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Det bedste af de østrigske alper
Velkommen til den sydøstlige del af Østrigs alpeland, hvor bjergene spejler sig i de dybe 
søer. Østrigs sydligste delstat Kärnten, ved grænsen til Italien og Slovenien, er et relativt 
ukendt område for mange danskere. Men de sydvendte alpeskråninger giver landsdelen 
et dejligt, mildt klima med mange solskinstimer – foruden masser af fornøjelser og 
gæstfrihed. 

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, frokost ved Neumünster 
og overnatning mellem Magdeburg og Leipzig. Næste 
dag frokost syd for Nürnberg. Forbi Tysklands største 
indsø, Chiemsee, inden grænsen til Østrig passeres. 
Gennem Tauern-tunnellen med ankomst i Seeboden 
først på aftenen.

UDFLUGTER
Sejltur på Millstätter See – byrundtur i Millstatt 
Vi spadserer til søpromenaden og går ombord på en 
turbåd og skal herefter nyde en panoramasejltur på 
Millstätter See. På en smuk sejlads oplever vi den 
turkisfarvede sø omgivet af grønklædte bjerge og 
går fra borde i Millstatt, der ligger på en halvø. Her 
bliver der tid til at opleve byen og de smukke udsigter 
over vandet. Der bliver tid på egen hånd, inden vi igen 
går ombord på skibet og nyder resten af den smukke 
sejlads. 

Nockalmstrasse - heldagstur
Se alperoserne blomstre på denne fantastisk flotte 
tur ad panoramastrækningen over Nockalm. Første 
stop bliver i den smukke, gamle by Gmünd, der er 
omkranset af en middelalderlig bymur. Vi besøger 
den gamle bydel, og de, der vil, kan som alternativ 
opleve Porsche Automuseum. Vi fortsætter videre 
ad Nockalmstrasse med panoramavue til de helt 
usædvanlige bjergformationer, der findes i denne del 
af Alperne. Vi gør ophold på toppen, hvor det er muligt 
at spise frokost i en alpehytte eller spadsere en tur i 
de smukke omgivelser.

Wörthersee - Villach - heldagstur
Dagens første stop finder sted ved udsigtstårnet 
”Pyramidenkogel”. Tårnet er bygget i træ og er 
med sine 100 meter verdens højeste træskabte 
udsigtspunkt. Herfra er der en formidabel udsigt 
over Wörthersee. Vi fortsætter til byen Villach, der 
er den næststørste by i delstaten Kärnten. Byen er 

smukt beliggende med udsigt til bjergene, og i byen 
løber floderne Gail og Drava sammen. Byen ligger 
tæt på grænsen til både Slovenien og Italien, og man 
mærker tydeligt, hvordan nabolandene har inspireret 
byen igennem tiden. Der bliver tid på egen hånd i den 
hyggelige by, inden vi sidst på eftermiddagen kører 
tilbage til hotellet.

Spittal – halvdagstur
Vi kører til nabobyen Spittal, hvor vi på en gående 
byrundtur udforsker byens hyggelige gader og den 
flotte bypark. Der vil være mulighed for at besøge 
slottet Porcia eller tage kabelbanen op til toppen af 
bjerget Goldeck, hvor udsigten fra 2142 meter tager 
pusten fra enhver. Her er der mulighed for at vandre 
eller bare nyde udsigten over området. Efter tid på 
egen hånd vender vi tilbage til hotellet.

Ædelstenenes verden – Granatium 
– halvdagstur
VI besøger det spektakulære ædelstensmuseum 
Granatium. På en guidet tur rundt i det spændende 
museum, ser vi hvordan de forarbejdede ædelstene 
indgår i smykker og skulpturer. Vi besøger minen i 
bjerget, hvor vi ser en af Europas bedst tilgængelige 
ædelstensårer. Der vil være mulighed for selv at hug-
ge de kostbare sten fri og bearbejde dem på stedet. Vi 
fortsætter til den idylliske by Döbriach, hvor der hver 
tirsdag afholdes marked. Her er der muligheder for at 
smage på regionens kulinariske delikatesser. 
 
Vandreture
Udforsk de imponerende bjerge omkring Millstätter 
See, regionen tilbyder et varieret tilbud for vandrere 
såvel som for erfarne alpinister. Med lokale busser 
kan du nå mange vandreområder omkring Millstätter 
See på en behagelig og ukompliceret måde. Hotellet 
stiller paraplyer og vandrerygsække til fri afbenyttel-
se under opholdet.

HJEMREJSE
Hjemtur gennem Østrig og ad en ny rute op gennem 
Tyskland. Frokost ved Nürnberg og overnatning i 
Göttingen. Sidste dag indkøbspause ved Otto Duborg 
og frokostbuffet i Rødekro

OM HOTELLET
Hotel Moserhof er med sin unikke placering, ca. 300 
meter fra Millstätter søen, det ideelle udgangspunkt 
til at udforske området fra. Hotellet kombinerer på 
bedste vis moderne standarder med ægte Kärnten 
gæstfrihed. Det flotte hotel råder over reception, 
restaurant, bar, elevator, terrasse, Wi-Fi, sauna, 
dampbad, spaområde med behandlings-muligheder 
(tillæg) samt indendørs pool. Værelserne er smagfuldt 
indrettet med bad og toilet, hårtørrer, telefon, TV, 
Wi-Fi og safeboks. Forplejningen er i top, med buffet 
om morgenen, og en 4-retters valgmenu om aftenen. 
I løbet af opholdet vil der blive afholdt en Moserhof 
musikaften. www.moserhof.com
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BUSREJSE • 9 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

20. juni 4D 6.995
26. september 4D 6.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.000

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 6 overnatninger ved Millstätter See
• 2 overnatninger i Tyskland
• 8 x morgenbuffet 
• 6 x aftensmad 
• 2 x aftensmad i Tyskland 
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 4 x frokost (ud- og hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Millstätter See sejltur ca. EUR 10, 
Porsche bilmuseum ca. EUR 8. Pyramidenkogel 
ca. EUR 14. Kabelbane til Goldeck tur/retur ca. 
EUR 20.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Klagenfurt (gns.): juni 17°- 22°, sept. 
14°- 20°

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/MIL

 9 DAGE FRA 6.995

Millstätter See 
– Kärnten
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