
Rejs med BTB Vin & spiritus til Sölden i Østrig 2020. 

Så er vi klar til, at åbne for salget på vinturen i 2020.. 

Rejsen er fra Mandag d.15- Søndag d.21 Juni 2020 

Vi køre én 1 år gammel 4 * turistbus fra Egon´s turistfart og med Kurt   

og Pia, som vores faste chauffører gennem de sidste 11 år.. 

Der er overnatnings hotel på udturen og hjemturen,                                  

så det bliver en behagelig rejse uden lange køredage. 

 

Siden vores besøg i Sölden for 2 år siden har vi arbejdet på, at få 

arrangeret denne vin & spiritus rejse til dette fantastiske område i 

Østrig hvor solen kan skinne og hvor der er sne/is på bjergtoppene… 

Hotel Sunny er et 4* Hotel, hvor alle værelser er med balkon og ligger i 

dalen med kun 500 meter til selve Sölden by og med en fantastisk smuk 

natur. Hotellet har en fantastisk indendørs swimmingpool der hedder 

Panorama til fri afbenyttelse, og navnet Panorama giver mening når 

man svømmer rundt og kan se bjergene uden for det store 

panoramavindue 

Turen er inklusive kabinelift der bringer os op under himmelen i 3000 

meters højde, hvor der ligger en restaurant og der kan nydes en kold 

fadøl, Irsk kaffe mm. 

På en af bjergene i 2500 meters højde vil vi holde en lille rom smagning 

og nyde udsigten til vores hotel, der skal også smages gin med soda 

Vi vil have en del nyheder med på denne tur og vine fra bl.a. Frankrig, 

Argentina, Italien, Spanien, Sydafrika, som I skal smage til vores 

vinsmagninger i forbindelse med vores middage. Vi arbejder                 

også på at kunne præsentere en god dansk rødvin. 



Og vi har også smagninger af likører, Portvin, Sherry – super eksklusiv 

PX Sherry og Pistage likør. 

I den lidt stærkere ende skal vi også smage eksklusiv Rom, Gin, Cognac 

og Brandy.  

Og som altid vil der også være ”Frokost i det fri” en af dagene på vores 

udflugter, Og frokost i det fri er en af de punkter der altid bliver 

fremhævet af gæsterne som noget særligt hyggeligt ved vores rejser. 

Programmet for selve udflugtsdagene har vi ikke helt på plads endnu, 

men det vil være klart inden for kort tid, og fremsendes til alle der 

måtte ønske det.  

 

Prisen for denne skønne tur er.: Kr. 6.850,- pr. person 

(Tillæg for enkelt værelse Kr.500,-) 

Inkl. ½ pension på Hotellerne, Udflugter, liftkort, alle smagninger. 

Der er kun 50 pladser til rådighed og vi kører som tidligere 

rejsearrangementer efter princippet ”Først til mølle”                                  

og der er åbent for tilmelding til turen 

Ved tilmelding vil der være et depositum på Kr.500,- pr. person             

og restbeløbet betales i 2020, når afrejsen nærmer sig. 

 

Du kan se mere om hotel i Sölden på.:                                                

www.sunny-soelden.at 

Hvis der er spørgsmål, så kan du altid ringe til Bill på 40 17 93 60 

Med venlig hilsen 

 

 

Bill & Helle T. Brodersen 

Højbakken 11, Dalby – 4690 Haslev 

Tlf: 40 17 93 60  -  www.billsbar.dk 

Mail: btb-btb@mail.tele.dk 

 

http://www.sunny-soelden.at/
http://www.billsbar.dk/

