
Po stopách UNESCO 

Solná komora, Hallstatt, Salcburk, Vídeň 

Termín: 28.–30. 4. 2015 

1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Plzně do oblasti Solné komory a návštěva 
kouzelného města Hallstatt. Pozemní lanovkou se dostaneme na Salzbergbahn, kde 

navštívíme nejstarší solné doly v Evropě. Zde si oblečeme speciální úbory, pojedeme na 
malinkatém vláčku, sklouzneme se na dvou skluzavkách a poslechneme si odborný výklad o 

těžbě soli. Dále je možnost prohlídky městečka Hallstatt, kam se dostaneme pěším 

sestupem. Odpoledne odjezd na ubytování, večeře. 
 

2. den: Po snídani odjezd do Salcburku, pobyt ve městě Mozarta, prohlídka historického jádra 
(Domplatz s mohutnou katedrálou, Residenzplatz s barokní rezidencí arcibiskupů - knížat, 

Getreidegasse se zdobnými štíty různých řemeslníků a hostinců, Kollegienkirche a 

Franziskanerkirche - architektura J. B. Fischera z Erlachu, Mozartův rodný dům (muzeum), 
elegantní zahrady u zámku Mirabell (vytvořené dle návrhu J. B. Fischera z Erlachu), možnost 

využití Salcburské karty na vstupy a dopravu, lanovkou k středověké pevnosti 
Hohensalzburg, původní sídlo salcburských arcibiskupů. Ubytování, večeře. 

 
3. den:  Snídaně a poté odjezd směr Vídeň. Po příjezdu do Vídně nás čeká návštěva exteriérů 

letního sídla rakouských císařů, zámku Schönbrunn. Individuálně si projdeme rozkvetlé 

zahrady, můžeme navštívit Gloriet, v případě zájmu i interiéry (vstupné pro dospělé pro 
základní trasu 10,50 EUR včetně audio guide v češtině). Kolem slavného Naschmarktu 

přejedeme do centra Vídně a shlédneme hlavní turistické zajímavosti města na Dunaji – 
vykonáme okružní jízdu a uvidíme například Kärntner Straße, přírodovědné muzeum, sochu 

Marie Terezie, operu, slavný bulvár Wiener Ring, budovu parlamentu, novou radnici, 

Burgtheater (zde hrál Pavel Landovský), vídeňskou radnici, pěšky společně navštívíme 
především Hofburg a zajdeme i k chrámu Sv. Štěpána.  

Čeká nás také osobní volno v centru, abychom si mohli dát zmrzlinu u Zanoniho, vídeňský řízek, 
vídeňskou kávu či proslulý sacher  dort. Návrat v pozdních večerních hodinách (do půlnoci) v 

závislosti na dopravní situaci, klimatických podmínkách, počtu a délce zastávek.  
 

Změny vyhrazeny. 

 
Cena: dopravu zahraničním autobusem, 2x ubytování, 2x snídaně, 2 x večeře, drobné občerstvení 

cestou, průvodce (kromě muzeí, galerií, interiérů či areálů), zákonné pojištění pořadatele, komplexní 

cestovní pojištění včetně storna zájezdu, okružní jízdu Vídní s českým komentářem, plán Vídně pro 

každého, platbu obratové daně pro cestu Rakouskem 

Cena nezahrnuje vstupy. 

 

 

http://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/zahrady/
http://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/zamek-mirabell/

