagelige turbussen. Førs-

te del av dagen befinner vi oss fortsatt i det 

som tidligere var Øst-Tyskland. Sørover og 

underveis ser vi også spor av de store, åpne 

kullgruvene fra tidligere tider, når miljøbe-

visstheten ikke var så stor …. Vi ser at land-

skapet endrer karakter etter hvert som da-

gen skrider frem. Fra flatt til mer kupert og 

etter hvert kommer vi inn i delstaten Bay-

ern. Underveis stopper vi selvfølgelig med 

jevne og behagelige mellomrom, både for å 

strekke litt på kroppen og for at de som vil 

ha seg "en blås", får det. Vi stopper midt på 

dagen i Nürnberg, som er en spennende by 

med en lang historie, noe besøkende fort 

forstår når de ser hvordan dagens Nürnberg 

byr på store kontraster mellom middelalder- 

og moderne arkitektur. Byen er for mange 

nordmenn kun synonymt 

med Nürnbergprosessen, 

hvor ledende tyske na-

sjonalsosialister ble stilt 

for retten etter annen 

verdenskrig. Den tyske 

byen kan heldigvis by på 

mye mer enn det. Når du 

kommer inn i gamlebyen, 

så får en fort en følelse 

av at her har tiden stått 

stille i lang tid. Svært 

mye av byens middelal-

derbebyggelse står her fremdeles, som by-

muren, Keiserborgen, patrisierhusene og de 

mange gotiske kirkene. Som turist kan du 

lett komme i tvil om du ikke tilfeldigvis har 

blitt ført tilbake i tid når bebyggelsen og 

ikke minst serveringstedene og personalet 

der sin bekledning kunne vært den samme 

som i middelalderen. Etter et par timer i 

byen fortsetter vi til Pfaffenhofen hvor vi 

finner vårt hotell og sjekker inn for overnat-

ting og deilig middag. 

 

4. dag, onsdag 27. september 2017: Pfaf-

fenhofen - München - Kufstein, ca 150 km: 

Vi nyter en deilig frokostbuffét på hotellet 

før vi setter oss i bussen med retning Mün-

chen og Münchner Wiesn som Oktober festen 

heter i Bayern. Sjåføren setter av alle inklu-

dert reiseleder så nær teltene som mulig, og 

etter å ha parkert bussen tar også han seg 

en tur sammen med oss og kikker på livet. 

Det er jo om kveldene det er mest folk på 

Wiesn, men det er også livlig på dag tid, så 

det er bare å kose seg med drikke etter 

ønske (selv om nok øl er favoritt drikken 

her). Mat er også i fokus, og da særlig real 

Tysk festmat, som weisswurst, eisenbein, 

sauerkraut og wienerschnitzel. Blir dette for 

kraftig kost er det nok også andre spesialite-

ter å få. Etter å ha tilbrakt dagen i München 

går ferden videre på ettermiddagen til Øs-

terrike og Kufstein. Bybildet domineres av 

festningen Kufstein fra 1100-tallet. Med sin 

beliggenhet ved inngangen til Inndalen har 

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 
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Kufstein festning 

fra hotellet i Kufstein 



festningen hatt stor strategisk betydning. En 

av de mest kjente folkemusikkinspirerte 

viser i den tyskspråklige delen av Europa er 

Kufsteinlied, og på grunn av denne blir byen 

Kufstein omtalt som «Tirols perle» og «Byen 

ved den grønne elva Inn», og bidrar til Kufs-

teins popularitet som turistby. Her tar vi inn 

på hotellet vi skal bo på i 4 netter, Hotel 

Andreas Hofer, 4 stjerners flott hotell i 

byen. Her blir det frokost og middag hver 

dag.      

5.-7. dag, torsdag 28. september – lørdag 

30. september 2017: Opphold i Tyrol - 

musikkhøstfest og utflukter: Vi nyter deili-

ge og rolige feriedager på vårt hotell her. 4 

netter og 3 deilige dager til utflukter; blant 

annet en tur med damptog enten med Pin-

zgaubahn eller med Zillertalbahn, tur til 

Kitzbühl, bondemarked i Ellmau, musikk, 

dans og moro på toppen av Hartkaiser i Ell-

mau (banen opp er inkludert). Selvfølgelig 

er det fritt fram om man vil være med på 

utfluktene eller ikke. Blir man med, betaler 

man ikke ekstra for utfluktene - kun eventu-

elle inngangsbilletter. Hver dag starter med 

deilig frokostbuffét og vi har også middage-

ne på hotellet. Hovedattraksjonen under 

oppholdet er jo likevel” Musikkhøstfest i 

Tirol”. Torsdag, fredag og lørdag kveld be-

søker vi festteltet, oppvarmet, i Ellmau - 

hvor de kjente artistene synger og underhol-

der. Vi har forhåndsreserverte bord og der 

er servering av så vel drikke som enkel mat i 

teltet (ikke inkl.) Artister som Hansi Hin-

terseer Die Amigos, Beatrice Egli, das Noc-

kalm Quintett, Saso Avsenik 

& seine Oberkrainer, Marc 

Pircher, Melissa Naschen-

weng og Anita und Alexandra 

Hofmann er allerede booket 

for 2017. 

8. dag, søndag 1. oktober 

2017: Kufstein – Neuenstein 

Aua, ca 640 km: Etter nok en 

deilig frokostbuffét blir det 

kanskje litt vemodig å ta far-

vel med vårt vertskap for den-

ne gang. En opplevelsesrik dag venter oss! 

Vi kjører opp forbi Seefeld, et velkjent vin-

tersportssted for oss nordmenn. Så krysser 

vi umerkelig grensen inn til Tyskland - og vi 

er ved velkjente Garmisch-Partenkirchen 

hvor vi gjør et stopp, før vi fortsetter forbi 

pasjonsspillbyen Oberammergau. Videre 

fortsetter vi mot "Romantische Straße" og vi 

gjør utpå ettermiddagen et stopp ved den 

verdensberømte byen; Rothenburg ob der 

Tauber. Dette er en av Tysklands best be-

varte byer, og vi kan bl.a. se at forsvars-

muren rundt byen fortsatt er intakt. I byen 

finnes også en julebutikk som er blitt kjent 

for å holde åpent hele året gjennom! Fulle 

av inntrykk fortsetter vi frem til Neuenstein 

Aua hvor det blir innsjekking for middag og 

overnatting. 

 9. dag, mandag 2. oktober 2017: Neuen-

stein Aua - Kolding, ca 600 km: Frokost på 

hotellet. Vår sjåfør styrer bussen raskt ut på 

de effektive, tyske motorveiene - og vi pas-

serer på vei nordover kjente byer som Kas-

sel, Göttingen og Hannover. Utpå ettermid-

dagen ser vi også storbyen Hamburg passere 

utenfor bussvinduene og opp gjennom del-

staten Schleswig-Holstein forstår vi hvorfor 

dette området har den største melkepro-

duksjonen i tysk landbruk! En times tid før 

vi når den tysk-danske grensen, stopper vi 

for å spise dagens (inkl.) middag. Med midd-

agen unnagjort, kan vi heller roe siste del 

av dagens etappe - enn å stresse for å rekke 

middag på hotellet …. Ved grensehandler 

Otto Duborg gjør vi et stopp for å bruke (de 

siste?) euro - før vi 

fortsetter kjøreturen 

en times tid inn i 

Danmark, frem til 

Kolding hvor det blir 

overnatting.  

  

10. dag, tirsdag 3. 

oktober 2017: Kol-

ding - Hirtshals - 

Kristiansand/

Stavanger/

Grenland, ca 280 - 

530 km: Vekking og 

frokost på hotellet. Bussen pakkes og vi 

setter kursen videre nordover gjennom Jyl-

land, forbi kjente byer som Kolding, Vejle, 

Århus og Aalborg. I Hirtshals beregner vi å 

være i god tid før ferjeavgang kl 12.15 med 

MS Superspeed I til Kristiansand. For de som 

ønsker det, kan vi gjerne forhåndsreservere 

buffètbord - til en pris av kr 249,- pr per-

son. Gi i tilfelle beskjed ved påmelding om 

dette ønskes. Allerede kl 15.30 klapper det 

store skipet til kai i Kristiansand og straks 

etter ilandstigning og tollklarering fortsetter 

vi frem til de respektive avstigningssteder, 

vestover mot Stavanger og østover mot Aust

-Agder og Grenland. Takk for turen! 
Bauernmarkt Ellmau 

10 dager 
kun kr 12.990,- 

pr person  
ved påmelding før 1. juli 2017, der-

etter kr 13.990,- 
 

Avreise: Søndag 24. september 2017 - 
retur tirsdag 3. oktober 2017 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt av 
dyktig sjåfør 

 velorientert reiseleder fra Risdal Tou-
ring med på hele turen 

 ferjeoverfarter Kristiansand - Hirts-
hals t/r 

 totalt 9 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 stjer-
ners hoteller  

 9 frokoster 

 9 middager, en i form av buffet på 
ferja på utreisen 

 utflukter som beskrevet i turprogram-
met, men ikke inngangsbilletter utover 
det beskrevne 

 inngang i musikkteltet 3 kvelder 

 en tur/retur med Hartkaiserbanen 

 tur med damptog 

 veiavgifter og bompenger 
 
 

Tillegg for enkeltrom kr 1.690,- pr per-
son, totalt for alle 9 hotellovernatting-
ene. 
 

 

Forbehold om endringer som følge av 
forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 



Transportvegen 17, 4735 EVJE  
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