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Österrike 
Trevliga kurorten Bad Gastein

Den charmiga alpbyn Bad Gastein är belägen på 840–1200 meter över havet. Höjdskillnaderna inom centrala Bad Gastein 
är stora vilket ger dess skönhet, härliga friska luft, vackra vattenfall och fantastiska omgivningar. Redan på 1200-talet 
började ortens källor att användas för bad och kurer och under 1800-talet byggdes ett flertal hotell. Kurorten besöktes 
av kejsare och kungligheter från olika länder i Europa och är känd för sina vackra byggnader från ”la Belle Epoque”. Från 
Bad Gastein går liften upp till Stubnerkogel – den vackraste utsikten i hela Gasteindalen. Utsikten därifrån är paradislik. Vi 
ligger stilla i fem nätter och anordnar hänförande utflykter samt sköna lätta promenader i dalen. 

NY
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Dag 1  Till Trelleborg 
Avresa söderut till Trelleborg  Vi stannar för 
fika och lunch längs vägen  Inkvartering 
ombord på TT Lines färja i tvåbäddshytter  
Middagsbuffé ombord klockan 20 00  [ 70 mil ]

Dag 2  Travemünde – Nürnberg 
Efter en stor frukostbuffé anländer vi till Tra
vemünde klockan 07 30  Vi startar genast vår 
färd mot söder på snabba tyska Autobahn  
Vi passerar Hamburg och Hannover och den 
vackra, kuperade terrängen i Harz bergen  
Dagens mål är staden Nürnberg, en av 
Bayerns största och vackraste städer  Vi över
nattar på Arvena Hotel, ett fyrstjärnigt hotell 
beläget vid mässområdet på södra sidan av 
staden  Middag på vårt hotell  [ 68 mil ]

Dag 3  Nürnberg – Bad Gastein 
Vi färdas genom vackra Bayern och passerar 
gränsen till Österrike  Vi kör in till den vackra 
staden Salzburg, en mycket intressant stad 
med bl a Mirabellparken och fästningen 
Hohensalzburg  Vi promenerar in i den gamla 
stan som består av många vackra byggnader, 
gågatan Getreidegasse samt Mozarts födel
sehus  Vi fortsätter söderut med fantastiska 
vyer och kör in i vår dal Gastein och upp till 
Hotel Elisabethpark, byggd 1882 av en aristo
krat och som under en period tillhörde en 
av de 100 mest kända hotellen i världen  Här 
finns givetvis spa, en privat park samt alla 
bekvämligheter som hör till ett storslaget 
hotell  [ 40 mil ]

Dag 4–7  Bad Gastein
Vi har fyra härliga dagar i denna by och dal
gång som har en lång och rik historia  Vår 
rese ledare tar oss ut på en tur och berättar 
bl a om romar tidens handels väg  mellan 
 Italien och Tyskland som gick igenom 

Gastein dalen  Här finns också många cafeér 
och butiker samt möjlighet att koppla av i 
hotellets spa och pooler  Sjutton heta källor 
förser Gasteindalens termalbad med vatten  
Fem miljoner liter varmt vatten strömmar 
varje dag till dalens hotell och termalbad  

I Bad Gastein ligger dalstationen till 
Stubnerkogel  En snabb gondolresa och vi 
är uppe på knappt 2 200 meters höjd  Väl 
däruppe väntar en fantastisk utsikt över 
alpvärlden och Grossglockner samt den 140 
meter långa hängbron som går mellan två 
toppar (gondolavgift tillkommer)  

Under våra fyra dagar kommer följande 
utflykter att anordnas: 

• En tvåtimmars tur till Bad Hofgastein, där 
de som önskar kan vandra tillbaka de 9 km 
tillsammans med vår reseledare

• En heldagsutflykt i Grossglocknermas sivet, 
där vi på svindlande vägar arbetar oss upp 
till 2 500 meters höjd  Vid Franz Josefs 
höhe kan vi njuta av utsikten över Öster
rikes högsta topp, Grossglockner 3 798 m  

• Vi gör även en heldagsutflykt till Kaprun 
Hochgebirgsstauseen, de stora vatten
dammarna i Kaprun  Vid Fjällstationen 
väntar Europas största specialbyggda 
öppna hiss  Med den glider vi nästan 
tyst upp genom bokskogen och bergen  
Lokalbussen tar oss sedan upp till de stora 
vattenreservoarerna på 2 000 meters höjd  
Vi stannar även till i Zell am See innan vi 
återvänder efter en mycket annorlunda 
utflykt  Alla dessa utflykter ingår givetvis i 
resans pris  

• En av kvällarna kommer en kvällstur, en så 
kallad Tyrolerabend med musik och dans 
att anordnas till en extra kostnad  

Dag 8  Bad Gastei – Bayreuth 
Vi lämnar vår dal och far vidare norrut till 
Tyskland för att besöka Hitlers Örnnäste, som 
ligger högt upp på en bergstopp ovanför 
orten Berchtesgaden  Hela området, i för
sta hand Obersalzberg, gjordes av Martin 
 Bormann till Hitlers södra högkvarter  Här 
finns ca ett dussin byggnader från denna tid 
till exempel  Albert Speers hem, Bormanns 
eget högkvarter och hans modellbondgård, 
ett hotell och Gestapos högkvarter  Här låg 
också Hitlers eget hus Berghof, som inte finns 
kvar idag  På 1 834 meters höjd ligger Kehl
stein eller Örnnästet, som Martin Bormann 
lät uppföra och skänkte till Hitler i 50års
present  Vi fortsätter norrut och kommer på 
kvällen fram till ”operastaden” Bayreuth som 
fick sina stadsprivilegier redan 1231   Staden 
är mest känt för sina årliga Wagnerfestspel 
som äger rum i den vackra barockteatern  
Efter middagen på vårt hotell tar vi en härlig 
kvällspromenad bland de historiska byggna
derna, t ex  de två mindre slotten i centrum, 
Altes och Neues schloss  1748 invigdes Mark
gräfliches Opernhaus som nyligen upptogs 
på  UNESCO:s lista över kulturarv  [ 48 mil ]

Dag 9  Bayreuth–Travemünde
På snabba vägar kommer vi in i forna Öst
tyskland och vidare norrut till Travemünde 
och vår båt som avgår kl  22 00  Efter att vi 
gjort oss hemstadda i våra högt belägna 
hytter väntar en god middag klockan 20 00  
[ 60 mil ]

Dag 10  Trelleborg och Hemåt
Frukost ombord innan vi åter stiger ombord 
på bussen och åker de sista milen mot 
 Uppsala  Stopp gör vi naturligtvis för kaffe 
och lunch  [ 70 mil ]

FAKTA OM RESAN

AVRESA: 14 juli, 10 dagar

PRIS: 11 890 kr

I RESAN INGÅR: bussresa, del i dubbel
rum/hytt, färja Trelleborg – Travemünde 
t/r, nio frukost, nio middag, utflykter till 
Grossglockner och Kaprun och Zell am 
See, Bad Hofgastein, specialbuss och 
inträde till Örnnästet, vägavgifter/skatter, 
reseledare    
OBS Kvällsarrangemang ingår EJ!

TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1210 kr

VALUTA: Euro

LOGI: TTline 
Arvena Park Hotel, Nürnberg 
Hotel Elisabethpark, Bad Gastein 
Arvena Kongress Hotel, Bayreuth

PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18




