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Alpesi hegyek, kristály tiszta tavak mentén I.  
 

1. nap Indulás a kora reggeli órákban. Utazás Salzburgba, városnézés: Mozart szülőháza, Dóm, 

Hercegérseki Palota, Ferences templom, Mirabell kastély, szabad program. Szállás elfoglalása Salzburg 

környékén, 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 végig sétálnak 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. A Salzach folyó fölött, egy meredek sziklaszirten magasodó 900 

éves erődítmény történelmi emlékei mellett fantasztikus panorámát kínál a környező tájra. Szállás. 

 

3. nap Délelőtt kirándulás a térség legnagyobb természeti csodájához: sebes folyású, dübörgő patak, szűk 

átjárók, misztikus fények, alagutak és a végén egy hatalmas vízesés – ez a Liechtenstein klamm, az Alpok 

leghosszabb és legmélyebb vadvízi szurdokainak egyike. Évezredekkel ezelőtt gleccserek formálták, 

manapság jól kiépített fahidakon, lépcsőkön járható be egy könnyed túra keretében. Délután Hellbrunn 

reneszánsz kastélyát fedezzük fel, ahol itáliai pompa és fenséges víziparádé kápráztat el bennünket. A 

vízijátékok 400 éve, változatlan formában szórakoztatják a látogatókat, ahol a legváratlanabb 

pillanatokban rejtett réseken át előtörő vízsugarak, titokzatos barlangok, szökőkutak, víz által mozgatott 

figurák nyújtanak felejthetetlen élményt. Visszautazás a szállásra. Mai napi program helyett választható 

fakultatív kirándulás: 

 

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. Később meglátogatjuk Hitler vendégházát. Látványos panorámaúton jutunk fel 

az egykori rezidenciához, ahol az utolsó métereket az eredeti alagúton és az egykori lifttel tehetjük 

meg a Sasfészekig. Csodálatos körpanoráma nyílik a környező alpesi hegyvilágra. A napot a türkíz színű 

Königssee és pompás hegyóriások ölelésében megbújó Berchtesgaden pici, de annál hangulatosabb 

kisvárosában zárjuk. Érdemes beülnünk egy igazi bajor sörözőbe, hogy megkóstoljuk a frissen csapolt, 

tradicionális nedűket. Este visszautazás a szállásra. Kirándulás díja 1.900.-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 

1.900.-Ft/fő  

 

4. nap Délelőtt séta Ausztria legbájosabb városában, Hallstattban, mely a Világörökség része. Egy 

kellemes séta keretében megnézzük a legfőbb látnivalókat: Marktplatz, Szentháromság-oszlop, Mária 

Mennybemenetele templom, Csontház. A Salzkammerguti-tóvidék festői tájain keresztül indulunk haza. 

Útközben megtekintjük a Szent Benedek-rendi melki apátságot, mely Wachau jelképeként az UNESCO 

világörökségi védelmét élvezi. Hazaérkezés az esti órákban. 

 

 

 

 



Belépőjegy árak: 

A helyszínen fizetendő 

Salzburg behajtási engedély, helyi idegenvezetés  8 euro/fő (min 45 fő esetén)  

Dachstein felvonó + Jégpalota + Függőhíd   44,5 euro/fő 

Porsche Múzeum      8 euro/fő 

Bonsai Múzeum      9,5 euro/fő 

Königssee hajókázás      15 euro/fő 

Berchtesgaden      17,1 euro/fő 

Werfen vár lifttel      16,5 euro/fő 

Werfen jégbarlang      25 euro/fő (barlang + felvonó min. 20 főtől) 

Melk apátság       14 euro/fő (min 20 fő esetén) 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

 

Részvételi díj: 85.900 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az 

idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek, a fakultatív program és 

az utasbiztosítás díját.  

Üdülőhelyi illeték: 3.800 Ft/fő 

Vacsora 3 alkalom:18.400 Ft/fő (igény szerint) 

(Augusztusi időpontban felár fizetendő: 3.000 Ft/fő) 

Betegség, baleset, poggyászbiztosítás: Ft/fő/nap.  

Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg  %-a. 

 

Időpontok: www.adriaholiday.hu 

 

Élményekben gazdag, kellemes utazást kívánunk! 

http://www.adriaholiday.hu/

