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Ægte alpeidyl og østrigsk 
“Gemütlichkeit” hos Wolfgang
Fantastiske naturoplevelser, små hyggelige alpebyer og enestående gæstfrihed er på pro-
grammet, når NILLES kører til Wagrain. Her skal vi opleve Salzburgerlands bjergtagende 
udsigter og ægte alpeidyl. Glæd dig også til at bo på det hyggelige Hotel Gasthof Enzian, 
der har udsigt til bjergene fra alle sider, og hvor værten Wolfgang sætter en ære i at hygge 
om gæsterne med harmonikamusik og højt humør.

WAGRAIN
I typisk alpestil har husene i Wagrain blomster-
udsmykkede balkoner, og byens hyggelige torv er 
omkranset af små restauranter - “Bierstuben” - og 
forretninger. Her er flere udendørs arrangementer 
i sommersæsonen, og vi vil også få mulighed for at 
opleve en østrigsk folkloreaften. I Wagrain er desuden 
et stort vandland med såvel indendørs som udendørs 
pool. Den pragtfulde natur omkring byen indbyder til 

vandreture, og flere gondollifte kører i pendulfart op 
i bjergene.

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, frokost ved Neumünster 
og overnatning ved Göttingen. Næste dag frokost 
ved Nürnberg og forbi München. Grænsen til Østrig 
passeres ved Salzburg. Ankomst til Wagrain tidligt på 
aftenen.

UDFLUGTER
Salzkammergut – St. Wolfgang – heldagstur
Vi kører af bjergvejene gennem Dolomitterne i 
Salzburgerland, kommer via St. Martin og Annaberg 
over Gschütt-passet til Hallstätter-søen. Senere 
besøger vi St. Wolfgang, som ligger ved søen af 
samme navn. Her ligger restaurant “Den Hvide Hest”, 
som inspirerede til operetten “Sommer i Tyrol”. I St. 
Wolfgang er der mulighed for en spadseretur langs 
promenaden eller en sejltur på St. Wolfgang-søen. 
Turen fortsætter i dette pragtfulde alpesøområde 
forbi pittoreske St. Gilgen, Fuschl og Wiestalstausee.

Trattberg – Christl-Alm – heldagstur
I dag kører vi ad en smuk panoramavej til Trattberg. 
Her bevæger vi os over trægrænsen og har en 
betagende udsigt til Dachstein-bjergene. Sepp og 
Beatrix byder velkommen i den hyggelige almhytte 
Christl-Alm, og der bliver mulighed for at prøve 
stedets specialiteter. Sepp finder harmonikaen frem, 
og vi hygger os.

Wagrain 
– Salzburgerland 

St. Wolfgang-kirken ligger 
smukt ved søen og landsbyen 
af samme navn

Salzburg

Vores vært 
Wolfgang

 9 DAGE FRA 6.295

Gasthof Enzian er smukt beliggende 
i Wagrain med udsigt til bjergene. 
Værten Wolfgang sætter en ære i, 
at gæsterne befinder sig godt, og 

stemningen er da også helt i top, 
når Wolfgang tager harmonikaen 
frem og underholder. Hotellet råder 
over restaurant, krostue, terrasse, 
elevator til 2. sal og sauna. Alle 
værelser er udstyret med bad og 
toilet, telefon, TV og de fleste 
er med balkon. Forplejningen er 
særdeles god og består af buffet 
om morgenen samt 3-retters valgfri 
menu med salatbuffet om aftenen, 
heraf mange typisk østrigske 
retter. Under opholdet bliver der en 
grill-aften med rigtig god grillmad, 
musik og dans.

Kaprun – Hohe Tauern – Zell am See 
– heldagstur
Fra Kaprun kører vi med specialbus til Europas 
største transportplatform, hvorfra man hæves op ad 
bjergsiden. Den øverste strækning køres atter med 
specialbus gennem bjergtunneler og slugter op til 
den store opdæmmede sø i nationalparken Hohe 
Tauern. Her er der mulighed for en spadseretur på den 
store dæmning, hvor man kan opleve det enestående 
bygningsværk og få en fantastisk udsigt. Herefter går 
turen til Zell am See, hvor man kan handle i byens 
forretninger eller spadsere langs søen.

Salzburg – halvdagstur
Vi kører til Mozarts fødeby Salzburg, hvor borgen 
Hohensalzburg knejser højt over byen. Vi skal udfor-
ske byens spændende, historiske seværdigheder og 
på en spadseretur ser vi bl.a. domkirken med den ba-
rokke facade, den smukke residensplads samt gaden 
med de mange smedejernsskilte, Getreidegasse, hvor 
også Mozarts fødehjem ligger.

Vandretur ved Wagrain 
På rejsen oplever vi også bjergene omkring Wagrain 
til fods på en vandretur. Vi tager en lift op og nyder 
det flotte alpelandskab med udsigter og alpeflora. 
Passende fodtøj medbringes. Gennemførelse af 
vandreturen afhænger af vejret. 

Almabtrieb – Almfest
Vi skal opleve en rigtig almfest i forbindelse med 
Almabtrieb, hvor blomsterudsmykkede køer drives 
ned i byerne efter at have tilbragt sommeren på græs-
gangene i bjergene. Der er mulighed for at smage 
på lokale lækkerier, landbrugsspecialiteter, den nye 
ugærede vin eller se på lokalt kunsthåndværk og nyde 
stemningsfuld, levende musik i byerne.

HJEMREJSE
Hjemturen foregår ad samme rute som på udrejsen, 
dog med frokost ved Bamberg og overnatning nord 
for Kassel. Sidste dag er der indkøbspause ved Otto 
Duborg og frokostbuffet i Rødekro.

BUSREJSE • 9 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

4. juli 4B 6.295
25. juli 4B 6.395
31. august Almbtrieb 4C 6.495

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 680
Rabat for 3. person på værelse 480

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 6 overnatninger i Wagrain
• 2 overnatninger i Tyskland
• 8 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• 1 x grillaften med musik og dans
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 4 x frokost (ud- og hjemrejse)
• 1 x entré til Wasserwelt Wagrain
• Udflugter ekskl. entréer
• Vandretur i Wagrains bjerge
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Sejltur på St. Wolfgang-søen ca. EUR 
22. Lammerklamm ca. EUR 5. Lift vandretur ca. 
EUR 22. Kørsel med specialbus til Kaprunertal ca. 
EUR 22.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Salzburg (gns.): juli-sept. 18°-24°.

FORBEHOLD Ændringer i programmet pga. 
vejrforhold kan forekomme.

ØVRIGT Turen kan være krævende for gangbesvæ-
rede. Vandretur er i kuperet terræn.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/WAG


