Poznaj Austrię
3 dni w Hallein koło Salzburga dla turystów indywidualnych
Oferta w terminie 01.05.-30.11.2020
Położone koło Salzburga nad rzeką Salzach malownicze miasteczko Hallein zawdzięcza
swój średniowieczny rozwój urbanistyczny
kopalniom soli, które przez stulecia zapewniały
dobrobyt
i
władzę
jego
mieszkańcom.
Kolorowe kamienice ze wspaniałymi oknami i
dekoracjami, wąski kręte uliczki, przestronne
place, piękna fontanna, ogródki, kawiarnie,
lodziarnie, restauracje, sklepiki i nowoczesne
sklepy nadają miasteczku niepowtarzalny urok.
Spacerując po Hallein co krok natrafia się na
pozostałości dawnych kopalń soli. W podróż do
przeszłości zaprasza Celtyckie Muzeum w
Hallein. Należy ono do jednego z najbardziej
znaczących
muzeów
archeologicznych
poświęconych kulturze celtyckiej w Europie. Oprócz unikalnych znalezisk można w nim
obejrzeć kolekcję obrazów przedstawiających historyczne wydobycie i ważenie soli oraz
transport drewna.
Hallein to także miasto kompozytora melodii do kolędy „C icha noc” – Franza Xavera
Grubera, który mieszkał tu przez wiele lat. W jego byłym domu, dawnym „Messnerhaus”
powstało Muzeum C ichej Nocy.
Będąc w Hallein warto wybrać się na górę Dürrnberg. Tu kopalnianą kolejką, a następnie
górniczą zjeżdżalnią dociera się do podziemnego słonego jeziora, by następnie, przy
dźwiękach muzyki przepłynąć tratwą po jego błyszczącej tafli.
W cenie:
 2 noclegi w hotelu 3*, 2x śniadania bufetowe
 1x kolacja
 1x bilet wstępu do Muzeum C icha Noc i Muzeum Celtyckiego
 1 drobny prezent jako wspomnienie krótkiego urlopu
 Taksa klimatyczna za 2 noclegi
 Ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU „Bezpieczne Podróże” (KL, NNW i BP)
Ceny od osoby w EUR
01.05. – 30.11.2020
Dodatkowa noc
Hotel***, pok. 2-osobowy
141,- €
51,- €
Hotel***, pok. 1-osobowy
198,- €
76,- €
Hotel***, dziecko w wieku 6-11,9 lat
72,- €
26,- €
Hotel***, dziecko w wieku 12-15,9 lat
127,- €
46,- €
Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży w Santander Bank Pols ka z dnia wpłaty.

Zniżki dla dzieci w pokoju rodziców (2 osoby pełnopłatne, max. 1 – 2 dzieci). Dziecko w
wieku 0 – 5,9 lat bezpłatnie.

Istnieje możliwość przedłużenia czasu pobytu za dodatkową opłatą.
Możliwy przyjazd każdego dnia tygodnia.
Cena nie obejmuje dojazdu do Hallein oraz obowiązkowej składki na Turystyczny

Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN/os.
ALPEN T OUR Biuro T urystyczne,  691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

