NÁŠ HIT!!!

turisticko - poznávací zájezd

RAKOUSKO - Hitlerovo „Orlí hnízdo“
Salzburg - Kaprun - Krimmelské vodopády - největší ledová jeskyně
„ kouzlo jezer, hor a krásných rakouských městeček „

22. - 25. července 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 3222071

Naše oblíbená stálice mezi poznávacími zájezdy, o kterou je každoročně velký zájem. Zájezd je na přání
mnoha účastníků rozšířen o další den s návštěvou Krimmelských vodopádů a Kaprunu. Prohlédneme si krásná
městečka, největší rakouské vodopády, navštívíme největší ledovou jeskyni na světě, kaprunské přehradní nádrže
a nádhernou soutěsku. A na závěr zájezdu si vychutnáme i výhled na panoráma německých Alp z Hitlerova
„hlavního stanu“ a projedeme se na lodičce po jezeře, které připomíná norský fjord.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: odjezd brzy ráno ze Zlína. Průjezd Rakouskem do Salzburgu. Prohlídka města, zahrad, kostelů a
pevnosti. Přejezd do Weissbachu a prohlídka skalní soutěsky. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
2.den: po snídani přejezd k největší ledové jeskyni na světě – Eisriesenwelt. Výjezd lanovkou a prohlídka
jeskyně. Odpoledne přejezd Zell am See, prohlídka městečka, osobní volno. Návrat na ubytování, večeře,
nocleh.
3.den: po snídani přejezd na Krimmel a prohlídka největších rakouských vodopádů, které jsou prvotřídní
atrakcí kraje. Cestou zpět zastávka na prohlídku přehradních nádrží na Kaprunu, zastávka v městečku a na
hradě. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani přejezd na Obersalzberg. Místním autobusem a výtahem na horu Kehlstein k „Orlímu
hnízdu“ A.Hitlera s nádhernými výhledy na panoráma německých Alp. Odpoledne přejezd k jezeru
Königssee a plavba po jezeře výletní lodí ke kapli sv. Bartoloměje pod horou Watzmann (2713 metrů –
druhý nejvyšší vrchol Německa). Odjezd v odpoledních hodinách. Průjezd Rakouskem. Příjezd do Zlína
v pozdních nočních hodinách.

cena : 7.580,-Kč/osobu
NÁŠ HIT !!!
Min. počet účastníků: 37 osob
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, obecní poplatky, pojištění CK proti
úpadku a kompletní cestovní pojištění typ B.
Slevy :

včasný nákup (smlouva a záloha 2000,-Kč/os.) do 31.1.2021
do 28.2.2021
děti do 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
každý další vícedenní zájezd pořádaný CK Rapant Zlín v roce 2021

-200,- Kč
-50,- Kč
- 50,-Kč
- 50,-Kč

Ubytování : hotel v osadě Maishofen. Pokoje jsou dvoulůžkové, na přání třílůžkové.
Sprcha a WC jsou na pokoji.
Stravování : polopenze v restauraci hotelu.
Doprava:
zájezdovým autobusem s klimatizací. Na zastávkách možnost základního občerstvení.
Nástupní místa: Lípa, Slušovice, Želechovice, Zlín, Malenovice, Kvítkovice, Napajedla, Kunovice,
Veselí n. M., Hodonín, Břeclav, Mikulov.
Po předchozí dohodě nasedání také na autobusových zastávkách v dalších obcích po trase.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

