Poznaj Austrię
Śladami filmu”Dźwięki Muzyki” w Salzburgu i nad Wolfgangsee
5 nocy w terminie V-IX 2019. Podróż do/z Salzburga pociągiem lub samolotem.

W Salzburgu nak rę cono nagrodzony 5-ma Oskarami film „Dźwięk i Muzyk i”, k tóry obie gł cały świat.
Piękne melodie i malownicza sce ne ria zauroczyły widzów. Film opowiada o prawdziwe j historii
śpie wające j rodziny barona Georga von Trappa. W roku 1911 Trapp poślubił Agathe Whitehead. 11 lat
po ślubie został wdowcem z 7-em dzie ci i przeprowadził się z nimi z Kloste rneuburga k/W iednia do
nowe go dom u w Salzburgu. W tym czasie w k lasztorze benedyk tynek w salzbursk im Nonnbe rgu
przebywała nowicjuszka Maria. Została ona przydzie lona rodzinie jako opiekunka dzie ci. W 1927 r.
baron i Maria pobrali się w pięk nym koście le Nonnbe rgu. Z tego związku przyszły na świat dwie córki.
W 1935 r. austriack i duchowny zaczął udzie lać rodzinie lek cji śpie wu. Pod jego k ie rownictwem
rodzinny chór zajął 1. mie jsce podczas Salzbursk iego Fe stiwalu i wk rótce stał się sławny w Europie . Po
aneksji Austrii przez Hitle ra w 1938 r. rodzina postanowiła wyemigrować do USA. Sława rodzinnego
chóru rozprzestrzeniła się na cały świat. W 1941 r. rodzina osiedliła się w Stowe w Ve rmont, k upiła
wie lkie gospodarstwo i wybudowała luksusowy hote l i apartamenty. O glądając film „Sound of Music”
można zobaczyć wie le pięknych m ie jsc i zabytków Salzburga: Pałac Frohnburg, Pałac Leopoldsk ron z
park iem, Pałac Mirabe ll z ogrodam i, taras widokowy na Mönchsbe rg, Starą Rezydencję książąt
me tropolitów i Fontannę na Placu Rezydencji, klasztor w Nonnbe rg, Le tnią Szkołę Ujeżdżania Koni,
Cmentarz św. Piotra, altanę w park u Pałacu Hellbrunn.

Na północnym brzegu jeziora Wolfgangsee , 45 km na wschód od Salzburga leży miaste czko St.
Wolfgang. Jak głosi le genda powstało ono wokół kaplicy, k tórą zbudował biskup Ratyzbony, św.
Wolfgang. W 2. poł. XV w. na m ie jscu kaplicy postawiono kościół św. Wolfganga zwany kościołem
pie lgrzymów. Obok świątyni stoi fontanna z brązu pochodząca z 1515 r. Przepiękne ołtarze w stylach
od gotyckiego po barokowy, ozdobna ambona, wspaniałe organy oraz mnóstwo posągów i obrazów
zachwycają każdego. Ołtarz główny w stylu gotyck im jest połącze niem rzeźby, malarstwa i
architek tury. Tematykę ołtarza opracował biskup Mikołaj z Kuzy-słynny teolog i humanista tam tych
czasów. Rzeźby w części główne j ołtarza prze dstawiające koronację Maryi, w k tóre j uczestniczą:
Matka Boska, C hrystus, św. Benedyk t i św. Wolfgang, malowidła na złotym tle oraz sk rzydła ze
sce nami z życia Maryi wykonał sam Michae l Pache r. On zaplanował też sceny z życia C hrystusa
um ieszczone na sk rzydłach. Pracujący w warsztacie Pache ra artyści wykonali je z zastosowaniem
pe rspek tywy architek toniczne j. 4 sceny widoczne przy zamknię tych sk rzydłach ołtarza przedstawiają
wydarzenia z życia św. Wolfganga, patrona świątyni. Podwójny, czarno-złoty ołtarz barokowy ze
świę tą Rodziną pie lgrzymującą do Je ruzalem i św. Wolfgangiem wykonał Thomas Schwanthaler.
Całość sk łada się ze stu figur. Wykonawcą ambony i ołtarza różańcowego był mistrz Me inrad
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Guggenbichle r. W dzwonnicy umieszczono k ij wędrowny św. Wolfganga. W mie jscowości St. Wolfgang,
na brzegu Wolfgangsee znajdują się obok siebie: przystań promowa i stacja początkowa kole jki
zębate j wje żdżające j na szczyt góry Schafbe rg (1783 m npm). Podróż kole jką trwa 40 min. Ze
szczytu rozciąga się pięk ny widok na góry i okoliczne je ziora. Zaledwie 29 km od Salzburga, również
na wschodnim brze gu Wolfgangsee leży mie jscowość St. Gilgen. Atutem mie jscowości jest je j
malownicze położenie . W St. Gilge n obok ratusza znajduje się dom narodzin matki Mozarta. Przed
ratuszem w 1926 r. wybudowano „fontannę Mozarta”. Tute jszą atrak cją są 2 muzea – regionalne i
instrumentów muzycznych. Po drugie j stronie jeziora u stóp drogi widokowe j do Postalm leży malutka
mie jscowość Strobl.
W cenie:
 2 noclegi ze śniadaniem bufe towym w Salzburgu.
 1 transfe r z dworca lub lotniska do m ie jsca zak wate rowania w Salzburgu.
 „Sound of Music Tour” – wycie czka objazdowa w ję zyk u angielsk im po m ie jscach k rę cenia filmu.
Zbiórka 9:30 na placu Mirabe llplatz w Salzburgu.
 W ycie czka statkiem Amade us po rze ce Salzach z podziwianiem miasta.
 1 transfe r z Salzburga nad jezioro Wolfgangsee do mie jsca zak wate rowania.
 3 noclegi ze śniadaniem bufe towym w m ie jscowościach: St. Gilgen, St. Wolfgang lub Strobl nad
je ziorem Wolfgangsee .
 1 dzienna karta na re jsy statk iem po jeziorze Wolfgangsee
 1 wjazd i zjazd zabytkową kole jką wąskotorową Schafbe rgbahn z St. Wolfgang na górę
Schafbe rg (1.190 m npm) z piękną panoramą 360° na k ilka jezior i alpe jsk i świat gór.
 1 kosztowanie likie ru w piwnicy k lasztoru w St. Wolfgang, produkowanego wg stare j re ce ptury.
 1 Me lange (duża kawa ze spie nionym m lekiem) i Mozarts Reise torte (tort Mozarta) w Café
Dallmann w St. Gilgen.
 1 karta Salzkamme rgut Erle bniscard z licznymi zniżkami podczas pobytu w Regionie
Salzkammergut
 1 transfe r znad jeziora Wolfgangsee na dworze c/lotnisko w Salzburgu
 Opłaty k limatyczne
 Ubezpie czenie Signal Iduna Polska TU „Bezpie czne Podróże” (KL, NNW i BP)
Ceny w EUR od osoby za cały pak iet
09.05.-28.06.2019
Pokój w hote lu
29.06.-01.09.2019
02.09.-29.09.2019
Pokój dwuosobowy ***
620,- EUR
675,- EUR
Pokój je dnoosobowy ***
956,- EUR
1.011,- EUR
Pokój dwuosobowy ****
796,- EUR
895,- EUR
Pokój je dnoosobowy ****
1.235,- EUR
1.334,- EUR
Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży w Santander Bank Pols ka z dnia wpłaty.

Cena obe jmuje zak wate rowanie jedne j osoby w wybrane j kategorii zak wate rowania. Zniżki dla dzieci
przy 2 osobach pełno płacących w pokoju rodziców: 0-4,9 lat – 100%, 5-10,9 lat – 50%, 11-12,9 lat
– 30%. Przyjazd od 14:00, wyjazd do 10:00. O bowiązkowe ubezpie cze nie KL 20.000 €, KR 6.000 €,
NNW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN. Ubezpie cze nie można rozsze rzyć o koszty re zygnacji z impre zy lub
je j prze rwania.
Cena nie obejmuje dojazdu do Salzburga i powrotu z Salzburga oraz obowiązkowe j sk ładk i na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sportu i Turystyk i z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości sk ładk i na TFG).
Ofe rta pole cana jest szczególnie fanom turystyk i kole jowe j.
Pak ie t można łączyć z innym i pak ie tami ofe rowanym i przez ALPEN TOUR.
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