Vintercampingtur i nytåret 2013 til
Westendorf med
Østsjællands Camping Center
fra 26.12.13 til 2.1.14.

Tag med og hold Nytårsaften i det skønne sneklædte Westendorf. Vi bor på Panorama
Camping ca. 1½ time fra München og ca. 1.100 km hjemmefra. Pladsen har egen restaurant,
fine toilet og køkkenfaciliteter, tørrerum til skitøj og skirum. Vi plejer at have fint ryddede veje
derned og hvis der ligger meget sne på pladsen trækker lejrchefen Hubert jeres vogn på plads.
Se mere på www.panoramacamping.at. Vi har reserveret 10 pladser ude på ”marken” hvor vi
ligger med dejlig udsigt til bjerget og det sneklædte landskab.
_______________________________________________________________________
Priseksempel fra 2. juledag den 26.12.13 til den 2.1.14:
2 voksne i egen vogn, 7 nætter (ex. Strøm og gas)
1.569 kr.
Ekstra dage koster Euro 30 / DKR 224.
_______________________________________________________________________

Westendorf byder på et hav af aktivitetsmuligheder, hvad enten man er til alpint skiløb eller ej.
Der er mulighed for vandre– og langrendsture, paragliding, kælketure, keglebaner, byture til
Kitzbühel og Wörgl samt div. seværdigheder. For skiløbere er Westendorf en del af det store
Kitzbuehel-alpen som er et veludbygget skiområde for hele familien med pister for såvel
nybegyndere som rutinerede skiløbere. Der er god mulighed for at mødes til frokost på bjerget
både med og uden ski.
Se turistkontorets aktivitetsprogrammet for ugen på www.westendorf.com
_____________________________________________________________________
Aktivitetsprogram som man kan vælge at deltage i:
Torsdag den 26.12 kl. 15.00
Byder vi velkommen med et glas Glühwein i snebaren
ved vognene.
Torsdag den 26.12 kl. 17.00

Julekoncert i Kirchberg Kirke.

Fredag den 27.2 kl. 10.

Pisterundvisning for hele familien med Tommy fra
Talkasser (endestation med kabineliften fra dalen)

Fredag den 27.2 kl. 15.45-17.30 Kælkeparty ned af den 7 km lange kælkevej. Vi skal op med
Alpenrosenbahn (liftkort købes selv ved gondolen og kælk kan
lejes i sportsbutikken ved gondolen). Kræver tilmelding. Det
er også muligt at tage op med gondolen om dagen og selv
køre ned. Der gå en gratis bus hver time mellem kl. 13-16.30.
fra endestationen til gondolliften.
Søndag den 29. kl. 18.00

Hyggelig Kanetur til Aunerhof med 1 portion Tiroler Gröstl
(ala biksemad) ex. drikkevarer. Euro 17 pr. person. Vi går
hjem af vejen eller splejser til en taxi. Kræver tilmelding.

Mandag den 30.12. kl. 14-17

Byvandring i Westendorf med besøg på Snapsebrænderi og
med smagsprøver af lokale oste. Pris Euro 5 pr. person.
Kræver tilmelding. Mødested turistkontoret.

Mandag den 30.12 kl. 18-19

Hyggelig familiefakkel vandre tur hvor alle kan være med.
Kræver tilmelding. Mødested turistkontoret.

Tirsdag den 31.12 kl. 18

Skilærerne laver 2014 skishow med flot fyrværkeri på
begynder pisten.

Tirsdag den 31.12. Kl. 19

Nytårsmiddag enten på pladsen eller oppe i byen. Hvad er der
stemning for? Skal det være en rolig middag eller skal der
musik og dans?

Onsdag den 1.1.kl. 20.30-22.30

Tiroleraften Euro 8 pr. voksen. Det er muligt at spise på
stedet. Det anbefales at reservere bord. Der er også mulighed
for fakkelvandring 45 min. til stedet.

En del af disse aktiviteter tilbydes via turistkontoret og da det nye 2014 program ikke er helt på
plads kan der ske ændringer i programmet.
Se alle de aktiviteter turistkontoret tilbyder på www.westendorf.com, hvor de også tilbyder
sneskovandringer & langrendskurser m.m.
_______________________________________________________________________
Andre aktivitetsmuligheder:

-

Alpeniglu Igluzauber nat. En helt speciel oplevelse med snitning af isskulptur, fakkelvandring, guidet rundvisning samt romantisk middag med fondue ved isbord i isiglo på
bjerget i Brixen. Voksne € 95/Person, Børn indtil 11 år € 75/Person. www.alpeniglu.com

-

Prøv et Tandem- Paragliderspring og oplev stilheden og vindens susen i skærmen. Koster
Euro 110. Se mere på www.para.at

-

Fantastisk flotte velværebade & saunaoplevelser venter i Wörgl´s fantastiske
svømmeland med dobbelt rutschebaner m.m. Her er noget både for store og små. Se
mere på http://www.woerglerwasserwelt.at/

-

Shopping eller hyggetur til enten Wörgl eller Kitzbühel.

-

Ballonflyvetur – Skal I med Karin ude og flyve ballon hvis vejret tillader det i år. Euro 300
for 90 min i luften eller Euro 260 for 70 min. i luften.
_______________________________________________________________________
Med venlig hilsen
Karin og Tommy, Lisbeth & Susanne

