
Rakousko - Salzburg a Oberndorf 

 Salzburg  - město je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO 

Oberndorf – letos slaví 200 let od uvedení písně Stille Nacht–Tichá noc 
Dvoudenní zájezd ve dnech 6.-7. října  2018 

 
 

1. den  sobota – odjezd ráno do Rakouska. Nástupní místo a času odjezdu bude upřesněn. Cesta vede Rakouskem do  

Salzburgu, který je zapsán na seznamu UNESCO. Před příjezdem do Salzburgu prohlídka Oberndorfu - místa, kde byla v 

roce 1818 vytvořena světoznámá píseň Stille Nacht - Tichá noc.  Po prohlídce Oberdorfu příjezd do Salzburgu, kde 

navážeme na prohlídku Oberndorfu - návštěva Weihnachtsmuzeum.  Následuje prohlídka významných památek města 

a zámku Mirabell. Přes most řeky Salzach přejdeme do Starého města, kde je mnoho památek a významných míst. 

Aktivace Salzburgcard na vstupy zdarma. Prohlídka Getreidegasse. Za návštěvu stojí rodný dům W. A. Mozarta, Stará 

radnice, Mozartovo náměstí, Rezidenční náměstí, budovy Staré rezidence a Nové rezidence, Univerzita a univerzitní 

kostel, Salzburgský dóm a Galerie moderního umění. Po prohlídce města odjezd na ubytování. 

2. den neděle – ráno snídaně, pak prohlídka Salzburgu. Lanovkou vyjedeme na pevnost Hohensalzburg nad městem. 

Zde jsou vystaveny středověké umělecké a historické předměty i vojenská expozice k 1. světové válce. Dále je možnost 

vyjet výtahem na další objekty na vrch Mönchsberg, kde se nachází Galerie moderního umění. Na vstupy do objektů i 

na výjezdy lanovkou platí aktivovaná KARTA Salzburgcard. V ceně Salzburgcard je také plavba lodí po řece Salzach. 

Po prohlídce města cesta do ČR se zastávkami na zajímavých místech: jezero  Mondsee, Traunsee, případně Gmunden 

– podle časových možností. Návrat  zpět do ČR ve večerních hodinách.  

Cena zájezdu je  2.850,-- Kč  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby dopravce, cestovní poplatky a 

parkovné, ubytování, snídani ve výši 7,50 €,  cestovní pojištění na 2 dny, služby průvodce a organizační zajištění.       

Cena nezahrnuje: Individuální vstupy do objektů, na ty budeme  během pobytu využívat  slevu na vstupném  přes 

aktivovanou kartu SALZBURGCRD. Cena SALZBURGCARD  je 28,-- €; sleva 50 % je možná pro děti a studenty. 

Bližší informace podá a přihlášky přijímá:  

Mgr. Pavla Faltýsková, tel. 606 106 817, pavla.faltyskova@centrum.cz  

mailto:pavla.faltyskova@centrum.cz

