SALZBURG
ORLOVO GNEZDO, KRALJEVO JEZERO, SOLNI RUDNIK, HALLSTAD
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA : AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA - ORLOVO GNEZDO - KRALJEVO JEZERO - SALZBURG
Odhod modernega turističnega avtobusa izpred dogovorjenega mesta ob dogovorjeni uri.
Vožnja po turski avtocesti, mimo Beljaka, do Berchtesgadna. Odpeljali se bomo na
Obersalzberg, kjer bomo naše avtobuse zamenjali za nemške. Popeljali nas bodo po slikoviti
cesti do Kehlsteina. Od tu se bomo sprehodili skozi predor in se nato z dvigalom popeljali do
znamenitega Orlovega gnezda. Po vrnitvi v dolino se bomo odpeljali do slikovitega
bavarskega jezera Königsee. Postanek ob jezeru in ob doplačilu prevoz z ladjo po jezeru.
Vrnitev v Avstrijo in vožnja v Salzburg, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. dan: SALZBURG - BAD DÜRRNBERG - SALZBURG
Zajtrk. Nato se bomo odpeljali do Bad Dürrnberga. Obiskali bomo rudnik soli in spoznali
način pridobivanja soli. Vrnitev v center Salzburga, kjer si bomo ogledali glavne mestne
znamenitosti: stolnico, Glockenspiel, Petrovo cerkev s pokopališčem, Mozartovo rojstno
hišo, Rezidenco knezov škofov, Žitno ulico. Čas za samostojne oglede. Vrnitev v hotel,
večerja in prenočišče.
3. dan: SALZBURG - ST. WOLFGANG - BAD ISCHL - HALLSTATT - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpeljali mimo prečudovitih alpskih jezer do znamenitega St. Wolfganga,
si ogledali mestece in nato nadaljevali do cesarskega zdravilišča Bad Ischla, kjer bomo
naredili postanek za ogled in oddih. Vožnjo bomo nadaljevali v vznožje Dahstein-a, kjer leži
pravljična vasica Hallstatt, ki je znana po svojem ledeniškem jezeru in izkopaninah
pračloveka. Popoldan se bomo podali mimo Bad Aussee-a in od tu mimo Lienz-a proti domu,
kamor bomo prispeli v večernih urah.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine in
parkirnine,
 hotelsko gostinske storitve po programu (2 x polpenzion v izbranem hotelu),
 ogledi po programu z vstopninami v solni rudnik in Orlovo gnezdo,
 ostale oglede brez vstopnin,
 slovenskega vodnika
 organizacijo in izvedbo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA:
 vožnja z ladjo po kraljevem jezeru,
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS.
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