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Vandringsresa till Salzburg 

     

Förslag på upplägg:  

Dag 1 
09.05 – 11.15 Flyg från Stockholm Arlanda – München (stora gruppen) 
13.00 ca Ni möts upp av en chaufför som tar er till hotellet.  
15.30 ca  Ankomst till hotellet Sheraton Fuschlsee – Salzburg Hotel Jagdhof  
  Incheckning på rummen 
16.00-18.00 Tillgång till SPA 
19.00 3-rätters middag på hotellet 
 
Dag 2 
08.00 Frukostbuffé 
09.00 Konferens 
12.00 Konferensen avslutas med lunch 
13.00 Fria aktiviteter under dagen 
19.00 3-rätters middag på hotellet 

Dag 3 
08.00 Frukostbuffé 
09.00 En guide kommer och möter upp er på hotellet. Tillsammans går ni till St. Gilgen. Ni tar   
  sedan linbanan till Zwoelferhorn och går tillbaka till dalen igen. 
  Ni får med er en lunchbox på vandringen.  
17.00 ca  Är tillbaka på hotellet 
19.00  3-rätters middag på hotellet 

Dag 4 
08.00 Frukostbuffé 
09.00 Konferens 
12.00 Konferensen avslutas med lunch 
13.00 Taxi från hotellet till Salzburg (Ca 20 min) 
 Fria aktiviteter under eftermiddagen i Salzburg.  
 Gemensam middag på restaurang. Kan rekommendera: 
  - Meet2eat Salzburg https://www.tripadvisor.se/Restaurant_Review-g190441-d15202597-Reviews-Meet2eat_Salzburg-Salzburg_Austrian_Alps.html 
  - Gasthaus Schachlwirt https://www.tripadvisor.se/Restaurant_Review-g190441-d2099041-Reviews-Gasthaus_Schachlwirt-Salzburg_Austrian_Alps.html 
  Taxi hem på kvällen.  

Dag 5 
06.00 Frukostbuffé och utcheckning 
07.00 Transfer från hotellet till Münchens flygplats 
12.25 – 14.35 Flyg från München – Stockholm (stora gruppen) 
15.30 – 17.40 Flyg från München – Stockholm (4 personer) 
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PRISER 

Pris per person beräknat på 15 personer: 12 854 SEK  

I priset ingår: 

 Flyg med Lufthansa t&r inklusive flygskatter 
 Ankomst- och avresetransfer  
 Del i dubbelrum 4 nätter  
 Tillträde till SPA under hela hotellvistelsen 
 Frukostbuffé 
 Middagar x 3 exklusive dryck 
 Kabinbana i samband med Hiking Tour 
 Lunchbox i samband med Hiking Tour 
 Halvdagskonferenspaket inklusive lunch x 2 
 Guide för vandring heldag  

 

Tillval/tillkommer:  

 Hyra av buss heldag  6950 SEK  
 Avbeställningsskydd** 585 SEK 
 Taxi och middag i Salzburg 
 Lunch på flygplatsen 
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BOENDE - Sheraton Fuschlsee – Salzburg Hotel Jagdhof   

Detta 4-stjärniga hotell ligger bara 20 minuter från 
Salzburg och erbjuder utsikt över den vackra sjön Fuschl 
och en privat golfbana. Hotellet har ett stort spa med 
inomhuspool. 
 
Sheraton Fuschlsee Jagdhof erbjuder lyxigt inredda rum 
med minibar, värdeskåp, badrum och hårtork. 
 
I den 800 m² stora spaavdelningen har du tillgång till 
bubbelpool, bastu, ångbad och fitnesscenter. 

Restaurangen Jagdhof serverar österrikiskt mat och på Die Grillerei avnjuter du fiskrätter och biffar. 
 
Vill du spela golf på Sheraton Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof hittar du en 9-hålsbana alldeles intill 
hotellet. Inom 30 minuters bilresa finns 10 olika 18-hålsbanor. Wolfgangsee och Bad Ischl ligger bara en 
kort bilresa bort. Fuschlsee Sheraton erbjuder gratis parkering.  
 

  
 

  

** Avbeställningsskydd 

 Om något händer som gör att du inte kan resa som planerat är det tryggt att kunna få pengarna 
tillbaka för resan. Vanliga avbeställningsskydd ersätter avbokning pga sjukdom, olycksfall och dödsfall. 
Det gör detta avbeställningsskydd också men det ger även ersättning om flygbolaget går i konkurs, du 
blir arbetslös eller om målet med resan förstörs, till exempel en konsert, blir inställd eller flyttas till annat 
datum. Avbeställningsskyddet ska tecknas i samband med beställning av resan. 


