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Általános tudnivalók és árak
2019

Családunk már 1967 óta szervezi a Tiroli Est elnevezésü folklór programot és igy sok év óta népszerüsítjuk
Innsbruckot és a tiroli zenét, táncokat, énekeket. A tiroli zene követeivé lettünk az idelátogatók számára! A
lendületes és változatos összeállítású program naponta újra és újra nagy sikert arat a bel és külföldi közönség
elött. A program a hagyományos népzenére, tiroli táncokra,- azon belül is a jellegzetes Schuhplattlerekre és
a tiroli énekekre, jódli-dallamokra épül. Nagyon örülnénk, ha Ön is vendégünk lenne és megtekintené müsorunkat! A Gundolf család Tiroli Est rendezvényei az innsbrucki Sandwirt étteremben április és október között
naponta 20:30 órakor kerülnek megrendezésre. Tiroli Folklor Est -fellépés a téli hónapokban hetente egyszer .
Szivesen várjuk Önt is rendezvényeinkre!
Helyszin:

Sandwirt étterem az Inn folyó partján, A-6020 Innsbruck, Reichenauer Str. 151.
Tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info

Idöpont:

naponta 20:30 - (vége kb. 22:00 órakor)

A rendezvények
Aprilistól - októberig naponta; Decemberben: minden szombaton, és december
idöpontjai 2019&2020: 23-.30. között naponta! Januártól - márciusig: minden héfön

SZEMÉLYENKÉNTI ÁRAK

Felnött egy ajándék itallal
Gyermek 14 éves korig egy ajándék itallal
Transzfer szolgálat hotel-Sandwirt-hotel

Àrak:

TIROLI
FOLKLÓR EST
30,-- euró
10,-- euró
6,-- euró

DINNER &
SHOW

40,-- euró		
(Öt éves korig ingyenes)
20,-- euró
6,-- euró
(Érvényes Innsbruck városán belül)

Tiroli Folklór Est, személyenként - az ár tartalmaz 1 italt is.
Dinner +Show, személyenként -folklór müsor 3-fogásos vacsorával, müsorral és egy itallal

Csoportos árak: lekérésre
Kívánságra taxi transzfer rendelhetö az Innsbruckban fekvö szállodáktól a Sandwirt étteremhez és vissza:
Àr 6,--Euro/fö. Transzfer felár ellenében az Innsbruck környéki szállodákból is lehetséges.

Helyszín és elérhetöség
Cím:
Gasthaus Sandwirt am Inn
Reichenauerstrasse 151
6020 Innsbruck / Ausztria

Távolságok:
- Innsbruck óvárosától 2 km-re
(5-10 perces autóút)
- Innsbruck-Ost autópálya kijárattól
1 km-re (3-5 perces autóút)

Információ és helyfoglalás:
Tel.: +43-512-263-263 vagy office@tirolerabend.info

