itinerář

3-denní

SOLNÁ KOMORA - Rakousko

7.5.- 9.5. 2020

nezapomeňte: přednostně PAS - kdo nemá stačí i OP
1. den - čtvrtek.
5.15.
Přistavení lux. autobusu na náměstí ve Volči.
5.3o.
Odjezd z Volče. Zhruba po 2.5 h jízdy bude pauza na nové benzince.
11.oo-12.oo Plánovaný dojezd do Gmundenu.
Ostrovní zámek ORT. Následuje 20 min. procházka pobřežní promenádou do Gmundenu.
Přímo na náměstí unikátní keramická zvonkohra z Míšně. Možnost výjezdu lanovkou
na Grünberg (984 m), kde se nachází Stezka v korunách stromů… (čas na případný oběd nebo kávu)

Velice atraktivní nabídka - doporučuji:
14.oo - 15.2o Z Gmundenu jednosměrně lodí (10 Euro) mezi horskými velikány 12 km do Ebensee,
kde byla mj. pobočka koncentračního tábora Mauthausenu. Nástup do busu v Ebensee.
16.oo -17.3o Bad Ischl. Lázeňské město, součást letního sídla císaře.
Malé město s velkou atmosférou. Čeká nás nejen dominantní císařská vila se zahradami.
19.oo
Společná večeře v Gosau.
2. den - pátek
7.oo
Švédská snídaně.
8.oo -10.15
Hallstatt – údajně nejkrásnější městečko s jeho okolím v Evropě – UNESCO
(velmi zajímavé a obsáhlé vyprávění v autobuse)
11.oo -14.oo Obertraun . Lanovkou na pohoří Dahstein. (ne na vrchol Dahstein )- (do) 30 Euro
Jedná se o jednu ze dvou největších turistických atrakcí Solné komory. Nejde minout.
14.3o-15.15 Bad Aussee. Zastavení na kávu s 5ti-min. procházkou se zajímavým cílem. (?!?)
16.oo-18.oo St.Wolfgang. Překrásné naprosto jedinečné turistické místo plné malovaných fasád
a kavárenské pohody. Nejžádanější letovisko v Sol.komoře.
(za návštěvu stojí např. muzeum panenek, obří kostel s vyřezávaným oltářem …)
19.oo
Společná večeře v Gosau.
3. den - sobota
7.oo
Švédská snídaně - v 8 .oo odjezd z hotelu.
9.oo - 10.3o Solný důl Altaussee. 7st.C° Nezapomenutelná atrakce s velkou atmosférou. 17 Euro.
(loďka, hornická kaple, hornická skluzavka, velmi poutavá válečná historie atd.,atd…)
Potřebné, či spíše nutné zapůjčení překládajícího přístroje do českého jazyka – 2,5 Euro.
11.oo -11.3o Mini procházka z parkoviště od autobusu k jezeru Altaussee.
12.oo -14.3o Grundlsse – Toplitzsee (jezera)
Luxusní 1.5 km procházka po lesní prkenné stezce mezi jezery – s individuálním obědem.
15.3o -17.3o Linz – hlavní město Horních Rakous. Čeká nás hlavně Hauptplatz, prý jedno
z nejkrásnějších náměstí Rakouska . Při zájmu přímo z města vyjedeme (6 Euro)
nejstrmější neozubenou železnicí Evropy na kopec Pöstlingberg k poutnímu kostelu,
kde se budeme kochat vyhlídkou na město a okolí.
do 20.oo
Objednaná večeře pro celý bus je v České Kaplici.
Příjezd do Volče v nočních hodinách.
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Změna programu vyhrazena !!
Nemusíte sebou vozit tekutiny – v nabídce u řidiče autobusu.
Procházky jsou max.do 30 minut chůze.
Finanční částka , kterou budete potřebovat na vstupy + občerstvení je v průměru 30-40 Euro /osoba/den.
Budete potřebovat drobné (0,5Euro) na toaletu. Ve vlastním zájmu si vemte sebou něco na poznámky.
Případné dotazy prvně emailem na simmi@centrum.cz , nebo až poté tel. 777 230 942
Šimek Milan

