RAKOUSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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I. VÍDEŇ
PO STOPÁCH HABSBURKŮ A SECESE
Vídeň, dřívější císařská metropole a stále centrum kultury
plné života, se zámky Habsburků a paláci vznešených
rodů, ale i moderními budovami, s řadou významných
muzeí a krásnými zahradami a parky. Vydejte se po
stopách slavného rodu Habsburků. Poznejte kouzlo
starého mocnářství, vídeňského valčíku a secesních
kaváren i tvář moderního velkoměsta.
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy. Zámek
Schönbrunn, velký okruh včetně zahrady, zámky Horní a
Dolní Belveder, prohlídka i s francouzským parkem, chrám
sv. Karla Boromejského, náměstí Marie Terezie, přírodovědné muzeum, mj. sbírky Štěpána Lotrinského, manžela
Marie Terezie, kavárna, budovy postavené Františkem
Josefem na Ringu, Parlament, Nová radnice, Vídeňská
universita. Odjezd na ubytování.
2. den: Snídaně. Vídeň: Hofburg, habsburské sídlo,
Muzeum Sissi s císařskými apartmány a stříbrnou klenotnicí,
návštěva Schatzkammer (Zlaté klenotnice), augustiniánský
svatební kostel Habsburků, kavárna Sacher, možnost
oběda, hrobka rodu Habsburků, Kärtnerstrasse, chrám sv.
Štěpána, Příkopy, chrám sv. Petra, cukrárna Demel, kde
císařovny mlsaly, farní kostel Habsburků sv. Michala, v
dubnu výstava Vídeňská secese a velká výstava Egon
Schiele, v září výstava Claude Monet a Klimt. Na závěr
zastávka na okraji Vídně u pěkného parku Lainzer Tiergarten
s vilou Hermes císařovny Alžběty. Odjezd do ČR, návrat do
Prahy před půlnocí.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q AV 16 02
21.4. - 22.4.
3 390,PRAHA
Q AV 38 02
22.9. - 23.9.
3 390,PRAHA
+650 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až
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6%

do 31.1.18 až

C H L A D M I N G
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L

Ubytování: Je zajištěno ve Vídni, v hotelu ve 2lůžk.
pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.

V I L A

H

E R M E S

Cena zájezdu obsahuje
• 1 ubytování se snídaní
• dopravu autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
80 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• akultativní služby, místní dopravu, pobytová taxa, vstupy
cca 80 EUR
do objektů muzeí a na výstavy:

S

4%

C H Ö N B R U N N

II. DACHSTEIN
BAD ISCHL • HALLSTATT • SCHLADMING • DACHSTEIN •
UNTERTAL • RIESACHWASSERFALL • PLANAI • ADMONT
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text). Kolem
poledne přijedeme do lázeňského císařského sídla Bad
Ischl. Ne náhodou si jej za své letní sídlo vybral sám císař
František Josef I. Odpoledne zavítáme do historického
Hallstattu UNESCO, romantického města, které si během
naší procházky prohlédneme. Dozajista nás učaruje
nádherná místní krajina a magické Halštatské jezero. Ve
večerních hodinách přijedeme do Schladmingu, kde se
ubytujeme. Z jedné strany budeme mít impozantní ledovec
Dachstein, z druhé strany Schladmingské Taury – jehož
centrem je právě středověké městečko Schladming. Večeře.
2. den: Po snídani podnikneme fascinující jízdu lanovkou
na ledovec Dachstein, a to až do výšky 2 700 m.
Dachsteinský ledovec je nejnavštěvovanější turistickou
destinací ve Štýrsku. Zde budeme moci navštívit ledový
palác, projít se po visutém mostě prosklené vyhlídkové
plošině. Návštěva Ledového paláce nás zavede hluboko do
nitra ledovce Dachstein, kde se ponoříme do fascinujícího
světa ledu, světla a zvuku a necháme se okouzlit zářící čistotou ledu a mystickou hudbou. Odpoledne nás čeká turistika v oblasti Untertal, spojena s návštěvou největšího
vodopádu ve Štýrsku, sedmdesát metrů vysokého
Riesachwasserfall. Vystoupáme v oparu tříštících se vod po
visutých lávkách a kovových žebřících, zážitkem bude
lanový most nad padesátimetrovou propastí, který se
houpe pod každým, kdo na něj vkročí. Program dnešního
dne zakončíme procházkou Schladmingem, dějištěm MS v
alpském lyžování v roce 2014. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani se rozloučíme se Schladmingem výjezdem lanovkou na Planai, odkud se nám nabízí nádherný
panoramatický pohled na celou oblast. Zde se také nachází
nejvýše položené dětské hřiště. Poté se přesuneme do
benediktínského kláštera Admont, architektonického klenotu, kde se velebnost barokní architektury snoubí s moderním uměním. Klášter v Admontu vyniká největší klášterní
knihovnou na světě. Návrat do ČR ve večerních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v penzionu ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce.
Cena zájezdu obsahuje
• 2 ubytování s polopenzí
• dopravu standardním autokarem
• jízdné lanovkou ve Schladmingu a na Dachstein
• vstup do kláštera Admont a vstup do oblasti Untertal
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
140 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• pobytovou taxu, fakultativní služby:
cca 40 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR (autokar): Praha, Brno, Břeclav,
Frýdek Místek, Hodonín, Hranice na Moravě, Kroměříž, Kuřim, Mikulov, Nový
Jičín, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Přerov, Strážnice, Tišnov, Zlín ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q AB 25 03 22.6. - 24.6.
6 190,viz text
+990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-700 Kč
Sleva (dítě do 12 let na přistýlce):
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

72

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

