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Program: 

1. den (14.10.)  Odjezd v ranních hodinách. Později odpoledne dorazíme do Salzburgu - Mozartovo 
město. Prohlédneme si Salzburský Dóm, Mozartův rodný dům i jeden z nejužších 
domů na světě – program procházky po městě přizpůsobíme časovým možnostem. 
Večer se ubytujeme v hostelu v Salzburgu 

 

2. den (15.10.)    Ráno se vydáme do oblasti Berchtesgadenu, kde navštívíme Solné doly - oblečeme 
se do speciálního oblečení a vydáme se na dobrodružnou prohlídku do nitra solného 
dolu. Seznámíme se s historií výroby soli, projedeme se důlním vláčkem, vyzkoušíme 
si 36m dlouhou havířskou skluzavku, poplujeme po solném jezeře a pokocháme se 
solnou katedrálou. Ze solných dolů se přesuneme ke Kehlsteinhaus - prohlídka 
Hitlerova Orlího hnízda, které se tyčící na skalnatém hřebeni ve výšce 1 834 m n. m. a 
bylo vybudováno jako dárek k jeho 50. narozeninám. Nejdříve absolvujete jízdu 
místním autobusem, průchod tunelem, jež je vykládaný mramorem a následně se 
necháte vyvézt luxusním dobovým výtahem. Krásné výhledy na Berchtesgaden a celé 
Salzbursko. 

  Večer ubytování v hostelu v Salzburgu 
 

3. den (16.10.)   Po snídani vyrazíme do Vídně, kde nás odpoledne čeká prohlídka zámku Schönbrunn 
– bývalá rezidence rakouských císařů. Možnost návštěvy bludiště, zámeckého 
skleníku, muzeum kočárů Wagenburg či nejstarší zoologické zahrady na světě.  
Poté se přesuneme do zábavního parku Prater, který patří se svými více jak 250ti 
atrakcemi mezi nejznámější evropské zábavní parky. Největší dominantou Prateru i 
celé Vídně je obří kolo Riesenrad (65 metrů vysoké ruské kolo), ze kterého je 
překrásný výhled na celou Vídeň. 

  Večer ubytování v hostelu ve Vídni 
 

4. den (17.10.)   Po snídani vyrazíme do víru velkoměsta a prohlédneme si památky tzv. Vnitřního 
města (Innenstadt) – parlament, Hofburg – rozsáhlý areál císařského sídla 
habsburských panovníků, třída Příkopy/Graben – centrum velkoměstského ruchu, 
Dóm sv. Štěpána – významná gotická stavba, orloj – každou hodinu průvod 
historických postav, v poledne doprovázený hudbou. V případě času a zájmu také 
navštívíme Italský kostel P. Marie Sněžné s mozaikovou kopií slavné Leonardovy 
Poslední večeře. 

  V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR.  
  Příjezd do ČR ve večerních hodinách 

Cena:  5 790 Kč / při minimálním počtu 45 platících žáků 

Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem s klimatizací a WC, veškeré poplatky spojené s dopravou 
(parkovné, mýtné, daň), 3 noci ubytování v hostelu s polopenzí (snídaně + večeře), průvodce, kompletní 
pojištění vč. léčebných výloh v zahraničí a storna zájezdu 

Cena nezahrnuje: ostatní stravu, vstupné, kapesné 

 


