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OBERTRAUN, AUSSEERLAND  A  FESTIVAL  
NARCISOV, SOĽNOHRADSKO 

     
 

TERMÍN: 2.-3.6.2018 

CENA: 125 € 
V cene je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

Možnosť nástupu po Bratislavu 

         PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 3.00 hod., prejazd Rakúskom s pravidelnými bezpečnostnými a hygienickými prestávkami, ráno príchod 

do Obertraunu, výstup lanovkou na zastávku Schönbergalm – prehliadka Veľkej ľadovej jaskyne a Mamutej jaskyne. Pokračovanie 

2. úsekom lanovky na vrchol Krippenstein /2109 m.n.m./, kde sú vyhliadky „Špirála svetového dedičstva“ a „5 fingers“, s neopí-

sateľným výhľadom a nezabudnuteľnou panorámou. Najvýraznejšia vyhliadková plošina v Alpách vyčnieva ako ruka v 400 m hlbo-

kej priepasti. 

Veľká  ľadová jaskyňa sa nachádza nad obcou Obertraun - na ploche 5000 m2 obsahuje 13 000 m3 ľadu. Na niektorých miestach má 

ľad hrúbku až 20 m. Vek ľadu sa odhaduje na 500 rokov. Mamutia jaskyňa má systém chodieb, ktorých dĺžka je okolo 64 km. Zara- 

ďuje sa  medzi  najväčšie  jaskyne  nielen v Rakúsku, ale v celej  Európe. Zastávka v mestečku  Hallstatt /pamiatka  Unesco/, kde sú  

domčeky  prilepené  na brehu  jazera, niektoré  postavené na kôloch, prehliadka: kostol P. Márie s mariánskym  oltárom, kostnica so 

stovkami  lebiek... Prejazd  rozprávkovou  krajinou do Soľnohradska – kraja nádherných ľadovcových jazier, idylických hôr a masí- 

vov, ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, návšteva najbohatšej soľnej bane v tejto oblasti /hĺbka 700 m/ Salzbergwerk Altaussee, nazývanej „Hora pokladov“ 

/boli tu ukryté obrazy od Rubensa, Rembrandta, Madona od Michelangela, viac ako 6500 vzácnych diel/. Téma honby za Hitlerovou 

korisťou bola sfilmovaná podľa knihy Monuments Men. Najväčšia činná soľná baňa v Rakúsku vás očarí svojím trblietavým svet-

lom „bieleho zlata“. Zdanlivo nekonečne dlhé štôlne vedú hlboko do podzemia. Ich steny sú z čistej kamennej soli, prekvapujú svo-

jou farebnosťou a stále sa meniacimi tvarmi. Návštevníci najprv prechádzajú okolo „Komory prenikajúceho svetla“ a popri kaplnke 

sv. Barbory. Potom sa spustia po baníckych kĺzačkách dovnútra hory a vydajú sa k rozsiahlemu podzemnému soľnému jazeru. Tu sa 

začína veľká multimediálna šou, na ktorej sa návštevníci dozvedia všetko o histórii i súčasnosti ťažby soli.  

V oblasti Ausseerlandu v tomto čase kvitnú narcisy a pokrývajú široké lúky. Tento prírodný úkaz sa oslavuje ako Sviatok narcisov 

a vyvrcholením tejto slávnej ľudovej zábavy je veľký sprievod  najrozmanitejších postáv v nadživotnej veľkosti vyrobených z narci- 

sov. V mestečku Bad Aussee prebieha od rána kultúrny program, ktorý vyvrcholí pochodom veľkolepého alegorického sprievodu 

k jazeru Grundlsee, kde pokračuje alegorickou plavbou „bootkorso“.  

 

Po skončení programu odchod na Slovensko. 

 

Ceny sú kalkulované zo Žiliny, pri odchode z iného miesta mimo trasu /smer Bratislava/ upravíme cenu pre  

kolektív podľa skutočných kilometrov 

 

 

Pre skupinu nad 40 osôb ďalšie 2 osoby zdarma 
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