
     

 
 

1. den:  odjezd večer (v cca 22 hod. – podle nástupních míst), přejezd přes ČR, Rakousko..… 
2. den:  ráno příjezd do Berchtesgadenu, krátká ranní prohlídka centra a výjezd na Obersalzberg. 

Odtud se pokračuje místními kyvadlovými autobusy pod Kehlstein.  Zde pak výtahem k vyhlídce a restauraci  

- Hitlerovu sídlu Kehlsteinhaus (tzv.Orlí hnízdo). Volno k prohlídce i panoramatickému rozhledu na okolní hory 

v čele s Watzmannem. Sjezd dolů k malebnému jezeru Königssee, o kterém se dá plavit na výletní lodi např. 

ke kostelíku St. Bartolomä. 

Odpoledne návštěva solného dolu (Berchtesgaden, Hallein) – pro zájemce. Přejezd do Salcburku. Expozice 

Red Bull (závodní vozy, letadla) u letiště („Hangar 7“). Pak na ubytování, nocleh. 

3. den: dopoledne v Salcburku, kde během procházky bude příležitost zhlédnout zámek Mirabell, 

Mozartův dům, a projít se po levobřežní straně města s arcibiskupskou residencí, universitou, 

fastivalovou budovou a majestátním  dómem sv.Ruperta., příp. i k pevnosti Hohensalzberg, lze 

v osobním volnu lze vyjít nebo vyjet lanovkou.  

Odpoledne přes Mozartovo malebné městečko St.Gilgen, u jezera Wolfgangsee 

Zastávka v blízkém St.Wolfgang, městečka v Solné Komoře. Pod na 1783 m vysokým 

Schafbergem. Odtud je blízko do oblíbeného C.a K. císařského letoviska Bad Ischl, kde se můžete 

seznámit s císařskou vilou i pohodovou atmosférou lázeňského městečka uprostřed Solné komory. 

Odjezd kolem Traunsee, Gmunden… zpáteční cesta, návrat domů pozdě večer. 

 

 

 
Cena zájezdu zahrnuje:    1 x ubytování v hotelu se snídaní, dopravu moderním klimatizovaným 
autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH.                           Cena nezahrnuje vstupy, místní taxy.      

 
Vstupné:  Kehlsteinhaus 16,50 (do 14 let  9,50), plavba po jezeře Königsee 15, Solný důl 18 -20,  Red Bull zdarma, Císařská vila v Bad Ischl 9,... 
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Produkt: CK ING.WISNAR, CZ6510280931,  Pojistka: EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA 1180000010 
Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice  www.wisnar.cz info@wisnar.cz    tel:  739367502; 603564598 

Doporučený termín Cena (Kč) pokoj 1/4 Cena (Kč) pokoj 1/2 

11.10. – 13.10.2019 2995,-Kč 3180,-Kč 

http://www.wisnar.cz/
mailto:info@wisnar.cz

