AUSTRIA – NIEMCY „Wśród alpejskich pejzaży”
* Dachstein – Spacer w chmurach
* Odkryj architekturę i zabytki Salzburga
* Zobacz malownicze miasteczko Hallstatt
* Zachwyć się niesamowitymi widokami na góry Dachstein
* Dostrzeż piękno jeziora Wolfgangsee i malowniczych wiosek
* Odwiedź Kehlsteinhaus (Orle Gniazdo) - letnią rezydencję Hitlera
Nasza wycieczka "Wśród alpejskich pejzaży" - zachwyci zarówno miłośników pięknych krajobrazów, jak i architektury.
Przyciąga pięknem górskich krajobrazów, przepięknymi jeziorami oraz ukrytymi w dolinach wioskami i miasteczkami.
Warto tu spędzić, nawet na kilka dni.
TERMIN:
04.07.2021 – 09.07.2021
CENA:
1390 zł
DZIEŃ 1: POLSKA – HALLSTATT – ST. WOLFGANG
Odjazd autokaru według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy. W godzinach popołudniowych przejazd malowniczą trasą
wśród jezior do HALLSTATT - położonego nad jeziorem Hallstättersee (wznoszącym się na wysokość 3000 m.) pasmo
górskie Dachstein stanowi wspaniałe tło dla jeziora i miasteczka. To przeurocze miasteczko 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 ok. 750-400 lat przed Chrystusem.
Spacer po mieście, które nazywane jest romantyczną ikoną Austrii. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs
po jeziorze. 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. Przyjazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 2: WĄWOZ LIECHTENSTEINKLAMM - TRASA WYSOKOALPEJSKA (Grossglockner Hochalpenstraße)
- SZCZYT GROSSGLOCKNER (3789 m n.p.m.) - LODOWIEC PASTERZE
Po śniadaniu przejazd do SKALNEGO WĄWÓZU LIECHTENSTEINKLAMM - potężny szum wodospadu, porośnięte
mchem kamienie, osobliwe formacje skalne, baśniowa atmosfera i promienie słońca, tworzące w wodnej mgiełce kolorowe
tęcze sprawią, że zwiedzanie tego cudu natury będzie wielkim przeżyciem. Wąwóz ten zalicza się do najgłębszych
i najpiękniejszych w Alpach. Atrakcją wąwozu są długie na 30 metrów kręcone schody „Helix. Spirala schodów prowadzi w
głąb kanionu, gdzie stajemy niemal oko w oko z pięknym spektaklem przyrody. Następnie przejazd malowniczą 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 dechw
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). Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 3: WERFEN – JASKINIA LODOWA EISRIESENWELT - BERCHTESGADEN - ORLE GNIAZDO JEZIORO KONIGSSSE

Po śniadaniu przejazd do niewielkiego miasteczka WERFEN, które przyciąga turystów z całego świata imponującą
średniowieczną twierdzą Hohenwerfen. Na terenie zamku kręcono słynne filmy, m. in.: Tylko dla Orłów, Nowożeńcy,
Człowiek z Wysokiego Zamku. Forteca była również inspiracją dla twórców gry komputerowej Call of Duty Black Ops III.
Jednak naszym celem będzie największa na świecie naturalna i tajemnicza JASKINIA LODOWA EISRIESENWELT. Sam
wjazd kolejką górską na wysokość ponad 1600 m n.p.m. gwarantuje niesamowite przeżycia. Spacer do wejścia jaskini (około
5 km), gdzie nachylenie ścieżki w niektórych miejscach ma 21%. Następnie wewnątrz jaskini przejście około 700 schodów
w górę i tyle samo w dół. Trudy wejścia zrekompensuje możliwość podziwiania zachwycających form lodowych, utworzonych
przez naturę przed tysiącami lat. Zyskały one nazwy, m.in. Lodowe Organy, Lodowa Kaplica i inne. Całość jaskini rozciąga
się na długości ponad 42 kilometrów i znajduje się wewnątrz góry Hochkogel. Następnie nad JEZIORO KONIGSSE. Niczym
fiord wciśnięte jest ono między strome skały masywu Watzmann (2713 m), Steinernes Meer i Hagengebirge. Romantyczna
przejażdżka statkiem po jeziorze do półwyspu st. Bartolomä 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 odwiedzimy
OBERSALZBERG i wjedziemy 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. Powrót do hotelu,
nocleg.
DZIEŃ 4: SZLAK PRZEZ PIEKŁO – LODOWIEC DACHSTEIN
Śniadanie. Pierwsza atrakcją w dniu dzisiejszym będzie przejście SZKALIEM PRZEZ PIEKŁO (Höllschlucht”) malowniczo
wijącym się wzdłuż wodospadu Riesach. Wejście prowadzi przez wiszący most zawieszony nad wąwozem, a później spacer
metalowymi chodniki i schodami. Woda w wąwozie tworzy imponujące i niezrównane naturalne spektakle. Szum wodospadu
jest stałym towarzyszem, a platformy zapewniają malownicze widoki na wąwóz. Następną atrakcją będzie wjazd kolejką
gondolową na LODOWIEC DACHSTEIN - alpejskie przestrzenie, wiszący most, wysunięty w otchłań balkonik, niekończący
się śnieżny horyzont wprawiają w zachwyt nawet najbardziej wymagających. Na wysokości 2700 m n.p.m. znajdują
się "Schody do nicości" - most o długości 100 metrów, wiszący około 400 metrów ponad przepaścią. Na jego końcu znajdują
się schody w dół liczące 14 stopni. Ścianki zabezpieczające są szklane, więc emocje gwarantowane! Każda z pięciu "kładek"
platformy 5fingers zaskakuje innym wyglądem. Podłoga „5fingers“ na całej powierzchni zrobiona jest ze szkła, dzięki czemu
widać z niej znajdującą się 400 m niżej miejscowość Krippenbrunn. Nie może być bardziej spektakularnego sposobu
delektowania się wspaniałym naturalnym tłem lodowca Dachstein. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 5: HELLBRUNN – SALZBURG
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu zajrzymy do rezydencji arcybiskupiej HELLBRUNN - tu będzie czekać 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. Po miłym spędzeniu czasu w wodnych ogrodach zwiedzanie SALZBURGA. To jedno
z najpiękniejszych miast Austrii, skłądające 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. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. W trakcie przejazdu planowane krótkie postoje.
DZIEŃ 6: POLSKA
Przyjazd do kraju.
Cena zawiera:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, DVD, WC, barek),
- 4 noclegi w hotelu na obrzeżach Salzburga, pokoje 2 - 3 osobowe z łazienkami,
- 4 śniadania,
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL, NW, bagażu.
Cena nie zawiera:
opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, degustacji win, serów, obiadokolacji, zestawu Tour
Guides (słuchawek).
Dodatkowe informacje:
• Osoby podróżujące samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej dokwaterowanie do pokoju 2
osobowego z uczestnikami tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1-osobowego - w wysokości 250 zł - taką opcję należy
zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym (ograniczona liczba pokoi jednoosobowych).
• Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników.
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.

• Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
• Istnieje możliwość zarezerwowania obiadokolacji w restauracjach w pobliżu hotelu - koszt jednej obiadokolacji 15 EUR.
Chęć zarezerwowania obiadokolacji prosimy zgłaszać w biurze przy podpisywaniu Umowy.
• Program jest intensywny - większość zwiedzania odbywa się pieszo.
• Przewidywana kwota na realizację programu zwiedzania około 120 - 150 EUR. Podane kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.

Organizator:
ABA TOUR, Halicka 10, 31-036 Kraków, abatour@abatour.pl, tel.: 668212389

