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OKRUH – RAKÚSKO – NEMECKO - ŠVAJČIARSKO 

 OSTROV KVETOV  -  MAINAU 
 

     
 

TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky 

 

CENA: 290 €  
   

 V cene je zahrnuté: doprava autobusom, ubytovanie na 4 noci s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa 

programu bez vstupov, poistenie insolventnosti CK 
/ možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie / 

 

PROGRAM: 
 

 1.deň: odchod  zo Slovenska  nočných hodinách, príchod do  Gmunden, krátka  zastávka  pri  prekrásnom  vodnom   

   zámku Ort,  ležiacom na jazere, pokračovanie  čarovnou krajinou jazier a nádhernej prírody do Salzburgu, ubytova- 

   nie, prehliadka mesta – zámok Hellbrunn, baroková záhrada Mirabell, Hohensalzburg, osobné voľno 

 

 2.deň: raňajky, odchod k jazeru Chiemsee,  ktoré je pre svoju rozlohu nazývané „Bavorské more“, možnosť lodného    

   výletu na zámok  Herrenchiemsee na ostrove Herreninsel, pokračovanie do Mníchova, ubytovanie, prehliadka mes- 

   ta - Dóm, Nová radnica, Dvorský pivovar, Mestská brána, osobné voľno 

 

 3.deň: raňajky, odchod k  Bodamskému jazeru, plavba trajektom do  Konstanz,  prehliadka mesta a návšteva ostrova   

   kvetov Mainau, kde sa rozkladá unikátna tropická záhrada. Kvety a kríky sú upravené do rôznych tvarov, predstavu- 

   jú zvieratá a predmety, súčasťou je motýlia záhrada, barokový zámok s fontánami,  presun k Rýnskym vodopádom,  

   najväčším svojho druhu v Európe, ubytovanie 

 

 4.deň: raňajky,  odchod na zámok  Neuschwanstein,  postavený na skalnom útese, najkrajší a najnavštevovanejší  zá-  

   mok v Nemecku, nazývaný tiež 8. divom sveta, prechádzka k priepasti, ubytovanie 

 

 5.deň: raňajky,  prehliadka romantického zámku  Linderhof,  ktorý je obklopený  krásnou záhradou a jeho stavba  bola 

    inšpirovaná francúzskou architektúrou. Trasa  ďalej  povedie cez Tirolské Alpy s nádhernou  panorámou a krásnymi   

    vyhliadkami, príchod do Zell am See–prehliadka: kostol sv. Hippolyta, veža Vogtturm, vychádzka okolo jazera, ktorú  

    je možné kombinovať  s plavbou loďou, alebo výstupom lanovkou na  Schmittenhohe,  odkiaľ je nádherný výhľad do  

    okolia a na vrcholky NP Hohe Tauren. Odchod na Slovensko, príchod  v neskorých večerných hodinách 

 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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