SALZBURG IN HERRENCHIMSEE
Mesto Salzburg je po svoji bogati zgodovini vedno zanimiv cilj svetovnih popotnikov. Je mesto bogate
kulturne zgodovine, mesto baroka in mesto lepo urejenih pakrov.
Prvi del programa sicer namenjamo obisku veličastnega gradu Herrenchimsee na otoku Herreninsel.
Dvorec je v 19. stoletju postavil Ludvik II. Bavarski, ki je v zgodovini poznan kot "pravljični kralj", saj
je postavljal znamenite gradove po vsej Bavarski.
Drugi dan pa se bomo v celoti posvetili mestu Salzburg. Spoznali bomo Mozzartovo rojstno mesto v vsej
lepoti. Sprehodili se bomo po starem mestnem jedru, po parku Mirabel, obiskali Frančiškansko cerkev in
se morda povzpeli celo na grad.
Lepo vreme in vaša dobra volja bosta program samo oplemenitila in na koncu bomo vsi zadovoljni.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
SALZBURG MESTO

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 Vožnja s krajšimi postanki mimo Salzburga in nato proti Kimskemu jezeru. V mestecu Prien
vkrcanje na ladjico in vožnja na otok HERRENINSEL kjer je zgrajen dvorec HERRENCHIMSEE in je kopija Versailskega dvorca.
Čudoviti parki in bajno razkošno opremljene sobane vas bodo brez dvoma presenetili. Po ogledu povratek z ladjo in povratek v Salzburg.
Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
po zajtrku se bomo ves dan zadržali na ogledih mesta ob reki Salzach. Čaka nas najprej sprehod po znameniti "Getreitegasse", postanek
za obisk Mozzartove rojstne hiše, Frančiškanske cerkve, Rotovža, Stolnice, parka in dvorca Mirabell. Na povratku proti domo se bomo
zaustavili še za ogled dvorca in parka HELLBRUNN. Seveda boste tako prvi kot drugi dan prosti tudi za kosilo in samostojne oglede.

HERRENCHIMSEE

RAZKOŠJE DVORCA HERRENCHIMSEE

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

SALZBURG - “GETREIDEGASSE”

Cena vključuje, prevoz z avtobusom turistične kategorije (klima, video), vse takse za ceste in parkiranja, 1 x polpenzion v hotelu 3*,
DDV, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vstopnine, strošek ladje in gostinske 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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