
I samarbejde med: 

Gasthof zum Kirchenwirt 

Halleiner Landesstrasse 28 

A-5412 Puch bei Salzburg, Österreich 

Tel. +0043 624 583 134 

& 

Stenvej 15, Rinkenæs 

6300 Gråsten. 

Tlf. 74 65 08 50. 

Mail: mail@quorpsbusser.dk 

Merseburger Hof 

Mersenburger strasse 107 

04177 Leipzig 

Tel. +0049 341 870 9660 

& 

Ret til Ændringer forbeholdes 

Til Puch bei Hallein, Østrig 

Teknisk Arrangør 

Quorps Busser ApS 

Rejsegarantinr.  2799 

Fra Søndag d. 22-09-2019 til Søndag d. 29-09-2019 

Prisen er incl. Bus, hotel med halvpension, overnatning på  

udturen og hjemturen, udflugter, (dog ikke Entré) 

En aften med musik og dans.  

+ 600 kr. i enkeltværelse tillæg. 

HUSK : OVERNATNINGS TASKE, HJEMREJSEFORSIK-
RING, PAS & BLÅ  

SYGESIKRINGSBEVIS 
Indbetaling skal ske senest 19/8-19 på: 

 Kontonr.  8010 Reg. Nr. 1506220 

Husk at angive navn på indbetaling 

& 

ALT DETTE FOR KUN 

5200 kr. pr. pers. 



Søndag d. 22-09-2019:  Efter endt opsamling kører vi over den dansk / 
Tyske grænse og hurtigt forbi Hamburg og Hannover til Halle/ Leip-
zig området hvor vi skal overnatte på Hotel Merseburger Hof. Der vil 
være passende pauser undervejs. Aftensmad ca. kl. 18:30. 

—————————————————————————— 

Mandag d. 23-09-2019: Morgenmad fra kl. 07:00. Herefter pakker vi bus-
sen og kører mod Nürnberg og München til den tysk / Østrigske græn-
se ved Salzburg og videre ind i Salzburgerland til Gasthof Kirchenwirt. 

Efter indkvartering Aftensmad på hotellet kl. 18:30, samt info aften. 

—————————————————————————— 

Tirsdag d. 24-09-2019: Morgenmad fra kl. 07:00. kl. ca. 10:00 kører vi til 
Gut Aiderbichl, en dyrepark der ligger ca. 20 km fra Salzburg i midten 
af et flot uberørt landskab,  hvor rigtig mange af dyrene løber frit rundt. 
Gut Aider-
bichl er spe-
cialiseret i 
at redde ud-
satte dyr.  

Retur kl. ca. 
16.00. Af-
tensmad på 
hotellet kl. 
18.30  

—————————————————————————— 

Onsdag d. 25-09-2019: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 09:30 Turen 
går til Sankt Gilgen, hvor der venter en fantastisk flot sejltur på Wolf-
gangsee, der fører én videre til 
Sankt Wolfgang. Her er der 
mulighed for at få en byvan-
dring og frokost. 

Hvis man ønsker det kan man i 
stedet for sejltur, tage sejlbanen 
op i St. Gilgen.  

Aftensmad på hotellet kl. 18:30 

 

Torsdag d. 26-09-2019: Morgenmad 

fra kl. 07:00. Kl. 10.00 er der udflugt 

til Trattberg Panoramastrasse, der er 

en ca. 9 km lang udsigtsvej til flotte 

bjerge. Herefter går turen til Christl 

Alm, hvor der igen er mulighed for at 

nyde en fantastisk udsigt samt fro-

kost. Efter nogle sjove og hyggelige 

timer kører vi retur til Puch. Aftens-

mad på Hotellet kl. 18:30. 

———————————————————————————-- 

Fredag d. 27-09-2019: Morgenmad fra kl. 07:00. Afgang kl. 10:00. Vi tager til 

Schloss Hellbrun, der oprindeligt var sommerresidens for ærkebiskoppen af 

Salzburg og er berømt for drillespringvandene med vandspil. Der kan bru-

ges masser af tid med at se slottet og de meget smukke omkringliggende 

haver. Der er mulighed for 

en audio rundvisning på slot-

tet og en rundvisning ved 

vandspillet, hvis man ønsker 

det. Ellers er der mulighed 

for at besøge zoo som ligger 

op til slotsparken. Der er 

mulighed for frokost både i 

parken, ved slottet og i zoo. 

Når vi er mætte af dagens 

indtryk køre vi tilbage til vores hotel. Aftensmad på hotellet kl. 18:30. 

———————————————————————————- 

Lørdag d. 28-09-2019: Morgenmad fra kl. 07:00. afg. Kl. 9.00 mod Leipzig, 
hvor vi overnatter på Hotel Merseburger Hof. Aftensmad kl. 18.30 

———————————————————————————-- 

Søndag d. 29-09-2019: Morgenmad fra kl. 07:00. Herefter pakker vi bussen, 
Afgang kl. 08:30 mod Zur Grünen Eiche (Behringen Eiche) hvor vi spiser en 
sen frokost, inden turen går hjem til Danmark. 
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