
                     

Equinor Seniorklubb Nord - Rogaland 

Tyrol – Mayrhofen 

01.06 – 06.06.20 

 
«Sentrum av Mayrhofen, rett utenfor hotellet» 

Dag 1 Mandag 01.06.20 Haugesund – München -  Mayrhofen i Zillertal 
Direkte fremmøte på Helganes Lufthavn. SAS har avgang kl.07.20 via Oslo. Videre med 
Lufthansa kl.11.50 med ankomst München kl.14.00. Etter ankomst venter buss på oss og vi 
tar fatt på turen frem til Mayrhofen. Vi nærmer oss Østerrike og ser alpene i det fjerne, og 
krysser grensen ved Achenpass.  Vi er i Tyrol og kjører langs Achensee frem til Zillertal . 
Videre opp til dalens største by, Mayrhofen. Her skal vi bo i 5 netter på Hotel Neue 
Post****+ i sentrum.  

  
 



 
 
Dag 2, 3, 4 og 5 Tirsdag 02.06, onsdag 03.06, torsdag 04.06 og fredag 05.06.20 I Mayrhofen 
med utflukter 
Under oppholdet i Zillertal og Mayrhofen vil vi invitere på mange spennende utflukter og 
opplevelser. Vi starter med å bli kjent i Mayrhofen. Med et lite lokalt bytog tar vi dere 
gjennom Mayrhofen og dens severdigheter. Vi tar så den store Ahorn gondolbanen opp til 
ca. 1.900 m.o.h . Banen tar 6 minutter til topps og her oppe venter en flott utsikt over både 
byen og Zillertal med sine mange alpetopper. I en av hyttene på toppen, Ahorn Hütte venter 
lunsj. En ekte Tyrolertallerken «kalte platte» med lokal kortreist mat og drikke.  Resten av 
dagen og ettermiddagen i Mayrhofen. Ta turen gjennom den hyggelige gågaten, det er små 
butikker og konditorier på hvert et hjørne. Vi anbefaler «Apfelstrudel» – den lokale 
eplekaken med krem eller is. 

 
«På 1900 moh på Ahorn og Ahornhütte hvor lunsj venter» 

En dag går turen til Innsbruck, Tyrols hovedstad. Byen ligger vakkert til i Inndalen. Vi besøker 
først Rundemaleriet som viser Tyrolernes Frihetskamp på Bergisel og et besøk i den kjente 
hoppbakken Bergisel, kjent blant annet fra Nyttårsrennet hvert år. I sentrum blir det en liten 
byvandring. Et besøk i den store butikken Swarovski hører også med. Vi tar dere med inn i 
den gamle bykjernen og gågaten hvor vi anbefaler at dere også spiser lunsj.  

 
«Vakre Innsbruck ved elven Inn omgitt av høye alper» 



Bli med til Syd- Tyrol og Italia. Turen går over det flotte veianlegget «Brennerpasset» på 40 
km og inn i Italia til Vipiteno, som ligger på vel 1000 moh. En hyggelig by med en lang gågate 
med mange handlemuligheter, men en liten by for kos og hygge også. Vi spiser lunsj her på 
en lokal restaurant. Først besøker vi en lokal vinhandel med smaksprøver og muligheter for å 
kjøpe med seg vin og skinnvarer. 

Vi besøker Rattenberg, som er Østerrikets minste by med bare 400 innbyggere. Byen er kjent 
for sine krystallutsalg og glassarbeider. Kisslinger Kristall venter vårt besøk, her får vi en 
omvisning etterfulgt av et besøk i butikken med et stort og flott vareutvalg. Turen går videre 
opp i fjellene til nabobyen Alpbach. Byen er en liten perle i Tyrol og er mange ganger valgt til 
landets vakreste landsby. Her venter lunsj på en hyggelig restaurant. 

 
«Fjellandsbyen Alpbach med sine mange blomstrende balkonger» 

På Hotel Neue Post har vi middag alle kvelder. Det serveres stort sett en 5 retters middag, 
inkludert en salatbuffet, men noen dager også bare buffet. God hjemmelaget lokal mat fra 
hotellets egen gård. 

 

 Det er musikk hver kveld i salongen, hvor en kan ta seg en svingom. Hotellet har egen bade- 
og spaavdeling som er til fri benyttelse for alle gjestene som bor på hotellet.  

 
Dag 6 Lørdag 06.06.20 Mayrhofen – München - Haugesund 
I dag må vi si farvel til Mayrhofen og Zillertal. Turen går via Innsbruck og opp til Seefeld som 
vi passerer på 1100 meter. Videre frem til Garmisch-Partenkirchen hvor vi opplever den 
kjente hoppbakken. Vi fortsetter nordover frem til München hvor Lufthansa har avgang 
kl.15.55 til Oslo (ankomst kl.18.05). Herfra videre med SAS kl.19.40 og ankomst Haugesund 
kl.20.35. 



  
«Garmisch-Partenkirchen med utsikt fra hoppbakken» 

 

Turen inkl.; 
➢ Fly SAS / Lufthansa Haugesund – München t/r 
➢ Alle flyskatter kr.1.722,- pr.25.09.19  
➢ Busstransfer München – Mayrhofen t/r 

➢ Buss på utflukter fra Mayrhofen 

➢ 5 hotellovernattinger i dobbeltrom på Hotel Neue Post ****+ 

➢ 5 frokoster 

➢ 5 middager / buffet eller 4 retters på hotellet 

➢ Utflukt til Innsbruck 

➢ Entre til hoppbakken Berg Isel, Innsbruck 

➢ Entre til Rundemaleriet, Innsbruck 

➢ Utflukt til Italia / Vipiteno inkl. lunsj 
➢ Minitog, gondolbane og lunsj på Ahorn i Mayrhofen 

➢ Utflukt til Kisslinger Kristall i Rattenberg  
➢ Besøk i Alpback inkl. lunsj  
➢ Reiseleder fra ReiseExperten AS 

 

 


