RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166

www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

Solná komora – SALCBURK – NP Berchtesgaden

Termín: 27. – 30. září 2017
Program:
1. den: odjezd z Karlových Varů v 6 hodin směr Regensburg – Passau do Rakouska

SOLNÁ KOMORA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Salzkammergut
nejvyhlášenější horská jezerní kotlina nevšední krásy (UNESCO), kdysi významná
těžbou soli, dnes hojně navštěvovaná turistická oblast:
* 40 jezer ledovcového původu: Attersee, Mondsee, Wolfgangsee, Traunsee či
Hallstätter See - východisko k dachsteinským jeskyním
* z letovisek zmiňme nekorunované letní hlavní město rakouské monarchie 2. poloviny
19. stol. Bad Ischl, Gmunden - konečná první koněspřežné dráhy na evropském
kontinentu, St. Wolfgang i.S. m oltářem od Michaela Pachera s nedalekým St. Gilgenem
(odsud pochází rod Mozartů) či Hallstatt proslavený keltskými nálezy, lázeňský statut má
i Bad Aussee. Oblasti dominuje téměř 3000 m vysoký Dachstein.
Návštěva regionu zahrne:
Gmunden, https://cs.wikipedia.org/wiki/Gmunden, nepsané hlavní město Salzkammergut krásné výhledy na okolní jezerní krajinu, keramické kašny, zvonkohra, vodní zámek Ort…
a symboly koněspřežné dráhy (radnice, zbytky nádraží) - cca hodinová vycházka
průjezd letovisky:
Traunkirchen, Bad Ischl (letní hlavní město Rakousko-Uherska)
Hallstatt, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hallstatt, malebné středisko slavné stejnojmenné kultury,
toulky mezi hroby místního hřbitova – „pobyt“ v hrobce je časově omezen a ostatky
nebožtíků mizí ve zdejší kostnici, nad letoviskem pravd.nejstarší solný důl na světě (sůl
se těžila již 3000 let př.Kr.) - prohlídka letoviska
Sankt Wolfgang i.S., nejdražší rakouské lázně!, kostel stejnojmenného jména s oltářem
od Michaela Pachera, operetní hotel Weisses Rossl - procházka po jezerním břehu
plavba lodí po jezeře Wolfgangsee ze St. Wolfgangu do St.Gilgenu (15:33 hod 3,80€
děti do 15 let, 7€ nad 15 let)
Sankt Gilgen, odtud pochází rod W.A.Mozarta, krátká prohlídka letoviska
dojezd do Salzburgu na ubytování

2. den: Eisriesenwelt, nejdelší ledová jeskyně na světě (42 km délky, návštěvnický okruh
cca 1 km dlouhý) o 30 000 m3 ledu v tloušťce až 20 metrů. Již cesta k jeskyni je
impozantní: místním autobusem (a nebo 20 minut pochodu vzhůru!) a následně nejprudší
lanovkou v Rakousku se sklonem až 50o… zbývá ještě poslední pěší úsek ke vstupu ve
výšce 1641 metrů a následná prohlídka při které překonáte 134 výškových metrů!
- dopolední prohlídka jeskyně s cestou ze a do Salcburku zabere min. 5 hodin, výše
vstupného s lanovkou (a bez místního autobusu) se nabízí za 17€
http://www.eisriesenwelt.at/en/general-information/prices.html

SALCBURK, http://www.salzburg.info/cs, čtvrté největší rakouské město (150 000 obyv.) leží na
severním úpatí Alp na řece Salzach - pro množství památek se někdy nazývá „Řím severu“.
Centrem starého města vede živá nákupní ulice Getreidegasse, je tu několik náměstí a kostelů.
Chrám sv. Ruperta (stavěl jej Santini Solari 1614–1657) byl prvním raně barokním dómem, jemuž
byl vzorem chrám sv. Petra a Pavla v Římě.
Františkánský kostel má unikátní barokní úpravy od J. B. Fischera z Erlachu, univerzitní kostel je
dílem stejného stavitele, klášter sv. Petra je pozoruhodný nádherným hřbitovem.
Z četných reprezentativních budov vyniká arcibiskupská a nová rezidence, festivalová budova a
další. Nad městem ční jedna z největších středoevropských pevností – Hohe Salzburg.
Na pravém břehu řeky Salzach se nachází kostel a hřbitov sv. Šebestiána (s mauzoleem
arcibiskupa Wolfa Dietricha, hrobkou Leopolda Mozarta a lékaře Paracelse). Za zmínku stojí i
výstavné zahrady Mirabell (J. B. Fischer z Erlachu) se stejnojmenným zámkem, dnes sídlem
magistrátu. Stojí zde i dům, kde bydlel největší zdejší rodák W. A. Mozart.
- prohlídka historického centra města od pevnosti přes centrum okolo domů W.A.Mozarta,
H.Karajana, Ch. Dopplera do centra a dále k Mirabeliným zahradám.
Haus der Natur, individuální návštěva jednoho z nejmodernějších objektů s propojením
ukázky živých exponátů a moderní techniky, vstupné 3,50€
Salzburg, Hangar 7 a 8, http://www.hangar-7.com/en/service-shop/contact-arriving/
podvečerní návštěva expozice historických letadel, vrtulníků pilotních vozů Formule 1
v autentickém prostředí salcburského letiště (zdarma)
- ubytování (stejné jako předchozí den),
- večerní město: toulky po náměstích, tržištích a pěších uličkách starého města.

3. den: Liechtensteinklamm, http://www.liechtensteinklamm.at/
jedna z nejhlubších soutěsek v Alpách: uslyšíte mocný řev vodopádu, skály pokryté
mechy, sporadické sluneční paprsky dopadající do jejího nitra☺ - prohlídka (3€)
Kaprun, https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/besucherzentren/kaprun/gruppen#!/tabs/tab-1-2
vyhlídkovým autobusem, pozemním výtahem a opět vyhlídkovým busem ve spleti
desítek tunelů na hráz druhé (vyšší - 2045 m) nádrže unikátního vodního díla, expozice o
ledu (10€ pro žáky do 15 let!, starší 14,50€)
alternativně Infocentrum NP Hohe Tauern v Mittersillu (5€ děti do 15 let, starší 7€)
Krimmelské vodopády, http://www.krimml.at - pěší túra podél tří stupňů nejvyšších
vodopádů ve střední Evropě (1€, cca 360 m výšky), příp. vodní hrátky v expozici o
různých podobách vody – interaktivní hry (kombinované vstupné 3€)
cesta přes 1 507 metrů vysoký průsmyk Gerlospass do Tyrolska
návrat na ubytování do Salzburgu, večerní město

4.den: národní park BERCHTESGADEN:
- něco se vzhledem k počasí či časové zátěži nestihne, pořadí cílů se může zaměnit:
Kehlstein, (1834 m) výjezd místním autobusem cca 1.000 výškových metrů a výtahem do
proslulé Hitlerovy čajovny: kultovní místo 2. světové války, výhledy, autentické sály pro
jednání a odpočinek, pokoj Evy Braunové – návštěva (do 14 let! 9,30€ bez další slevy!)
Dokumentation (Paměť národa), působivé muzeum, průřez nacistickou činností,
autentické projevy Hitlera, část muzea v bunkrech, videa a dobové fotografie – zdarma
Haus der Berge, http://www.haus-der-berge.bayern.de/ nedávno otevřené (2013) moderní
informační a vzdělávací centrum s interaktivními exponáty vás zavede do světa hor, které
zde vnímáte všemi smysly a to v srdci národního parku Berchtesgaden
- vstupné zdarma (ještě ověříme na webu nejednoznačné)
solný důl Berchtesgaden, atraktivní podívaná do světa těžby soli, různé dopravní
prostředky (důlní vlak, skluzavka, výtah, vor) - prohlídka dolu patří k NEJ cílům v
Berchtesgadenu (9€, dospělí 15€ / žádná sleva, ale opravdu SUPER!, český audioguide)
jezero Königssee - korzo k jezeru, vhodné místo pro nákup suvenýrů;
- variantně 3,4 km dlouhá vycházka na Malerwinkel - unikátní vyhlídka přes jezero na
nejdelší stěnu v Alpách (zdarma)
- odjezd přes Bavorsko s očekávaným příjezdem do Karlových Varů ve 22-23 hod.

Předpokládáná cena 4.800 Kč zahrnuje:
* autobusovou dopravu, http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php
* 3x ubytování v hostelu s bufetovou snídaní
* služby průvodce
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
¨ * pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
* infomateriály a sladké pokušení;
nezahrnuje vstupné do 11 objektů ve výši cca 60€! (návštěva 3 objektů je zdarma!)
a služby výše neuvedené.
Pozn.: často se za mládežníky v Rakousku považují osoby již do 14 /15 let, zkusíme vás omladit☺
- někde to však nemusí vyjít, zároveň některé vstupy nemusí vzhledem k počasí vyjít
- počítejte raději se sumou 60€ na vstupné☺… pravd. ušetříme
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Ubytování a stravování:
- 3x Meininger hotels Salzburg: http://www.meininger-hotels.com/de/gruppen/gruppenhotels/salzburg/
vícelůžkové pokoje se sociálním zařízením na pokoji, pro pedagogický doprovod
2lůžkové pokoje, bufetová snídaně
Platnost cestovních dokladů:
Na cestu je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz (do zemí EU); zkontrolujete si,
prosím, platnost vašich dokladů, měly by být platné minimálně po dobu plánovaného zájezdu a
ideálně 3 / někde 6 měsíců po jejím skončení pro případ, že se v cizině přihodí nečekaná událost
(např. dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém zařízení).
Vytvořte si dvě kopie cestovních dokladů, které mějte jak při sobě, tak i v elektronické podobě uložené
např. ve vaší emailové poště – někdy se tak vyhnete komplikacím při řešení nečekaných událostí.
V případě, že účastník zájezdu nebude mít platný cestovní doklad, nebude mu v případě pasové
kontroly umožněn vstup do země!
Cizinec na zájezdu, který nevlastní český pas, je povinen si zjistit u cizinecké policie, příp. Ministerstvu
zahraničních věcí ČR, zda je nutné si na cestu obstarat vízum – v případě, že si je nezajistí, může se
stát, že nebude vpuštěn na území daného státu.

Rozsah cestovního pojištění
V ceně zájezdu je cestovní pojištění od slovenské pojišťovny UNION Bratislava, a.s. ve variantě
pojištění B, viz http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf, které mj. zahrnuje:

1. pojištění léčebných výloh v zahraničí až do výše 4.000.000 Kč:
- zahrnuje mj. ambulantní ošetření vč. předepsaných léků, ubytování spolucestující blízké osoby ve
zdravotnickém zařízení, ošetření jednoho zubu, …24hodinový servis při pojistné události atd.

2. pojištění zavazadel:
jejich poškození, zničení, odcizení až do výše 10.000 Kč podle specifikace, náklady za nákup
náhradních oděvů a toaletních potřeb a na pořízení náhradního cest.dokladu v zahraničí.

3. pojištění odpovědnosti:
újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení až do výše 2.500.000 Kč, majetková újma na věci
nebo zvířeti (do 1.000.000 Kč), jiná majetková újma (500.000 Kč) a náklady na advokáta / náklady
kauce / celkem (max. 125.000 Kč).

4. úrazové pojištění:
trvalé následky úrazu (limit plnění 180.000 Kč), smrt v důsledku úrazu (90.000 Kč).

5. Pojištění zrušení objednaných služeb:
onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin až do výše 80 % stornopoplatku, max. 12.000 Kč /
osobu, celkem max. 36.000 Kč, dále úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby do výše 100 %
stornopoplatku, max. 12.000 Kč / osobu, celkem max. 36.000 Kč.

6. Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci:
vyhledávání osoby – pátrání, vysvobozování, přeprava až do výše 1.000.000 Kč.
V případě zdravotních potíží v zahraničí nejprve informujte svého vedoucího (např. učitele) a průvodce
zájezdu, který má u sebe veškeré doklady k pojištění a pomůže vám s řešením situace, popř.
kontaktujte asistenční společnosti pojišťovny UNION - EuroCrossAssistance: +420 2 9633 9644, příp.
+31 71 36 41 212.

Při běžných onemocněních a zdravotních problémech není nutné před návštěvou lékaře tuto
asistenční společnost kontaktovat, prokážete se lékaři pojistnou smlouvou nebo pojistnou kartou.
Ošetřující lékař může fakturu za ošetření poslat na adresu společnosti EuroCrossAssistence, která
účty jménem Union pojišťovny uhradí, nebo na adresu pojištěného, přičemž po předložení faktury
Union pojišťovna uhradí poplatek přímo na účet lékaře. Účty můžete uhradit i v hotovosti, přičemž po
předložení lékařské zprávy s uvedením diagnózy, způsobu léčby a data ošetření, lékařského předpisu
léků a originálu dokladů o zaplacení spolu s vyplněným formulářem „Oznámení škodní události“ vám
je Union pojišťovna proplatí.
Při vážnější pojistné události, když je nutná opakovaná návštěva u lékaře, hospitalizace nebo převoz
pojištěného či jeho ostatků, je třeba vždy kontaktovat asistenční společnost EuroCrossAssistance,
jejíž pracovníci jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a komunikují v českém jazyce, a
oznámit:
* číslo pojistné smlouvy nebo pojistné karty
* jméno, příjmení a datum narození pojištěného, kterému se stala pojistná událost
* datum a místo pojistné události
* popis, jak k ní došlo
* adresu a tel. číslo místa, na kterém se nachází kontaktní osoba – lékař, i s uvedením jeho jména.
Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou Union, a.s.; CK Toulky
Evropopu.cz jsou pouze prostředníkem smluvního vztahu

Orientační vstupné
Vstupné zpravidla nebývá zahrnuté v ceně zájezdu – účastníci si jej platí ze svého kapesného. Jeho
předpokládaná výše bývá vyznačena buď přímo u jednotlivých navštívených objektů, u kterých se
vstupné vyskytuje nebo souhrnně na závěr v odstavci cena nezahrnuje – jeho výše bývá orientační,
na místě
Doporučujeme provést výměnu valut již v ČR s přiměřenou rezervou (např. na stravu, nákup
suvenýrů, nepředvídané náklady) – v zahraničí obvykle valuty nakoupíte dráž a výměna může narušit
program celé skupině.

Nezapomeňte si vzít s sebou (doporučení):
* zmiňovali jsme již platný cestovní doklad a jeho kopii
* valuty vč. kovových mincí (WC, drobná útrata) a nějakou českou korunu pro zastávky v ČR, nákup
drobného občerstvení v autobusu, event. rezervu pro příp. směnu za cizí valutu v zahraničí
* léky, pokud nějaké pravidelně používáte v dostatečném množství, kartičku české zdravotní
pojišťovny
* vybavení do autobusu: deku, cestovní polštářek / krční límec, náhradní oblečení, pohodlnou obuv
* jídlo na cestu, event. trvanlivé potraviny /konzervy pro dlouhodobější konzumaci
* alternativní oblečení podle délky a cílového regionu, deštník / pláštěnku, sluneční brýle

Průvodce a řidič/i:
po celou dobu zájezdu se o vás bude starat průvodkyně Zdena Redererová, viz
http://www.toulkyevropou.cz/rederer.php a řidič/i dvorního dopravce BUDOS-BUS, s.r.o.,
http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php, se kterými bezpečně jezdíme již cca 20 let.

Na palubě autobusu dále účastníci zájezdu obdrží:
* infomateriály podle délky a cílové destinace, u vícedenních zájezdů zpravidla v deskách
* sladké pokušení: u dospělých vybraný šňaps, u dětí a mládeže čokoláda
* podle zájmu účastníků a možností obsluhujícího personálu se při delších přejezdech mohou promítat
naučné příp. relaxační filmy, event. DVD s cest s nahrávkou průvodce.

Kontaktní telefony pro případ akutní potřeby: 739 356 390 (po dobu zájezdu nepřetržitě)
CK Toulky Evropou.cz vám přejí příjemný pobyt na vaší cestě a bezpečný návrat do vašich domovů.

