
Turen går til Østerrike
Salzburgerland, 24 – 29 juni 2015 
Neste års sommertur går til Østerrike nærmere bestemt 
Zell am See i Salzburgerland. Vi bor i Zell am See og har 
dette som base for turer rundt i den vestlige delen av 
landet. 
 
Vi reiser med fly fra Oslo til München i Tyskland, derfra 
er det litt over 2 timer med buss til Zell am See. Vel 
fremme på tidlig ettermiddag sjekker vi inn på bostedet, 
www.latini.at. I Zell am See er det gode konsert-
muligheter og vi legger til rette for andre aktiviteter og 
utflukter. Oppholdet for musikantene er basert på 
overnatting i flersengsrom, for turistene er det lagt opp til 
overnatting i dobbelt rom med mulighet for enkeltrom 
mot et tillegg. For turistene er det ikke planlagt 
med felles middag og lunsj da vi vet at dette 
ønsker de fleste å kunne organisere selv. 
 
Program (foreløpig) 
Onsdag: Fly Oslo – München 
 Buss München – Zell am See 
 Bli kjent i nærområde 
Torsdag: Vi utvider bli kjent område 
 Spilling i Zell, oppmarsj og konsert 
 Bading / andre aktiviteter  
Fredag:  Dagstur til Salzburg 
  - konsert, omvisning og litt fri  
Lørdag:  Dagstur til Ørnerede (i Tyskland), Kitzbühl 
  - konsert, omvisning og litt fri  
Søndag:  Formiddagen fri 
 Spilling i musikkpaviljongen ved sjøen. 
 Felles avslutning 
Mandag:  Hjemreise 
 Fly München – Oslo 
 
Priser  
Prisen er per medlem kr 7600, men korpset sponser alle 
medlemmer med kr 1600, så dere får 6 dager for kr 6000 
med reise og opphold. For turistene er prisen 7600, det er 
her regnet med dobbeltrom, men uten middag og lunsj. 
 
Mer info 
www.zellamsee-kaprun.com 
www.salzburg.info 
www.salzburgerland.com 
www.austria.info 

Påmelding/Betaling 
For at vi skal kunne fortsette 
planleggingen og eventuelt skaffe flere eller si fra oss 
noen flybilletter trenger vi snarlig tilbakemelding på om 
dette er noe dere tror dere skal være med på. 
 
Det vi ønsker å vite nå er: 
 - Jeg / vi kan være med og antall 
 - Jeg / vi skal kanskje være med og antall 
 - Jeg / vi kan/skal ikke være med 
Send en epost til oystein@siggerud.no innen 10 oktober. 
 
Endelig påmelding med betaling av depositum kommer 
vi tilbake til i begynnelsen av desember. 

Infomøte 
I forbindelse med øvelsen tirsdag 7. oktober kommet vi 
til å være tilstede og svare på spørsmål. 
Et turmøte vil bli avholdt når alle detaljer er på plass, en 
gang i begynnelsen av juni. 
 
? ? ? ? 
Enda noe mer du lurer på? 
Send en epost til Øystein (tursjef): 

Oystein@Siggerud.no, telefon 92 04 32 30 
eller Sigrun (styreleder): 
 Sigrun.Bock@evry.com, telefon 95 12 40 56 
 
 
Du blir vel med? – send din påmelding i dag! 


