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Vandretur i Tyrol                      11.-16.07. 2022 
 

   

Vi har gleden av å tilby våre aktive lesere et opphold i Zillertal-

alpene. Bo svært godt på Sporthotel Vital Kristall i Finkenberg. Et 

variert nett av vandreruter som vil passe alle uansett dagsform og 

alder er lett tilgjengelig.  

 

Dag 1  Avreise 

Møt din Boreal Adventure reiseleder på Stavanger lufthavn Sola for 

avreise med KLM kl. 06.20. Mellomlanding i Amsterdam før ankomst 

München kl. 10.55. Egen buss tar oss til Østerrike med lunsjstopp 

underveis. Ankomst Sporthotel Vital Kristall**** i Finkenberg.  

Overnatting 5 netter i rom-kategori Zirbe og Ahorn.  

Nettside: www.kristall-finkenberg.at    

 

Dag 1-6   I og ved Finkenberg  

Gled dere til herlige sommerdager 850 m.o.h. Vi er omringet av Hintertux-

alpene og nasjonalparken Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen som 

frister med 350km merkede vandreløyper. Her finnes lette alternativer til 

krevende høyfjellsruter. En av dagene kan man besøke isbreen med 

sommerskikjøring og pramm i isgrotte. Årets selfie! Busser og 

gondolheiser tar oss opp til de høydene man ønsker. Vi tilbyr 1 lett 

vandretur med vår reiseleder som også arrangerer en dagstur ned til 

småbyen Mayrhofen. Innleid vandrefører tar oss med på andre turer med 

lengre distanser og mer høydeforskjell. Ønsker noen å legge opp sine 

egne turer er det gode muligheter for det, se nettside: www.tux.at. 

Hotellets egne vandreguide vil bidra med egen tur en gang i uken. Langs 

stiene ligger setrer og fjellhytter hvor man kan nyte gode lunsjer mellom 

vandringene. Området har også stier for Nordic walking og for de som  
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måtte ønske å leie mountain bike. Velkommen til 4 dager med flotte turer 

i vakker fauna og flora.   

 

Gled dere også til å komme ned til hotellet etter opplevelsene i høyden. 

Finkenberg er en liten og sjarmerende landsby med 1500 innbyggere. Vi 

har det meste inkludert. Rikholdig frokostbuffet med produkter fra egen 

gård. 4-retters middager med valg av hovedrett. Noen ganger serveres 

italiensk buffet, tyrolerbuffet eller gala-middag. Salatbuffet hver dag. 

Ettermiddagsbuffet med te/kaffe og alkoholfrie drinker. Hotellet har spa-

avdeling/trimrom på 250 kvadratmeter med aromadamp bad. infrarød 

kabin, biosauna og finsk sauna. Til hvert rom får man 1 voucher til 

wellness behandlinger, verdi €25. Kontakt gjerne hotellet før avreise for å 

reservere behandling. Fri WiFi på hotellet. 5-7  minutters gange fra 

hotellet har vi adgang til friluftsbad. Vi får tildelt romslige rom på 

minimum 24 kvm inkl. balkong, badekåpe og tøfler.   

 

Dag 6 Hjemreise 

Etter frokost har vi avreise etter frokost til München. Vi velger en 

kjørerute via kjente vintersportsteder som Innsbruck, Seefeld og Garmish-

Partenkirchen. Vi har lagt inn 2 stopper med opplevelser på vei til  
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flyplassen. Avreise med KLM kl. 17.50 via Amsterdam, ankomst Stavanger 

lufthavn kl 22.25. 

    

Reisefakta 

Dato:  11.-16.07  2022 

Pris: kr 13 950.-  

Påmeldingsfrist:  20.04. 2022   

Prisen inkluderer: 

 Reiseleder fra Boreal Adventure 

 Flyreise Stavanger – München t/r inkl. setereservasjon og bagasje 

 Busstransport iht. program 

 5 overnattinger inkl. frokost og på Vital Sporthotel Kristall **** inkl. rom 

med balkong, badekåpe/tøfler 

 5 middager på hotellet 

 Adgang til Wellness-anlegg og ettermiddagsbuffet med alkoholfrie 

drikker, kaffe og te. Verdikupong €25 pr rom under oppholdet.   

 Gjestekort som gir inngang til friluftsbad og buss benyttelse i Hintertux  

 Vandreprogram inkl. 2 forskjellige vandringer lett/middels pr. dag   
 

Ikke inkludert: 

 Enkeltromstillegg 5  netter: kr. 1 950,- 
 

Påmelding på nettside Boreal Adventure www.borealadventure.no   

Telefon  51 82 02 10  / epost reiser@boreal.no   

 

Informasjonsbrev om turen sendes ut 7-10 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 

påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn slik at det blir riktig på flybilletten (navne endring kan medføre merkostnader).  
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