SALZBURG
Sorodnosti zgodovinskih dejstev med Salzburgom in Ljubljano je kar precej. Že na prvi pogled
sta si mesti precej podobni. Mogočen grad nad mestom, reka Salzach,ki deli mesto na dva
dela, staro mestno jedro, baročne cerkve, čudoviti parki in še bi lahko naštevali.
Na našem izletu boste spoznali bogato zgodovino mesta, njegove znamenite zgradbe, cerkve in
parke. Sprehodili se bomo po znameniti Getreide gasse, obiskali Mozzartovo rojstno hišo in se
povzpeli na grad. Tudi prirodoslovni muzej priporočamo obiskati, pa Frančiškansko cerkev,
Rezidenčni trg, dvorec in park Mirabel (slika levo). Pred odhodo pa bomo namenili nekaj časa
tudi za ogled dvorca Hellbrunn in njegovih parkov.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
PARK MIRABEL

Odhod sodobnega avtobusa ob 05.30 uri . Vožnja do mejnega prehoda Karavanke in po AC do našega cilja. Takoj po prihodu v mesto
se bomo odpravili na oglede največjih znamenitosti: znamenite GETRAIDEGASSE, MOZARTOVA ROJSTNA HIŠA,
FRANČIŠKANSKA CERKEV, ROTOVŽ, STOLNICA.... Povzpeli se bomo tudi na grad (peš ali z vspenjačo), ki tako veličasno dominira
nad mestom. Od tu je izredno lep razgled na mesto in okolico, obiskali pa boste lahko tudi njegovo muzejsko zbirko. Popeljali pa vas
bomo še v najboljšo pivnico v mestu, ki je v lasti Avguštinskega redovniškega reda. Tu še vedno “varijo” pivo na star način in ravno tu
je tudi pravo mesto za kosilo, saj si lahko sami izberete tipično “pivniško” hrano (klobase, krače, piščanci ....).
Po povratku v mesto bomo prečkali reko Salzach in se sprehodili po parku dvorca MIRABEL. Nekaj prostega časa boste imeli še za
pisanje razglednic, nato pa povratek proti domu.
Zadnji del dneva bomo namenili ogledu dvorca HELLBRUNN, ki se ponaša z zanimivimi napravami vodnih iger ter čudovitih parkov.
Domov bomo prispeli v poznih večernih urah.

HELLBRUNN

SALZBURG - GRAD

HELLBRUNN

CENA:
39,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
45,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
49,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

CENA vključuje: prevoz z avtobusom turistične kategorije, vse takse za ceste in parkiranja, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV,
vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vse vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočano sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizira odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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