Magický Salzburg – za krásami Solné komory – pohádkový Hallstatt
Termín zájezdu :

11. 5. 2018 / pátek /

Program zájezdu :

TŘEŠŤ – přistavení autokaru u ZŠ Josefa Hory 1050 ve 3.50 h – sraz ve 3. 45
Odjezd autokaru z Třeště ve 4.00 h
Tranzit po trase Třešť – Telč – J. Hradec – Třeboň – České Budějovice – Kaplice
KAPLICE – kratší a první zastávka na odpočinek – vybraný motorest – WC - drobné nákupy ..
Přejezd k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště a vstup na území Rakouské republiky
Tranzit po trase hraniční přechod Wullowitz – Freistadt ..
FREISTADT – LINEC – průjezd po novém úseku dálnice, který byl vybudován v poměrně členitém terénu, může být pro účastníky
zájezdu zajímavým zážitkem ..

Tranzit územím Rakouska po trase Linec – jezero Mondsee
MONDSEE – kratší zastávka u vybraného motorestu – atraktivní výhled na jezero Mondsee
Tranzit po trase Mondsee – Salzburg
SALZBURG – dopolední prohlídka v historické části města – příjezd kolem 9.00 h
Po příjezdu autokaru do blízkosti města přejíždí autokar na úvod k turistickému terminálu v ulici Paris – Londron Strasse. Po odjezdu
autokaru následuje nenáročná pěší prohlídka v historické části města. Skupina nejprve vstoupí do barokní zahrady zámku Mirabell,
odkud se jí naskytne první atraktivní výhled na známý symbol města pevnost Hohensalzburg. Po překročení řeky Salzach skupina
pokračuje ulicí Getreidegasse k rodnému domu W. A. Mozarta.
Poté následuje mimořádný barokní a universitní kostel Kollegienkirche a klášter sv. Petra, kde si skupina prohlédne i velmi zajímavý
starý hřbitov. Prohlídka v historické části města poté vyvrcholí na Rezidenčním náměstí. K němu patří především arcibiskupská
rezidence a Dóm sv. Rupperta, do kterého skupina také vstoupí.
Následuje kratší individuální volno v klidném a bezpečném prostředí v okolí chrámu a obchodní zóny v historickém centru města.
Odchod skupiny z historického centra města kolem 11.30 h ..
SALZBURG - PARIS LONDRON STRASSE – odjezd ze Salzburgu kolem 12.00 h ..
Tranzit po trase Salzburg – Hallein – Abtenau – Gosau – Hallstat
Daná trasa bude pro účastníky zájezdu určitě zajímavým zážitkem. Autokar se na úvod přesune k západnímu okraji Salzburgu.
Projíždí v blízkosti mezinárodního letiště a nové moderní zástavby města. Po změně směru na jih od města následuje průjezd
v blízkosti východního okraje Bertesgádenských Alp. Skupina směřuje k Halleinu, kde autokar opouští po cca 40 km jízdy dálnici.
Následuje zajímavá vyhlídková jízda do známého střediska Abtenau a malebné horské obce Gosau. Autokar projíždí v blízkosti
severních výběžků pohoří Tennen Gebirge. Po průjezdu průsmykem Gschütt /1406 m.n.m./ následuje vstup na území spolkové země
Horní Rakousko a do jižní části Solné komory.
Celá cesta pak vrcholí příjezdem k Halštatskému jezeru /Hallsttäter See/ a městečku Hallstatt.

HALLSTATT – HALŠTATSKÉ JEZERO – příjezd kolem 13.30 – 14.00 h
Prohlídka světoznámého malého městečka na západním břehu Halštatského jezera /na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO/ začíná na nábřeží jezera. Součástí prohlídky bude i nenáročný výstup k vodopádu a starému hřbitovu, který bude spojený
s prohlídkou hřbitovního kostela /unikátní gotický dřevěný oltář/ a kostnice /pro zájemce/. Dané místo nabízí mimořádně atraktivní
výhled na město, jezero a okolní horské vrcholy.
Následuje individuální volno k další prohlídce, občerstvení a odpočinku v malebné historické části města, která leží v těsné blízkosti
jezera /nesčetné množství obchodů .. / ..

Odjezd z Hallstattu v podvečerních hodinách – nejpozději do 16.30 h /případně dle dohody ../
Tranzit po trase Hallstatt – lázeňské město Bad Ischl – Traunsee
TRAUNSEE – panoramatická a zcela určitě velmi atraktivní vyhlídková jízda v blízkosti západního břehu jezera Traunsee po trase
Ebensee – Traikirchen – Schloss Ort
SCHLOSS ORT - vyhledávaný vodní zámek na jezeře Traunsee ..
Skupina se přesune do těsné blízkosti břehu jezera. Po dřevěném mostu vstoupí i do areálu samotného zámku, který byl v minulosti
místem natáčení řady oblíbených filmů. Odehrává se zde i děj velmi oblíbeného televizního seriálu /Schlosshotel Ort/. Prohlídka
nabízí i vstup na malé nádvoří zámku a do prostoru zahrady, která obepíná celý zámek.
Poslední atraktivní výhledy na jezero a blízký Gmunden budou pak představovat skutečný závěr celého zájezdu.
Tranzit po trase Ort – Gmunden – dálnice směr Linec ..
Tranzit po trase Laakirchen – Linec – Freistadt – hraniční přechod Dolní Dvořiště
Vstup na území České republiky kolem 20.30 h
Tranzit po trase Dolní Dvořiště – Kaplice - Římov
Tranzit po trase Římov – České Budějovice - Třeboň – J. Hradec – Telč – Třešť

TŘEŠŤ – příjezd kolem 22.30 – 23.00 h
Cena zájezdu :

900,-

Cena zájezdu zahrnuje :
Dopravu zájezdovým autokarem – 65 míst - DVD – 2 obrazovky – WC – klimatizace
Komplexní pojištění – pojištění proti stornu zájezdu ze zdravotních důvodů + pojištění léčebných výdajů v zahraničí do 1 500 000,- Kč
Služby průvodce /Ing. Rudolf Kadlec/
Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře
Silniční daň – Rakousko
Parkovné a dálniční poplatky - Rakousko

