Adventní Salzburg + PRŮVOD ČERTŮ (autobusem z Prahy)
1.12. - 1.12. 2018

1 350,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/26617/

Specialista:

Kateřina Julinková, +420 777 636 788, julinkova@radynacestu.cz

Adventní zájezd s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější z předvánočního Salzburgu a užijete si
nezapomenutelný průvod čertů. Zhlédnete Mozartův rodný dům, projdete se zahradami zámku Mirabell a vychutnáte
si vánoční punč či tyrolský špek. Prožijte s námi kouzlo rakouských Vánoc, poznejte adventní Salzburg a nenechte si
ujít pověstné čerty!

Na co se můžete těšit
vánočně nazdobené centrum Salzburgu
majestátní zámek Hohensalzburg
voňavé adventní trhy i pravé Mozartovy koule
nezapomenutelný až strašidelný čertí průvod

Co už máte v ceně?
autobusovou dopravu
služby průvodce
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
pojištění
vstupné do navštívených objektů

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si
na hotelu uschovat zavazadla.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné do památek pro zájemce:
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pevnost Hohensalzburg 12 €
Mozartův rodný dům 10 €
Mozartův dům 10 €
Přírodovědné muzeum 8 €
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Co vše zažijete: den po dni
Sobota 1. prosince: Po příjezdu do Salzburgu prohlídka centra města s průvodcem a poté volné odpoledne, které
můžete strávit na adventních trzích či prohlídkou místních muzeí a jiných památek. Pokud neutečete před pekelníky z
tradičního čertího průvodu, ve večerních hodinách odjezd zpět do Prahy.
V ranních hodinách, přibližně v 5:00 h, odjezd z Prahy.
Prohlídku nádherného barokního města Salzburg, o kterém se právem tvrdí, že je po Vídni druhým nejkrásnějším městem
Rakouska, začneme s průvodcem v pevnosti Hohensalzburg, na kterou se dostaneme více než sto let starou lanovkou. Pevnost,
vybudovaná již v 11. století, je největší dokonale zachovanou pevností ve střední Evropě. Odtud se nám naskytne působivý výhled
na celé město.
Prohlídka tohoto "Říma severu", jak se Salzburgu přezdívá, bude vést přes malebné vánočně vyzdobené uličky a dokonale
upravené zahrady zámku Mirabell, které byly vytvořeny podle návrhů slavného barokního architekta Fischera z Erlachu. V
zahradách uvidíme Pegasovu kašnu, kterou zdobí čtyři mramorová sousoší ztělesňující vodní živly, přírodní divadlo Heckentheater
nebo barokní sošky trpaslíků.
Následovat bude procházka historickým centrem, které je zapsáno na seznamu UNESCO. Na slavné obchodní třídě
Getreidegasse přišel roku 1756 v domě č. 9 na svět nejznámější salzburský rodák W. A. Mozart. Zájemci budou moci navštívit
muzeum v jeho rodném domě, kde je možné si prohlédnout řadu dokumentů, dopisů a portrétů skladatele i jeho rodiny. Náměstí
Domplatz nás ohromí velkolepým salzburským chrámem zasvěceným patronům země sv. Rupertovi a sv. Virgilovi, jehož fasáda a
mohutná kopule jsou typickými příklady raného baroka.
Naší další zastávkou bude Rezidenční náměstí, na kterém se nachází budova tzv. Rezidence, původní biskupské sídlo a chlouba
barokní architektury, na níž se nachází oblíbená zvonkohra se 35 zvony odlitými v belgických Antverpách.
Po prohlídce nás čeká návštěva adventního trhu Christkindlmarkt v historickém centru Salzburgu. Zdejší adventní trhy
patří k nejkrásnějším v Evropě a každoročně je navštíví mnoho návštěvníků z celého světa. Zde si vychutnáme pravou vánoční
atmosféru s punčem a vánočním cukrovím, marcipánem, praženými kaštany, jablky v cukrové polevě na špejli, tyrolským špekem a
samozřejmě s mozartovými koulemi a mnoha jinými dobrotami.
Večer tradiční průvod čertů. Velkolepé shromáždění horských čertů. Čertovské řádění se dědí z generace na generaci, stejně jako
obdivuhodné detailně vyřezávané masky z lipového nebo borového dřeva. Na masky se upevňují pravé beraní, mufloní, kamzičí
nebo jelení i kozí rohy, které mohou být až metr dlouhé. Rohatí krasavci jsou opravdu strašidelní, takže jestli se někdo bojí našich
českých čertů, setkání s těmi rakouskými pro něj bude náročná "stezka odvahy". Hrozivé masky, hlučné řinčení řetězů a
zvonců, jekot a řev za doprovodu pyrotechnických efektů je nezapomenutelným zážitkem.
Po skončení průvodu odjezd zpět do ČR a předpokládaný návrat v pozdních nočních hodinách.
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