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SALZBURG 

zakwaterowanie w hotelu/hostelu 
5 DNI AUTOKAREM 

Termin do uzgodnienia 
* ceny dla grup mniejszych niż 35 lub większych niż 45  uczestników kalkulujemy indywidualnie 

 
 od 1150 zł*/os. – przy grupie 45 uczestników + 3 osoby opieki 

1. Dzień: 
Zbiórka pod szkołą w godzinach porannych. Wyjazd w kierunku Austrii. Przyjazd do  Salzburga w godz. 
wieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
 
2. Dzień: 
Po śniadaniu zwiedzanie Salzburga: pałac i ogrody Mirabell, Tanzmeisterhaus (dom rodziny Mozartów), 
Altstadt (Stare Miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO) z Getreidegasse 
(najpiękniejszą uliczka miasta), Dom Mozarta (Mozart Geburtshaus), Café Tomaselli (najstarsza do dziś 
istniejąca kawiarnia Europy Zach.), dalej Mozartplatz z pomnikiem kompozytora, reprezentacyjny 
Rezidenplatz, Salzburger Residenz (pałac arcybiskupów Salzburga), Katedra św. Ruperta,  klasztor św. 
Piotra, dalej wjazd kolejką szynową na wzgórze i zwiedzanie twierdzy Hohensalzburg. Pałac i ogrody 
wodne Hellbrunn. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 
3. Dzień: 
Po śniadaniu przejazd na tereny pod salzburskiego lotniska. Zwiedzanie Hangar-7 (kolekcji 
historycznych samolotów Flying Bulls). Następnie przejazd do Hallein. Zwiedzanie Salzwelten 
(historycznej kopalni soli). Dalej Werfen; zbudowany na 40 m skale zamek Hohenwerfen i Eisriesenwelt 
(świat lodowych olbrzymów, największy na świecie system lodowych jaskiń). Przejazd do Bishofshofen 
z Paul-Ausserleitner-Schanze (skocznia narciarska, gdzie 6 stycznia co roku odbywa się ostatni konkurs 
Turnieju Czterech Skoczni). Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 
4. Dzień: 
Po śniadaniu przejazd - Oberndorf bei Salzburg (gdzie powstała najsłynniejsza kolęda świata  - „Cicha 
Noc”). Następnie przejazd nad jezioro Chiemsee, rejs statkiem na wyspę Herreninsel. Zwiedzanie 
ogrodów i nowego pałacu Herrenchiemsee (zbudowanego dla Ludwika II Bawarskiego, na 
podobieństwo podparyskiego Wersalu). Dalej przejazd do Berchtesgaden (uroczej, alpejskiej 
miejscowości, gdzie znajdował się Berghof- rezydencja Hitlera). Zwiedzanie: Adlershorst (Orlego 
Gniazda,  gdzie prowadzi specjalna 6,5 km droga- jedna z najpiękniejszych tras widokowych w Europie- 
dalej 124 m tunel, i luksusowa, złota winda w wykutym w skale szybie o 124 m wysokości). Powrót do 
hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 
5. Dzień: 
Po śniadaniu, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd pod szkołę i zakończenie 
imprezy w godz. wieczornych 
 

Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 

 
Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 zakwaterowanie - 4 noclegi  w hotelu/hostelu  pokoje 3-4 os. z łazienkami, 
 wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu, 
 opieka pilota wycieczek. 
 
Dodatkowo płatne - wstępy i przewodnicy miejscowi -  od 40 EUR/ os. 
 (zależnie od wybranych wstępów) 
 
Wydatki własne  
 
 
 
 

 


