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A mesebeli Hallstatt és Salzburg 

 
 

1.nap: Indulás a kora reggeli órákban. Érkezés kora délután Hallsattba, Ausztria világhírű városába, 

mely  

a Világörökség része. A Salzkammerguti-tóvidék legfestőibb városában egy séta keretében megnézzük 

a legfőbb látnivalókat: a központi teret, a Marktplatzot; a tér közepén álló Szentháromság-oszlopot és 

a hegyoldalba épült gótikus stílusú templomot, a Mária Mennybemenetele templomot. A templom 

melletti kápolnában lévő Csontházban több, mint 600 művészien kifestett koponyát láthatunk. Ezután 

szabadprogram, melynek keretében hajókázásra is nyílik lehetőség, vagy Hallstatt városa fölé 

kinyúló Welerbeblik kilátóból csodálhatjuk meg a lélegzetelállító panorámát. A kilátót elérhetjük 

siklóval és egy hídon át, vagy gyalogos túraútvonalon is, mely Hallstatt központjából indul. Este 

szállások elfoglalása a környéken. 

2.nap: Reggeli után elindulunk Salzburgba, a szintén az UNESCO Világörökségének részévé nyilvánított 

városba. Sétálunk Salzburg óvárosában a kanyargó Getreidegassen, mely rengeteg látogatót vonz. 

Számos gyönyörű és egyedi látnivalói között a legnevezetesebb és leglátogatottabb a 9. számú épület. 

Itt látta meg a napvilágot 1756-ban a kis Wolfgang Amadeus Mozart, a világhíressé vált salzburgi 

csodagyerek. Az utcán híres vendéglők, cukrászdák, üzletek, helyi kereskedők várják a látogatókat. A 

házak homlokzatán sorakozó arany cégtáblák látványa is elbűvöl mindenkit. A barokk belváros fölé 

magasodik Hohensalzburg erődítménye, közép-Európa legnagyobb, teljesen épen fennmaradt vára, mely 

egyben a város szimbóluma is. A több, mint 900 éves várat siklóval közelítjük meg. Ellátogatunk a 

csodálatra méltó Mirabell-kastélyhoz és-park-hoz is. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva a kora 

esti órákban kezdjük meg utunkat hazafelé. Érkezés a hajnali órákban. 

A programok felcserélhetőek. 

Részvételi díj: 43.900 Ft/fő, mely ár tartalmazza az autóbusz közlekedés, 1 éjszaka szállást, a 

reggeli és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. A 

csoportos biztosítás díja: 860.-Ft/fő/2nap. 

Időpontok: www.adriaholiday.hu 

Belépők: 

Hallstatt:   

Csontház:  1,5 Eur 

Salzburg:   

Mozart szülőháza: Felnőtt:  11 Eur 

 Tanuló (15-18 év): 4 Eur  

 Gyerek (6-14 év): 3,5 Eur 

Hohensalzburg vára siklóval: Felnőtt: 11,3Eur 

 Gyerek (6-14 év):  6,5 Eur 

Mirabell-kastély és -park:  ingyenes 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak.   

 

 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 
 

http://www.adriaholiday.hu/

