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Családunk már több mint 50 éve szervezi a Tiroli Est elnevezésű folklór programot, így népszerűsítve Tirolt az
idelátogatók számára! A program során különböző hangszerek csendülnek fel tradicionális táncok és énekek
kíséretében. A Gundolf család napról napra újra bebizonyítja, hogy a hagyományőrzés és a legjobb szórakozás
nem mondanak ellent egymásnak! Éljen Ön is a lehetőséggel, és tegye gazdagabbá innsbrucki tartózkodását
ezzel a jellegzetes és szórakoztató zenei élménnyel, amely 2020 aprilisától kizárólag az Innsbruck belvárosában
található Expo (Messe) Alpensaal-jában fog megrendezésre kerülni. Az új helyszín a belvárosból gyalogosan és
az 1-es villamossal kényelmesen elérhető. Igény esetén továbbra is kedvezményes áron biztosítjuk a hotelből
a rendezvény helyszínére történő transzfert.
Helyszín: ÚJ

ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck
Tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info

Időpont:

naponta 20:30 (vége kb. 22:00 órakor)

ÚJ
HELYSZÍN A
KÖZPONTBAN

A rendezvények: Aprilistól – októberig naponta (kiegészítő időpontok a mellékszezonban külön
időpontjai
kérésre). Az időpontváltozás jogát fenntartjuk. Az aktuális műsorkalauz megtalálható
a www.tirolerabend.info weboldalon.

SZEMÉLYENKÉNTI ÁRAK */**
Felnőtt 1 ingyenes itallal
Gyermek 14 éves korig 1 ingyenes itallal (0–5 éves korig díjtalan belépés)
Prémium ültetés felára (gyermekeknek 6–14 éves korig | € 6,00)
Transzfer a hotelből/hotelhez (Innsbruck városában érvényes ***)

TIROLI
FOLKLÓR EST
€ 33,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 06,00

DINNER &
SHOW**
€ 55,00
€ 20,00
€ 12,00
€ 06,00

* 1 ital mindig az árban foglaltatik: 0,5 l sör, 0,25 l bor vagy 0,25 l alkoholmentes ital választható
** A vacsorát választás szerint a Tiroli Est előtt 19:00 órakor, vagy a műsor alatt 20:30 órakor szolgáljuk fel.
*** Innsbruck városán kívül eső hotelek/szálláshelyek esetén felárat számolunk fel
- például Igls, Kranebitten, Völs, Rum és Mutters esetén fejenként 6 euró a felár (transzfer díja összesen 12 euró)
- más helységekben található hotelek/szálláshelyek esetén a transzfer árai igény esetén lekérhetők
ÚJ

ONLINE HELYFOGLALÁS a www.tirolerabend.info weboldalon

Menü *
- Húsleves palacsintatésztával
- Malacsült burgonyával
(vagy göngyölt pulykasült burgonyával)
- Vegyes saláta
- Almás rétes tejszínhabbal

Vegetáriánus menü:
- Zöldségleves palacsintatésztával
- Tiroli trió (tiroli Schlutzkrapfen,
sajtos gombóc, spenótos gombóc)
- Vegyes saláta
- Almás rétes tejszínhabbal

* Különleges kívánságok és ételérzékenységek esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a lehetőségek és az árak megbeszélése érdekében

Tiroler Abend Familie Gundolf • INNSBRUCK/AUSTRIA • Tel. +43-512-263 263
Fax +43-512-263 263-4 • office@tirolerabend.info • www.tirolerabend.info

Műsor
1. Zene
2. Schuhplattler – Reith im Winkel
3. Jódli
4. Füzértánc tiroli módra
5. A zenélő fűrész dala
6. Dal-duett
7. Schuhplattler – Keresztpolka
8. Hárfa szóló
9. Alpesi kürtök
10. Csengettyűjáték
11. Jódli
12. Vágódeszka
13. Tiroli Favágók Tánca


Szünet



14. Innsbrucki Fanfárok
15. Hármas Ének
16. Citera szóló
17. A Molnár Tánca
18. Raffele (citera)
19. Féltékeny Tánc
20. Szálkás nevetés
21. Csengettyűtánc
22. Jódli
23. Apród Tánc
24. Bolzano-i Hegymászó Mars
Finálé





A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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Helyszín
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ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck,
Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck / AUSZTRIA

Tram 1

Elérhető gyalogosan 5–10 perc alatt a belvárosból
Közvetlenül az 1-es villamos megállójánál
Buszok és személygépkocsik számára beszállási/kiszállási
lehetőség az Expo keleti bejáratánál (Messeeingang OST)
Parkolási lehetőség közvetlenül az Expo területén (igénylés
esetén)
800 m gyalogosan az Óvárosból/a Goldenes Dachl-tól (10 perc)
750 m gyalogosan a Főpályaudvartól (10 perc)
250 m gyalogosan a Hofgarten buszparkolótól (4 perc)
25 m gyalogosan a MESSE villamos-megállótól

Információ és helyfoglalás:
Tel. +43-512-263 263 vagy office@tirolerabend.info
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Ein-/Ausstieg
für Busse

