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RAKOUSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

VÍDEŇ PO STOPÁCH HABSBURKŮ
KONCERT VÍDEŇSKÉ FILHARMONIE
RAKOUSKÉ ZAHRADY A VELETRH ...
KALKALPEN A RÁJ ORCHIDEJÍ
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RAKOUSKÉ ZAHRADY A VELETRH TULLN
III. Program zájezdu: AUTOKAREM

1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy. Renesanční
zámek Rosenburg s růžovou zahradou lásky, největší rytířský turnajový dvorec na světě, show sokolníků.
Kittenberské zahrady, jedny z nejkrásnějších rakouských
zahrad (22 tisíc m2), bývají nazvány "zahradou snů", tematicky laděné zahrady (růžová, alpská, leknínová, selská,
japonská, stepní, vodní s knajpováním…), můžete využít
"Kneippovy chodníčky", relaxovat v houpačkách, meditovat v japonské nebo budhistické zahradě, zabloudit v
labyrintu. Krems (Kremže), krásné středověké městečko
na Dunaji v údolí Wachau. Odjezd na ubytování.
2. den: Snídaně. Tulln, nejnavštěvovanější rakouské
zahrady, mezinárodní zahradnický veletrh, první evropská
ekologická zahradní přehlídka, více než 50 vzorových
zahrad na 50 ha, ukázky zahradní architektury, cesta do
korun stromů 30 m nad zemí, relaxační kouty a vyhlídkové terasy, možnost nákupu květin i gastronomických
specialit a koření. Tulln, prohlídka historického města,
památník Nibelungů u Dunaje, muzeum Egona Schiele,
návrat do Prahy před půlnocí. CK si vyhrazuje právo
drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám během veletrhu.

Cena zájezdu obsahuje
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
150 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• 2 večeře:
900 Kč
• vstupné, mýtné, lanovky:
cca 60 EUR

Ubytování: Je zajištěno v hotelu ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje
• 1 ubytování se snídaní
• dopravu autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• 1 večeře:
• vstupně včetně veletrhu: cca 40 EUR

80 Kč
500 Kč

K

viz str. 1

až
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q AB 35 02
2.9. - 3.9.
3 290,viz text
+550 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

9

A L K A L P E N

Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha ZDARMA; Pardubice, Hradec Králové 300 Kč

RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

až
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q AC 23 04
8.6. - 11.6.
5 990,viz text
+1 100 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

CE

RE
SNÁ ZERVA
ČA

CE

Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha ZDARMA; Pardubice, Hradec Králové 300 Kč

32

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

%

O F B U R G

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q AV 21 02 II 25.5. - 26.5.
3 390,PRAHA
Q AV 24 02 I 17.6. - 18.6.
3 390,PRAHA
Q AV 37 02 I 16.9. - 17.9.
3 390,PRAHA
+1 300 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

9

⌧
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viz str. 1

1. den: V nočních hodinách odjezd z Prahy.
2. den: Cesta do přírodního ráje, ranní probuzení v
soutěsce Dr. Vogelgesang Klamm, 2. nejdelší soutěska v
Rakousku, cesta podél řeky i po schodech mezi skalními stěnami, peřeje, vodopády a horská květena, nejrychlejší lanovkou Evropy do horského ráje Kalkalpen s
lehkou turistikou po horských loukách, Wurzeralm zahradník by nevytvořil dokonalejší dílo… na kousku Alp
květinový ráj. Dojezd na ubytování v Tauplitzalm (horský
hotel ve výšce 1650 m), fakultativně večeře.
3. den: Snídaně. Celodenní pohoda a turistika přímo od
hotelu s různými variantami náročností na Tauplitzalm,
alpské náhorní plošině se 6 jezery (12 tras od lehké
skoro po rovině až náročné do 2200 m n.m. v kombinaci s vláčkem taženým traktorem, s průvodcem i docela samostatně), přírodní zahradou alpinek a orchidejí
na náhorní plošině 6 jezer; horská idyla, ráj pro botaniky
i fotografy, variantně možnost celodenní turistiky na
planiny Totes Gebirge, fakultativně večeře.
4. den: Snídaně. Turistika v okolí Rossleithenu - vyvěračka Piesling, největší krasový pramen Vápencových Alp,
pohledy na překrásné jezero Gleinkersee; několik
možných variant túry dle náročnosti, návrat do Prahy do
půlnoci. CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

V

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy. Vídeň, projížka městem, zámek Schönbrunn UNESCO s krásnými
interiéry, příležitostná výstava Marie Terezie (u příležitosti
300. výročí narození), variantně možnost návštěvy zoo či
botanické zahrady. Dále zámky Horní a Dolní Belveder,
prohlídka i s francouzským parkem (stálá výstava Klimt,
Schiele a Kokoschka), ubytování. Večerní procházka
zahradami Schönbrunn a jedinečný umělecký zážitek koncert Vídeňské filharmonie pod širým nebem (vstup
zdarma, místa na stání v zahradách).
2. den: Po snídani prohlídka historického centra Vídně,
klasická secesní architektura, Hofburg, sídlo Habsburků,
Muzeum Sissi s císařskými komnatami a stříbrnou komorou kostel sv. Karla Boromejského, Kärntnerstrasse,
náměstí Marie Terezie, Židovské město, nejstarší kostel
ve Vídni Sv Ruprecht. Dále variantně možnost návštěvy
Vídeňské opery s průvodcem, nebo muzea a galerie či
individuální návštěva Domu hudby (moderní interaktivní
muzeum na téma hudba, její vnímání a prožívání, velcí
mistři a hudební nástroje a expozice "Svět zvuku" a
Futurosféra), odjezd do Prahy pozdě odpoledne, krátká
zastávka v Hundertwasserově čtvrti, návrat před půlnocí.

RE
SNÁ ZERVA
ČA

⌧

II.

I. II. Cena neobsahuje:
80 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• II. záloha za prohlídku Vídeňské opery: 300 Kč
• I. II. jízdenky a vstupy do objektů: cca 80 EUR

%

KONCERT VÍDEŇSKÉ FILHARMONIE,
SCHÖNBRUNN A VÍDEŇ

I. II. Cena zájezdu obsahuje
• 1 ubytování se snídaní
• dopravu autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

CE

1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy. Zámek
Schönbrunn, zahrady a muzeum kočárů, velká výstava
- Marie Terezie v muzeu kočárů, zámky Horní a Dolní
Belveder, prohlídka i s francouzským parkem, chrám sv.
Štěpána, 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), v
Muzeu dvorského nábytku lze vidět další část výstavy
Marie Terezie. Dále ve Vídni výstava Egon Schiele, 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, na závěr zastávka na okraji Vídně u pěkného
parku Lainzer Tiergarten s vilou Hermes císařovny
Alžběty. Odjezd do ČR, návrat do Prahy před půlnocí.

KALKALPEN A RÁJ ORCHIDEJÍ
IV. Program zájezdu: AUTOKAREM

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

V

VÍDEŇ PO STOPÁCH HABSBURKŮ A SECESE
I. Program zájezdu: AUTOKAREM

