LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

RAKOUSKO
DUBEN 2019 - ŘÍJEN 2019
INDIVIDUÁLNÍ DOVOLENÁ NA KOLECH PO SOLNÉ KOMOŘE
S GARANCÍ REALIZACE ZÁJEZDU OD 2 OSOB

ITINERÁŘ ZÁJEZDU:
01. den: Salzburg
Individuální příjezd. Ihned Vás okouzlí
jedinečné obrysy pevnosti, domu a kostelních
věží. Místní kavárny v romantických uličkách,
Vás budou zvát na jablečný štrůdl a Mozartovy
koule.

05. den: Attersee - Mondsee (cca 33 km)
Z okolí Atterse pochází slavná malba Gustava
Klimta "die Kirche von Unterach". Dále
pokračujete v cestě ke klenotu oblasti Solné
komory - Mondsee, které svůj název záskalo
díky svému půlměsíčnímu tvaru.

02. den: Salzburg - Wolfgangsee (cca 45 km)
Dnes opustíte prostředí Salzburgu. Cestou k
jednomu z nejteplejších rakouských jezer Mondsee, budete míjet zámek Leopoldskron.
Dále Vás již zdálky bude vítat silueta známé
Mozartovy vesničky - St. Gilgen. Večer se
můžete projít podél břehů jezera a vyzkoušet
např. jednu z místních restaurací.

06. den: Mondsee - Trumer Seeland (cca 46
km)
Dnes se vypravíte podél jezera Mondsee a jeho
okolí, dále kolem Irrsee až k jezerům Trumer
See. Milovníci dobrého piva si nemohou nechat
ujít příležitost navštívit starý pivovar s tradicí.

03. den: Wolfgangsee - Traunsee (cca 41 km)
Dnešní den začíná plavbou po jezeře
Wolfgangsee. Projděte se po okolí, než se opět
vydáte dále - do Bad Ischl a k Traunsee.
04. den: Traunsee - Attersee (cca 40 km)
Traunsee je označováno jako vstupní brána do
kraje Salzkammergut (= Solné komory), nabízí
návštěvníkům řadu možností, jak strávit
dovolenou. Zajímavou atmosféru objevíte také
v městečku Gmunden. Zde můžete navštívit
keramickou dílnu nebo slavný zámek Ort. Dále
trasa pokračuje k Attersee.

07. den: Trumer Seeland - Salzburg (cca 46
km)
Jezera Trumer své návštěvníky přímo vybízejí
ke skoku do chladivé vody, předtím, než se
pokračuje dále do Salzburgu.
08. den: Salzburg
Individuální odjezd nebo možné prodloužení.
Okružní cesta na kole je možná denně od
dubna do října. Možnost pronájmu také
elektrokola. GPS je k zdarma k dispozici.
Přenocování jsou realizovaná v lokálních
hotelích.

Celková cena na osobu: od 17.900,- Kč
Celková cena zahrnuje:
Ubytování na 7 nocí vč, snídaně,
Pronájem kola na celou okružní cestu,
Taška na kolo / na pokoj,
Výlet na lodi na Wolfgangsee,
Občerstvení v Bad Ischl,
Přeprava zavazadel,
Mapy a infomateriál,
Zákonné pojištění CK Luxury Travel s.r.o.
proti úpadku ve znění zákona 159/99 Sb.

Celková cena nezahrnuje:
Dopravu do destinace,
Pobytovou taxu, která je splatná na místě v
hotelu,
Cestovní a storno pojištění.

INFORMACE A REZERVACE:
Tel.: +420 234 802 215
Email: info@luxury-travel.cz

