Hallstatt és Salzburg városlátogatás
(Sóbánya – Salzbergwerk)
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2020. október 17-18.
autóbusszal
0:30 a Népliget – Könyves Kálmán krt.-Hell Miksa sétánynál (Elnök utcával szemben).
adott napon hajnali 0:45 órakor

Fantasztikus élményeket rejt számunkra a Hallstatti-tó partján elterülő
meseszép városka felfedezése. A hegyekkel körbeölelt festői falú hangulata
egészen egyedülálló a világon. Programunk során bőven lesz időnk
sétálgatni a városkában. Salzburgot, Mozart szülővárosát sokaknak nem
kell bemutatni. Az Alpok által övezett város látványa sokakat vonz egész
évben.
Találkozás hajnali 00:30-kor a Népliget – Könyves Kálmán krt.-Hell Miksa sétánynál (Elnök utcával szemben). Indulás
Budapestről 00:45-kor. Folyamatos utazás Ausztriában, melyet 3-4 óránként megszakítunk pihenőkkel.
A reggeli órákban érkezünk a festői Hallstatt városkájába, mely a Salzkammerguti tóvidék egyik tavának partján fekszik. Itt
lehetőségünk nyílik az évezredek óta lakott parányi település kincseinek a felfedezésére. A meredek házacskák, melyeket
a Salzberg oldalába építettek, adják a hely esszenciáját. A település legnagyobb látványossága azonban a világ legrégebbi
sóbányája, melynek meglátogatása egyedül álló élményt nyújt.
Érkezés után két választási lehetőség van:
1/ Aki szeretné meglátogatni a híres sóbányát, a Salzbergwerk-et, érkezés után
ezt megteheti. A program kb. 2,5-3 órát vesz igénybe. A bánya bejáratához egy
siklóval jutunk fel. A látogatás egy valódi időutazás. Megtudhatjuk hogyan
bányáztak 7000 ezer évvel ezelőtt. Átélhetjük a bronzkori bányászat történetét,
modern multimédiás technika segítségével.
Bányavonat visz be a sóshegy gyomrába, ahol
hosszú fa csúszdán száguldunk egyik tárnából a
másikba, a séta során hangulatosan megvilágított tó
mellett is sétálunk.
2/ Akit viszont inkább a városka bája, a Csontkápolna, esetleg a tavon való hajókázás vonz,
ezt a programot választhatja. Idegenvezetőnkkel először meglátogatjuk a híres Csontházat,
ahol festett koponyák köszönnek ránk. A városban tett sétánk során megcsodálhatjuk
Ausztria egyik legszebb főterét és a színes házakat, melyek mintha egy meséből kerültek
volna szemünk elé. Kirándulásunk nem lenne teljes, ha nem látogatnánk meg a Mária
mennybemenetele templomot, mely a hegyoldalban épült. Ezután szabadprogram
következik, melynek során hajókázhatunk a tavon, a siklóval felmehetünk a Skywalk
kilátóhoz, ahol szó szerint a lábunk alatt hever a város. Egy finom kávé elfogyasztása után felfrissülve szállhatunk vissza
autóbuszunkra, hogy folytassuk utunkat Salzburg felé.
Érkezés után kb. másfél órás fakultatív városnézés következik helyi
idegenvezetővel, melyet semmiképp nem érdemes kihagyni, hiszen a salzburgi
óvárosban sétálva lábaink előtt hevernek a látnivalók. A séta után szabadprogram
keretében lehetőség lesz felkeresni néhányat a séta során látott nevezetességek
közül. A városban számos kastély díszeleg: a Mirabell-kastély Márványterme
kedvelt esküvői helyszín, a kastély kertje Salzburg egyik legszebb és leggyakrabban
fotózott látványossága, így azt sem érdemes kihagyni. A hegytetőn díszeleg
Hohensalzburg vára, ahová felvonóval lehet feljutni, esetleg, ha az időbe belefér,
meglátogathatják Mozart szülő- és lakóházát.
18:30 órakor fakultatív vacsorázási lehetőséget kínálunk egy helyi étteremben
jellegzetes osztrák menüvel.
Este 20 óra tájban fájó szívvel búcsút veszünk a várostól, és elindulunk Budapest felé, ahová a kora hajnali órákban
érkezünk.

Az alapár tartalmazza: az utazást busszal, a szervezést és a magyar nyelvű csoportkísérést.
Az alapár nem tartalmazza: a belépők árát, az étkezést és a biztosítást, valamint az 1 500 Ft/fő regisztrációs díjat, mely az
irodában fizetendő.
Pénzügy: Hallstatt Csontház: 2 Euro,
Salzburg városbelépő és parkolás 5 Euro/fő,
Fakultatív városnézés Salzburgban: 10 Euro/fő,
Fakultatív vacsora: 22 Euro/fő,
Fakultatív hajókázás a tavon: 11 Euro/fő.
A sikló ára (tájékoztató jelleggel): felnőtt 18 Euro/fő, nyugdíjas: 16,50 Euro/fő, gyermek 15 éves korig: 9 Euro/fő. Sóbánya
látogatás: felnőtt 34 Euro/fő, nyugdíjas 31 Euro/fő.
A fakultatív programokon való részvételi szándékot kérjük foglaláskor jelezni.
A belépők árát az utaskísérő szedi össze a buszon. A feltüntetett árak bizonyos esetekben nem csak a belépőjegyeket,
hanem a járulékos költségeket is tartalmazzák. (foglalási díj, helyi idegenvezető, parkolás, foglalási/szervezési költség,
stb). A belépőjegyek és a fakultatív programok árai tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk. Az utazási
szerződés aláírásával a feltüntetett belépő árakat is elfogadásra kerül.
Felszállási lehetőségek:
Népliget – Könyves Kálmán krt.-Hell Miksa sétánynál (Elnök utcával szemben)
M7/M1-es autópálya, Budaörsi Pihenőhely, Agip benzinkút, 10-es km kő (+ 20 perc)
M1-es autópálya, Óbarok Pihenőhely, OMV benzinkút, 43-as km kő (+ 50 perc)
M1-es autópálya, (Tata) Remeteségi Pihenőhely, Shell benzinkút, 64-es km kő (+65 perc)
M1-es autópálya, (Bábolna) Concó Pihenőhely, OMV benzinkút, 94-es km kő (+80 perc)
M1-es autópálya, (Győr) Arrabona Pihenőhely, Agip benzinkút, 119-es km kő (+90 perc)
M1-es autópálya, (Mosonmagyaróvár) Mosoni Pihenőhely, MOL benzinkút, 162-es km kő (120 perc)
Kérjük, hogy ha nem a budapesti felszállást választják, jelezzék megrendeléskor (a csatlakozás időpontját fent olvashatják.
Az időpontok a budapesti induláshoz képest értendők.). A busz csak igény esetén áll meg a felszállási helyeken és csak a
fent felsorolt csatlakozási pontokon van lehetőség a felszállásra!
Felhívjuk figyelmét, hogy a busz a menetiránnyal megegyező oldalon tud csak megállni az autópályák pihenőhelyein, azaz
oda- és visszaúton nem ugyanazon oldalon!

Részvételi díj: 22.990,- Ft/fő

Akciós ár: 15.990,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.500,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő)
Biztosítás: 840,- Ft/fő/2 nap Fix ülőhely: 2.500,- Ft/fő
A program változtatásának jogát fenntartjuk!!!
__________________________________________________________________________________________

Neoline Utazási Iroda
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