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RAKOUSKO s výjezdem do Bavorska
romantické údolí Wachau - „Perla Podunají“, malebný Dűrnstein, barokní benediktínský klášter v Melku,
kouzelný svět svíček v Brixleggu – „Welt der Kerzen“, exkurze ve sklárně Kisslinger Kristallglas v
Ratenbergu, soutěska Kundler Klamm, vyhlídkový vláček „Bummelzug Wildschönau“ v Kitzbűheler Alpen,
uristika v oblasti „ Alpbachtal & Tiroler Seenland“, středisko Garmisch Partenkirchen pod nejvyšší horou
Německa - Zugspitze, nejnavštěvovanější, nejpůsobivější a extravagantní zámek Ludvika II. Bavorského Neuschwanstein, exteriéry zámku Hohenschwangau, typické bavorské vesničky Oberamergau a
Unteramergau, Innsbruck - hlavní město Tyrolska, vyhlídková plavba po jezeře Achensee
s nádhernými scenériemi v údolí Achental z vesničky Pertisau do Achenkirchu

TERMÍN : dle dohody (duben – říjen ) (4 - denní)
CENA SLUŽEB : 4.990, - Kč/os. - cena kalkulovaná z VAŠEHO PŮSOBIŠTĚ
STRAVOVÁNÍ : rakouská polopenze ( snídaně, večeře )
UBYTOVÁNÍ : příjemná ubytovna turistického typu Jugendgästehaus KÖCKENHOF
s moderním, esteticky upraveným interiérem, v tyrolské vesničce Brixlegg, nacházející se v
údolí Alpbachtal, v malebné oblasti „ Alpbachtal & Tiroler Seenland“

PROGRAM :v(((exkurze - turistika -

prohlídky měst )ttttttt(

1.Den: Odjezd v ranních hodinách z místa určení (čas a místo budou upřesněny) po trase :
Pelhřimov - Nová Bystřice - Krems. Projížďka turisticky vyhledávaného romantického a kouzelného
údolí Wachau s nádhernými scenériemi, které je nazýváno „Perlou Podunají“. Zde nad horizont
vystupují zříceniny starých hradů, církevních památek a zámků. Krátká zastávka v malebné obci
Dűrnstein, která si nás navždy získá svým středověkým charakterem. Představuje svým barokním
kostelem klenot z velkého množství středověkých památek. Zde byl vězněn anglický král Richard Lví
srdce. Návštěva přístavního malebného městečka na Dunaji - Melk, kterého významnou a výraznou
dominantou je benediktínský klášter z 11. st., patřící k nejvelkolepějším barokním dílům v Rakousku.
Krajina podél řeky Dunaj je neskonale krásná. Pohledy do okolní krajiny nám umožní vychutnat si
v plné míře dokonalost tohoto prostředí. Přesun do místa ubytování, do působivé tyrolské vesničky
Brixlegg, nacházející se v údolí Alpbachtal, v malebné oblasti „Alpbachtal & Tiroler Seenland“. Jedná
se o příjemnou mládežnickou ubytovnu turistického typu - Jugendgästehaus KÖCKENHOF. Po
ubytování možnost relaxační turistiky v blízkém okolí. Večeře.
2.Den: Snídaně. Dopoledne společně poodhalíme ukázky řemesel, které mají v těchto končinách
dlouholetou tradici. Ve světě svíček v Brixleggu návštívíme největší výstavní prostor v Evropě s ručně
vyráběnými a vyřezávanými svíčkami („Welt der Kerzen“), kde se lze setkat s naprosto jedinečným
uměním tohoto druhu. Na ploše 1.300 m² se nabízí přes 5000 druhů těchto malých uměleckých dílek.
Exkurze je bezplatná. V nedalekém Rattenbergu, kde je zušlechťování skla datováno již od roku 1820,
navštívíme sklárnu Kisslinger Kristallglas (vstup zdarma). Každý zdejší skleněný výrobek je originální,
osobitý, a je výsledkem vysoce kvalitní ruční práce. Pozorovat práci foukačů skla, brusičů, malířů znamená proniknout alespoň trochu do tajů kouzelného světa skla. Jednou z nejhezčích romantických
divokých soutěsek v Rakousku je propast Kundler Klamm v obci Kundl, která patří k oblíbeným výletním
cílům mnoha turistů. Široká, 2 a půl km dlouhá cesta, turisticky nenáročná , vede kolem bizarních a
mohutných skal, kde lze spatřit neskonalou přírodní nádheru. Její návštěva je bezplatná. V návaznosti na
prohlídku propasti pokračujeme projížďkou vyhlídkovým vláčkem „Bummelzug Wildschönau“. Toulavý

vláček nám umožní spatřit turisticky jedinečné údolí Wildschönau v srdci Kitzbűhelských Alp. Projížďka
vede kvetoucími loukami, divokými vodami a impozantními smíšenými lesy (Orient. jízdné : 6 EUR / os.
- obě cesty). Návrat do oblasti „ Alpbachtal & Tiroler Seenland“. Všichni naši klienti obdrží kartu
Alpbachcard , která je volnou vstupenkou pro různé aktivity ve zmíněné oblasti (lanovky, koupaliště,
muzea,…).Po konzultaci s průvodcem CK lze přímo na místě doporučit různé možnosti, které daná
oblast nabízí, a program aktuálně přizpůsobit a upravit v souladu s klimatickými a časovými
podmínkami tohoto dne. Návrat do místa ubytování. Večeře.
3.Den: Snídaně. Odjezd do Garmisch Partenkirchenu, který se nachází pod nejvyšší horou Německa
- Zugspitze. V tomto světově známém zimním lyžařském středisku se zastavíme u Olympijských
skokanských můstků. Přesun do oblasti německých jezer Schwansee a Alpsee, k extravagantnímu zámku
Neuschwanstein, na prohlídku jedné z nejkrásnějších bavorských staveb, vystavěné na jediněčném místě
vysoko na skalném útesu Allgäu. Byl postaven v létech 1868 – 1886 jako romantický hrad. Ze všech
staveb Ludvíka II. Bavorského nejlépe ztělesňuje jeho fantastický snový svět a patří k nejvíce
navštěvovaným objektům Bavorska. (Orient.vstup:8 EUR / os.). Tento král, veliký milovník umění a
nadšený stavitel, zanechal po sobě mnoho nádherných pohádkových zámků, venkovských sídel a mnoho
uměleckých cenností. ,,Přesně jako z mých snů, přesně podle mé vůle, stojí tu na odiv každému, tato
skvostná stavba.“ (píseň z opery Richarda Wagnera, opěvující nádherný zámek Neuschwanstein).
Krátká zastávka u nedalekého zámku Hohenschwangau, abychom měli možnost shlédnout jeho
exteriéry. Při návratu do místa ubytování přejezd typickými bavorskými vesničkami Oberamergau a
Unteramergau. Večeře.
4.Den: Snídaně. Odjezd do hlavního města Tyrolska – Innsbrucku, který se nachází pod alpskými
štíty na obou březích řeky Inn. PROHLÍDKA: Zemské divadlo (Landestheater), zámek Hofburg, dvorní
kostel Hofkirche, známý dům Goldenes Dachl s okázalým arkýřem, Helblingův dům (jeden
z nejkrásnějších měšťanských domů ve střední Evropě), Stará radnice, široká třída Maria-TheresiaStrasse, která je považovaná za jednu z nejkrásnějších ulic, Anenský sloup (Annasäule), Nová radnice,
zemský dům Landhaus, který patří k nejkrásnějším světským stavbám v Tyrolsku, Vítězná brána
(Triumphforte) se symboly života a radosti, smrti a zármutku, postavena při příležitosti svatby císaře
Leopolda II. s Marií Ludovikou Španělskou.Přesun do oblasti jezera Achensee v údolí Achental. na
příjemnou vyhlídkovou plavbu ( z vesničky Pertisau do Achenkirchu), která je zárukou shlédnutí
nádherných scenérií a půvabných zákoutí v této překrásné malebné krajině. (Orient. cena lodi: 7 EUR/
os.). Poté přímý odjezd do republiky. Příjezd ve večerních hodinách..

CENA SJEDNANÝCH SLUŽEB ZAHRNUJE :
- dopravu : klimatizovaným autobusem s vyšším standardem
- ubytování : 3 noci v příjemné ubytovně turist.typu Jugendgästehaus KÖCKENHOF v Brixleggu v
Tyrolsku (1,2, 3, 4, 5, 6- lůžk. pokoje, společné SPR + WC na příslušném patře , kapacita cca 100 lůžek)
- polopenze : rakouská jídla (3x snídaně, 3x večeře)
- lůžkoviny (ručníky nutné vzít s sebou !), spotřeba energií
- organizační a průvodcovská činnost
- lázeňský poplatek, závěrečný úklid, DPH

CENA SJEDNANÝCH SLUŽEB NEZAHRNUJE :
- cestovní zdravotní pojištění (doporučujeme každému účastníkovi sjednat si pojištění v pojišťovně dle
vlastního výběru. Dojde-li k pojistné události a účastník nebude pojištěn, jsou veškeré finanční náklady s
tím spojené jeho záležitostí).
- vstupy (jednotlivé uvedené vstupy jsou orientační, záleží na početnosti skupiny, jejím věkovém složení a
na výši sezóny).

Radost z cestování
cestování s radostí

