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Alpesi hegyek, kristály tiszta tavak mentén

1. nap Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Salzburgba, városnézés: Mozart szülőháza, Dóm, Hercegérseki Palota,
Ferences  templom,  Mirabell  kastély, szabad  program.  Szállás  elfoglalása  Stájerországban,  csodás  hegyvidéki
környezetben.

2. nap Délelőtt utazás a Dachstein gleccserig - kabinos felvonóval jutunk el a 2700 m magasan található kilátóhoz,
ahonnan  elképesztő  alpesi  körpanorámát  csodálhatunk  meg.  Igazi  kuriózum,  hogy  a  Dachstein  gleccsert  nem csak
kívülről  hódíthatjuk  meg,  hanem  a  belsejébe  is  besétálhatunk.  Elképesztő  látvány  fogadja  a  bátrabbakat,  akik
végigsétálnak a függőhídon, melyet egy csodaszép Jégpalotával koronáztak meg. A palotában faragott pillérek, figurák,
hang- és fényeffektusok teszik hangulatossá a sétát. A nap végén ellátogatunk Werfen híres várába. Szállás. 

3. nap Délelőtt  indulunk  Gmündbe,  a  Porsche  múzeumot  megtekinteni.  Majd  Seebodenben  egy  igazi  japán
bonsaikertet keresünk fel. A nap végén séta Millstatt-ban. Visszautazás a szállásra.
Mai napi program helyett választható fakultatív kirándulási lehetőség:

a.) Délelőtt  kirándulás  a  királyok  tavaként  emlegetett gyönyörű  Königssee-hez.  A meredek sziklákkal  határolt  tó a  norvég
fjordokra  emlékeztet. Sétahajózás  St.  Bartholomä falu  lóhere  alaprajzú  zarándok  templomához.  Berchtesgaden-ben,
meglátogatjuk  Hitler  egykori  vendégházát.  Egy alagúton  kell  bemennünk a hegy  gyomrába,  ahol  az utolsó  métereket  lifttel
tehetjük  meg  a  Sasfészek  közepéig.  Csodálatos  körpanoráma  nyílik  a  környező  alpesi  hegyvilágra.  A  nap  végén  séta
Berchtesgaden hangulatos városában. Este visszautazás a szállásra. Kirándulás díja  4.100.-Ft/fő

b.) Utazás a  Werfen jégbarlanghoz.  Varázslatos természeti  ritkaság,  a világ legnagyobb jégbarlangja.  Tiszta időben pazar
látvány fogad minket a werfeni várra és a Salzach folyóra. A teljes barlangrendszer több mint 40 km hosszú, melynek csak egy
kis része látogatható, de az is maradandó élményt jelent. A hatalmas termekben és az átjárókon mindent jég borít és elképesztő
jégformációkat tekinthetünk meg. A délutáni órákban könnyű séta, szabad program Werfenben. Szállás. Kirándulás díja 2.900.-
Ft/fő 

4. nap Délelőtt séta Ausztria legbájosabb kisvárosában, Hallstattban. Itt található a világ legrégebbi sóbányája, de
ma már inkább gyönyörű alpesi környezetét csodálják a világ minden tájáról.  Ezután a Szent Benedek-rendi melki
apátság megtekintése, mely Wachau jelképeként az UNESCO világörökségi védelmét élvezi. Az apátság megtekintését
követően indulunk vissza Magyarországra, érkezés az esti órákban. 

Holiday home önellátás
(2 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdőszoba)

04.30-05.03,  06.04-06.07, 
09.05-09.08

06.17-06.20,  08.29-09.01

Holiday Home 4 fős elhelyezéssel önellátás 57.900 Ft/fő 63.900 Ft/fő
Holiday Home 3 fős elhelyezés felár 3.900 Ft/fő 4.900 Ft/fő
Holiday Home 2 fős elhelyezés felár 8.900 Ft/fő 12.900 Ft/fő
Üdülőhelyi illeték 3.400 Ft/fő 3.400 Ft/fő

Hotel*** reggeli
(2-3 ágyas fürdőszobás szobák)

05.21-05.24,   07.02-07.05 08.17-08.20

Részvételi díj 83.900 Ft/fő 87.300 Ft/fő
Vacsora 3 alkalom 16.600 Ft/fő 16.600 Ft/fő
Üdülőhelyi illeték 3.400 Ft/fő 3.400 Ft/fő
TOP AJÁNLAT Holiday Home-ban!  5 nap/4 éj 05.15-05.19 és 09.12-09.16 között 
ajándék Berchtesgaden-Königssee kirándulással csak 64.900 Ft 

Részvételi  díj  tartalmazza  az utazást  luxus autóbusszal,  a  3  éj  szállás,  a  megadott  ellátás  és  az idegenvezetés
költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját. 
Betegség, baleset, poggyászbiztosítás: 430 Ft/fő/nap. 
Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.


