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Informações & preços
2022/23

As noites tirolesas da família Gundolf em Innsbruck são realizadas há muitos anos com grande sucesso e
maravilham os visitantes da região há mais de meio século. O programa inclui música folclórica tirolesa
com vários instrumentos, danças tradicionais e canto típico. A família Gundolf demonstra diariamente
que a tradição e o melhor entretenimento não têm de ser uma contradição! Aproveite a oportunidade de
enriquecer a sua estadia em Innsbruck com esta animada experiência musical, típica da região, que, a partir
de abril de 2020, terá exclusivamente lugar no novo ALPENSAAL AN DER MESSE, no centro de Innsbruck.
A nova localização é facilmente acessível a pé a partir de qualquer ponto do centro da cidade e ainda com
a linha de metro 1. Contudo, a pedido, continuam a estar disponíveis transfers do hotel para o local do
evento, a preços acessíveis.
Localização: NOVA ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck
Informações & Reservas: Tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info
Horário:

NOVA
LOCALIZAÇÃO
NO CENTRO

A partir das 20:30h (duração aproximada até às 22:00h)

Datas: 	Diariamente de abril até outubro - todas as quartas-feiras e sábados de novembro a março
(espetáculos adicionais, na época baixa mediante pedido)
Sujeito a alterações - agenda de eventos atualizada em www.tirolerabend.info/tickets

PREÇOS POR PESSOA */**
Adultos incl. 1 bebida
Crianças até 14 anos incl. 1 bebida (0–5 anos, entrada grátis)
Custo adicional Premium Seating (crianças 6–14 anos GRÁTIS)
Transfer do/para hotel (válido na cidade de Innsbruck***)

NOITE
TIROLESA
33,00 €
10,00 €
12,00 €
10,00 €

JANTAR &
ESPETÁCULO**
58,00 €
20,00 €
12,00 €
10,00 €

* 1 bebida sempre incluída: cerveja de 0,5 l, vinho de 0,25 l ou bebida sem álcool de 0,25 l à escolha
** O jantar pode ser servido antes da Noite Tirolesa, às 19h00, ou durante o espetáculo, a partir das 20h30.
*** Para hotéis/alojamentos fora da cidade de Innsbruck, será calculado um custo adicional.
NOVA RESERVA ONLINE em www.tirolerabend.info

Menu *
- Sopa com tiras de panqueca
- Porco assado com batatas
(alternativa: rolo de peru assado com batatas)
- Salada mista
- Strudel de maçã com natas

Alternativa vegetariana:
- Sopa de legumes com tiras de panqueca
- Trio tirolês “Tiroler Tris” (massa recheada,
almôndega de queijo, almôndega de espinafre)
- Salada mista
- Strudel de maçã com natas

* Para pedidos especiais e intolerâncias alimentares, entre em contacto connosco — disponibilidade e preço a pedido

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

Programa
1. Músíca
2. “Reith im Winkel” – dança típica
3. Canção típica “Yodel”
4. Dança tirolesa
5. Singing Saw (Música com a serra cantora)
6. Canção típica “Yodel”
7. “Kreuzpolka” – Polca cruzada – dança típica
8. Solo de Harpa
9. Alphorn – Trompa Alpina
10. Música com chocalhos
11. Canção típica “Yodel”
12. Hackbrett – instrumento de cordas típico do Tirol
13. “Holzhackertanz” – dança dos lenhadores


Intervalo



14. Fanfarra de Innsbruck
15. Canção típica “Yodel”
16. Solo de Citra
17. “Müllertanz” – dança dos moleiros
18. “Raffele” – antigo instrumento musical tirolês
19. “Eifersuchtstanz” – dança do ciúme
20. “Hölzernes G’lachter” – música em xilofone
de madeira
21. “Schellentanz” - dança dos vaqueiros
22. Canção típica “Yodel”
23. “Knappentanz” - dança dos mineiros
24. “Bozner Bergsteigermarsch” – marcha dos
montanheses
Alegoria Final





canções populares dos países visitantes
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ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck,
Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck / AUSTRIA

Tram 1

A 5–10 minutos a pé do centro da cidade
Conexão direta com a linha de metro n.º 1
Entrada/saída de autocarros e veículos particulares
na entrada ESTE da feira
Parques de estacionamento disponíveis no espaço
da feira (a pedido)

Tiroler Abend
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Informações e reservas
Tel. +43-512-263 263 ou office@tirolerabend.info
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