olf
d
n
u
G
u
o
in
d
o
r
s
r
e
Tirolský več
u
denně v Innsbruck

Termíny r. 2019

Naše rodina, která pořádá již od roku 1967 folklorní večery, se za dobu své činnosti pro mnohé stala
symbolem lidového muzikantství Innsbrucku a Tirol. Rozmanitý program, který má spád, skládající
se z tradiční lidové hudby, tirolských tanců (např. tzv. Schuhplattler), typických tirolských popěvků a
jodlování, přináší znovu a znovu radost publiku z tuzemska i ze zahraničí a potěšilo by nás, kdybychom
také Vás mohli přivítat mezi našimi hosty. Tirolské večery s rodinou Gundolf se konají denně od dubna
do řijna ve 20:30 h v hostinci SANDWIRT v Innsbrucku. Také v zimním období pořádáme Tirolský večer
nejméně jednou týdně. Těšíme se i na Vaši návštěvu! Vaše rodina Gundolf
Místo konání:

Restaurace Sandwirt am Inn, Reichenauerstrasse 151, 6020 Innsbruck/Rakousko
Tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info

Čas:

Vždy od 20:30 (konec cca ve 22:00 h)

Termíny r. 2019 & 2020: Duben až říjen - denně; Prosinec – každou sobotu, od 23.12. do 30.12. každý večer
Leden až březen – každé pondělí

CENY ZA OSOBU

Dospělí: 1 nápoj v ceně
Děti do 14 let: 1 nápoj v ceně
Transfer hotel – Sandwirt – hotel

Ceny:

TIROLSKÝ
VEČER
30,00 EUR
10,00 EUR
06,00 EUR

VEČEŘE A
PŘEDSTAVENÍ

49,00 EUR		
(0-5 let vstup zdarma)
20,00 EUR
06,00 EUR
(platí pro město Innsbruck)

Tirolský večer včetně 1 nápoje
Večeře + folklorní program (3-chodové menu a 1 nápoj)
Skupinové ceny na vyžádání
Zorganizujeme i transfer z Vašeho hotelu do rest.
Sandwirt a zpět po celém regionu Innsbruck od 6,00 EUR za osobu

ADRESA A JAK SE K NÁM DOSTANETE
Adresa:
Gasthaus Sandwirt am Inn,
Reichenauerstrasse 151,
6020 Innsbruck / RAKOUSKO

Vzdálenosti:
- 2 km od starého centra města Innsbruck
(cesta trvá 5–10 minut)
- 1 km od sjezdu z dálnice, Innsbruck-Ost
(cesta trvá 3–5 minut)

Informace a rezervace:
tel. +43-512-263 263 nebo office@tirolerabend.info

