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Salzburg-Praga Jarmark Bożonarodzeniowy

1 dzień: wyjazd z Długołęki o godz. 6:00, przejazd w kierunku Czech, przyjazd do Pragi, zwiedzanie
miasta z miejscowym przewodnikiem: Opera, Muzeum Narodowe, Plac Wacława, Rynek Staromiejski,
Ratusz, czas wolny na obiad, dalej Most Karola, Hradczany, Katedra św. Vita, Mala Strana oraz Kościół
Panny Marii Zwycięskiej z figurką praskiego Jezulatka. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień:  po śniadaniu przejazd w kierunku Austrii  (  około  400 km )  do niewielkiej  miejscowości
Oberndorf  koło  Salzburga,  gdzie  narodziła  się  najsłynniejsza  kolęda  świata"Cicha  noc",  po  raz
pierwszy  wykonana  podczas  pasterki  w  1818  roku.  Dalej  przyjazd  do  położonego  u  stóp  Alp
Salzburga. Przed  katedrą  uczestnictwo  i  czas  wolny  w  Jarmarku  Adwentowym,  gdzie  będziemy
chłonąć atmosferę zbliżających się świąt. Kiermaszowe stoiska oferują na sprzedaż piernikowe serca,
prezenty  gwiazdkowe,  ozdoby  choinkowe,  występują  zespoły  ludowe,  chóry  i  muzykanci.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień:  po śniadaniu przyjazd do Salzburga, spacer po jednym z najpiękniejszych miast Austrii  -
Stare Miasto, ogród i pałac arcybiskupi Mirabell, Getreidegasse - najstarsza i najpiękniejsza uliczka
miasta (pod nr 9 znajduje się Dom Mozarta), opactwo św. Piotra, romański kościół św. Ruprechta (XI
wiek),  Rezidenzplatz,  pomnik  Mozarta.  Możliwość  spędzenia  czasu na  świątecznych  zakupach  lub
spacerach po wspaniale udekorowanych uliczkach i  placach miasta.  Salzburg jest piękny o każdej
porze roku, ale najpiękniejszy jest bez wątpienia w okresie adwentu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Czech do Czeskich Budziejowic ( około
250  km  ),  krótki  spacer  po  uroczym  Starym  Mieście  z  zachowanym  średniowiecznym  układem
urbanistycznym. Jego centrum stanowi Rynek o bokach długości 133 metrów, z fontanną Samsona
pośrodku i ratuszem  oraz katedrą św. Mikołaja. Czas wolny na obiad, dalszy przejazd przez Czechy do
Polski, powrót do Długołęki około północy ( trasa około 400 km ).

Cena zawiera:

          transport komfortowym autokarem

 3 noclegi: jeden w Pradze oraz dwa w okolicach Salzburga, pokoje 2,3,4 osobowe 
 3 śniadania, 3 obiadokolacje
 opiekę licencjonowanego pilota
 przewodnika lokalnego po Pradze i Salzburgu
 ubezpieczenie NNW i KL ( Signal Iduna )
 opłaty drogowe, parkingi
 bilety wstępu: kościoły w Pradze, Salzburgu, Oberndorf, Czeskie Budziejowice oraz Dom 

Mozarta w Salzburgu

Cena:  1000 oraz 50  Euro/os.                                                             Termin: 26-29.11.2021                 


