Sykkeltur langs Donau
Turteam: Kørner Høie og Geir Sandvik
Vi flyr fra Oslo til München, der vi blir møtt av
vår norske turistbuss. Den tar oss med over
grensen til Østeriket og byen Linz ved bredden
av Donau. Her starter vi på sykkelturen østover
neste morgen. De neste 4 dagene skal vi til
sammen sykle ca 20 mil langs elva som byr på
vakre naturopplevelser. Slott, klostre, vingårder og sjarmerende landsbyer møter oss på veien mot Wien.
Overnatting i småbyer underveis på sykkelturen før vi kjører inn til Østerrikes hovedstad. Vi får se litt av
denne flotte kulturbyen før vi neste morgen setter kursen mot vårt neste mål for turen, spillbyen
Oberammergau. Vi skal bo på Hotel Forsthaus i Oberau noen få minutter fra selve Oberammergau sentrum i
2 netter. På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir da god tid til å se seg rundt i den lille
sjarmerende byen før spillet starter kl 14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen oss med
tilbake til hotellet vårt. Neste dag krysser vi grensa til Østeriket igjen. Her skal vi bo midt i den kjente
vintersportsbyen Seefeld ca 1 times kjøring øst for Oberammergau. Muligheter for fjellturer, utflukt med buss
eller avslapning i hotellets spa avdeling. Etter to netter her kjører vi direkte til München, en ca 2 timers
kjøretur. Fly tilbake til Norge.

29. mai– 7. juni

Ca pris: 22.500,Totalt antall reisedager: 10
Enkeltromstillegg ca 250,- per natt
Alle prisene på våre Oberammergauturer er
estimerte priser. Disse prisene ble fastsatt
høsten 2018. Flybilletter og andre transportmiddel
for 2020 var da ikke lagt ut for salg. Sluttfaktura
med endelig turpris og detaljert turprogram sendes
ut når endelig turpris er fastsatt i 2020.

TURPRISEN INKLUDERER:
•

Reisen fra Norge tur/retur

•
•

Overnatting med halvpensjon
Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht program

•

Tekstbok på norsk

•

Reiseledertjenester fra norsk turteam

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

Turen bestilles på
plussreiser.no

