GROSSGLOCKNER in SALZBURŠKO
Tokratni program je namenjen predvsem ljubiteljem planin in narave. Spoznali boste najvišji vrh
Avstrije GROSSGLOCKNER (Veliki Klek), saj ga boste občudovali z znamenite razgledne ploščadi
Franz Josefs Hohe, pod njo pa še ledenik Pastirica. Videli bomo še EDELWEI SPITZE, saj se bomo
na višino 2577 m povzpeli tudi mi.
Zadnji del dneva pa bomo namenili obisku znanih smučarskih središč sosednje Avstrije. Spoznali
bomo KAPRUN in BISCHOFSHOFEN in tako na najlepši način zaključili izlet.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
RAZGLEDNA PLOČAD IN LEDENIK PASTIRICA

Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja skozi predor Karavanke in po Beljaški dolini mimo gradu
Vajškra do mesta Spittal. Tu se bomo usmerili v slikovito dolino reke Moll in se zaustavili v mestecu
Heiligenblut. Kratek postanek za ogled cerkve Sv. Vincenca, nato pa se bomo začeli vzpenjati po privatni gorski
cesti (posebna vstopnina) do ploščadi Franz Josefs Hohe. Tu boste imeli kar nekaj časa za razglede na
Grossglockner in ledenik Pastirico pod njim. Vsi tisti, ki boste pohodniško razpoloženi, se boste lahko do
ledenika podali peš in ga tudi otipali.Tudi za prve razglednice je tu pravi čas, saj je tod glavna turistična točka.
Sledi vožnja preko Visokih Tur do naslednjega od vrhov Edelweisspitze (2577 m). Ves čas naše vožnje nas bodo
spremljali izjemni prizori na okoliške vrhove (pogoj je lepo vreme), naredili bomo tudi nekaj kratkih postankov
za fotografiranje, nato pa bomo zapustili "Koroško" in se spustili na "Salzburško". Vožnja mimo znanih
smučarskih središč (KAPRUN) do Salzburga. Čas za oglede bo odmerjen zelo skromno, zato si bomo ogledali
samo staro mestno jedro in tako spoznali najlepši del mesta.Čas bo, da se v poznih večernih urah odpravimo
proti domu, saj nas čaka še dolga vožnja do doma. Na naši strani se lahko dogovorimo za večerjo v gostišču.
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CENA:
49,00 € - pri udeležbi 45 -48 potnikov
59,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
69,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

KAPRUN

CENA vključuje: prevoz z avtobusom turistične kategorije (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, vstopno takso za
Grossglockner, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine 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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