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Noites Tirolesas em Innsbruck

com a Família Gundolf

A nossa família organiza espetáculos temáticos tiroleses desde 1967. Somos, para muitos, um dos principais
representantes do panorama cultural da cidade de Innsbruck e da região de Tirol a nível nacional e internacional.
O nosso programa variado e atrativo inclui música característica da região com instrumentos tradicionais,
cantares tiroleses “Jodel” e dançares direção típicos, como o sapateado tirolês “Schuhplatteln”. Aproveite a
oportunidade e enriqueça a sua estadia em Innsbruck com esta experiência musical e tradicional. Seria um
prazer para nós poder dar-lhe as boas-vindas num dos nossos espetáculos durante a sua estadia em Innsbruck.
Estamos à sua disposição todos os dias, de Abril a Outubro, no nosso restaurante “Sandwirt”.

Direção:  GASTHAUS SANDWIRT am Inn, Reichenauerstrasse 151, 6020 Innsbruck
 Informações & Reservas: Tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info
Horário:  A partir das 20:30h (duração aproximada até às 22:00h)
Datas:  Diariamente de Abril até Outubro (de Novembro a Março, reserva para grupos mediante
 confirmação prévia). Agenda de eventos atualizada em www.tirolerabend.info

Inclui:  Noite Tirolesa:  Espetáculo & 1 bebida
 Jantar & Show:      Espetáculo & 1 bebida, Menu de três pratos (às 19h ou às 20:30h)
Menu:     Creme de ervas à tirolesa
 Escalope à Vienesa com batata frita
 Salada Mista
 Strudel de maçã com nata batida (chantilly)

 NOITE JANTAR & 
Preços por pessoa TIROLESA ESPETÁCULO  
    Adultos incl. 1 bebida € 30,00  € 49,00  
    Crianças até 14 anos incl. 1 bebida € 10,00  € 20,00      (Crianças até aos 5 anos grátis)

    Transfer Hotel-Sandwirt-Hotel € 06,00  € 06,00      (preços válidos dentro de Innsbruck)

Direção & Localização  
Direção: 
Gasthaus Sandwirt am Inn, 
Reichenauerstrasse 151, 
6020 Innsbruck / AUSTRIA

Localização: 
- 2 km do centro de Innsbruck
  (5-10 minutos de carro/ autocarro)
- 1 km da saída da A12 Innsbruck-Ost
  (3-5 minutos de carro/ autocarro)

Informações & Reservas:
Tel. +43-512-263 263 ou office@tirolerabend.info


