Tyrolen

Utflykter

Resefakta:

Tid: 9 -18 juli, 10 dagar, Pris: 12.585
Boka före 5 juni 2018, Pris: 12.385
Ingår: del i dubbelrum, 9 frukost, 8 middag, 1 kvällsmat.
Tillkommer: avbeställningsskydd, försäkring,
enkelrumstillägg 1350:-, entréer, utflykter, m.m.
Vill Du ha enkelrum? Vill Du dela rum med någon? Anmäl
Dig tidigt!
Anslutningsschema
Tid ut
Tid hem
NYBBLE, Palm&Gyll
Kostnadsfri utomhusparkering
5.30
23.00
ÖREBRO, Klostergatan 35
6.00
22.30
HALLSBERG hpl E
6.30
22.00
ASKERSUND, Hotell N:a Vättern
6.55
21.30
MOTALA, Jvg station
7.30
20.55
MJÖLBY, Mac Donalds
8.00
20.30
ÖDESHÖG, Rasta
8.55
19.30
JÖNKÖPING, Busstation
9.40
18.45
VÄRNAMO, Mc Donalds vid E4
10.25
17.55
HELSINGBORG, Knutpunkten
hörnet Kungstorget-Järnvägsgatan
13.40
15.00
Till och från påstigningsplatsen:
SJ (tel 0771-757575), SVENSKA BUSS (tel 020-676767),
SWEBUS (tel 0200-218218)
Välj ombokningsbar anslutningsbiljett! Hemkomsttiden kan variera
av olika anledningar.

Utflykter är beroende av hur
gruppen ser ut och intresset för
utflykterna.
Innsbruck			
Vacker och omtalad stad med det
gyllene taket ligger bara en timmas
resväg från Mieming. 200:Mainau 			
Blomsterön Mainau en riktig oas i
Bodensjön. Detta mycket omtalade
resmål ligger också inom räckhåll
med en restid på ca 3 timmar där
vi också får passera genom en del
av Schweiz. Naturupplevelserna på
denna heldagsutflykt brukar vara
en av höjdpunkterna på många
resor. 590:- inkl entré till Mainau
(Denna bokas när ni bokar resan
för att vi ska kunna beställa entrébiljetter till Mainau)
Oberammergau & Klosterkyrkan i
Ettal			
Passionsspelsorten Oberammergau
är känd för sina vackra freskomålningar och träsniderier. På väg
tillbaka stannar vi till i Ettal och
ser den pampiga klosterkyrkan.
290:- Normalt ingen entrékostnad
till Klosterkyrkan. Vid ev ändring
tillkommer detta.

Företagspresentation

Continent Tourings resor har under hela sin mer än 50-åriga historia haft kristen prägel
medan Palm & Gylls resor är neutrala. Kristen prägel inkluderar andakter/betraktelser,
och kristen sång o.s.v. I övrigt är det ingen skillnad på resornas innehåll. Palm & Gyll är
arrangör och ställer statlig resegaranti. Vi hälsar Dig välkommen till oss!

Anmälan/information:

Nybble 6, 719 91 Vintrosa. Tel 019-22 42 20
info@continenttouring.com, www.continenttouring.com

Copyright © 2018 Palm & Gyll AB All rights reserved.
Reservation för tryckfel. Bilder: Kaysers Tirolresort, Agneta Nilsson, Henrik Gyll.

Vandring
Golf
SPA
Cykling
Utflykter

Kaysers Tirolresort på Sonnenplateu i Mieming har allt
som man kan tänka sig. Ett
fyrstjärnigt hotell med omfattande SPA-avdelning, både
inom- och utomhuspool.
Spelar Du golf? Bara några
få minuter från hotellet
finns en av alpernas vackrast
belägna golfbanor.
Hotellet har egen vandringsledare som tar hand om
den delen av programmet.
Självklart följer också vår
personal med ut på olika
vandringar och utflykter.
Här finns utmärkta förutsättningar för kvällarnas
samlingar med Simon och
Örjan. De har båda fått andliga gåvor som de använder
till nytta för andra.

Kvällssamlingar
med
Simon Ådahl
Örjan Armgren
9 - 18 juli

Dag 1: Örebro-Hannover.
Påstigningar enl. schema
nedan. Pauser för kaffe
och lunch. Resan går med
färjor via HelsingborgHelsingör ca 20 min och
Rödby-Puttgarden c:a 45
min. Resan fortsätter förbi
Lübeck och Hamburg till
H4-Hotel i Hannover.

Ankomst beräknas till ca
21.30. Kvällsmat serveras
på hotellet.
Dag 2: Hannover-Mieming. Efter frukost reser
vi söderut förbi Kassel,
Würzburg, och anländer
vid 18-tiden till Mieming.
Under dagen har vi pauser för kaffe och lunch.
Vid ankomsten serveras
middag och vi får våra
rum. Kanske tar vi en
första upptäcktspromenad
i de närmaste omgivningarna. 71 mil.
Dag 3-8: Hotellet ligger
1.001 m.ö.h. Direkt när
du går ut genom entrén
är du i en 18.000 kvm stor
naturpark. Runt om står

Välkommen
till Miemingen på
Sonnenplateau på
solsidan av Inndalen i Tyrolen
de mäktiga kalkalperna Mieminger Kette i
givakt. Hotellet har egen duktig och trevlig
vandringsledare som arrangerar turer.
Dessa vandringar utgår direkt från hotellet
i olika väderstreck. Utflykter erbjuds några
av dagarna. Då kombinerar vi gärna dessa
med vandringar.
Hotellet har 52 rum som alla är rymliga.
Alla har en härlig utsikt mot både grönytor och bergen.
De gemensamma utrymmena på nedre
planet är väl tilltagna och inredda i en
elegant stil.
Både inom- och utomhuspooler finns.

Hotellet har vanliga cyklar, el-cyklar och
mountainbikes för uthyrning. Två tennisbanor finns.
Ett ”Welcomecard” delas ut gratis. Det ger
diverse olika rabatter.
Här är några av dem:
1. Gratis lokalbuss. Närmsta hållplats 750
meter från hotellet.
2. Gratis bergbana en dag. Närmaste bana
finns tvärs över Inndalen.
3. 50 % rabatt på flera badanläggningar.
4. Gratis ledda vandringar.
5. 20 % på golfavgifter bl.a. på den närmsta banan med 9 + 18 hål.

El-mountainbikes, el-cyklar och vanliga
mountainbikes finns att hyra på hotellet
och i byar i närheten.
För vandringar rekommenderar vi vandringskängor om man vill gå i riktig alpterräng. Om man väljer promenenader på
småvägar klarar man sig med enklare skor.
På kvällarna erbjuds samlingar. Vi disponerar en egen matsal till detta. Simon och
Örjan är ett radarpar som får vara i tjänst
för Herren på olika sätt. Vi är glada över
att de valt att följa med på vår Österrikeresa. De har varit med tidigare och varit
till glädje för deltagarna.

Dag 9: Mieming-Hannover. Dagarna går
fort när man har roligt och skönt tillsammans. Vi vänder åter mot Hannover och
H4-Hotel för middag och övernattning.
Dag 10: Hannover-hemorten. Vid tidig
lunchtid åker vi med färjan PuttgardenRödby och fortsätter sedan genom
Danmark till Helsingör. Avstigning enl.
schema nedan. Vi räknar med att vara åter
i Närke vid 22-tiden.

