Poznaj Austrię
Wędrówki bez bagażu w Salzkammergut
Na szlaku światowego dziedzictwa UNESCO!

Okrężna trasa wędrowna o długości ok. 50 km wiedzie przez najpiękniejsze górskie tereny
regionu Salzkammergut.
1 dzień. Przyjazd do Bad Goisern w Regionie Hallstatt-Dachstein należącym
doSalzkammergut i wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W
Bad Goisern otrzymacie Państwo dokumenty podróży, napój powitalny i prezent z
Salzkammergut. Nocleg w Bad Goisern.
2 dzień. Przejście z St. Agatha w Bad Goisern do Obertraun 15-km szlakiem wędrownym
wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Hallstättersee z przepięknym widokiem na
miejscowość Hallstatt i na Lodowiec Dachstein, z wejściami i zejściami na wysokości
212/178 m n.p.m. Czas przejścia 4-5 godz.. Nocleg w Obertraun lub Hallstatt.

3 dzień. Przejście z Obertraun lub Hallstatt do Bad Aussee 16-km szlakiem wędrownym z
wejściami i zejściami na wysokości 428/294 m n.p.m. C zas przejścia 5-6 godzin. W
pierwszej części przejście ścieżką tematyczną powyżej miejscowości Obertraun do Jaskini
Koppenbrüllerhöhle (wstęp i oprowadzanie w cenie). Następnie przejście „Szlakiem przez
pustkowia” wzdłuż rzeki Traun przez dziką i romantyczną dolinę Koppental do Bad Aussee.
Nocleg w Bad Aussee.
4 dzień. Przejście z Bad Aussee do Bad Goisern 23-km szlakiem wędrownym z wejściami
i zejściami na wysokości 901/728 m n.p.m. Czas przejścia 8 godzin. W Bad Aussee trasa
prowadzi przez Alpejski Ogród, a następnie koło historycznej kopalni soli i przez piękną
halę Oberleislingalm do Bad Goisern. Nocleg w Bad Goisern.
5 dzień. Indywidualne wyjazdy lub dodatkowy nocleg w Bad Goisern lub Hallstatt.
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W cenie:
 4 x nocleg ze śniadaniem w pensjonacie ze śniadaniem lub z bufetem
śniadaniowym w zajeździe/hotelu***, a przy rezerwacji półpensji dodatkowo
3-daniowe menu na kolację.
 1 x wstęp i oprowadzanie po jaskini Koppenbrüllerhöhle (maj – wrzesień)
 1 x plecak w mapami do wędrówek i materiałami informacyjnymi (1x pokój)
 1 x napój powitalny
 1 x prezent z Salzkammergut
 1 x Salzkammergut Erlebnis Card – zniżki na 110 atrakcji w regionie
 Codzienny transport bagaży – max. 2 sztuki / osoba i max. 25 kg./bagaż
 Ubezpieczenie Signal Iduna „Bezpieczne Podróże”, wariant Standard, który można
rozszerzyć o ubezpieczenie następstw choroby przewlekłej, a również kosztów
rezygnacji z imprezy lub przerwanie imprezy turystycznej.
22.04.-01.07.2019 01.07.-01.09.2019
Cena od osoby w EUR
01.09.-18.10.2019
Pensjonat od osoby w pok. 2-os. ze śniadaniem
242,264,Pensjonat od osoby w pok. 1-os. ze śniadaniem
286,308,Zajazd 3* od osoby w pok. 2-os. ze śniadaniem
314,334,Zajazd 3* od osoby w pok. 2-os ze śnia.+kolacj
391,411,Zajazd 3* od osoby w pok. 1-os. ze śnia+kolacj
457,477,Dodatkowa noc w pok. 2-os. i śniadanie
54,54,Dodatkowa noc w pok. 2-os. i śniad. w Hallstatt
70,70,Dodatkowa noc w pok. 2-os. śniad+kol.
73,73,Dodatkowa noc j.w. w Hallstatt
88,88,Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży w Santander Bank z dnia wpłaty.

Zniżki dla dzieci w pokoju rodziców (2 osoby pełnopłatne, max. 2 dzieci) 0 -2,9 lat 100%,
3 – 14,9 lat 30%. Informacja dla podróżujących samochodem: Parking dla samochodów
nie jest zawsze przy miejscu zakwaterowania, lecz na publicznym parkingu (opłata do
zapłacenia na miejscu). Można dojechać pociągiem z Wiednia lub Salzburga.
Psy: W miejscu zakwaterowania psy są dopuszczone jedynie na zapytanie. Zapłata na
miejscu. W Austrii istnieje obowiązek prowadzenia psów na smyczy i w kagańcu.
Cena nie obejmuje: dojazdu do miejsca zakwaterowania oraz obowiązkowej składki na

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN/os. (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
wysokości składki na TFG).
Pakiet można łączyć z innymi pakietami oferowanymi przez ALPEN TOUR.
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