Okruh TYROLSKEM a BAVORSKEM
Vážené odborářky, odboráři, spolupracovnice, spolupracovníci,
odborová organizace pro Vás připravuje poznávací zájezd po krásách Tyrolska a Bavorska. Program zájezdu je sestaven přímo pro
Vás a nenaleznete jej v nabídce žádné cestovní kanceláře. Poznávací cesta je vhodná pro středně zdatné turisty. Kapacita počtu
účastníků max. 47 osob.
Zájezd se uskuteční ve dnech 23. 5. – 27. 5. 2012
1. den - odjezd ve 04,00 hod. z Valašského Meziříčí do Hallstattu (A), výstup na horu Dachstein
( soustava lanovek,
vyhlídkové molo, návštěva jeskyní )- ubytování: Gasthof Bergfried v Hallstattu
2. den – Hallstatt – návštěva Solných jeskyní. V poledne odjezd do Krimmleru ( A). Návštěva a prohlídka Krimmler
Wasserfälle – ubytování: Hotel OLIVIA*** in Lautasch
3. den – odjezd do Swangau – Füssenu (D), návštěva zámku Neuschwanstein ( D), odpoledne prohlídka města Füssenu,
pamětihodnosti, vlastní program, odjezd na ubytování: Hotel OLIVIA*** in Lautasch
4. den – odjezd do Berchtesgaden (D) odsud pak na Kehlsteinhaus (D) ( Hitlerovo orlí hnízdo) odpoledne plavba lodí po
jezeře Königssee (D),odjezd do ČR, ubytování: Hotel Panský dům *** ve Vyšším Brodě
5. den – prohlídka Českého Krumlova, návrat domů ve večerních hodinách
Hallstatt je obec nacházející se v Solné komoře v Rakousku. Leží bezprostředně u Halštatského jezera a společně s pohořím Dachstein a
Solnou komorou patří ke Světovému dědictví UNESCO.
Dachstein je horský masiv v Severních vápencových Alpách. Nejvyšší vrchol, Hoher Dachstein, je zároveň druhou nejvyšší horou Severních
vápencových Alp. Je nejvyšší horou rakouské spolkové země Štýrsko (Steiermark) a Horní Rakousko (Oberösterreich), protože přes vrchol
probíhá zemská hranice mezi těmito spolkovými zeměmi. Na březích Hallstatského jezera bylo objeveno jedno z nejstarších lidských sídel.
Krimmler Wasserfälle je systém vodopádů nacházející se v Rakousku na rozhraní Vysokých Taur a Zillertalských Alp. Svým průtokem a
celkovou výškou 380 m (ve třech stupních) se řadí k největším a nejnavštěvovanějším vodopádům v Evropě. Leží v nadmořské výšce cca
1070–1450 m na jižním okraji obce Krimmler v Národním parku Vysoké Taury.
Füssen je malebné historické město v bavorských Alpách na řece Lech a na rakouských hranicích. Nad městem je středověký hrad s galerií a
ve městě jsou zbytky bývalého kláštera St. Mang. V okolí města je řada jezer a u Füssenu začíná tunel směrem do Tyrolska.
Neuschwanstein je zámek v Allgäu (Bavorsko, Německo) v oblasti obce Schwangau u Füssenu, který nechal postavit Ludvík II. Bavorský,
pravděpodobně nejznámější bavorský panovník.
Hitlerovo Orlí hnízdo je neoficiální název pro horské útočiště Adolfa Hitlera a jeho nejvěrnějších spolupracovníků.
Königssee je jezero v jihovýchodním Bavorsku blízko německo-rakouské hranice. Je nejhlubším jezerem v Německu. Jezero leží na dně
hlubokého údolí obklopené strmými srázy a vysokými horami, mimo jiné i věhlasným Watzmannem (nad jezerem se vzpíná 2 km vysoká
východní stěna Watzmannu).

Pro účastníky bude zajištěna polopenze, cestovní pojištění, průvodce a vstupné.
Vstupné zahrnuto v ceně:
Dachstein (lanovky, jeskyně)
Krimmel Wasserfälle (vodopády)
Kehlsteinhaus ( Orlí hnízdo)

35,00 €
2,50 €
15,50 €

Hallstatt (lanovka + jeskyně)
Schloss Neuschwanstein (zámek)
Schifffahrt Königsee (lodní lístek)

24,00 €
11,00 €
14,70 €

Vždy bude možnost skupinu rozdělit a zvolit si méně či více náročnou turistickou trasu.
Zájezdu se mohou účastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci. Rodinným příslušníkem, se v tomto případě myslí manželka,
manžel, druh, družka. Zájezd není určen pro děti!!!!
V ceně hotelu OLIVIA*** in Lautasch je Vám k dispozici Wellnes centrum.
Program je neměnný, podrobnější časový harmonogram dostanou účastníci v propozicích týden před odjezdem.
Plná cena zájezdu: 9.000 Kč (v ceně jsou vstupy v hodnotě více než 2.500 Kč)
Cena pro člena odborů a jeho rodinného příslušníka: 4.500 Kč
Cena pro zaměstnance a jeho rodinného příslušníka: 5.500 Kč
Přihlášky budou přijímány v kanceláři odborů od 20. 3. 2012 od 7,00 hodin. Při přihlášení bude přijímána povinná nevratná
záloha 1000 Kč/os. Zbývající částku je nutno uhradit do 17. 4. 2012

