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Østerrike – Hinnasenteret 
17.09 – 28.09.2019 – 11 dager 

 

Opplev trivelige Mayrhofen i September! 

Dag 1 Tirsdag / Hinnasenteret - Aarhus 

Avreise fra Hinnasenteret kl.11.00. Vi kjører til Kristiansand hvor vi har avgang med Superspeed 

kl.16.30. Alle sitter i buffet restauranten under overfarten. Ankomst 19.45. Vi kjører da direkte til 

Aarhus hvor vi overnatter på Scandic Aarhus Vest. Vi ankommer Aarhus ca kl.22.15. 

 

Dag 2 Onsdag / Aarhus - Gøttingen 590km 

Vi har avreise etter frokost. Vi tar en stopp ved Otto Duborg for litt shopping/handel. Vi fortsetter 

sørover tyske autobahn passerer Hamburg, kjører Elbtunnelen og får fra bussvinduet et inntrykk av 

det store havneområdet i Hamburg. På ettermiddagen er vi framme i Gøttingen, hvor vi sjekker inn 

på Hotel Freizeit In.  

 

Dag 3 Torsdag / Gøttingen - Augsburg 480km 

Etter en god frokost fortsetter turen videre sørover i Tyskland. Landskapet skifter fra det flate til det 

mer kuperte med daler og frodig landskap. Senere på dagen forlater vi Autobahnen og følger deler 

av «Romantiche Strasse» videre sørover til området rundt Augsburg. Her finner vi vårt 

overnattingsted. 

 

Dag 4 Fredag / Augsburg – Mayrhofen 260km  

I dag får vi en opplevelserike tur sørover mot den Østerriske grense og til Mayrhofen. 

Vi kjører på koselige landeveier med fin natur. Byen Oberammergau, som er kjent for sitt 

Pasjonsspill hvert 10 år, skal vi kjøre gjennom. Neste spill er i 2020 og det er for 42 gang spillet 

vises. Vi kjører også innom Linderhof Slott som var Ludvig II palass fra 1886 Klosteret i Ettal 

passerer vi senere. 
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I vintersportsstedet Garmisch-Partenkirchen 

kan vi kjøre innom skistadion hvor OL var i 

1936 og hvert år arrangeres her ett av 

hopprennene i hoppuka. Grensen til Østerrike 

passeres ved Mittenwald og ikke lenge etter 

kjører vi forbi det kjente vintersportsstedet 

Seefeld, hvor det i vinter 2019 ble arrangert 

VM i langrenn. Vi kommer ned i Inndalen like 

ved Innsbruck og fortsetter til Zillertal som vi 

følger til Mayrhofen. Her skal vi bo på Hotel 

Neue Post Mayrhofen. Ett 4 stjernes hotell 

hvor vi får servert 4 retters middag alle 

kvelder.  
 

 
Dag 5 Lørdag / Mayrhofen 
I dag skal vi utforske mangfoldet av ost. Vi skal 

besøke den kjente ostefabrikken Erlebnis Sennerei 

Zillertal, her blir mange forskjellige oster laget. 

Melken kommer fra dyr som beiter høyt oppe i 

Alpene. Det blir laget ost, smør og yoghurt. Det blir 

selvsagt mulighet for handel. Det vil også bli 

mulighet til å utforske gårdslivet på Scaubauernhof, 

hvor vi vil treffe både kyr, geiter og sauer.  

 

På ettermiddagen blir det en tur med Zillertalbahn 

damplokomotiv. Dette gamle toget er en opplevelse for 

alle sanser. Her er det bare å fordype seg i en svunnen tid. Opplev følelsen av å reise i en tid der 

damplokomotivet nettopp hadde overtatt etter diligensen. Kjenn varmen fra damplokomotivet, 

lukten av kull og se det blanke metallet på det 117 år gamle lokomotivet laget av menneskehånd. 

Opplev hvordan krystallklart fjellvann blir til energi til lokomotivet. 

Vi returner til Mayrhofen for middag og sosialt samvær. 

 

Dag 6 Søndag / Mayrhofen 

I dag skal vi kjøre til Innsbruck, her vil vi bli kjent 

med historien om Innsbruck med lokal guide. Se på 

den berømte Golden Roof og nyte arkitekturen i de 

trange gatene. Etter dette blir det besøk i Tyrol 

Panoram ved Kaiser jæger museet. Det vil bli vist 

og informert om den militære historie fra 1800 og 

1900-tallet. Museets historiske samling er mye fra 

det store drama som foregikk i Bergisel. På 

ettermiddagen kan vi vandre litt i Innsbruck eller 

kjøre tilbake og ha resten av dagen i Mayrhofen. 

Middag og sosialtsamvær på hotellet om kvelden. 
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Dag 7 Mandag / Mayrhofen 

I dag skal vi høyt til fjells for å nyte fantastisk utsikt og god lunsj på høyfjellsrestauranten. Dagen 

tilbringer vi høyt oppe til fjells ca. 2000 m.o.h., ikke bekymre dere, dere slipper å gå, kabelbanen 

tar oss opp. Når vi kommer opp er det tid for litt spasering på fine stier som fører oss opp til Ahorn 

platået som gir oss en uforglemmelig utsikt over Zillertal Alpen og Stillups. NB: Ikke glem kamera. 

Det er flere tavler som forteller om flora og fauna fra Zillertal alpenen Natur Park. Det er bare å nyte 

stedet, Lake Ahorn eller avslapping på rasteplasser ved Ahorn Creek. 

Dag 8 Tirsdag / Mayrhofen 

Dagen i dag er fri i Mayrhofen for å oppleve denne koselige byen. I kveld blir det vår siste middag i 

Mayrhofen før vi i morgen starter på hjemturen. 

 

Dag 9 Onsdag / Mayrhofen – Bad Brückenau 480km 

Etter fine dager i Østerrike skal vi nå videre nordover mot Tyskland. Vi kjører over Achenpass til 

Tegernsee og kommer igjen inn på Autobahn sør for Munchen. Via Nurnberg og Wurzburg vil vi 

ankomme hotellet utpå ettermiddagen. 

 

Dag 10 Torsdag / Bad Brückenau – Neumünster 500km 

Etter en god frokost kjører vi videre nordover på Autooban A7. Utpå ettermiddagen ankommer vi 

Neumunster hvor vi tar inn på Prisma Hotel Neumunster.  

 

Dag 11 Fredag / Neumünster - Hirtshals 

I Flensburg tar vi igjen inn til Otto Duborg sin 

grensebutikk. Etter en god pause ligger Jylland 

foran oss og etter rolig kjøring med pauser 

underveis kommer vi til Hirtshals. Vi besøker 

slakter Winther, før vi kjører ned til kaien og 

sjekker inn. Fjord Line har avgang kl. 20.00 og til 

avtalt tid møtes vi i restauranten for 

avslutningsmiddag på turen. Alle blir innlosjert i 

utvendig lugar. 

 

Dag 11 Lørdag / Hirtshals - Hinnasenteret 

Vi ankommer Risavika kl.06.30 og kjører direkte 

tilbake til Hinnasenteret. 
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Pris pr. person kr. 19.995,-* pr. person ved 40 betalende 
 

Prisen inkluderer: 

• Reisen i moderne turbuss med sjåfør Ernst Magne Haga 
• Reiseleder Anne Lise Kvernsmyr 

• 10 hotellovernattinger i dobbeltrom  

• 1 overnatting i utvendig dobbeltugar. 

• 10 frokoster 

• 1 Lunsj 

• 11 middager 

• Utreise med Superspeed: Kristiansand- Hirtshals 

• Hjemreise med Fjord Line: Hirtshals-Stavanger 

• Utflukter, innganger og lokalguider som beskrevet i programmet 

 

Tillegg for: 

• Enkeltromstillegg hoteller kr. 4 000,- pr. person 
• Enkeltlugartillegg kr. 500,- pr. person 

• Inngangspenger Lindenhof Slott kr.200,- pr.person 
 

 

* Forbehold om endring i pris p.g.a valutakurser  


