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Odjezdové pokyny pro Gymnázium Týn nad Vltavou
2-denní historicko – zeměpisná exkurze

Německo/Rakousko – Bavorsko/Salzburg termín: 8. - 9.června 2015
PROGRAM:
1.den: odjezd z Týna nad Vltavou od gymnázia v 5.30 hod, trasa přes České Budějovice a Salzburg 
do Německa.
Příjezd do Berchtesgadenu, odtud se vydáme místní kyvadlovou dopravou (zahrnuje slavný výtah) na 
„Orlí  hnízdo“ Hitlerovu čajovnu - Kehlsteinhaus do nadmořské výšky 1.834 m n.m. – odsud jsou 
krásné  výhledy  na  okolní  Alpy.  Po  obědě  návštěva  Obersalzbergu,  návštěva  nové  expozice, 
poodhalující temnou historii města, které si za své sídlo zvolili nejobávanější osobnosti 2. světové války, 
součástí expozice je část obnovených protileteckých krytů, odpoledne jezero Königsee – 8 km dlouhé 
jezero (možnost plavby na elektrických člunech po jezeře k ostrovu s kostelíkem sv. Bartoloměje).
Navečer ubytování v pensionu Sonnenhof v Eugendorfu (7 km od Salzburgu).

2.den:  po  snídani  odjezd  do  Salzburku (prohlídka  rodného 
města W. A. Mozarta, zámek Mirabell s překrásnou zahradou, 
Obilná ulička s rodným domem Mozarta, Residenční náměstí, 
Dóm,  pevnost  Hohensalzburg,  odpoledne  zahrady  zámku 
Hellbrunn s fontánami (zámek byl letním sídlem arcibiskupa).
V případě  špatného  počasí  návštěva  solného  dolu 
v Halleinu.  Odjezd do ČR v 15:00,  příjezd do Týna v cca 22 
hodin.

Doprava: mikrobus pro 32 osob, firma Kofl Vodňany 

Průvodce: pan Ing Jiří Šaman (přistoupí v Č. Budějovicích)

V ceně  zájezdu je zahrnuta doprava minibusem, doprava místním busem na Orlí hnízdo, 1x hotelové 
ubytování  (5x čtyřlůžkový pokoj a 3x třílůžkový pokoj), 1x snídaně, průvodce CK po cestě

Kapesné na vstupy a plavbu po jezeře 30 EUR (vybere průvodce v autobuse)

Všichni účastníci mají uzavřené cestovní pojištění na léčebné výlohy v zahraničí vč. storna zájezdu ze 
zdravotních důvodu. List na pojištění a kartičku České pojišťovny obdržíte od průvodce v autobuse.
S sebou si vezměte i kartičku pojištění své zdravotní pojišťovny v ČR. 

Před cestou si zkontrolujte platnost cestovního dokladu – pas nebo OP. 

Přejeme Vám šťastnou cestu a hezké zážitky kolektiv CK Quicktour
www.quicktour.cz
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