BAVARSKI GRADOVI in SALZBURG
Kontraverzni Bavarski kralj LUDWIG II., je v prejšnjem stoletju zgradil več
pravljičnih gradov v čudoviti Bavarski pokrajini.
Razsipništvo pri gradnji je tedaj obubožalo državni proračun, pa vendar se imajo danes
Bavarci ravno tej investiciji zahvaliti za obisk več kot 8 miljonov obiskovalcev vsega
sveta letno. Tu so gradovi v vsem razkošju in lepoti, tu so s svojimi parki in izjemno
bogato opremo. Postavljeni so kot v pravljici in morda je ravno zato Walt Diesney dobil
inspiracijo tu na tem mestu in svoje risane pravljice posnel po predlogi gradu
Neuswanstein. Posebna zgodba je povezana tudi z Wagnerjem in zakaj je Ludwig
enega najlepših od gradov - Linderhof - namenil ravno preživljanju in druženju z njim,
pa naj ostane skrivnost. Poglejmo program in uživajmo v pravljici.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

SALZBURG

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 Vožnja s krajšimi postanki do Salzburga. Sledi celodnevni ogled mesta in njegovih znamenitosti: staro mestno
jedro, Mozartova rojstna hiša, Frančiškanska cerkev, grad... Namestitev v hotel, večerja in nočitev
2. DAN:
Po zajtrku odhod proti Kimskemu jezeru, vkrcanje na ladjico in vožnja na otok HERRENINSEL kjer je zgrajen dvorec HERRENCHIMSEE in je čista
kopija Versaiskega dvorca. Čudoviti parki in bajno razkošno opremljene sobane vas bodo brez dvoma presenetili. Po ogledu povratek z ladjo in
nadaljevanje naše poti proti Bavarski visoki planoti in postanek za ogled dvorca LINDERHOF, parka in podzemnega jezera, kjer je Ludvig preživel
marsikatero urico v družbi svojega prijatelja Wagnerja. Namestitev v hotel in večerja.
3. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled zadnjega od dvorcev - NEUSWANSTEIN, ki je s svojo lepoto navdihnil celo znamenitega Walt Diesneya in je po
njegovi predlogi posnel serijo risanih filmov. Tu se boste za kratek čas vrnili v svet trubadurjev in sanjačev, si ogledali razkošno notranjost, nato pa
sledi ogled samostana in cerkve v ETTAL-u in nato povratek proti domu. Vožnja mimo Salzburga in skozi Karavanški predor.

NEUSWANSTEIN

HERRENCHIMSEE

LINDERHOF

CENA:
169,00 € - pri udeležbi 45 - 48 oseb
179,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
189,00 € - pri udeležbi 35 - 39 oseb

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine (28 EUR) in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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