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Informace a ceny na
sezónu 2022/23

Tyrolské večery rodiny Gundolfových v Innsbrucku se již řadu let konají s velkým úspěchem a u tyrolských
hostů sklízí nadšené ovace již více než 50 let. Program zahrnuje tyrolskou lidovou hudbu s nejrůznějšími
nástroji, prvky show, tradiční tance a typické lidové popěvky. Rodina Gundolfových každý den vždy znovu
dokazuje, že pojmy tradice a vynikající zábava si nemusejí protiřečit. Využijte možnost obohatit svůj pobyt
v Innsbrucku o tento hudební zážitek, který je jednak zábavný a jednak typický z hlediska místních tradic.
Představení se od dubna 2020 bude konat výhradně v novém sále ALPENSAAL ve veletržním areálu MESSE
INNSBRUCK v centru Innsbrucku. Toto nové místo je snadno dostupné odkudkoli z centra města pěšky nebo
tramvajovou linkou č. 1. Na vyžádání bude i nadále možné využít transfer z hotelu do místa konání, a to za
výhodné ceny.
Místo konání: NOVÉ ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck
Tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info
Čas:

Vždy od 20:30 (konec cca ve 22:00 h)

Termíny:

Duben až říjen – denně (dodatečné termíny mimo hlavní sezonu, list.–březen, na vyžádání)
Leden až březen – každé pondělí

CENY ZA OSOBU */**
Dospělí: 1 nápoj v ceně
Děti do 14 let: 1 nápoj v ceně (0–5 let vstup zdarma)
Přirážka za VIP sedadla (děti 6–14 let 6,00 EUR)
Transfer z/do hotelu (platí pro město Innsbruck***)

TYROLSKÝ
VEČER
33,00 EUR
10,00 EUR
12,00 EUR
10,00 EUR

NOVÉ
MÍSTO KONÁNÍ
V CENTRU MĚSTA

VEČEŘE A
PŘEDSTAVENÍ**
58,00 EUR
20,00 EUR
12,00 EUR
10,00 EUR

* 1 nápoj vždy v ceně: 0,5 l piva, 0,25 l vína nebo 0,25 l nealkoholického nápoje dle volby
** Večeře může být podávána buď před Tyrolským večerem v 19:00 hod., nebo v průběhu programu od 20:30 hod.
*** Nachází-li se hotel / ubytovací zařízení mimo město Innsbruck, účtuje se přirážka.
NOVÉ REZERVACE ON-LINE na www.tirolerabend.info

Menu *
- polévka s fritátovými nudlemi
- vepřová pečeně s bramborem
(anebo: pečená krůtí rolka s bramborem)
- míchaný salát
- jablečný závin se šlehačkou

Vegetariánská alternativa:
- zeleninová polévka s fritátovými nudlemi
- tyrolská trojkombinace (plněné taštičky Schlutzkrapfen, sýrové knedlíky, špenátové knedlíky)
- míchaný salát
- jablečný závin se šlehačkou

* Prosím kontaktujte nás, pokud máte speciální požadavky z hlediska ingrediencí či alergenů – dostupnost a cenové aspekty sdělíme na vyžádání.
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Program
1. Hudba
2. Tanec schuhplattler – Reith im Winkel
3. Píseň s jódlováním
4. Tyrolský tanec Figurentanz
5. Píseň se „zpívající“ pilou
6. Duet
7. Schuhplattler – křížová polka (Kreuzpolka)
8. Sólo na harfu
9. Zvuky alpského rohu
10. Zvonivé zvuky – Schellenspiel
11. Píseň s jódlováním
12. Cimbál
13. Tyrolský tanec Holzhackertanz


Přestávka



14. Innsbrucká fanfára
15. Zpěv v triu
16. Sólo na citeru
17. Tanec Müllertanz
18. Citera raffele
19. Tanec žárlivosti
20. Dřevěný xylofon (Hölzernes G’lachter)
21. Tanec za zvonivých zvuků (Schellentanz)
22. Píseň s jódlováním
23. Tanec Knappentanz
24. Bolzanský pochod horolezců
Finále





Změna programu vyhrazena.

NOVÉ
MÍSTO KONÁNÍ
V CENTRU MĚSTA
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ALPENSAAL an der Messe (Expo, veletržní areál) Innsbruck,
Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck/RAKOUSKO

Tram 1

V pěší dostupnosti za 5–10 minut z centra města
Přímé spojení tramvajovou linkou č. 1
Nástup/výstup pro autobusy a osobní automobily před
VÝCHODNÍM vchodem do veletržního areálu (Messeeingang OST)
Parkování přímo na výstavišti je k dispozici (na vyžádání)
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Informace a rezervace:
Tel. +43-512-263 263 nebo office@tirolerabend.info
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800 m chůze od rezidence/muzea Goldenes Dachl –
staré město (10 min.)
750 m chůze od hlavního nádraží (Hauptbahnhof) (10 min.)
250 m chůze od parkoviště autobusů Hofgarten (4 min.)
25 m chůze od tramvajové zastávky MESSE
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