
        
                                                                                           Brodno 50, 010 14  Žilina, 0949 144833 

                                                                                                   cktrip@zoznam.sk, www.cktrip.eu 
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MAUTHAUSEN   -  KONCENTRAČNÝ TÁBOR      

SOĽNOHRADSKO, HITLEROVE ORLIE HNIEZDO, SALZBURG 

     

TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky 

CENA:  139 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných km. 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách. Po príchode do Rakúska prehliadka koncentračného tábora Mauthausen, kde 

v priebehu 2. sv. vojny zahynulo vyše 119 tis. väzňov. Patril k najhorším nacistickým likvidačným táborom, kde ľudia zomierali 

v neľudských podmienkach a splynovaním. Bývali väčšinou pod otvoreným nebom, určení na vyhladenie prácou a zaznamenali sa aj 

prípady kanibalizmu. Do povedomia celej Európy vstúpil Mauthausen ako vyhladzovací tábor, ktorý mal povesť najhoršieho miesta na 

zemi. Nacisti sa tu vyžívali v mučení a zabíjaní väzňov, ktorí boli likvidovaní zastrelením, na šibenici, v plynovej komore, v elektric-

kých drôtoch, petrolejovými a benzínovými injekciami vpichovanými do srdca, zhadzovaním zo skaly. Zomierali na epidémie spôso-

bené katastrofálnymi hygienickými podmienkami, hladom a vyčerpaní prácou v kameňolome. Nacistický režim tu väznil hlavne ideo-

vých, politických protivníkov, umelcov a židov z 26 štátov, ktorých návrat bol nežiadúci. Svoj ťažký osud si tu odžilo až 200 tis. väz-

ňov, ktorí museli čeliť neľudskému zaobchádzaniu. Jedným z najobávanejších miest v Mauthausene boli strmé Schody smrti, po kto-

rých väzni museli bez odpočinku vynášať 50-kilogramové nahrubo vytesané žulové kvádre /podľa nacistickej evidencie väzni v dôs-

ledku permanentného hladu dosahovali priemernú váha 40 kilogramov/. Stačilo, aby sa jeden pošmykol, a potom ako domino popadal 

celý rad uväznených. 

        Prejazd čarovnou oblasťou Soľných jazier, prehliadka Salzburgu, mesta, ktorého historické centrum patrí k pamiatkam Unesco, nazý-

vaného Rímom severu – Mozartov dom, Residenplatz so starobylými budovami, Dóm, Getreidegasse s cechovými štítmi, pevnosť Ho-

hensalzburg s nádherným výhľadom do okolia, zámok Mirabell s prekrásnymi záhradami, fontánami, sochami a kvetinovými mozaika-

mi.., ubytovanie. 

 

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

tupnené bunkre/. Orlie hniezdo bolo vybudované pri príležitosti Hitlerových päťdesiatych narodenín, slúžilo ako horské útočisko pre 

Hitlera a jeho najbližších spolupracovníkov. 

Pokračujeme prehliadkou unikátnej soľnej bane Salzbergwerk Berchtesgaden, najstaršej aktívnej soľnej bane v Nemecku. Každoročne 

ju navštívi cez 350 tisíc turistov. Prehliadka začína oblečením kombinézy, následne nasadnutím do malého vláčika, ktorý vás prevedie 

takmer 1,5 km trasou. V úžasnej laserovej multimediálnej šou sa dozviete príbehy o ťažbe soli, absolvujete peší „jaskynný“ zostup k 

mysticky osvetlenému soľnému jazeru, ktoré preplávate na loďke, vyskúšať si môžete aj zábavnú banícku šmykľavku, kúpiť nejaký su-

venír. 

Odchod na Slovensko, zastávka v malebnom mestečku Gmunden na brehu jazera Traunsee, presláveného soľnými kúpeľmi, výrobou 

keramiky, historickými domami s krásnou kvetinovou výzdobou. Na radnici je originálna zvonkohra z keramických zvončekov rôz-

nych veľkostí. Možnosť prehliadky rozprávkového, legendami opradeného jazerného hradu Ort. 

 

Príchod na Slovensko v neskorých nočných hodinách. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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