SEMMERING VARÁZSA
Csokigyár-látogatással
Időpontok:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. június 23., augusztus 4., szeptember 29.
október 20., november 17.
autóbusszal
5:30 órától a Blaha Lujza téren
6:00 órakor

Első állomásunk Gloggnitzban a Lindt Csokoládégyár mintaboltja,
ahol az itt készített csokoládékból hatalmas választék áll rendelkezésre,
melyekből ízlés szerint lehet vásárolni. 1845 óta készíti a legkiválóbb
minőségű csokikat – imádóinak nagy örömére. A hatalmas
termékválasztékának és magas minőségének köszönhetően 100 országban
van jelen termékeivel.
A vásárlás után autóbusszal utazunk tovább a Világörökség részévé
nyilvánított Semmeringi vasút pályaudvarára, ahonnan kb. 30 perces utazás
után érkezünk meg célállomásunkra, Semmeringre, mely egy életre szóló
élményt nyújt. Gyönyörű hegyek, völgyek között utazunk. Ezt a vasútvonalat
elsőként Ferenc József és Sissi próbálhatta ki.
Ezután újra autóbuszra szállunk, hogy megközelítsük a „20
Schillinges kilátópont”-hoz vezető turistautat, amelyen rövid gyaloglás után
elénk tárul az a látkép, ahonnan a Semmering jelképévé vált legismertebb
szakaszra vethetünk egy pillantást. Lenyűgöző panoráma tárul elénk: mint
egy hatalmas terepasztal, hegyekkel, völgyekkel és a hidakon, alagutakon
átrobogó vonatokkal.
A séta után a település központjába igyekszünk, ahol lehetőség van a
Magic Mountain X-press nevű, 6 személyes kabinos felvonóval 1340 m
magasságra feljutni, melyet több helyen Európa legmodernebbjeként
emlegetik. A hegyről való visszatérés után szabadidő áll rendelkezésre,
amely alatt Semmering patinás szállodái között lehet sétálni, közben
felfrissíthetjük tüdőnket a tiszta, jótékony
hatású hegyi levegővel.
A nap lezárásaként felkeressük Maria
Schutz búcsújáró templomát, amely 13-15.
századi alapokon nyugszik. A templom 1738ban épült, egy csodatévő és gyógyító forrás
fölé. 1925 óta a zarándoktemplom és egyben
kolostor is. A bécsi Stephansdom keresztjének
magassága 2,85 m és a Maria Schutzban lévő ezzel szemben 4,16 m magas.
Várható visszaérkezés Budapestre 21 - 22 óra között.

Részvételi díj: 11.990,- Ft/fő + felvonó, vonatjegy (kb. 22,- €)

AKCIÓS ÁR: 8.490,- FT/FŐ
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő Biztosítás: 590,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően az irodában fizetendő)
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Neoline Utazási Iroda
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