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Burgenland-i kastélytúra
Ez a programunk részben SZÉP kártyával is fizethető!

Időpont:
Utazás:
Elhelyezés:
Ellátás:

2021. június 11.-13.
2021. szeptember 3.-5.
autóbusszal
hotel***
reggeli, vacsora igényelhető

1. nap Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel a császári városba, Bécsbe. Séta a
történelmi városközpontban: Hofburg, Spanyol lovasiskola, Graben, a híres Szent István dóm
megtekintése majd séta a Kartner Strassen. Szabadprogram, majd látogatás a Schönbrunn-i
kastélyban, a Habsburgok nyári rezidenciájában és csodás parkjában. Az esti órákban érkezés a
magyar-osztrák határ közelében lévő szálláshelyünkre.
2. nap Délelőtt Laxenburgba látogatunk, ahol Európa egyik legszebb és legromantikusabb kastélya fogad
bennünket, mely Sissi és Ferenc József kedvelt nyári rezidenciája volt, a mézesheteiket is itt
töltötték. Gyönyörűen gondozott kastélyparkjában sétálva csodás kis szigeteket, vízeséseket,
barlangokat, hidakat láthatunk, a hatalmas csónakázó tava - közepén egy igazi lovagvárral is
felejthetetlen élményt nyújt. Később Seegrotte tavas barlangját fedezzük fel, mely Európa
legnagyobb földalatti tava. A sejtelmes földalatti világban találunk múzeumot, kápolnát, sőt a világ első
vadászrepülőgépét is, amelyet a barlangban építettek a második világháború ideje alatt. A tavon
motorcsónak segítségével kalauzolják az érdeklődőket tekervényes labirintusokon keresztül, mely
izgalmas, és gyönyörű látványt nyújt. A napot a rózsák városának, Baden bei Wien gyönyörű
látnivalóinak megtekintésével zárjuk. Séta a monarchia korabeli város hangulatos utcáin, miközben
Mozart, Beethoven, Schubert vagy épp az operettkirály Strauss emlékeket is felfedezzük.
Kihagyhatatlan a hatalmas rózsa kert, ahol 30.000 különleges formájú és színű rózsatő pompázik minden
évben. Visszautazás a szállásra.
3. nap A napot Forchtenstein (Fraknó) középkori várának megtekintésével kezdjük. Burgenland csodaszép
várában az Eszterházyak barokk kincseskamráját és fegyvergyűjteményét láthatjuk. Hatalmas
bástyafaláról gyönyörű kilátás nyílik a Fertő tóra és a Soproni hegységre. Innen utunk a Fertő tó
ékszerdobozaként emlegetett elbűvölő kisvárosba, Rustba vezet, ahol egy kellemes séta vár ránk:
óváros, városháza, halásztemplom. Ezután Eisenstadtba látogatunk, mely hírnevét a városban gyakran
vendégeskedő Joseph Haydn zeneszerzőnek és a híres Eszterházy kastélynak köszönheti. Fényűzően
berendezett termeiben elevenedik meg a hercegi múlt és az udvari élet világa, de csodálatos
kastélyparkja is kihagyhatatlan program. Késő délután indulunk vissza Magyarországra, hazaérkezés az
esti órákban.

Részvételi díj: 42.800 Ft/fő, mely ár tartalmazza az autóbusz közlekedés, 2 éj szállás, 2 reggeli és az
idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját.
Üdülőhelyi illeték a helyszínen fizetendő, kb. 1200 Ft/fő.
Vacsora igényelhető: 6.800 Ft/fő (2 alkalom)

Belépők:
Schönbrunn-i kastély (Imperial Tour – 22 szoba):
Felnőtt: 18 Euro/fő; Kedvezményes: 16 Euro/fő; Gyerek: 13 Euro/fő
Laxenburg kastély: 16,5 Euro/fő
Seegrotte tavas barlang:
Felnőtt: 11 Euro/fő; Gyerek (13 éves korig): 8 Euro/fő
Fraknó vára (vezetéssel):
Felnőtt: 18 Euro/fő; Kedvezményes: 16 Euro/fő
Eisenstadt Kastély jegy vezetéssel:
Felnőtt: 18 Euro/fő; Kedvezményes: 16 Euro/fő
A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak.

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk!

