VELIGRADTOUR s.r.o.
Mariánské nám. 122, Uherské Hradiště,
tel./fax: 00420 572 551 045,
email: veligrad@veligrad.cz, www. veligrad.cz

BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO,
SWAROVSKI KRISTALLWELT A SALZBURG
pro Gymnázium Uherské Hradiště

Termín: 24. 6. – 26. 6. 2020
Cena: 4.500,- Kč
Program zájezdu:
1. den – Odjezd v ranních hodinách z Uherského Hradiště, příjezd do oblasti národního parku
Berchtesgaden. Navštívíme Orlí hnízdo vybudované v nadmořské výšce 1 834 metrů na vrcholu hory
Kehlstein. Na vrcholu se nám naskytne nádherný výhled na okolní alpskou krajinu s horskými velikány a
jezery. Projdeme se po vrcholku a prohlédneme si i interiér stavby sídla, které dostal ke svým narozeninám
Adolf Hitler, na kterém vítal státní návštěvy. Dále navštívíme Obersalzberg – systém podzemních chodeb a
bunkrů. Poté se projdeme kolem ledovcového jezera Königsee. Toto jezero patří k nejčistším a nejhlubším
jezerům v Německu. Můžeme se také projet na loďce až na poloostrov Svatého Bartoloměje, odjezd na
ubytování, nocleh.
2. den – snídaně, odjezd do blízkého městečka Wattens, v městečku má své sídlo i firma Swarovski a
Swarovski Kristallwelt (www. Swarovski-kristallwelt.com), prohlídka expozice a tvorby této největší firmy
na zpracování horského křišťálu, výrobce vysoce kvalitní optiky a šperků, odjezd zpět do Innsbrucku,
návštěva olympijského areálu se skokanskými můstky, panoramatickou restaurací a muzeem, tvorba nedávno
zesnulé světové architektky Zahy Hadid, odjezd na ubytování, nocleh.
3. den – Ráno po snídani odjezd do Salzburgu – města W. A. Mozarta. Prohlídku začneme u zámku Mirabell,
který je spolu se svými nádhernými zahradami zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,
náměstí Makartplatz, kostel sv. Trojice a dům, ve kterém žil W. A. Mozart. Přejdeme most přes řeku
Salzach a půjdeme směrem ke Starému městu – zde navštívíme druhý dům, který je spojován s W. A.
Mozartem, a sice jeho rodný dům – zde je umístěno jeho muzeum. Projdeme uličkami, plné obchodů a
cukráren s místní specialitou – Mozartovy kuličky. Dále se přesuneme k Rezidenci a ke kostelu sv.
Michaela. Navštívíme dóm – katedrálu sv. Ruperta. Pevnost Hohensalzburg je dostupná lanovkou,
v případě zájmu vyjedeme na pevnost s nádherným výhledem na město. Odjezd zpět do ČR ve večerních
hodinách.
Cena zahrnuje: doprava autokarem, 2x ubytování v hotelu nebo penzionu, 2x snídaně, služby průvodce,
pojištění proti úpadku CK, komplexní cestovní pojištění.
Cena nezahrnuje: případné vstupy do objektů, ostatní stravu, ceny lanovek.

VELIGRADTOUR s.r.o. zpracovává osobní údaje studentů, za účelem organizace a administrativního
zajištění zájezdu. Bližší informace naleznete na našem webu www.veligrad.cz v dokumentu Zásady ochrany
osobních údajů, v případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese veligrad@veligrad.cz.
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