Termín: 5.-6.9.2019

Číslo zájezdu: 19-610

Cena: 2 700,- Kč

SALZBURG A ORLÍ HNÍZDO
1. DEN: HALLSTATT, SALZBURG - DÓM, RESIDENZ, HOHENSALZBURG
Na zájezd vyjedeme kolem půlnoci. Autobusem pojedeme do Rakouska a zastavovat budeme jen na protažení a
toalety. Ráno přijedeme do jednoho z nejhezčích městeček Solné komory - Hallstatt, které figuruje na seznamu
kulturního dědictví UNESCO. Zde nás čeká krátká procházka po městečku s výhledy na jezero. Poté přejedeme do
města Salzburg s krásným historickým jádrem města, které bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO –
uvidíme Dóm sv. Ruperta a Virgilia, benediktinský kostel sv. Petra, arcibiskupský palác Residenz, rodný dům W. A.
Mozarta v jedné z nejrušnějších ulic Getreidegasse a další památky. Na závěr prohlídky vyjedeme zubačkovou
lanovkou na pevnost Hohensalzburg, která leží nad městem. Odpoledne budeme mít volný čas na individuální zájmy.
Večer odjedeme na ubytování v blízkosti Salzburgu.
2. DEN: OBERSALZBERG, ORLÍ HNÍZDO, JEZERO KÖNIGSEE
Po snídani odjedeme do Obersalzbergu - místa, kde měli za 2. světové války své vily němečtí prominenti Hitler,
Borman a Göring. Odtud vyjedeme místními autobusy (ostatní nemají povolení) po úzké silnici pod horu Kehlstein s
překrásnými výhledy na Berchtesgadenské Alpy. Vyjedeme speciálním výtahem ve skále až na nejvyšší bod (1 837 m n.
m.), kde stojí tzv. Kehlsteinhaus - horská rezidence, kterou dostal Hitler jako dar ke svým 50. narozeninám. Zde
budeme mít možnost procházky s nádherným rozhledem po okolí. Poté přejedeme do města Berchtesgaden a
prohlédneme si místní solný důl Salzbergwerk Berchtesgaden (těšit se můžeme např. na jízdu hornickým vláčkem, dvě
skluzavky nebo plavbu po podzemním jezeře se světelnými efekty). Na závěr odjedeme autobusem k půvabnému
jezeru Königsee, které trochu připomíná norské fjordy. Projedeme se lodí po jezeře se zastávkou u známého poutního
kostelíka St. Bartholomä s možností občerstvení a relaxace. Odpoledne odjedeme zpět do České republiky. Do Ostravy
se vrátíme v pozdních večerních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů
- 1x ubytování se snídaní v penzionu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupné do navštívených objektů, jízda lodí a místním autobusem: cca 30-40 EUR pro studenty do 18 let
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků

