Święto Kwitnących Narcyzów
w Austrii 28.05.-01.06.2015
Wycieczka autokarowa do bajecznie pięknego regionu Austrii.
Salzkammergut należy do najpiękniejszych regionów Austrii.
Przeglądające się w jeziorze górskie szczyty oraz łąki i hale usiane
kwitnącymi narcyzami stanowią doskonałe tło dla radosnego,
pełnego uroku Święta Kwitnących Narcyzów.
Barwny korowód narcyzowych postaci z bajek przemieszczający
się głównymi ulicami Bad Aussee i po jeziorze Grundlsee,
bogactwo strojów ludowych prezentowanych przez mieszkańców,
łatwo wpadające w ucho dźwięki muzyki alpejskiej, tańce ludowe,
a także smaczne potrawy regionalne pozostają w pamięci turystów
na długo.

Program wycieczki:
28.05.2015 – czwartek
Wyjazd rano z Warszawy, przejazd do Austrii przez Czechy. Przed Wiedniem przerwa
w podróży z możliwością zjedzenia obiadu w restauracji przy autostradzie.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Altmünster w hotelu***, w pokojach 2-os. z
łazienką i WC. Hotel położony jest w centrum miejscowości blisko jeziora Traunsee.
29.05.2015 – piątek
Po śniadaniu przejazd wzdłuż brzegu jeziora Traunsee do Obertraun, położonego nad
jeziorem Halsztyckim. Wjazd 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.
Następnie wjazd kolejką linową na wys. 2109 m npm na Krippenstein z platformą
widokową, z której rozpościera się niezapomniany widok na cały Salzkammergut,
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Hallstatt i jezioro Halsztyckie. Zjazd nad brzeg jeziora Hallstättersee i przepłyniecie
statkiem do Hallstatt (25 min). Zwiedzanie zabytkowego, niezwykle malowniczego
miasteczka
zwanego
miasteczkiem
„jaskółczych
gniazd”
czyli
domków
„przyklejonych” do stromych stoków gór. Spacer po zabytkowej części Hallstatt,

któremu towarzyszą wspaniałe widoki, w tym wodospadu i pięknego ryneczku z
gruszami pnącymi się po fasadach domków. Zwiedzanie kościoła i kapliczki
Michaelskapelle, do której od XII w. przenoszone są szczątki z miejscowego
cmentarza. Przejazd autokarem do Bad Ischl w którym znajduje się letnia rezydencja
cesarskiej pary – Franciaszka Józefa i Elżbiety (Sissi). Spacer po kurorcie.
Powrót do hotelu na kolację i nocleg.

30.05.2015 – sobota

Po śniadaniu przejazd autostradą do Salzburga. Całodzienny pobyt z
polskojęzycznym przewodnikiem w pięknym barokowym mieście. Zwiedzanie
wybranych zabytków, m.in. Twierdzy Hohensalzburg, katedry i zabytkowej Starówki.
Spacer po ogrodzie Pałacu Mirabell. Czas wolny na zakupy regionalnych pamiątek
wykonanych z wielkim pietyzmem przez miejscowych rzemieślników. Przejazd do
Zamku Hellbrunn – letniej rezydencji biskupów i zwiedzanie ogrodów wodnych.
Powrót malowniczą trasą wzdłuż brzegów jezior Wolfgangsee i Traunsee.
Kolacja i nocleg w hotelu.

31.05.2015 – niedziela
Po śniadaniu, przejazd do zabytkowego miasteczka Bad Aussee na uroczystości
związane z obchodami Święta Kwitnących Narcyzów. Święto to uważane jest za
największe święto sztuki ludowej i kultury w Austrii. Korowód narcyzowych instalacji
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przejeżdża rano przez centrum i kieruje się do sąsiedniego miasteczka Grundlsee, w
którym po południu następuje prezentacja tychże instalacji na jeziorze. Wspaniałą

oprawę dla korowodu stanowią piękne stroje ludowe oraz muzyka i sztuka tego
alpejskiego regionu. Po zakończeniu korowodu spacer po zabytkowym miasteczku
Grundlsee. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
02.06.2013 – poniedziałek
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Warszawy. Za Wiedniem 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 2-os.: 1.695,- PLN.
Cena
zawiera:
przejazd
komfortowym
autokarem
(klimatyzacja, barek, video, WC), 4 noclegi w hotelu*** w
pokojach 2-osobowych z prysznicem, WC i w większości z
balkonem, 4 śniadania bufetowe i 4 kolacje z 3-daniowym menu
i bufetem sałatkowym, kartę wstępu na 56-ty Festyn Narcyzów
w niedzielę 31 maja 2015, całodzienne zwiedzanie Salzburga z
polskojęzycznym
przewodnikiem,
zwiedzanie
z
pilotem
miejscowości Hallstatt, Bad Ischl, Bad Aussee, ubezpieczenie KL,
NNW, BP i OC oraz opiekę pilota.
Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju jednoosobowego
(38,40 €), dodatkowych ubezpieczeń, rejsu statkiem po jeziorze Halsztyckim (6,- €),
wjazdu kolejką linową na Dachstein i wstępu do Jaskini Lodowej (37,40 €), Salzburg
Card (27 €) na bezpłatne zwiedzanie Salzburga oraz wstępów do zwiedzanych obiektów
w pozostałych miejscowościach (ok. 10 €).
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