
Invitation 
til 

Vandretur i Alperne 
Fra onsdag den 6. september 2017 kl. 17.00  

til søndag den 10. september 2017 kl. ca. 10.00 
 
Østrig, Tyrol er kendt for sine fantastiske flotte vandreruter. Her kan du komme med på en af dem, en 
fantastisk tur med hotelbus, overnatning i bjerghytte, guidet tur i Innsbruck og meget mere. 
 
Jeg har allieret mig med vandre entusiasten Peter, som foruden at være ansat i JumBus, også arrangerer 
guidede vandreture med bus til Tyrol. 
 
Peter og jeg har skræddersyet en vandre/oplevelsestur, hvor fællesskab, Alperne, forplejning og 
indkvartering, en guidet tur i Innsbruck og det hyggelige samvær alt sammen vil være med til at gøre det til 
en uforglemmelig tur.  
 
H.C. Andersen skrev: ”At rejse er at leve”. Vores rejse er med hotelbus,  
en fantastisk rejseform (har prøvet det). Man har sin egen siddeplads ved 
et 4-mands bord og kæreste dobbeltseng med rigtig madras, dyne og hovedpude, 
så du bestemmer selv, hvornår du vil gå i seng.. Undervejs kan der spilles og 
hygges ved bordene, men ikke mindst har vi vores egen kok med – Kurt – han 
tryller på vej ned og hjem, en lækker 3-retters menu og luksus morgen komplet 
på vejen hjem med scrambled eggs, bacon og pølser - en irish coffee kan også 
lade sig gøre. 
 

Turbeskrivelse 
 
Onsdag den 6. september 2017 
 
Vi kører fra Beder/Malling kl. 17.00 med hotelbus. Ved 19-tiden serveres en lækker 3-retters menu. Der er 
mulighed for køb af øl, vand, vin m.m. til ”høker” priser. Undervejs spil og konkurrence, som vi kender det fra 
den gang vi lavede skiture. 
 
 
Torsdag den 7. september 2017 
 
Vi ankommer ca. 7.30 til det 4* hotel, Der Neuwirt, nær Mayrhofen. 
Her serveres et stort og lækkert morgenbord. 
 
Efter morgenkaffen klæder vi om til vandreturen og tager det mest 
nødvendige med i egen rygsæk, som du skal bruge, til vi kommer 
tilbage dagen efter på hotellet. Peter vil være vores guide. Vi tager 
en lokal bus hen til udgangspunktet, Schlegeisspeicher See, som ligger i 1805 m højde. Herfra vandrer vi op 
af en smuk rute til Frisenberghaus, hvor der er tid til egen frokost. 
 
Herfra vandrer vi videre til Olpererhytten, der ligger i 2388 m højde. Den oprindelige hytte er fra 1881, men 
er nyistandsat og udvidet i 2007. Her skal vi overnatte i 4 personers rum. Der er fælles lokal alpemenu 
 

 



 
om aftenen, tid til at opleve den unikke stilhed, fred og til at nyde udsigten ud over søen. At være i bjergene 
om aftenen er noget helt specielt - også til at skabe fælles hygge og social samvær over et godt glas vin.  
 
Fredag den 8. september 2017 
 
Vi vågner op i den friske bjergluft, spiser morgenmad og gør os klar til at vandre videre.  
 
Inden vi går fra Olpererhytten, får vi en ”lunch-pakke”, som vi nyder et smukt sted på ruten. Hvis tid og vejr 
gør det muligt, slår vi et sving ind i Italien. 
 

Sidst på dagen tager vi tilbage til det 4* hotel Der 
Neuwirt og bliver indkvarteret i et skønt 
dobbeltværelse. 

 
Vi skal opleve en ægte Bauern festmiddag med 
skummende velkomst øl kl. 19.00 i en hyggelig 
gammel autentisk lade eller vinterstuen i rigtig 
Østrigsk stil, bestående af spændende lokale 
retter. De kan noget, når der festes. Efter 
spisningen er der lokal tyroler musik, tid til at 
hygge sig over et godt glas øl eller vin og, hvis 
nogen har lyst, mulighed for en svingom. 

 
 
Lørdag den 9. september 2017 
 
Lækker stor morgenbuffet på hotellet. Herefter afgang til Innsbruck, hvor vi får en 2 timers guidet rundtur i 
den 800 år gamle handelsby, som er hovedstaden i Tyrol og kendt for sine mange gamle smukke bygninger, 
ikke mindst den berømte balkon med det gyldne tag. 
 

Vi afslutter den guidede tur med frokost i Otteburg, et forsvarstårn fra 1100 
tallet, som var en del af et større oprindeligt slot. Her skal vi have klassikeren 
over alle klassikere – specialiteten hos Otteburg - en sødmælkkalvs 
wienerschnitzel i ægte gourmetstil. 

 
Eftermiddagen er på egen hånd med tid til shopping, se nærmere på byen eller 
tage med Nordketter banen op til Innbrucks panorama bjerg. 

 
Kl. 18.00 er der busafgang mod Danmark, hvor der serveres en lækker 3 
retters menu, som du kan sidde og nyde over et glas vin og snak om turens 
oplevelser. 
 
 

 
Søndag den 10. september 2017 
 
Når du vågner efter en god nats søvn, står kokken Kurt klar med luksusudgave af hotelbus morgenmad, 
d.v.s. ost, pålæg, brød, marmelade, scrambled eggs, bacon, pølser ect. 
 
Nyd den lækre morgenmad med alt, imens vi kører de sidste timer, til vi når frem ca. kl. 10.00, vel hjemme 
efter en god vandreoplevelse i Østrig.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Facts 
 
Hele herligheden, man kan næsten sige all inclusive, men som beskrevet ovenfor, er kr. 5.995,- pr. person, 
excl. drikkevarer og det løse. 
 
Det bliver helt klart en uforglemmelig tur, men vi skal mindst være 20 deltagere før den kan gennemføres. 
Derfor hurtig tilmelding, senest 26. februar, også af hensyn til de reservationer, der skal laves, ikke mindst 
hotel bussen,og overnatning i bjerghytte. 
 
Tilmeld dig/jer på: henrikvistisen@sbp.dk.  (Hvis du/I er lidt i tvivl, så giv mig en melding alligevel) 
 
Glæder mig som tovholder til at give Jer en fantastisk tur. 
 
Mange hilsner 
Henrik Vistisen  
40137901 
 
 
 
 

  


