
  

 
Termín: 2022/2023                Číslo zájezdu: 6012                                Cena: 3 100 Kč 

 

SALZBURG A HALLSTATT 
 
1. DEN:  BAD ISCHL, SALZBURG 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Rakouska a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. Jako první nás čeká krátké zastavení a procházka lázeňským městečkem Bad Ischl - 
bývalé letní sídlo císařské rodiny, které si zamilovala i císařovna Sissi a kde bylo podpisem stvrzeno vyhlášení první 
světové války útokem na Srbsko. Po poledni přejedeme do města Salzburg s krásným historickým jádrem města, které 
bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO – uvidíme Dóm sv. Ruperta a Virgilia, benediktinský kostel sv. 
Petra, arcibiskupský palác Residenz, rodný dům W. A. Mozarta v jedné z nejrušnějších ulic Getreidegasse a další 
památky. Poté budeme mít volný čas na individuální zájmy. Večer přejedeme na ubytování.  

 
2. DEN: WOLFGANGSEE, HALLSTATT, SALZBERG 

Po snídani vyrazíme do městečka St. Gilgen a projedeme se loďkou po Wolfgangsee do St. Wolfgang, půvabného 
městečka v Horním Rakousku a společně si jej projdeme. Po prohlídce odjedeme do jednoho z nejhezčích městeček 
Solné komory - Hallstatt, které figuruje na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Zde nás čeká výjezd zubačkou na 
vrchol hory Salzberg. Navštívíme místní důl se zážitkovou prohlídkovou trasou Bergwerk - Salzwelten, kde se 
návštěvníci seznámí zábavnou formou jak s těžbou soli již od dob pravěku, tak se vznikem pojmu halštatské kultury. 
Součástí prohlídkové trasy jsou i skluzavky a závěrečná jízda vláčkem. Poté sjedeme zubačkou zpět do údolí, projdeme 
si městečko a budeme mít volný čas na občerstvení a nákup suvenýrů. Odpoledne odjedeme zpět do České republiky. 
Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách. 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v penzionu ve vícelůžkových pokojích 

- služba průvodce po celou dobu zájezdu  
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů, jízda lodí: cca 25-30 € pro studenty do 18 let 
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 

 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 

 
 

 


