
 

       

 

 

 

 
 

   
 
  

Školní zájezdy 

 zájezdy 

     Rezervace 24/7:                                                                       tel.: +420 774 719 630 

       www.jhtravel.cz                                                  info@jhtravel.cz 

 

    

Termín: 6-7.5.2014 
 
Cena zahrnuje: doprava autobusem, in-
formační materiály, průvodce, 1x ubyto-
vání se snídaní  
 
Cena nezahrnuje:  
pevnost Hohensalzburg (4,20€), Dům pří-
rody(3,50€),zámek Hellbrunn (5€), Orlí 
hnízdo (8,80€), solný důl (8,80€) 
 
Pojištění: cestovní pojištění UNIQA – 
18 Kč os./den 
 
Informace: min. počet účastníků je 45  
 

Cena: 1950 Kč 

Salzburg a Berchtesgadensko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAM: 

1.DEN - v ranních hodinách odjedeme do Salzburgu. Prohlídku 

města začneme u zámku Mirabell, jehož zahrady jsou plné soch, 

plastik a květinových motivů. Poté přejdeme okolo rodného domu 

W.A.Mozarta k Domu přírody, kde je 40 akvárií, kosmická hala, 

biologická laboratoř a vědecké centrum s interaktivními experi-

menty. Odpoledne vystoupáme až na pevnost Hohensalzburg, 

odkud otevře krásný výhled na město a okolní hory.  Poté si pro-

jdeme Staré město salcburské, jenž je chráněno UNESCEM. Pro-

gram dne bude završený návštěvou leteckého muzea společnosti 

Redbull – Hangáru 7 na letišti Salzburg.  

2.DEN - po snídani přejedeme k zámečku Hellbrunn - jedné z nej-

krásnějších staveb na severní straně Alp a následuje světově pro-

slulá atrakce Vodních hrátek, které jsou staré téměř 400 let. Pak 

nás čeká prohlídka solného dolu v Berchtesgadenu s  jízdou po 

dřevěné skluzavce, projížďkou po podzemním solném jezeře a 

přednáška o vzniku soli a její těžbě před 500 lety a dnes. Dále vy-

jedeme k Hitlerovu Orlímu hnízdu, které se nachází na vrcholu 

Kehlstein ve výšce 1 837 m. Dostaneme se sem autobusy po 6 km 

vysokohorské silnici s 5 tunely. Z terasy se nám otevře výhled na 

alpské velikány. Za jasného počasí dohlédneme až na dno 

Königsee - Královského jezera, jenž je jedno z nejhlubších němec-

kých jezer. Po procházce okolo jezera a osobním volnu se vrátíme 

do ČR v pozdních večerních hodinách. 

Salzburg a jeho památky, zelenosmaragdové jezero 

Königsee i léčivá síla panenské přírody Berchtesgadenského 

kraje činí tuto oblast magnetem pro turisty... 

http://www.jhtravel.cz/

