ÖSTERRIKE
har något för alla!

Följ med oss till Österrike i höst! Här finns något för alla. Lugna promenader i den
vackra gasteinerdalen, för den som bara vill njuta av den vackra naturen och friska
luften. Lagom ansträngande vandringar, där det finns många olika vandringsleder
att välja mellan. Du kan
också följa med på lite
tuffare vandringar med
ledare och få uppleva
storslagna vyer.
För 17:e året i rad arrangerar
vi resor till Bad Hofgastein
i österrikiska Alperna.
Både vi själva och många
av våra gäster återkommer
hit år efter år. Bad Hofgastein är en gammal fin kurort, känd för sina hälsosamma
termalbad, friska luft och vackra natur. Vårt hotell har eget termalbad med pool,
bubbelpool och bastu. Skönaste avkopplingen är att ligga i poolen och titta ut över
alptopparna.

Välj mellan olika reslängd
och avresedag!
För att ge större valfrihet till alla som vill följa med till Bad Hofgastein, har vi i
år tre olika varianter på resor. Där du kan välja när du vill åka och hur länge du
vill vara i vår vackra alpby.
Två resor med avresedag 24 augusti 2017.

1. 10-dagars resa

(9 nätter)

24 aug – 2 sept.

2. 17-dagars resa

(16 nätter)

24 aug – 9 sept.

En resa med avresedag 2 september 2017.

3. 8-dagars resa

(7 nätter)

2 – 9 sept.

Våra priser.
PRIS PER PERSON.
			
			

Rum mot
kurpromenaden

Rum mot
parken

1. 10-dagars resa
		

Dubbelrum
Enkelrum

15.650:16.550:-

16.450:17.550:-

2. 17-dagars resa
		

Dubbelrum
Enkelrum

20.950:22.300:-

21.750:23.450:-

3. 8-dagars resa
		

Dubbelrum
Enkelrum

13.750:14.750:-

14.650:15.650:-

I priset ingår:
•

Reguljärflyg tor med Lufthansa, Stockholm – München, inkl skatter.

•

Busstransfer.

•

Även möjlighet att flyga från Göteborg eller Köpenhamn.

•

Statlig resegaranti ställd hos Kammarkollegiet.

•

****Hotel Germania med halvpension; frukostbuffé, möjlighet att göra eget
lunchpaket, drycker, eftermiddagsté och 5-rättersmiddag inkl. dryck.

•

Ledare från Masesgården är med på resorna och håller i aktiviteterna.

•

Vandringar, vattengympa och qigong.
Vi reserverar oss för ev. prishöjningar pga höjda bränslepriser eller andra
avgifter.

Trivsamt hotell
där det mesta ingår.
Vi bor på ****Hotel Germania. Dagen börjar med stor frukostbuffé. Du kan även
göra ett eget lunchpaket vid frukosten och ta med. Fria drycker delar av dagen.
Efter dagens vandringar står kaffe och té med kaka framdukat. På kvällen serveras
5-rätters middag, inkl vatten, öl och vin utan extra kostnad. Till varje middag kan
du välja mellan flera olika rätter, varav ett alternativ alltid är vegetariskt. Termalbad
med pool, bubbelpool och bastu. Morgonrock på rummet. Stavar finns att låna på
hotellet.
Betalning.

Anmälningsavgift 2.500:- per person. Betalas vid bokningen, resterande summa
senast 45 dagar före avresa (10 resp 19 juli).
Masesgården Resors bankgiro: 5893-4357.
Avbeställningskostnad.

Kontrollera att du har en reseförsäkring med avbeställningsskydd genom din
hemförsäkring eller betalkortsföretag.
Avbeställning:

Fram till 45 dagar innan avresa:
44–30 dagar innan avresa:
29–15 dagar innan avresa:
14 dagar - fram till avresa:

2.500:- per person.
50% av kostnaden.
75% av kostnaden.
100% av kostnaden.

Värdecheck.
När du följer med på vår resa till Österrike, får du en värdecheck med erbjudanden
på Masesgården och Villa Långbers hotell i Tällberg.
Info och bokning.

Välkommen att kontakta Ulf Wahlstedt på Masesgården Resor.
Tel 0247-645 65. Mobil: 0707- 645 604. E-post: ulf@masesgarden.se

