Resa till München och Salzburg 4-9.9.2022
-med Tyrolen
Dag 1) Söndag 4.9: Till München
Busstransport från Ekenäs till flygfältet. Finnairs flyg avgår från Helsingfors kl. 09:15.
Ankomst till München kl. 10:50. Buss möter vid flygplatsen och vi börjar vistelsen med en 4
timmars guidad rundtur i München samt besök på konstmuséet Old Art Gallery Munich.
Inkvartering för två nätter på 4* Hotel Vienna House Easy. Middag på hotellet.
www.viennahouse.com
Dag 2) Måndag 5.9: München
Frukost på hotellet. Den svensktalande guiden följer också med när vi besöker slotten
Nymphenburg och Amalienburg. Efter slottsbesöken blir det dags för visning på Paulaners
bryggeri samt provsmakning av två öl som avnjuts med den salta vetekringlan Brezel.
Middag på hotellet.
Dag 3) Tisdag 6.9: München-Salzburg
Frukost på hotellet. På vägen till Salzburg besöker vi Kehlsteinhaus i den lilla tyska byn
Berchtesgaden. Det är Hitlers ”tehus” eller Örnnästet som de allierade döpte huset till. Huset
är beläget på en alptopp högt över byn Berchtesgaden och härifrån kan man vid klart väder
se ända till Salzburg. Idag finns här en utsiktsrestaurang. Efter besöket fortsätter vi till
Salzburg där vi inkvarterar oss på 4* Hotel Dorint Salzburg för två nätter. Middag på hotellet.
https://hotel-salzburg.dorint.com
Dag 4) Onsdag 7.9: Salzburg
Frukost på hotellet. Hela dagen i Salzburg. 4 timmars guidning i centrum med lokalguide
samt besök i Mozarts födelsehus. Middag på hotellet. Under kvällen finns det möjlighet att gå
på konsert, antingen en Mozart Dinner Concert med en trerätters meny, pris 75 € eller en
Salzburg Palace Concert, pris 53 €
Dag 5) Torsdag 8.9: Salzburg-Tyrolen
Frukost på hotellet. Vi styr kosan mot Tyrolen och kör längs mindre vägar med vackra vyer
via Gerlospasset eller Kitzbühel till den vackra Achensee. Här gör vi en båttur på sjön från
Pertisau till Achenkirch. Detta är en av Tyrolens vackraste sjöar och många anser att det är
en riktig höjdpunkt. Sedan fortsätter vi till alpbyn Oberperfuss ett stycke utanför Innsbruck.
Inkvartering på 3* Hotel Krone. Middag på hotellet. www.krone-hotel.com
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Dag 6) Fredag 9.9: Tyrolen-hem
Efter frukosten på hotellet packar vi bussen och beger oss in till Innsbruck där vi möter en
lokalguide som tar oss med på en vandring i centrum. Denna Tyrolens huvudstad ligger
vackert vid floden Inn och är omringad av de mäktiga Karwendelbergen. Under promenaden
in till de gamla stadsdelarna passerar vi slottet Hofburg, den ståtliga domkyrkan och stadens
stolthet ”Gyllene Taket”. Här får vi strosa runt i de mysiga gränderna en stund innan vi
fortsätter längs vackra vägar via Seefeld till Garmisch-Partenkirchen där vi stannar en stund
vid hoppbacken och i centrum. Finnairs flyg avgår från München kl. 18.50 med ankomst till
Vanda kl. 22.15. Busstransport till Ekenäs.
Resedatum:

4-9.9.2022, söndag-fredag, 6 dagar

Resans pris:

1500 €/ person i dubbelrum räknat med grupp min. 30 personer

Enkelrumstillägg:

275 €

I priset ingår:

-Flygresor med Finnair, Helsingfors-München t/r
-Busstransporter enligt programmet
-5 nätter på hotell inklusive frukost
-5 middagar på hotell
-Svensktalande guide i München, Salzburg och Innsbruck
-Inträde till slotten Nymphenburg och Amalienburg
-Bryggeribesök med provsmakning på Paulaners
-Inträde, minibuss och hiss till Örnnästet
-Inträde till Mozarts födelsehus
-Båttur på Achensee
-Vägavgifter i Österrike på alpvägarna
-INGSVA Resors reseledare med under hela resan

I priset ingår ej:

-Reseförsäkring
-Måltidsdrycker
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Bokning av resan:
Boka gärna resan via e-post: info@ingsva.fi
-Vid bokning, uppge att resan hör till Ekenässällskapet
-Skriv resenärens namn som det är skrivet i passet
-Passkopia. Vissa gånger krävs också en kopia av passet till hotell och passnummer
till flygbolag. Kopian av passet makulerar vi efter resan.
-Hemadress och telefonnummer
-Eventuella matallergier.
Resan kan också bokas via telefon: 0405488611 (Niclas Ingves)
Efter anmälan skickar vi en förskottsfaktura på 150 € som sedan skall täcka
deposition till flygbolag och hotell. Slutbetalning 45 dagar föra avresa.
Giltigt pass eller EU-identitetsbevis behövs! Rätt till ändringar i resans program eller
pris förbehålls. Vi följer gällande coronarestriktioner och följer med i händelsernas
utveckling hela tiden. Aktuell information hittar man på www.thl.fi. Vaccinationer:
kontrollera på www.rokote.fi.
Avbokningsvillkor:
Specialvillkor tillämpas på denna resa: www.ingsva.fi/ allmanna-villkor-forpaketresor/
Denna resas avbokningsvillkor specificerade – gäller även vid sjukdom:
1. Om resan avbokas senast 61 dagar före avresa debiteras expeditionsavgift 60 €.
2. Om resan avbokas 60-31 dagar före avresa debiteras förskottet 150 €.
3. Om resan avbokas 30 dagar före avresa eller senare debiteras resebyråns alla
faktiska kostnader och expeditionsavgift 60 €.
Kom ihåg att i god tid teckna reseförsäkring – senast i samband med betalning av
resans förskott ifall du måste avboka resan p.g.a. sjukdom!
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