Poznaj Austrię
Karta Ziemi Salzburskiej Lato 2020
Oferta w terminie 01.07.-26.10.2020
W iele atrak cji za nie wielk ie pie niądze

Salzburge rLand Card, czyli Karta Ziemi Salzburskie j, je st najle pszą odpowiedzią na pytanie, jak
spę dzić urlop pe łen wraże ń bez nieustannych wydatków na każdym k roku. Zape wnia ona gościom
bezpłatny lub zniżkowy wstęp do ponad 190 zabytków, obiek tów sportowo-rek reacyjnych, te rm i
aquaparków, kopalni, osobliwości przyrody, reze rwatów przyrody i zwie rzyny, pól do minigolfa oraz
innych atrak cji turystycznych Ziemi Salzbursk ie j i rodzinnego miasta Mozarta, Salzburga. Są w nią
wk alkulowane także bezpłatne prze jazdy kole jkami górskim i i środkam i komunikacji publiczne j.
Karta Ziemi Salzburskie j upoważnia do wolnego prze jazdu 27 kolejkami górskimi, m.in. kole jką
na
Zwölfe rhorn
w
St.
Gilgen
w
Salzkammergut, kole jką Große ck bahn w
Maute rndorf/Lungau, kole jkam i linowym i we
Flachau oraz kole jką na Wildkoge l w
Ne ukirche n/w Parku Narodowym Wysokie
Taury. Kole jk i szybko i wygodnie zawożą
turystów w wysok ie partie
gór, na
im ponujące szczyty i rozległe płaskowyże,
gdzie znajduje się niezliczona ilość szlaków
wę drownych o różnym stopniu trudności.
Ponadto Kartą Ziemi Salzbursk ie j można
skorzystać z wielu atrak cji fam ilijnych,
wśród k tórych są zaję cia na każdą pogodę.
Najwię kszą
popularnością
cieszą
się
wycie czk i do parków rozrywkowo-rek reacyjnych (np. Geisterberg Alpendorf w St. Johann im
Pongau i Wagrainis Grafenberg), re ze rwatów zwie rzyny (np. Fusch-Fe rle iten) oraz na letni tor
saneczkowy w Abte nau.
Zabytki rodzinnego miasta Mozarta
Karta Ziemi Salzbursk ie j umożliwia spędzenie ekscytujące j doby w stolicy landu, Salzburgu. W
ciągu 24 godzin można zwiedzić wszystkie zabytki i muzea rodzinnego miasta Mozarta,
wpisanego w 1997 rok u na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO: m.in. twie rdzę
Hohensalzburg, Dom Urodze nia Mozarta, Muzeum Sztuk i Nowoczesne j i Dzielnicę Katedralną, a
także ogród zoologiczny, pałac i ogrody wodnych igraszek w Hellbrunn. Darmowa je st również
podróż kole jką linową na górę Unte rsbe rg. Można je wię c odwie dzić bez dodatkowych kosztów,
mie szcząc się w 24 godzinach. Darmowa jest również komunikacja m ie jska w Salzburgu.
Zamiast tych wszystk ich atrak cji w Salzburgu można wybrać się z Kartą Ziemi Salzbursk ie j na
wycie czkę na Großglockner Hochalpenstraße (1 prze jazd).
Karta jest ważna od 1 lipca do 26 paździe rnika 2020 r
Ceny Karty Ziemi Salzburskie j w EUR/osoba w te rm inie 1 lipca – 26 paździe rnika 2020
Rodzaje Karty Ziemi
Osoba dorosła
Dzie ci w wie ku 4 – 15,9 lat
Salzbursk ie j
Karta 6-dniowa
76,00 EUR
38,00 EUR
Karta 12-dniowa
90,00 EUR
45,00 EUR
Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu sprzedaży w Santande r Bank Polska z
dnia wpłaty
Dzie ci od 0 do 3,9 lat bezpłatnie . Premia rodzinna: Karta Salzburge rLand jest be zpłatna od
trze cie go dzie cka w wiek u 4–15.9 lat. Dotyczy to także samotnych rodziców!
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