EXKURZE
SALZBURG

SALZBURG
Salcburk je mnohem více než jen
Mozartovo rodiště a město
slavného hudebního festivalu. Při
prohlídkách jeho nejzajímavějších
pamětihodností se seznámíte s
dávnou historií Salcburku a
prožijete přitom celou řadu
vzrušujících
okamžiků
a
nečekaných překvapení. Pevnost
Hohensalzburg, Mozartův rodný
dům, DomQuartier, Obilná ulička –
Getreidegasse, zámek Mirabel
nebo
Hellbrunn
patří
k
nejoblíbenějším návštěvním cílům
hostů Salcburku. Navštivte se
spolužáky 10 nejzajímavějších
pamětihodností a pochopíte, proč
město získalo titul Světové kulturní
dědictví UNESCO.

a okolí

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM

19. – 22. 9. 2018

Mikulášské nám. 15
326 00 Plzeň
Česká republika
+420 377 248 816
info@cg-plzen.cz

CÍRKEVNÍ
GYMNÁZIUM

CENA: 5 950 Kč
V ceně: 3x ubytování, 3x polopenze, doprava,
veškeré vstupy a cestovní pojištění.

PROGRAM EXKURZE
1. DEN
Program:
odjezd v brzkých ranních hodinách od Církevního Pevnost Hohensalzburg, Mozartův rodný dům,
gymnázia. Dopoledne příjezd do Salzbugu, prohlídka Getreidegasse, DomQuartier, Zámek Mirabell &
města. Večer odjezd na ubytování - Penzion Heidi
Mirabellská zahrada

EISRIESENWELT
největší ledová jeskyně na světě

Až do výšky 8 pater se tyčí hradby a stěny z
ledu, útvary ze zmrzlé vody pokrývají stěny,
mohutné figury stojí v ohromných halách.
Sama cesta k jeskyni je již zážitkem. Od
parkoviště se vznášíte k západní stěně
Hochkogelu nejprudší lanovkou Rakouska se
sklonem až 50°.
Nejprve vstoupíte do 150 metrů dlouhé a 40
metrů široké Posseltovy haly, jejíž podlaha je
pokrytá 6 metry ledu. Jedním z vrcholných
bodů této túry fascinujícím světem ledu je
Hymirhalle. V jejím středu se zdvihá „hrad“
Hymirburg, ledový útvar s obvodem základny
téměř 40 metrů. Poslední zastávkou je „ledový
palác“ Eispalast. Zde se již můžete cítit
stísněně, jelikož se nacházíte téměř 1 kilometr
v hoře a 400 metrů pod povrchem.

2. DEN
Program:
po snídani odjezd do města Hallstatt, lanovkou Hallstatt – město zapsané do UNESCO
vyjedeme k restauraci Rudolfsturm se známou vyhlídka Skywalk, Salzwelten – nejstarší
vyhlídkou Skywalk. Poté se vydáme na prohlídku solné doly, Hallstattská kostnice – světový unikát,
Solných dolů. Pobyt v Hallstattu zakončíme návštěvou pocházející z 16 století, muzeum Hallstatt kostnice a města.
muzeum doby hallstattské.
3. DEN
Program:
ráno odjezd do Werfenu, nejprudší lanovkou v rakousku Werfen, svět ledových jeskyní Eisriesenwelt
vyjedeme k jeskynnímu systému Eisriesenwelt. Čeká s úchvatnými ledovými skulpturami je jednou z
nás prohlídka největší ledové jeskyně na světě. Cestou nejoblíbenějších přírodních pamětihodností
k penzionu ještě navštívíme divokou soutěsku Salcburska! Divoká soutěska Lichtesteinklamm.
Lichtensteinklamm.
4. DEN
Program:
ráno odjezd do Salzburgu, poslední den exkurze Zámek Hellbrunn a jeho „Vodní hrátky“
zakončíme prohlídkou sídla salcburských arcibiskupů zámku Hellbrunn a jeho “vodních hrátek”.
V odpoledních hodinách odjezd zpět do Plzně.

