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Zájezd na přání pro Turistický klub Litoměřice
Zveme Vás na atraktivní zájezd do Salcburska – cestou navštívíme bavorský Pasov a jeho pamětihodnosti, jeden
den budeme věnovat památkám Salcburku a pro zpestření podnikneme lehké pěší výlety mezi Solnou komorou a
Taurami, jejichž společným jmenovatelem jsou překrásná panoramata a barvy podzimu.
Nabídka programu:
1. Ranní odjezd z Litoměřic, cestou prohlídka Pasova, ubytování v penzionu Heidi v obci St.Martin am
Tennengebirge. Večeře.

2. Naším autobusem do horského letoviska Filzmoos a mýtní silničkou ke staletým horským salaším Hofalmen, možnost

občerstvení... Horská pěší túra kolem jezírka Almsee (0,5 h) k nejvyhlášenější horolezecké chatě na úpatí Dachteinu Hofpürglhütte s nezapomenutelnými scenériemi (výstup cca 1,5 h). Procházka horským letoviskem Filzmoos s obchody a
hotely a restaurací vícenásobné mistryně světa ve vaření.

3. Naším busem do Salzburgu, prohlídka města.

4. Z Mühlbachu naším autobusem horskou silnicí k Arturhausu (1500 m). Lehký pěší výlet vyhlídkovou cestou k horské chatě
Mitterfeldalm, občerstvení (cca 2 h) a zpět k busu. Cestou zastávka v historickém městě Bischofshofen se slavnými
skokanskými můstky.

Nebo: Naším autobusem horskou silnicí na nejvyhlídkovější vrchol Salcburska – Rossbrand. Lehký pěší výlet (cca 1 h)
po hřebeni k chatě Radstätter Hütte s občerstvením, prolézačkami a nezapomenutelnými 360° výhledy na 150 alpských
velikánů. Cestou zpět krátká zastávka v malém středověkém městečku v Radstadt.

5. Z Gosau a lanovkou k legendární Jablonecké chatě. Nenáročnou cestou se strhujícími výhledy na ledovce Dachsteinu,
horskou skupinu Tennengebirge, Hochkönig a skalní jehly Gosauského hřebene k horským chatám. Lanovkou zpět do
Gosau (4-6 h). Nebo rovinatá procházka kolem Gosauských jezer na úpatí Dachsteinu (2 h).

Nebo zastávka u jezera Mondsee, procházka kolem jezera, prohlídka stejnojmenného městečka s klášterem. Nebo
návštěva města Hallein se solnými doly (přístupné návštěvníkům), muzei, ale také oblíbenou cukrárnou.
Odjezd do ČR.

Tip: navštivte www.apartmany-heidi.cz s bohatou fotogalerií a tipy na pěší a jiné výlety v okolí.
Relaxace: jeden večer zajedeme naším autobusem do lázní Therme Amadé (vstupné 15 EUR/2 h; uskuteční se při min.
zájmu 8 účastníků). Infrasauna v Pensionu Heidi (200 Kč/h pro 3 osoby).
Zdarma vstup do Seeparku (jezirko, atrakce) v St. Martinu denne po 15 h + na celý den 1×/pobyt.
Ubytování: 3x, resp. 4x ve studiích a apartmánech pro 2–4 osoby s 2–4lůžk. ložnicemi s příslušenstvím, sat. TV (vč.
českých programů) v Pensionu Heidi. K dispozici též apartmány pro 5–8 osob. Sleva 300 Kč/noc na přistýlce (rozkládací
gauč či křeslo). Příplatek za obsazení pokoje jednou osobou 500 Kč/os./noc. Studia a apartmány mají vybavenou kuchyňku.
Povlečení a ručník v ceně. Ve společenské místnosti (jídelně) možnost posezení, zdarma přístup k internetu (WiFi), stolní
hry, konzumace nápojů za Kč i z vlastních zdrojů. Více informací a fotografie na www.apartmany-heidi.cz. Pobytový St.
Martin je idylickou horskou obcí s obchody, restauracemi a koupalištěm. Zdarma k dispozici trampolína, badminton, šipky,
stolní fotbal.
Stravování: 3x, resp. 4x polopenze v Pensionu Heidi (snídaně servírované, večeře o 3 chodech, česky hovořící personál).
Začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. Nápoje za Kč. Nebo bez polopenze z vlastních zásob ve
vybavených kuchyňkách apartmánů (sleva 150 Kč/os/1 PP.).
V ceně: doprava, ubytování, pobyt. taxa, polopenze, průvodce, povlečení a ručník, informační materiály, mýtné FilzmoosHofalmen.
Nástupní místa: Litoměřice….Praha.
Termín: 17.-21. 9. 2017 / 24.-27. 9. 2017 a od 1. 10. 2017
TIP: Podzim platí za nejkrásnější období v Alpách!
Ceny:
3 dny ubytování, 4 dny programu
30 – 38 platících……………. 5150,-Kč/os
39 - 46
„ …………… 4600,-Kč/os.
4 dny ubytování, 5 dnů programu
30 – 38 platících …………… 5950,-Kč/os.
39 - 46platících …………… 5300,-Kč/os.

