Wycieczka wokół Großglocknera
05.08.-10.08.2018

Wycieczka autokarowa wokół najwyższego szczytu Austrii, Großglocknera (3798 m npm) uwzględnia
najpiękniejszą trasę widokową regionu – wysokoalpejską panoramiczną drogę Großglockner Hochalpenstraße,
prowadzącą przez Park Narodowy Wysokie Taury do podnóża Großglocknera. Droga jak wstęga wije się wśród
kwitnących hal, zielonych wysokogórskich lasów i form skalnych, a autokar wjeżdża coraz wyżej pokonując 36
zakrętów na długości 48 km. Każdy zakręt przynosi zmianę krajobrazu. Ze wzniesienia zwanego Kaiser-FranzJosefs-Höhe (2.369 m npm), będącego doskonałym punktem widokowym, roztacza się niezapomniany widok na
szczyt Großglocknera i na jęzor największego lodowca w Alpach Wschodnich, Pasterze. Wzniesienie umożliwia
także bliski kontakt z florą i fauną. Bez trudu można przyjrzeć się wysokogórskiej roślinności oraz świstakom i
koziorożcom. Najwyższy szczyt Austrii pięknie zaprezentuje się również od strony miejscowości Matrei, położonej
w T yrolu Wschodnim. Na uczestników wycieczki czeka wiele atrakcji oraz miejsce zakwaterowania z pięknym
widokiem na Großglockner.
Program wycieczki:
05.08.2018 nie dziela
Wyjazd z Warszawy w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy do Austrii do miejscowości Kuchl w
okolicach Salzburga. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu 3*.
06.08.2018 ponie działek
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd przez Kraj Salzburski do Karyntii z krótkimi postojami na
podziwianie widoków i pamiątkowe zdjęcia. W trakcie podróży przejazd trasą widokową Großglockner
Hochalpenstraße i 2-godzinny postój na wzniesieniu zwanym Kaiser-Franz-Josef-Höhe (2.369 m npm). W tym
czasie można udać się do 4-piętrowego budynku Centrum T urystycznego, by obejrzeć interaktywną wystawę
prezentującą świat wiecznego lodu, skał i tuneli wewnątrz góry lub skorzystać ze ścieżki edukacyjnej, by przejść
się na wysokości lub przecisnąć się przez wąską szczelinę lodową. Można też przejść się widokowymi szlakami
wędrownymi. Jeden z nich wytyczono ponad Lodowcem Pasterze, a drugi prowadzi do wieży obserwacyjnej
Wilhelma Swarovskiego (2370 m npm), skąd dzięki urządzeniom optycznym można obserwować zjawiska na
odległych szczytach (ok. 25 min. marszu).

Ostatni etap podróży tego dnia to przejazd do Heiligenblut (1.301 m npm) do hotelu 3* z pięknym widokiem na
pobliskie góry. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu. Dla chętnych spacer po centrum Heiligenblut.
07.08.2018 wtorek
Po śniadaniu przejście do dolnej stacji kolejki i wjazd przez trzy strefy klimatyczne na Schareck (2606 m npm)
Krótki spacer okolicznymi trasami wędrownymi. Przejazd kolejką Panoramabahn Großglockner z góry Scharek do
stacji przy trasie Großglockner Hochalpenstraße. Powrót kolejkami do Heiligenblut ok. godz. 15:00. Zwiedzanie
Heiligenblut. Kolacja i nocleg w hotelu.

Informacje i rezerwacje: ALPEN TOUR Biuro Turystyczne, tel.22/371-59-60, 691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

08.08.2018 środa
Po śniadaniu przejazd do doliny Mölltal do Flattach. 1,5-godzinne przejście malowniczym wąwozem Ragga po
precyzyjnie skonstruowanych drewnianych pomostach i schodach. Po drodze podziwianie ośmiu wodospadów
potoku Ragga. Przejazd do miejscowości Mallnitz i zwiedzanie BIOS Nationalparkzentrum Mallnitz – centrum
przyrodniczego. Następnie przyjazd do dolnej stacji kolejki linowej i wjazd na Ankogel (2636 m npm), skąd
roztacza się piękny widok na okoliczne góry. Wjazd trwa 20 min. Podziwianie pięknej panoramy okolicznych gór.
Powrót do hotelu w Heiligenblut na kolację i na nocleg.

09.08.2018 cz wartek
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Tyrolu Wschodniego z pięknym widokiem na drugą st ronę
Großglocknera. Krótki postój w barokowym miasteczku Lienz, a następnie przejazd do miejscowości Matrei. Po
krótkiej przerwie w podróży przejazd doliną T auern na północ do granicy Tyrolu Wschodniego i 5 km tunelem do
Kraju Salzburskiego, gdzie w miejscowości Krimml znajduje się drugi w Europie pod względem wysokości 3kaskadowy wodospad. Ma aż 380 m ( PKiN w Warszawie ma zaledwie 231 m wysokości). W pobliżu znajduje się
Park Wodny. Przyjazd do miejscowości Hüttau w Kraju Salzburskim. Zakwaterowanie w hotelu 3*, kolacja i
nocleg.

10.08.2014 piątek
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i podróż do Warszawy.
Cena imprez y: dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym.: 1.780,- PLN.
W cenie : przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC), 5 noclegów w hotelu 3* w pokojach
dwuosobowych z prysznicem i WC, 5 śniadań bufetowych, 5 kolacji z 3-daniowym menu i bufetem sałatkowym,
ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU „Bezpieczne Podróże” KL 20.000 €, NNW 15.000 PLN i BP 1.000 PLN,
obowiązkowa składka na T FG – 10 PLN oraz opieka pilota.
Dodatkowo płatne do realizacji programu 30,- EUR, na przejazd płatnymi trasami widokowymi.
O płaty opcjonalne : napoje do obiadokolacji, obiady w okolicach Wiednia, rozszerzenie ubezpieczenia o koszty
rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, a także o następstwa
chorób przewlekłych.

Informacje i rezerwacje: ALPEN TOUR Biuro Turystyczne, tel.22/371-59-60, 691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

