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Informacje ogólne i ceny
2022/23 r.

Tyrolskie wieczory organizowane przez rodzinę Gundolf w Innsbrucku cieszą się wielką popularnością
i zachwycają tyrolskich gości od ponad 50 lat. Program obejmuje tyrolską muzykę ludową z szeroką gamą
instrumentów, pokazy, tradycyjne tańce i typowy śpiew. Rodzina Gundolf każdego dnia na nowo dowodzi,
że tradycja i najlepsza rozrywka nie muszą się wykluczać! Zachęcamy do wzbogacenia swojego pobytu
w Innsbrucku o to typowe dla regionu, fascynujące wydarzenie muzyczne, które od kwietnia 2020 roku będzie
się odbywać wyłącznie w nowym centrum targowym ALPENSAAL AN DER MESSE w centrum Innsbrucka. Do
nowej lokalizacji można wygodnie dotrzeć z całego śródmieścia pieszo lub tramwajem linii nr 1. Na życzenie
wciąż jednak oferowane są także w korzystnych cenach transfery z hotelu na miejsce imprezy.
Miejsce: NOWE ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck/Austria
Informacje i rezerwacja: tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info
Czas:

Rozpoczęcie o godz. 20:30 (do około 22:00)

Terminy:

Codziennie od kwietnia do października (dodatkowe terminy poza sezonem od listopada
do marca na zapytanie)
Zastrzega się możliwość zmian: aktualny kalendarz wydarzeń na www.tirolerabend.info
TYROLSKI
WIECZÓR
33,00 EUR
10,00 EUR
12,00 EUR
10,00 EUR

CENY OD OSOBY */**
Dorośli, w tym 1 napój
Dzieci do lat 14, w tym 1 napój (od 0 do 5 roku bezpłatnie)
Dopłata Premium Seating (dzieci od 6 do 14 lat 6,00 EUR)
Transfer z/do hotelu (dotyczy miasta Innsbruck***)

NOWA
LOKALIZACJA
W CENTRUM

OBIAD
I POKAZ**
58,00 EUR
20,00 EUR
12,00 EUR
10,00 EUR

* 1 napój w cenie: do wyboru piwo 0,5 l, wino 0,25 l lub napój bezalkoholowy 0,25 l.
** Kolacja może zostać podana opcjonalnie przed wieczorem Tyrolskim o godz. 19:00 lub w trakcie programu o godz. 20:30.
*** W przypadku hoteli/zakwaterowania poza miastem Innsbruck doliczane są dopłaty.
NOWOŚĆ REZERWACJA ONLINE na stronie www.tirolerabend.info

Menu *
- zupa naleśnikowa
- pieczeń wieprzowa z ziemniakami
(albo: rolada z indyka z ziemniakami)
- sałatka mieszana
- strudel jabłkowy ze śmietaną

Dla wegetarian:
- zupa jarzynowa z naleśnikami
- knedle tyrolskie
(pierożki, knedle serowe, knedle szpinakowe)
- sałatka mieszana
- strudel jabłkowy ze śmietaną

* Prosimy o kontakt w przypadku specjalnych życzeń w związku z menu oraz nietolerancji pokarmowych – dostępność i ceny na zapytanie.
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Program
1. Muzyka
2. Taniec Schuhplattler – Reith im Winkel
3. Jodłowanie
4. Tyrolski taniec figurowy
5. Pieśń na śpiewającej pile
6. Śpiewający duet
7. Taniec Schuhplattler – Kreuzpolka
8. Harfa solo
9. Dźwięki rogów alpejskich
10. Gra na dzwonkach
11. Jodłowanie
12. Cymbały
13. Tyrolski taniec Holzhackertanz

14. Fanfary z Innsbrucka
15. Trio wokalne
16. Cytra solo
17. Taniec Müllertanz
18. Cytra Raffele
19. Taniec Eifersuchtstanz
20. Drewniany ksylofon (G’lachter)
21. Taniec Schellentanz
22. Jodłowanie
23. Taniec Knappentanz
24. Marsz Alpinistów z Bolzano
(Bozner Bergsteigermarsch)
Finał




Przerwa





Zastrzega się możliwość zmian w programie.

NOWA
LOKALIZACJA
W CENTRUM

Lokalizacja

1k

Adres:

m
Tram 1

ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck,
Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck / AUSTRIA
Ok. 5–10 minut pieszo ze śródmieścia
Bezpośredni dojazd tramwajem linii nr 1
Miejsce do wsiadania/wysiadania dla autobusów i samochodów
osobowych przed wejściem od strony wschodniej (Messeeingang OST)
Parking na terenach targowych (na zapytanie)
800 m pieszo od Goldenes Dachl / starówki (10 min)
750 m pieszo od dworca głównego (10 min)
250 m pieszo od parkingu dla autobusów Hofgarten (4 min)
25 m pieszo od przystanku tramwajowego MESSE

Informacje i rezerwacja:

tel. +43-512-263 263 lub office@tirolerabend.info
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