Vaše nejlepší brána k poznání

www.portaoptima.com

W. A. MOZART - SALZBURG
A TICHÁ NOC
„Salzburg patří Mozartovi. Tímto hudebním velikánem žijí hlavně města spojená s jeho životem –
Vídeň, Praha, která ho tak vřele přijala a samozřejmě rodný Salzburg…Pojeďte se nadýchat
atmosféry tohoto kouzelného alpského města v údolí řeky Salice v adventním období…A k adventu
patří neodmyslitelně koleda Tichá noc, kterou zná celý svět. Navštívíte místa, kde se tato koleda
v roce 1818 zrodila a kde žil její autor Franz Xaver Gruber“
T e r m í n : 5. - 6.12. 2014
C e n a:
1.150,-Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním klimatizovaným autobusem (vybaveným WC a videem), parkovné,
připojištění léčebných výloh do zahraničí,pojištění CK proti úpadku, služby průvodce
Cena nezahrnuje vstupné. Doporučená cena kapesného bude uvedena v pokynech na cestu cca 14 dní před
odjezdem

Program:
1.den: Odjezd ve 4.00 hod.
 V ranních hodinách příjezd do oblasti Solné komory – jedné z nejkrásnějších částí Rakouska,
krajiny, která je zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO.
 V ranních hodinách zastávka v obci ARNSDORF – prohlídka školy, kde vyučoval i bydlel
autor světově proslulé koledy Tichá noc pan Franz Xaver Gruber. Tato škola je nejstarší
a dosud funkční školní budovou Rakouska. Prohlídka městečka OBERNDORF, kde roku
1818 poprvé o půlnoční mši zazněla světoznámě proslulá koleda „ Tichá noc“.
 Pokračování v cestě do SALZBURGU, nazývaného pro své množství památek Římem severu.
Prohlídka města, procházka nádhernými zahradami zámku Mirabell, hřbitov sv,
Šebestiána, kde se nalézají hroby rodičů Mozarta, Mozartův dům – Tanzmeisterhaus č. 8
a Mozartův rodný dům na Getreidegasse č. 9, Stará radnice, arcibiskupský palác, Dóm sv.
Ruprechta, výjezd lanovkou na pevnost Hohensalzburg, která je dominantou města a
jednou z nejzachovalejších středověkých pevností Rakouska - kouzelná vyhlídka do okolí.
Volno na vánočním trhu k ochutnávce dobrot, punče a k nákupu dárků.
 Podvečerní zastávka ve městě ST. WOLFGANG, které leží na břehu jezera Wolfgangsee - na
jezeře v době adventu svítí 19m vysoká obří lucerna
2.den: Návrat v brzkých ranních hodinách ( 01 hod).

Uzávěrka přihlášek: 31.10.2014.S přihláškou se platí plná výše ceny zájezdu.
Stornovací podmínky: Do 31.10.2014 bez poplatku, od 1.11.2014 storno ve výši 50% ceny, od 12.11.2014
storno ve výši 100% ceny.
Připravila:Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA,IČ 68117434, www.portaoptima.com
 --------------------------------------------------------------------zde oddělit-------------------------------------------------------------------- 
Závazně přihlašuji na exkurzi „ Salyburg “ ve dnech 5. - 6. 12. 2014
Student:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Jméno, příjmení, třída, rodné číslo, tel.číslo)
Datum: ……………………………
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími podmínkami

Podpis: ………………………. ( Účastníka či zákonného zástupce studenta do 18 let)

