
  

 

 
Termín: Advent 2022               Číslo zájezdu: 6105                              Cena: 1 190,- Kč 

 

VÁNOČNÍ SALZBURG  
 
1. DEN:  

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Kolem poledne přijedeme do města Salzburg s 
krásným historickým jádrem města, které bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Projdeme se městem 
kolem nejvýznamnějších památek - vánočně vyzdobený Dóm sv. Ruperta a Virgilia, benediktinský kostel sv. Petra, 
arcibiskupský palác Residenz, rodný dům W.A. Mozarta, vánočně provoněná ulička Getreidegasse a další památky. 
Poté nás čeká výjezd lanovým výtahem do pevnosti Hohensalzburg s působivými výhledy na město a okolní vrcholky 
Alp, kde si dopřejeme volný čas na prohlídku interiérů či exteriérů pevnosti a na nádvoří můžeme navštívit vánoční 
stánky tradičních řemesel. Odpoledne budeme mít volný čas na návštěvu adventní trhů - velkolepý Salzburger 
Christkindlmarkt na náměstí Residenzplatz a Domplatz, vánoční trhy v zahradě Sterngarten v blízkosti známé uličky 
Getreidegasse či kulinářský Weinachstmarkt na Mirabellplatz. V podvečer 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  
- 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: cca 10 EUR 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). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 

 


