SALZBURG
SALZ (sol) BURG (grad) je kot mesto na videz precej podobno naši Ljubljani. Reka
Salzach leno teče skozi mesto, številne baročne palače in cerkve, grad nad
mestom, da o parkih ne govorimo. Tudi staro mestno jedro z znamenito "Getreide
gasse" (slika levo) in številnimi trgovinicami, "štanti" in trgom dajejo utrip mestu.
Mozzart je rojen ravno tu, v tem mestu in ogled njegove rojstne hiše je več kot
nujen. Utrip dogajanja v pivnici pa boste doživeli pri Auguštincih, saj imajo svojo
pivovarno v bližini centra mesta.
V tem programu vam ponujamo ogled mesta v dveh dnevih in prepričani smo, da
spoznate večino znamenitosti mesta, da se sprehodite po čudovitih parkih in, da se
razgledate z grajskega griča. Prenočili pa bomo v idiličnem hotelu na robu mesta.

DVOREC HELLBRUNN

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Karavanke in po AC do Salzburga. Takoj po prihodu v mesto bo
postanek za prvo in kavico. Pričetek ogledov bo v starem delu mesta: GETREIDE GASSE, MOZARTOVA HIŠA, MESTNA HIŠA,
FRANČIŠKANSKA CERKEV, STOLNICA, PETROVA CERKEV in znamenito pokopališče tik pod previsno steno gradu. Tudi katakombe
boste lahko obiskali, nato pa se bomo povzpeli na GRAD. Zaradi visoke vstopnine pa priporočamo vožnjo z vzpenjačo.
V popoldanskem času se bomo sprehodili do Auguštinske pivovarne in pivnice, ter si privoščili njihovo odlično pivo ob značilni “krači”.
Zvečer namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku si bomo ogledali park in dvorec MIRABEL in PRIRODOSLOVNI MUZEJ, ki velja za najlepšega v Avstriji. Po opoldanskem času
za kosilo se bomo odpeljali še do dvorca HELLBRUNN, ki se ponaša z čudovitimi parki, rastlinjakom in nadvse zanimivimi vodnimi igrami.

PARK MIRABEL

SALZBURG - GRAD

CENA:
119,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

CENA vključuje: prevoz z avtobusom turistične kategorije (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
1 x polpenzion - namestitev v dovoposteljnih sobah (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, osnovno nezgodno zavarovanje,
stroške vodenja in naše agencije. Doplačila za vstopnine !
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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