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Vybraná TOP high-lites SALCBURSKA a Solné komory 
(variantně jeden den v národním parku Berchtesgaden) 
 
 
 

Průvodcem Vám bude RNDr. Miroslav Hrdlička, spoluautor prvního průvodce po Salcburku a 
okolí z roku 1992, nakladatelství Olympia, http://www.toulkyevropou.cz/publikace.php 
 

 

Program:                                                           Termín: pátek 16. – neděle 18. října 2020                                               
1. den: odjezd z Postoloprt v 5:00 hodin, Prahy-Zličína okolo 6. hodiny, transfer do Rakouska 

 
 

Gollingské vodopády (4€) 76 metrů vysoký je velkolepou podívanou a atrakcí                     
Salcburska – námět mnoha malířů především z období romantismu 19. století  
 
 

divoká soutěska Salzachklamm: (2,40€) vody řeky Salice se ztrácejí ve vápenci v hloubce 
přes 80 metrů a dosahují zde šířku pouhých 2-3 metry  
 
 

zámek Hellbrunn a jeho vodní hrátky, kterými se návštěvníci již přes 400 let baví po 
knížecím způsobu při prohlídce parku 
- prohlídka vodního světa (12,50€ / 10.50€ skupinové)  
- nebo jen korzo po zámeckých parcích okolo honosné předměstské vily, která patří            
  k nejkrásnějším příkladům manýristické architektury severně od Alp (zdarma) 
-  odjezd na ubytování do Pensionu Sonnenhof v Eugendorfu,    
- možnost individuální večeře v sousední restauraci, ale je nutné ji závazně objednat! 

2. den: Poznámka: program 2. dne je variantní dle aktuální možnosti návštěvy Německa;   
 
 
 

A (pravděpodobnější) varianta: 
 
 
 

Salzburg Open-Air Museum      
v Grossgmain, stovka autentických 
historických budov, které vyprávějí 
příběhy zemědělství, venkovských 
řemesel posledních šesti set let: 
nechybí farma, mlýn, pivovar, 
venkovská škola nebo elektrárna 
 (skupiny 20 a více osob 9€)  



SALCBURK, Řím severu, jeho kulturní a přírodní zákoutí, http://www.salzburg.info, 
rozšířená prohlídka centra města od Mirabeliných zahrad, okolo domů W.A.Mozarta, 
H.Karajana, Ch. Dopplera do centra: toulky po náměstích, tržištích, pěších uličkách a 
náměstích starého města: 
* pro zájemce lanovkou na pevnost Hohensalzburg, http://www.salzburg-ag.at (12,90€) 
prohlídka knížecích komnat, Hradní a Rainerovo muzeum, výhledy na město a Alpy  
* Red Bull Hangar 7 na salcburském letišti – mistrovské dílo architektury a zdařilá 
kombinace hangáru pro letadla, umělecké galerie, vybraných gastro zážitků a 
technických podniků (grátis) 
* kam za odpočinkem a nákupy: průvodce doporučí slavné a jedině pravé Fürstovy koule 
(ve stříbrném obalu!), na kávu / za kavárenskou nostalgií zajdeme Café Thomaselli. 
 
 

Oberndorf, místo, kde poprvé zazněla nejslanější vánoční píseň Tichá noc; působivá 
atmosféra hraniční vesnice s výhledem přes meandr řeky Salice do sousedního 
Bavorska https://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%A1_noc 
odjezd na ubytování do Pensionu Sonnenhof v Eugendorfu (jako předchozí noc)    

B varianta   Národní park BERCHTESGADEN A SALZBURG: den nabitý k prasknutí 
- něco se vzhledem k počasí či časové zátěži nestihne, pořadí cílů se může zaměnit: 
 
 

likérka Enzian exkurze spojená s ochutnávkou a možnost nákupu (zdarma) 
 
 

solný důl Berchtesgaden, Zdroj, atraktivní podívaná do světa těžby soli, různé dopravní 
prostředky (důlní vlak, skluzavka, výtah, vor), prohlídka dolu je po nákladné rekonstrukci a 
patří k NEJ cílům Berchtesgadenu (16€, ale SUPER! český audioguide) 
 
 

jezero Königssee, korzo k jezeru, nákup suvenýrů; malé muzeum Romi Schneider nebo 
vycházka na Malerwinkel s unikátní vyhlídkou na nejdelší stěnu v Alpách (zdarma) 
 
 
 

Poznámka: Kehlstein, Zdroj (1834 m) objekt proslulé Hitlerovy čajovny, kultovní místo 
2.světové války s výhledy je aktuálně pro veřejnost uzavřen. 
 
 
 

SALZBURG, odpolední a večerní, program viz výše 
odjezd na ubytování do Pensionu Sonnenhof v Eugendorfu (jako předchozí noc)    

 
 



 
3. den: po snídani odjezd směr SOLNÁ KOMORA, http://www.salzkammergut.at,  
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: 
 
 

Sankt Gilgen, odtud pochází rod W.A.Mozarta, krátká prohlídka letoviska 
plavba lodí po jezeře Wolfgangsee ze St.Gilgenu do St. Wolfgangu (7,70€) 
 
 

Sankt Wolfgang i.S., nejdražší rakouské lázně!, kostel stejnojmenného jména s oltářem 
od Michaela Pachera, operetní hotel Weisses Rossl, procházka po břehu jezera, káva… 
 
 

Gosauská jezera, cca hodinová vycházka okolo Předního Gosauského jezera s výhledem 
na masív horské skupiny Dachsteinu 
 
 

Hallstatt, malebné středisko slavné stejnojmenné kultury, hroby na hřbitově jsou časově¨ 
omezeny a ostatky nebožtíků mizí v místní kostnici, nad letoviskem pravd. nejstarší solný důl 
na světě (sůl se těžila již 3000 let před Kristem) 
cestou zpět průjezd lázeňskými městy Bad Ischl a Gmunden 
návrat do Postoloprt a dalších míst pozdě v noci – cca 23. hodina!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena 3.600 Kč zahrnuje:  
* autobusovou dopravu  
* 2x ubytování v hotelu / penzionu v okolí Salzburgu se snídaní  
* služby průvodce a infomateriál sladké pokušení 
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf 

* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php. 
 
 
 
 

Cena nezahrnuje vstupné a služby výše neuvedené.  
Doporučené kapesné na vstupné, stravné a suvenýry začínám min. na 50€. 
 
 

Změna programu vyhrazena – ceny vstupného 2019 / internetu nebo přímých rezervací. 
 


