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Inkluderet i rejsens pris: 
 

 4-stjernet bus 

 6 overnatninger i Saalbach 

 2 overnatninger i Tyskland 
 8 x morgenmad 

 6 x aftensmad med drikkevarer 
 1 x kaffe eller the på hotellet 

 1 x morgenkomplet (udrejse) 

 4 x frokost (ud- og hjemrejse) 
 2 x aftensmad (Tyskland) 

 Entréer til kabine-svævebaner, lokalbusser, tog, badeanlæg m.m. i Hinterglemm og 
Saalbach 

 Udflugter ekskl. øvrige entréer 
 Dansk rejseleder 

 
All Inclusive Light består af flot morgenbuffet med kaffe/te og juice, 3-retters menu/buffet om 

aftenen med vand, sodavand, øl og husets vin i tidsrummet kl. 19:00-21:00, 1 x eftermiddags-
kaffe/te. 
 

All Inclusive Light tilbydes ikke på udflugter og ud- og hjemrejse. 
 

Tilmelding sker til Kulturklubben Bernhardt. Der afregnes direkte med Nilles Rejser 
 

Se bagsiden ………. 
  

9 dages busrejse til Saalbach i Østrig 

den 6. - 14. august 2022  

med Nilles Rejser 

Enkeltværelse + kr. 720,- 

Vi har kun reserveret 25 rejser, 

så det er først til mølle …, der gælder 



 

Side 2 

 
 

 Udrejse Morgenkomplet i Hedensted, frokost i Neumünster og overnatning i 

Göttingen. Næste dag frokost ved Nürnberg og grænsen til Østrig passeres, hvorefter 
turen fortsætter gennem flotte bjerglandskaber til Saalbach med ankomst sidst på 

eftermiddagen. 
 Grossglockner – Heiligenblut. Heldagsudflugt. 

Vi kører ad den berømte Grossglocknerhøjalpevej, 
til vi når Kaiser Franz-Josefs-Höhe i 2.369 meters 
højde. Her gør vi ophold og nyder den fantastiske 

panoramaudsigt til Østrigs højeste bjerg 
Grossglockner samt Pasterzegletsjeren – under sin 
evige dyne af sne. Opstigningen ad hårnålesving 

med storslåede udsigter er en oplevelse i sig selv. 

Tilbageturen går forbi den berømte alpeby 

Heiligenblut, hvor vi besøger valfartskirken og 
bjergbestigernes kirkegård. 

 Berchtesgaden – Hitlers Ørnerede. 
Heldagsudflugt Berchtesgadens alper blev 
nationalpark i 1978 og senere listet af UNESCO for 

at beskytte den enestående natur, der findes her. 
Her begynder vi dagens udflugt, hvorefter turen 

fortsætter til Berchtesgaden by, hvor vi besøger 
Hitlers Ørnerede. Med specialbus og via en elevator 
kommer vi til Kehlsteinhaus (Ørnereden) – et af de 

få velbevarede levn fra nazitiden og i dag en stor 
turistattraktion. Fra Ørnereden er der en fantastisk 
udsigt over bjergsøen Königsee omkranset af 

alperne. 
 Kaprun – Hohe Tauern – Zell am See. 

Halvdagsudflugt Fra Kaprun skifter vi til specialbus 
og kører til Europas største transportplatform, 
hvorfra man hæves op ad bjergsiden. Øverst oppe 

fortsætter vi gennem bjergtunneller og slugter til 
den store sø i nationalparken Hohe Tauern. Her er 
der mulighed for at spadsere omkring på den 

imponerende dæmning og nyde den ene 
fantastiske udsigt efter den anden. Herefter går 
turen til Zell am See, hvor der er tid på egen hånd 

til at handle i byens forretninger eller spadsere langs søen. 
 Seisenbergklamm Halvdagsudflugt Seisenbergklamm er en storslået bjergslugt, 

hvor vandet gennem årtusinder har arbejdet sig ned i bjergmassivet. Gangbroer og 
stier er anlagt henover den brusende flod, hvor vi har rig mulighed for at opleve dette 
helt særlige natursceneri. 

 Hjemrejse Frokost ved Bamberg og overnatning ved Hannover. Sidste dag 
indkøbspause ved grænsen og frokostbuffet i Rødekro. 

 


