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Trabitúra- Trabitour

Mit Trabi auf den Spuren der Geschichte -

Trabival a történelem nyomában -Follow the history with Trabi

Mit Trabi auf den Spuren der Geschichte - Paneuropäisches
Picknick 1989. - eine erlebnis Tour mit Trabi (max. 3
Personen)
mit zertifiziertem Stadtführer, der selber die historischen
Erreignisse damals miterlebte. Lernen Sie die
Geschichte des
Eisernen Vorhanges kennen,im Kultauto des Ostens erfahren Sie
Geschichte hautnah.
Entdecken Sie den Gedenkpark an der
Staatsgrenze, wo im 1989. Hunderten von DDR Flüchtlinge den Zaun
zwischen Österreich und Ungarn durchbrachen. Das Programm dauert
1,5 Stunden, kostet 120 Euro. Im Preis:
Transfer, Führung, ein
Stückchen Stacheldraht und Picknickkörbchen mit Jause. Buchung:
sopron@tourinform.hu
oder 99/951975
Trabival a történelem nyomában - Páneurópai Piknik 1989. élménytúra trabival ( max. 3 fõ) idegenvezetõvel,
aki a történelmi
események részese volt. Ismerje meg a vasfüggöny történetét, a
Kelet-Európa kultikus autójával a
történelmet a bõrén érezheti.
Fedezze fel az emlékparkot az államhatáron, ahol1989-ben NDK-s
menekültek
százai törték át a határt Ausztria és Magyarország
között. A program idõtartama 1,5 óra. Ár: 35.000 Ft. Az ár
tartalmazza a transzfer, az idegenvezetés díját és emlékbe egy
darabka szögesdrótot és egy piknik kosarat
uzsonnával. Foglalás:
sopron@tourinform.hu vagy 99/951975
Follow the history with Trabi &ndash; PanEuropean Picnic 1989.
&ndash;experience tour with Trabi (max. 3 persons) and with tour guide,
who
participated in this historical events. Learn the story of the
Iron Curtain, until you can feel the history on your skin
with the
cultic car of East-Europe. Discover the memorial park by the state
border, where hundreds of refugees
broke the borderline between
Austria and Hungary in 1989. The program duration 1,5 h. Price:
120 EUR. Trip
with Trabi, tour guide and a piece of barbed-wire as
a souvenir, Picnic basket with snacks are included.
Booking:sopron@tourinform.hu or 99/951975
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