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LINZ – SALZBURG – MNÍCHOV - PASSAU 
 

   
 

TERMÍN:  
Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 185 €  

 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so  

sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

PROGRAM: 

              1.deň: odchod zo Žiliny  v skorých  ranných hodinách, príchod do Linzu, prehliadka mesta, ktoré bolo v ro- 

               ku 2009 vyhlásené za hlavné európske mesto kultúry, návšteva ARS  ELECTRONICA „ Múzea budúcnos- 

               ti“ – jedinečné vedecké centrum, kde získate množstvo poznatkov z rôznych oblastí. Pokračovanie do Salz- 

               burgu, prehliadka: Hohensalzburg,  najväčší hradný komplex v strednej Európe, Rodný dom a Dom Wolf- 

                ganga A. Mozarta, Salzburský chrám, najznámejšia sakrálna stavba mesta, zámok Hellbrunn, považovaný 

               za najkrajšiu renesančnú stavbu Alpského pohoria s priľahlou Z00 a parčíkom s fontánami, jaskyňami a fi- 

                gúrkovým divadlom, múzeum Haus der Natur, kde nájdete 40 akvárií so zaujímavými rybami a žralokmi, 

                60 terárií naplnených exotickými živočíchmi, ubytovanie 

 

               2.deň: raňajky, dokončenie  prehliadky  Salzburgu, odchod do Mníchova, prehliadka: historické centrum s 

               pešou zónou, nám. Marienplatz, v stredoveku známe soľným a obilným trhom. Gotický kostol Panny Má- 

               rie so svojimi cibuľovitými kupolami, nezameniteľný symbol mesta z 15 st.,Stará a Nová radnica so zvon- 

               kohrou, kostol  Peterskirche, najstarší kostol v centre mesta, Frauenkirche -najznámejšia budova v centre, 

               bazilika Theatinerkirche či kráľovský palác Residenz, najznámejší hostinec na svete - Dvorný pivovar, ba- 

               vorské Národného múzeum, jedno z najväčších a najstarších múzeí vedy a techniky na svete, Stará obrazá- 

               reň s najväčšou zbierkou obrazov od Petra Paula Rubensa, Nová obrazáreň s dielami moderných maliarov, 

               najmä francúzskych impresionistov. Zaujímavé sú aj expozície múzeí BMW či Múzeum prírodných vied a 

               technológií. S  Mníchovom sa spájajú aj slová futbal a olympijské hry. Známy je aj olympijský  komplex a 

               štadión so zaujímavou strechou - pamiatka na letné olympijské hry v r. 1972, ubytovanie 

 

               3.deň: raňajky, dokončenie prehliadky Mníchova, osobné voľno, ubytovanie 

 

               4.deń: raňajky,odchod do Passau, ktoré je nazývané mestom troch riek .Vlievajú sa tu Dunaj, Inn a Ilz, zvlášt- 

               nosťou je, že Dunaj tu má 3 farby. Prehliadka mesta: Dóm sv. Štefana s organom  najväčším  na  svete, histo- 

               rické  nám. Rathausplatz, Glasmuseum –  zbierka viac  ako  30 tis. kusov českého  skla, vraj najväčšia na sve- 

               te, Domplatz, kláštor Niedernburg, kostol  sv. Kríža, kláštor Mariahilf, osobné voľno, odchod na Slovensko 

 

kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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