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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 
ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

HITLEROVE  ORLIE  HNIEZDO, 
TRI  LABUTIE  ZÁMKY, SALZBURG  A  SOĽNOHRADSKO 

     
Ľudovít II. Bavorský vstúpil do dejín predovšetkým ako veľký mecenáš umenia. Bol považovaný za duševne chorého 

a jeho smrť je dodnes opradená tajomstvom.... Postaral sa však o výstavbu najkrajších zámkov v Nemecku. 

TERMÍN: 4.-8.9.2019 
CENA: 225 € 

          V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  
Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

PROGRAM: 

1.deň: odchod z Čadce – smer Žilina v ranných hodinách, možnosť nástupu po Bratislavu, tranzit cez Rakúsko s pravi-

delnými bezpečnostnými a hygienickými prestávkami do čarokrásnej oblasti Soľných jazier, kraja nádherných ľadov-

cových jazier, idylických hôr a horských masívov, cesta úchvatnou krajinou - strmé steny masívu Dachstein, Hall-

stattské jazero, 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. Prechádzka kúpeľným mestečkom Bad 

Ischl – letné sídlo Habsburgovcov a milované sídlo cisárovnej Sissi, prehliadka historického Salzburgu – mesta, 

ktorého nádherné centrum patrí k pamiatkam Unesco, nazývaného Rímom severu - Mozartov dom, Residenplatz 

s impozantnými budovami, Dóm, zámok Mirabell s prekrásnymi záhradami, fontánami, sochami a kvetinovými mozai-

kami, ubytovanie. 

 

2.deň: raňajky, odchod do národného parku Berchtesgaden, ktorý patrí k najkrajším miestam v Európe, odvoz unikát-

nou vyhliadkovou cestou z Obersalzbergu k Hitlerovmu Orliemu hniezdu do výšky 1.834 m s nádherným výhľadom na 

alpské velikány. Prejazd tunelom do útrob hory Kehlstein, presun pôvodným výťahom na vrchol, možnosť návštevy 

dokumentačného strediska /história nacizmu, sprístupnené bunkre/. Orlie hniezdo bolo vybudované pri príležitosti 

Hitlerových päťdesiatych narodenín, slúžilo ako horské útočisko pre Hitlera a jeho najbližších spolupracovníkov. Jaze-

ro Konigsee, unikátne svojou zelenou farbou – odrazom okolitých hôr, podľa záujmu plavba loďou ku kostolíku sv. 

Bartolomeja, návrat do Salzburgu, dokončenie prehliadky, pevnosť Hohensalzburg s nádherným výhľadom do okolia. 

 

3.deň: raňajky, k jazeru Chiemsee, ktoré je vďaka svojej veľkosti nazývané „Bavorské more“, plavba na ostrov Herre-

ninsel, prehliadka honosného zámku Herrenschiemsee, ktorý nechal postaviť Ľudovít II., mal byť vernou kópiou fran-

cúzskeho Versailles, vo svojej neskutočnej nádhere ho dokonca prekonáva. Ohromia vás prepychové komnaty, očaru-

júce záhrady s fontánami a sochami, návrat do Salzburgu. 

 

4.deň: raňajky, odchod do Bavorska, krátka zastávka v Ettale s benediktínskym kláštorom, svetoznámym barokovým 

kostolom a výrobou jedinečného likéru. Prehliadka rozprávkového zámku Ľudovíta II. - Neuschwanstein, postaveného 

na skalnom útese Bavorských Álp, ktorý je najkrajším a najnavštevovanejším zámkom v Nemecku. Pre odvážnych 

ponúka možnosť prejsť sa po jednom z najdlhších peších visutých mostoch na svete. Je vo výške 110 m nad zemou, dl-

hý 403 m. Novogotický zámok Hohenschwangau, kde Ľudovít II. prežil svoje detstvo a časť mladosti, podvečer od-

chod na Slovensko. 

 

5.deň:.príchod v skorých ranných hodinách. 
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