SOLNI RUDNIK in ORLOVO GNEZDO
Solni rudnik v Berchtesgadenu je prava pravcata dogodivščina. Nekoč pomemben rudnik kamene soli je
danes tehniški muzej in obiskovalec se na precej poučen in zabaven način spozna z pridobivanjem soli
nekoč. Oblečeni v rudarska oblačila se bomo spuščali po lesenih toboganih in vozili s splavom po
podzemnem jezeru. Seveda bomo vseskozi seznanjeni z zgodovinskim razvojem "solinarstva" na tem
območju, saj bo naš lokalni vodnik po rudniku vedel precej zanimivosti.
"Orlovo gnezdo" je bilo zaradi svoje izredno strateške pozicije zelo priljubljeno zavetišče Hitlerju in
njegovi ljubici Evi Braun. Tu je snoval večino svojih temnih zamisli in marsikatera odločitev o zločinskih
početjih je nastala ravno tu. Ta del zgodovine bomo seveda omenili saj drugače ne gre, pa vendar se
bomo posvetili predvsem enkratnim razgledom z vrha na okolico in na čudovito jezero KONIG SEE.
ORLOVO GNEZDO

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
Odhod avtobusa ob 04.30. Vožnja do mejnega prehoda Karavanke in nato po Turski cesti do Salzburga. Tu se bomo odpeljali na nemško stran in se
zaustavili v mestu BERCHTESGADEN. Obisk bo veljal opuščenemu rudniku soli, ki je na tem območju veljal za največjega in po katerem dobi mesto
SALZBURG tudi svoje ime. Preoblekli se bomo v rudarska oblačila, lokalni vodniki pa nas bodo seznanili z vsemi zanimivosti v rudniku. Spustili se bomo po
posebnih lesenih toboganih in se nasploh na precej posrečen način seznanili z vsem kar se dogaja v rudniku. Za konec še "plovba" s splavom po jezeru
globoko pod zemljo.
MOŽNOST OB LEPEM VREMENU: po vrnitvi na površje se bomo odpravili v bližnje mesto KEHLSTEIN, kjer se bomo presedli na lokalne avtobuse in se
popeljali po strmi in vijugasti cesti na znamenito ORLOVO GNEZDO. Tu boste brez dvoma uživali v prekrasnem razgledu na okoliške vrhove in predvsem
na KRALJEVO JEZERO pod seboj (pogoj je lepo vreme). Naš in seveda tudi lokalni vodnik bosta podala kup zanimivosti tega "gnezda", saj je tukaj zelo rad
bival Adolf Hitler s svojo ljubico Evo Braun. Zgodovinarji so si enotni v trditvi, da je tod nastala marsikatera hudobna zamisel tega zločinca.
Tu bo seveda čas tudi za pisanje razglednic, fotografiranje, okrepčilo ...Sledi še spust po slikoviti cesti do našega avtobusa in povratek v Slovenijo
in nato povratek do doma, kjer bomo v poznih večernih urah.

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

CENA vključuje: prevoz z avtobusom turistične kategorije (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
Vstopnina v rudnik in Orlovo gnezdo se plača posebej 30,00 €.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
Ponudba je splošna in jo lahko priredimo posamezni skupini.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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