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8 dages busrejse til det afveks-
lende og fortryllende Salzburger-
land, der er kendt for sin store 
mangfoldighed af bjerge, søer og 
kulturelle tilbud. Undervejs skal vi 
opleve nogle af de mest berømte 
steder i Østrig.

REJSEBESKRIVELSE

Dag 1 Efter endt opsamling kører vi 
mod Gedser, hvor vi skal med færgen 
kl. 09.00. Mulighed for at købe mor-
genbuffet ombord mod tillæg. 
Efterfølgende kørsel gennem Tyskland 
med passende pauser undervejs. 
Sidst på dagen ankommer vi til vores 
overnatningshotel i den sydlige Tysk-
land. Middag på hotellet.

Dag 2 Morgenmad på hotellet. Heref-
ter fortsætter vi ned gennem Tyskland 
og nyder forandringerne i landskabet, 
når vi når Alperne. Undervejs gør vi 
holdt i Passau, byen hvor floderne 
Donau, Inn og Ilz flyder sammen.
Vi ankommer til St. Johann sidst på 
eftermiddagen, hvor vi bliver indkvar-
teret på vores hotel. Velkomstmiddag 
på hotellet.

Dag 3 Morgenbuffet på hotellet. Her-
efter kører vi til Salzburg, der ikke lig-
ger langt fra St. Johann. Når vi ankom-
mer til Mozarts fødeby, starter vi med 
en byrundtur. Salzburg er fyldt med 
skønne bygninger fra barokken, og der 
er en særlig intim stemning i byen, 
hvor cafeerne ligger tæt. Der vil blive 
tid på egen hånd til at spise frokost 
og opleve byen - måske shoppe lidt af 
den berømte chokolade. 
Sidst på eftermiddagen kører til retur 
til St. Johann. Middag på hotellet.

Dag 4 Morgenbuffet på hotellet. Her-
efter tager vi på heldagstur til Groß-
glockner, der er en af Østrigs største 
gletchere i 3.797 m højde og samtidig 
det højeste bjerg i Østrig. Großglock-
ner har også en af verdens flotteste 
alperuter. På vejen bliver der måske 
mulighed for en lille sneboldkamp, da 
der visse steder ofte ligger sne året 
rundt, og måske ser vi murmeldyr på 
nært hold.
Efter den smukke køretur besøger vi 
den kendte bjergbestigerby Heiligen-
blut, hvor der bliver tid på egen hånd. 
Sidst på eftermiddagen retur på hotel-
let. Middag på hotellet.

SALZBURGERLAND



Dag 5 Morgenbuffet på hotellet. Vi 
kører til St. Gilgen, hvorfra vi sejler 
til St. Wolfgang. En hyggelig by, hvis 
historie går helt tilbage til 1600-tallet. 
Byen er nok mest kendt fra operetten 
Sommer i Tyrol, og vi skal naturligvis 
se ”Den hvide hest”, der lagde kulisse 
til operetten. Vi besøger Wallfahrtskir-
ken, hvor vi ser altertavlen fra 1481. 
Der bliver tid på egen hånd til at spise 
frokost og nyde byen, som byder på 
en markedsplads, butikker og restau-
ranter. Middag på hotellet.

Dag 6 Morgenbuffet på hotellet.
Om formiddagen tager vi en tur til 
Liechtensteinklammen,som er en af   
de længste, dybeste og mest impone-
rende kløfter i Alperne med en 
brusende flod i bunden. 
Vi er tilbage ved hotellet ved middags-
tid. Frokost på egen hånd i St. Jo-
hann. Om erftermiddagen vil der være 
kaffe med kage på hotellet. Middag på 

hotellet.

Dag 7 Morgenbuffet på hotellet. I 
dag siger vi farvel til Østrig og kører 
nordpå igen. Der holdes passende 
pauser undervejs med mulighed for at 
købe frokost for egen regning. Midt på 
eftermiddagen ankommer vi til vores 
overnatningshotel i Tyskland. Middag 
på hotellet.

Dag 8 Morgenbuffet på hotellet. Kør-
sel til Rostock med passende pauser 
undervejs med mulighed for at købe 
frokost for egen regning. Der bliver tid 
til grænsehandel, inden vi skal med 
færgen fra Rostock kl. 17.00. Mulig-
hed for at tilkøbe aftenbuffet ombord 
på færgen.

Ørslev tager forbehold for programændringer.

Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer
• Bustransport i 4* turistbus 
• 7 x overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x middag på hotellet
• 1 x kaffe og kage på hotellet i St. 

Johann im Pongau
• Dansk rejseleder på hele turen
• Samtlige entreer iht. program
• På hotellet i St. Johann er der 

adgang til sauna, dampbad, aro-
magrotte

• Lovpligtige skatter og afgifter

Hotel Brückenwirt
Hauptstrasse 78
A-5600 St. Johann im Pongau

4*hotel i centrum af Untermarkt. Det 
er kendt for sit gode østrigske køk-
ken. Solterasse, wellnessområde med 
sauna, dampgrotter, ferskvandspool, 
massage og meget mere. Hotellet har 
en hyggelig lounge og cafe, der hele 
dagen byder på nybagte kager og 
kaffe. Værelserne er hyggelige i typisk 
østrigsk stil. Bad, toilet, tv og telefon.

8 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
14. maj - 21. maj 2023

Pris pr. person  v. min. 45 personer
i delt dobbeltværelse kr.  7.255,-
Enkeltværelsestillæg kr.     850,-

Valgfrie tillæg
Morgenbuffet på
færgen på udrejsen kr.     130,00

Aftenbuffet på
færgen på hjemrejsen kr.     195,00


