AUSTRIA - NIEMCY
Alpejskie krajobrazy

DZIEŃ 1: Po śniadaniu przejazd malowniczą trasą wzdłuż jezior alpejskich po Salzkammergut nazwanym przez Franciszka Józefa I "rajem na
ziemi". Region przyciąga turystów swoim niezaprzeczalnym urokiem, o którym decyduje urozmaicona rzeźba terenu, malownicze jeziora alpejskie
oraz przepiękne miniaturowe miasteczka ze starą zabudową. Przed nami widoki zapierające dech w piersiach. Postój w BAD ISCHL ulubionej
miejscowości wypoczynkowej Franciszka Józefa i cesarzowej Sissi. W mieście duch monarchii habsburskiej jest wciąż obecny, a atmosferę la
belle epoque wyczuwa się niemal na każdym kroku. O złotych latach miejscowości przypomina Kaiservilla, letnia rezydencja cesarska. Wokół
willi rozciąga się Kaiserpark, w którym stoi Marmorschlossl, pałacyk - dawna herbaciarnia. Do letniej rezydencji rodzina cesarska przyjeżdżała
przez 60 lat. Czas wolny na indywidualny spacer po strefie pieszej, czas na kawę u Zaundera. Następna atrakcja to spacer po HALLSTATT położonym nad jeziorem Hallstättersee (wznoszące się na wysokość 3000 m pasmo górskie Dachstein stanowi wspaniałe tło dla jeziora
i miasteczka). To przeurocze miasteczku wpisane na listę UNESCO - wbija się klinem między góry a jezioro i położone jest w sielskiej,
pocztówkowej scenerii. Następnie przejazd przez ST. GILGEN (miejsce urodzenia matki W. A. Mozarta oraz jego siostry), kontynuowanie
podróży wzdłuż Jeziora Wolfgang do uroczego pielgrzymkowego miasteczka ST. WOLFGANG założonego w 976 roku przez biskupa
Ratyzbony. Spacer malowniczymi uliczkami. Największą atrakcją jest tu gotycki kościół pielgrzymkowy. Ta niewiarygodna świątynia to jakby
muzeum sztuki religijnej. Wnętrze tej dwunawowej świątyni wypełniają znakomite dzieła sztuki. Wśród nich na pierwszym miejscu trzeba
wymienić wysoki na 11 m ołtarz główny, wykonany przez Michaela Pachera w latach 1471-1481. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: Śniadanie, przejazd do miejscowości ST. JOHANN, spacer jednym z najciekawszych wąwozów Alp Wschodnich – TRASĄ
LICHTENSTEINA. Następnie wycieczka DROGĄ WYSOKOALPEJSKĄ na FRANZ-JOSEFS -HOHE z niezapomnianymi widokami
na ośnieżone łańcuchy górskie. Drogę Wysokoalpejską zbudowano w latach 1930-1935, ale już od średniowiecza wiodąca tędy trasa stanowiła
ważny szlak handlowy między Włochami a Niemcami. Ta najbardziej malownicza droga w Austrii pnie się serpentynami do krainy wiecznych
śniegów, przecinając kolejne strefy geograficzne i klimatyczne. Na odcinku 50 kilometrów pokonuje się różnicę poziomów wynoszącą 1766
metrów! Po drodze można podziwiać zmieniającą się szatę roślinną oraz poczuć malejące ciśnienie atmosferyczne. Na końcu staniemy u stóp
najwyższego szczytu Austrii, GROSSGLOCKNERA o wysokości 3.798 m. Przez cały dzień będą towarzyszyć nam widoki zapierające dech
w piersiach. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3: Śniadanie. Przejazd na południe od BERCHTESGADEN gdzie rozciąga się jedyny w Niemczech Wysokogórski Park Narodowy,
którego perłą jest KONIGSSEE. Niczym fiord wciśnięte jest ono między strome skały masywu Watzmann (2713 m), Steinernes Meer
i Hagengebirge. Romantyczna przejażdżka statkiem po jeziorze do półwyspu st. Bartoloma z kościółkiem pielgrzymkowym na długo pozostaje
w pamięci, przede wszystkim za sprawą słynnego echa jeziora Königssee. Kapitan zatrzymuje statek i wygrywa na rogu melodię, której dźwięki
siedmiokrotnie odbijają się o ściany skał. Imponujące wrażenie! W ramach wycieczki można zwiedzić Obersalzberg oraz Orle Gniazdo - byłą
kwaterę Hitlera. Droga wiodąca do Orlego Gniazda to serpentyna wijąca się wokół góry na wysokości 1840 m n.p.m. Stąd trzeba przejść
wydrążonym w górze tunelem (212 m), by dojść do "złotej windy" Hitlera. Winda wioząca jednorazowo 45 osób przebywa odległość 212 m
w ciągu kilkunastu sekund. Cała maszyneria jest oryginalna, a więc liczy ponad 60 lat. Przy budowie drogi i tunelu pracowało wielu więźniów
z Europy Wschodniej. Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu przejazd do miejscowości KRIMML, gdzie odbędziemy pieszą wycieczkę do jednego z najpiękniejszych wodospadów
w Europie - wodospadu Krimml, zwanego "wodospadem 12 lodowców". Następnie zapierający dech przejazd Alpejską Drogą Wysokogórską
Grossglockner - Hochalpenstrasse. Jest to najbardziej malownicza droga w Austrii, która pnie się serpentynami od zielonych łąk aż do krainy
wiecznego śniegu, przecinając kolejne strefy geograficzne i klimatyczne. Najwyższym punktem tej efektownej trasy jest platforma widokowa
na wysokości ok. 2500 m n.p.m. skąd roztacza się niezapomniana panorama Alp na najwyższy szczyt Austrii Grossglockner (3798 m n.p.m.)
oraz najdłuższy w Alpach Wschodnich (10 km długości) lodowiec Pasterze. Następnie wizyta w INNSBRUCKU, mieście, w którym zachował
się średniowieczny układ urbanistyczny. Do dziś słynie ono z odlewni dzwonów Grassmayr, funkcjonującej od 14 pokoleń. Podczas zwiedzania
poznamy centrum historyczne miasta, czyli barokową Katedrę Św. Jakuba oraz pełniący początkowo funkcje obronne zamek Hofburg, będący dziś
jedną z najważniejszych atrakcji kulturalnych Austrii. Na uwagę zasługuje także symbol miasta-Goldenes Dachl (Złoty Dach) z prawie 3 tys.
miedzianych gontów oraz najważniejsza ulica Marii Teresy przy której znajdują się doniosłe budowle w stylu barokowym. Zobaczymy także
skocznię olimpijską, powstałą w 1927 roku. Obiekt ten dwukrotnie gościł sportowców uczestniczących w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.
Następnie czas wolny na zakup pamiątek. Obiad połączony ze spektaklem "Wieczór tyrolski". Usłyszymy tradycyjną muzykę ludową (typowo
tyrolskie śpiewy i jodłowane pieśni oraz zobaczymy regionalne tańce). Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 5: Po śniadaniu wy kwaterowanie z hotelu przejazd do do letniej rezydencji arcybiskupiej HELLBRUNN - zwiedzanie wnętrz i ogrodu
zabaw wodnych. Na koniec naszej wycieczki zajrzymy do SALZBURGA - jednego z najpiękniejszych miast Austrii. Salzburg to miasto-muzeum
składające się z trzech części. Stanowią je średniowieczne, wąskie uliczki oraz część rezydencjonalna i klasztorna. Jedną z atrakcji jest twierdza
Hohensalzburg, a głównie jej lochy ze średniowiecznymi narzędziami tortur, komnaty reprezentacyjne i strażnica z pięknymi widokami na miasto.
Miłośnicy muzyki Mozarta mogą odwiedzić dom jego urodzenia - Mozarts Geburtshaus. Wystawione są tam jego skrzypce, klawikord i operowe
dekoracje sceniczne. Rezydencją kompozytora - Mozarts Wohnhaus - był dom na Makartplatz 8, gdzie obecnie mieści się wystawa instrumentów
muzycznych z tamtej epoki. Niezapomnianych wrażeń dostarcza również wizyta w Archiwum Mozarta Mozarteum przy Schwartstr. 26-28.
Znajduje się tam maleńka drewniana chata, przeniesiona z Wiednia, w której mistrz skomponował operę “Czarodziejski flet". Dumę miasta stanowi
owiana legendą barokowa katedra Dom na Residentplatz, w której Mozart był Konzertmeistrem. Perłę architektury stanowi również barokowy
Kościół Kolegialny Kollegienkirche przy Universitätsplatz. Panujący arcybiskupi, przez ponad 700 lat, mieli swoją siedzibę - Residenz - w sercu
Starego Miasta. Zachwycającą, barokową rezydencją jest również Schloss Mirabell, z delikatnie wypielęgnowanymi klombami różanymi
i oranżerią. Natomiast czarująca, wąska uliczka Linzer Gasse prowadzi pod kamiennym łukiem, do surowego, zbudowanego pod koniec XVI
wieku Klasztoru Kapucynów. Wyjazd w drogę powrotną do kraju.

