AUSTRIA - NIEMCY - Wśród alpejskich pejzaży
03.07.2020 – 08.07.2020

Nasz propozycja wycieczki "Wśród alpejskich pejzaży" - zachwyci ona zarówno miłośników pięknych
krajobrazów, jak i architektury. Przyciąga górskimi krajobrazami, przepięknymi jeziorami oraz
ukrytymi w dolinach wioskami i miasteczkami. Warto tu spędzić, nawet na kilka dni.
DZIEŃ 1: POLSKA - TRAUNSEE - GMUNDEN - MONDSEE
Odjazd autokaru według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy. W godzinach popołudniowych
będziemy już w Alpach nad jeziorem TRAUNSEE i miasteczku GMUNDEN leżącym malowniczo
u brzegu Alp. Przyjemnie jest tu pospacerować esplanadą. Spacerują po niej udamy się do parku
Toscana, który jest rezerwatem przyrody na półwyspie. Znajdujący się tu zamek Landschlos Ort jest
połączony groblą z sąsiednim zamkiem Seeschloss Ort. Ten widoczny z esplanady XVII-wieczny
kasztel, jakby wybiegający w jezioro, stanowi uroczy obrazek. Następnie przejazd nad malownicze
jezioro MONDSEE do uroczego miasteczka MONDSEE - tu kręcone były zdjęcia do filmu "Dźwięki
muzyki" Roberta Wise'a. To właśnie tutaj, w Bazylice św. Michała, odbył się ślub Marii oraz Barona
von Trappa, głównych bohaterów musicalu. W świątyni znajduje się bogato zdobiony ołtarz pochodzący
z XVII wieku, będący w istocie gigantycznym relikwiarzem, który stał się miejscem spoczynku
dla kilku świętych. Przejazd przez doliną rzeki Traun. Po czasie wolnym przejazd do hotelu
w Salzburgu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: SALZKAMMERGUT – HALLSTATT – BAD ISCHL - ST. WOLFGANG HELLBRUNN
Po śniadaniu wycieczka po SALZKAMMERGUT - krainie "gór i jezior", nazwanej 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 malowniczą trasą do 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. Jest to jedna z najstarszych osad
w dziejach cywilizacji, wykopaliska archeologiczne w pobliżu kopalni soli kamiennej datowane na
około 750-400 lat przed Chrystusem. Później przejazd do BAD ISCHL, położonego w sercu pojezierza
uzdrowiska, które na miejsce wypoczynku wybierał cesarz Franciszek Józef z małżonką. Spacer po
centrum miasteczka, gdzie znajdują się piękne barwne kamieniczki, liczne hotele i pensjonaty,
eleganckie restauracje, kawiarnie i cukiernie. Po czasie wolnym kontynuowanie podróży wzdłuż jeziora
Wolfgangsee do uroczego pielgrzymkowego miasteczka ST. WOLGANG 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.
Na koniec zajrzymy do rezydencji arcybiskupiej HELLBRUNN - zwiedzanie wnętrz i ogrodu zabaw
wodnych. Ogród był niegdyś miejscem rozrywki arcybiskupa i jego gości. Dzisiaj tajemnicze groty,
automaty wodne, figurki poruszane siłą wody oraz ukryte starannie przed naszym wzrokiem wodotryski
w niezmienionej formie bawią turystów z całego świata. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: BERCHTESGADEN – KEHLSTEIN - SALZBURG
Śniadanie. Przejazd do BERCHTESGADEN, kurortu malowniczo położonego u podnóża Alp
Salzburskich, na terenie Parku Narodowego. Przejazd do OBERSALZBERGU i wjazd na szczyt
Kehlsteinu, do schroniska górskiego zwanego ORLIM GNIAZDEM – Adlerhost, alpejskiej siedziby
Hitlera znajdującej się na wysokości 1836 m n.p.m. Prowadzi tam widokowa, malownicza droga
z tunelami i wykutą w skale szybkobieżną windą. Ze szczytu rozpościera się piękna panorama na
alpejskie szczyty. W godzinach popołudniowych zwiedzanie 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. Spacer przez ogrody
Mirabell, średniowieczną uliczkę Getreidegasse, Stary Rynek oraz rozległe place dzielnicy
arcybiskupiej. Po drodze zobaczymy m.in. miejsca związane z Mozartem, twierdzę Hohensalzburg,
rezydencję arcybiskupią, katedrę, Opactwo Benedyktynów, ogrody Mirabell, fontannę Pegaza, ogród
karłów i teatr w plenerze. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 4: TRASA WYSOKOALPEJSKA (Grossglockner Hochalpenstraße) SZCZYT
GROSSGLOCKNER (3789 m n.p.m.) - LODOWIEC PASTERZE - WĄWÓZ
LAMMERKLAMM
Po śniadaniu przejazd TRASĄ WYSOKOALPEJSKĄ z niezapomnianymi widokami na ośnieżone
łańcuchy górskie. 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. Przez całą podróż będą towarzyszyć
nam widoki zapierające dech w piersiach. Czas wolny na podziwianie widoków z KAISER -FRANZ
JOSEFS - HOHE, skąd roztacza się imponujący widok na najwyższy szczyt Alp Austriackich
SZCZYT GROSSGLOCKNER (3789 m n.p.m) oraz na najdłuższy (10 km długości !) we wschodnich
Alpach lodowiec Pasterze. Przejazd do LAMMERKLAMM, zwiedzanie górskiego wąwozu. Ścieżka
prowadzi obok wodospadów i mostkami do najpiękniejszych punktów widokowych. Wąwóz rzeki
Lammer jest jednym z najbardziej imponujących cudów natury w całym kraju związkowym Salzburger.
Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 5: PASAWA - CZESKI KRUMLOW
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w drogę powrotną do kraju. Po drodze zatrzymamy się
na zwiedzanie położonej na wzgórzu PASAWY - nazywan miastem trzech rzek oraz bawarską Wenecją.
Dzięki architektom z południa układ miasta i liczne zabytki nadają Pasawie włoskiej atmosfery. Spacer
po starym i nowym centrum malowniczymi uliczkami z restauracjami i kawiarenkami. Znajdziemy
tu wysokie wieże, kamienice ozdobione freskami i attykami, a także ratusz, słup maryjny, kościół
św. Wita, kolegium jezuickie i browar miejski. Romantyczne bulwary i kręte uliczki przypominają
włoski barok. Następnie przejazd do CZESKIEGO KRUMLOVA – jednego z najpiękniejszych miast
Czech, malowniczo położonego nad Wełtawą, wpisanego na listę UNESCO. Spacer po starym mieście,
gdzie zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, ciasna zabudowa z wąskimi brukowanymi
uliczkami z kamienicami ozdobionymi freskami i attykami, a także ratusz, słup maryjny, kościół
św. Wita, kolegium jezuickie i browar miejski. Kontynuowanie podróży do kraju. Nocna podróż.
DZIEŃ 6: POLSKA
Przyjazd na miejsce zbiórki

CENA: 1490 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek WC), 4 x noclegi w hotelu w Salzburgu, pokoje
2 osobowe z łazienkami (istnieje możliwość zarezerwowania pokoi 3 osobowych. Dopłata do pokoju
jednoosobowego - 300 zł), 4 x śniadania, 4 obiadokolacje (trzydaniowe + woda + do wyboru lampka
wina lub 03 l piwa lub napój bezalkoholowy), opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW, bagażu.
Cena nie obejmuje kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania
imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, przejazdy
komunikacją miejską, wjazdy do miast, Tour Guide. Koszt – około 65 EUR - 80 EUR.
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane
za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane
za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.

