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ALPSKÁ ROZPRÁVKA - JUŽNÉ TIROLSKO

O južnom Tirolsku sa nedá povedať nič skromnejšie ako „ nádhera „
TERMÍN: podľa požiadavky
CENA: 210 €
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu prispôsobíme podľa skutočných km

PROGRAM:
1.deň: odchod zo Žiliny vo večerných hodinách, tranzit cez Rakúsko s pravidelnými prestávkami
2.deň: v ranných hodinách príchod do mesta Lienz, ktoré je známe bohatou históriou a krásnou scenériou Dolomitov, prehliadka historického centra: Antoniuskirchl, farský kostol sv. Andrea, múzeum Schlos Bruck..., pokračovanie do Galitzenklamm – tiesňavy s impozantnou sústavou vodopádov a skalných stien, ktorá je sprístupnená pomocou schodov a rebríkov. Pokračovanie do Tristacher See – jediné jazero vo východnom Tirolsku, kde
sa dá kúpať. Odchod do okolia Antholzu, ubytovanie
3.deň: raňajky, výlet do Dolomitov–Toblach, Cortina d´ Ampezzo, okolo pamätníka z 1.sv. vojny k jazeru Misurina, Sextenské Dolomity, Pragser Wildsee, návrat na ubytovanie
4.deň: raňajky, celodenný autobusový výlet do Bolzana – „brány do Dolomitov“ – úžasná súhra protikladov medzi bujnou stredomorskou vegetáciou a zasneženými končiarmi Álp. Prehliadka: stredoveké centrum s gotickými a románskymi kostolmi, kláštor Muri - Gries, gotická katedrála, stredoveké arkády... Pokračovanie cestou cez
ovocné sady, gaštanové háje a vinice do príťažlivého kúpeľného mestečka Merano, prehliadka zámku Trautmannsdorf obklopeného záhradami, jazerom s leknínami, návrat na ubytovanie
5.deň: raňajky, odchod na Slovensko, cestou zastávka v Klagenfurte, prehliadka historického centra, ktoré už
trikrát dostalo diplom Europa Nostra. Pokračovanie k jazeru Wörthersee – jedno z najväčších a najteplejších
alpských jazier v Európe, prehliadka Minimundusu – sveta miniatúr, prechádzka okolo jazera, návšteva cisárskeho renesančného zámku Velden, barokovo-gotického kostola Marie Wörth na malebnom poloostrove,
odchod na Slovensko. Predpokladaný návrat v neskorých večerných hodinách
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

