POZNAJ AUSTRIĘ
Salzkammergut i Salzburg
Wycieczka autokarowa 22.07.-26.07.2018
Salzkammergut należy do najpiękniejszych regionów Austrii. Słynie z łańcucha 76
jezior, w których przeglądają się szczyty górskie, z pięknych zabytkowych miast i
miasteczek oraz ze wspaniałych możliwości aktywnego wypoczynku latem i zimą.
Latem najbardziej popularne są tu sporty wodne i turystyka górska. Południowa część
regionu szczyci się pasmem górskim Dachstein z 3-tysięcznikami, w których kryją się
groty lodowe. U podnóża gór lśni w słońcu jezioro Hallstätter. W pięknej scenerii,
między górami a jeziorem leży malownicze miejscowość Hallstatt, pamiętająca okres
halsztacki (800 -400 pne). Ze względu na oryginalną formę zabudowy Hallstatt
nazywane jest miasteczkiem „jaskółczych gniazd”. Barokowy Salzburg – miasto W. A.
Mozarta należy do najpiękniejszych miast Austrii i najczęściej odwiedzanych.
Program wycieczki:
22.07.2018 – niedziela
Wyjazd z Warszawy w godzinach porannych. Przejazd komfortowym autokarem przez
Czechy do Austrii. W okolicach Wiednia dłuższa przerwa w podróży z możliwością
zjedzenia obiadu w restauracji przy autostradzie. Zakwaterowanie w hotelu 3* w
Altmünster nad jeziorem Traunsee (pokoje 2-os z łazienką i WC). Kolacja i nocleg.
23.07.2018 – poniedziałek
Po śniadaniu przejazd autostradą do Salzburga. Całodzienny pobyt w pięknym
barokowym mieście. 4-godzinne zwiedzanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W
programie dnia zwiedzanie wybranych zabytków, m.in. Twierdzy Hohensalzburg,
katedry i zabytkowej Starówki. Spacer po ogrodzie Pałacu Mirabell, czas wolny,

przejazd do Zamku Hellbrunn – letniej rezydencji biskupów i zwiedzanie ogrodów
wodnych. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
24.07.2018 – wtorek
Po śniadaniu przejazd do Obertraun, położonego nad jeziorem Hallstätter See. Wjazd
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kolejką linową Dachstein Krippenstein na wysokość 1338 m npm na górską halę
Schönbergalm. Zwiedzanie Jaskini Lodowej pełnej oryginalnych form lodowych.
Zwiedzanie w kurtkach – temperatura wewnątrz +4˚C, a następnie wjazd kolejką
linową na wys. 2109 m npm na Krippenstein, skąd z platformy widokowe podziwiać
można piękne górskie krajobrazy oraz Hallstatt. Zjazd kolejką linową do Obertraun i
rejs statkiem (25 min.) do miejscowości Hallstatt położonej na przeciwległym brzegu.

Spacer po zabytkowej części Hallstatt ze wspaniałymi widokami, zachwycającym
wodospadem i uroczym rynkiem z gruszami pnącymi się po fasadach domów.
Zwiedzanie kościoła i kapliczki Michaelskapelle. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
25.07.2018 – środa
Po śniadaniu spacer po Altmünster w kierunku przystani. Rejs statkiem po jeziorze
Traunsee do Gmunden - zabytkowej miejscowości letniskowej, słynącej z zamków i
ceramiki. Spacer po Starym Mieście, zwiedzanie muzeum, a następnie czas wolny.

Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
26.07.2018 – czwartek
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Warszawy. W okolicach Wiednia
przerwa w podróży z możliwością zjedzenia obiadu w restauracji przy autostradzie.
Dalsza podróż przez Czechy. Przyjazd do Warszawy wieczorem.
Cena imprezy: dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym.: 1.760,- PLN.
W cenie: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC), 4
noclegi w hotelu 3* w pokojach dwuosobowych z prysznicem i WC, 4 śniadania
bufetowe oraz 4 kolacje z 3-daniowym menu i bufetem sałatkowym, 4-godzinne
zwiedzanie Salzburga z polskojęzycznym przewodnikiem, ubezpieczenie Signal Iduna
Polska TU „Bezpieczne Podróże” - KL 20.000 €, NNW 15.000 PLN i BP 1.000 PLN,
obowiązkowa składka na TFG – 10 PLN oraz opieka pilota.
Dodatkowo płatne do realizacji programu 80,- EUR, w tym Karta Salzburska na
bezpłatne zwiedzanie obiektów miasta i przejazdy komunikacją miejską, bilet wstępu
do Jaskini Lodowej, rejsy statkiem i przejazdy kolejką linową.
Opłaty opcjonalne: napoje do obiadokolacji, wstęp do kapliczki Michaelskapelle,
obiady w okolicach Wiednia na trasie Warszawa-Altmünster i Altmünster-Warszawa.
Ubezpieczenie można rozszerzyć o koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub
przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, a także o następstwa chorób
przewlekłych .
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