NYÁRI NAPFORDULÓ ÜNNEPE
A WACHAUBAN
Időpont:
2018. június 23-24.
Elhelyezés: 2 ágyas szállodai szobákban
Találkozás: 5.30 órától a Blaha Lujza téren

Utazás: autóbusszal
Ellátás: reggeli
Indulás: 6.00 órakor

Program
1. nap: Elutazás reggel 6 órakor a Blaha Lujza téri parkolóból. Első állomásunk
Tulln. A Duna partján fekvő, 6500 lakosú város ősi átkelőhely, egyike Ausztria
legrégibb városainak. Mátyás király több ízben ostromolta, végül bevette várát.
Mai napig láthatjuk a középkori falgyűrű néhány részletét. Műemléki
látványossága a háromhajós, román stílusú Szent István bazilika, melyet 1500ban gótikusan átépítettek, később barokk külsőt kapott. A közelben áll a
középkori kápolna, mely egyike a legszebbeknek a Duna mentén. A városka utcáin, terein sétálgatva sok szép
és érdekes épülettel találkozhatunk még, többek között a város híres festő szülöttének, Egon Schielének a
múzeumával is.
Ezután egy közeli szurdokba látogatunk el. Egy változatos, jól kiépített
út vezet a szurdokon keresztül, miközben sziklák mellett haladunk el, kis
hidakon kelünk át, mialatt a Hagen-patak mentén sétálunk. A szurdok végén
található Európa legnagyobb ragadozó-madárnevelő állomása, 30 különböző,
részben a kihalástól megmentett fajok példányai. A nevelőállomáson több mint
300 ragadozó-madár él a sólyomtól egészen a nagy dél-amerikai
kondorkeselyűig. A madárnevelő állomást vezetés keretében tekinthetjük meg.
A szurdok hosszúsága: kb. 3 km, bejárhatósága: 1 ½ - 2 óra.
Ezután Herzogenburgba utazunk, ahol szálláshelyünk lesz 1 éjszakára. Még nem térünk nyugovóra,
hiszen ezután – 22 órakor - kezdődik még csak a napforduló ünnepe. A Wachau-Niebelungengau Dunarégióban (több mint 20 településen) a helyi lakosok ilyenkor felöltik népviseletüket és így köszöntik a
napfordulót. A Duna mindkét oldalán fergeteges tűzijáték veszi kezdetét, amelynek fényei az öreg folyóban
megkétszereződnek. Utunk során a Duna mindkét oldalán végigutazunk, majd visszatérünk szálláshelyünkre
(éjfél körül).
2. nap: Kiadós reggeli után elsőként Kremsben teszünk sétát. Ezt a városkát a
Wachau fővárosának is nevezik. Városnézés a Steiner Tor-tól a Gozzo várig,
majd rövid szabadprogram. Krems után Stein városkát keressük fel: mialatt
végigsétálunk főutcáján, úgy érezhetjük magunkat, mintha a középkorba
csöppentünk volna vissza.
Következő állomásunk Dürnstein; már messziről feltűnik a település
szimbóluma: a híres kéktornyú templom. Az apátság megtekintése után még
marad idő arra is, hogy a hegyen lévő várromot felkeressük.
Melknél tudunk átjutni a hídon a Duna jobb partjára. Autóbuszunkkal
felmegyünk az aggsteini várhoz, ahol a Wachau vidékének legszebb
panorámájában gyönyörködhetünk. A vár megtekintése után elindulunk
Budapest felé. Várható érkezésünk 21-22 óra között.
Részvételi díj:
27.290,- Ft/fő (belépők: kb. 35 €)
Egyágyas felár:
7.800,- Ft/fő
Fakultatív vacsora: kb.
4.500,- Ft/fő
Fix ülőhely:
1.000,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.500,- Ft/fő (kötelezően fizetendő)
Biztosítás: 1.180,-Ft/fő
Megjegyzés: A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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