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A ZUGSPITZÉTŐL A ZILLERTALI-ALPOKIG     6 NAP / 5 ÉJSZAKA 
barangolás Bajorországban és Tirolban   9. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
 
A Fehérvár Travel legnépszerűbb programjai közé tartoznak a „Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I-II.” fantázianevű csillagtúrák. 1997 óta több 
mint 400 csoportot bonyolítottunk le sikeresen. 
Bajorország déli része és Tirol Európa legszebb régiói közé tartoznak. Van errefelé számos rangos látnivaló, melyek az alapprogramból 
kimaradtak időhiány miatt, ezeket szeretnénk megmutatni utasainknak egy másik alpesi program keretében. Szállásunk az osztrák Alpok 
egyik meseszép völgyében lesz. 

1. nap: Burghausen, Altötting 
Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pályaudvartól. Utazás a Tatabánya – 
Győr – Hegyeshalom – Linz útvonalon Burghausenbe, mely az osztrák-német határfolyó, a Salzach német (bajor) oldalán fekszik. A városka nagy 
nevezetessége a középkori vár, mely több mint 1 km-es hosszúságával Európa leghosszabb erődítménye. A maga nemében egyedülállónak számító 
várkomplexum tornyokkal erősített falaival, lakó- és gazdasági épületeivel, várárokkal, felvonóhíddal a középkori várépítészet kimagasló példája.  
Séta a várkomplexum területén, gyönyörködés a panorámában, majd továbbutazás a közeli Altöttingbe. A legjelentősebb német zarándokhely világhírét 
egy XV. századi csodának köszönheti. Séta a szép kisvárosban, látogatás a csoda helyszínén, az Isteni Kegyelem kápolnájában. 
Az esti órákban érkezünk meg a tiroli szállodába, amely az osztrák Alpok egyik legszebb völgyében, a Zillertalban található, egy hangulatos alpesi faluban 
(5 éj). 
2. nap: Mayrhofen, Hintertux (nyári sípályák), Kitzbühel 
Barangolás a Ziller-völgyben. Délelőtt a völgy fő településével, Mayrhofennel ismerkedünk, melyet hatalmas hegyek vesznek körül. Séta a bájos 
kisvárosban, közben az Európa-házban megnézzük a Zillertali-Alpok geoplasztikáját (makettjét). A Zillertali-Alpok legmagasabb csúcsai 3500 méter 
körüliek. 
Mayrhofenből egy vadregényes völgyön keresztül érjük el Hintertux szállodatelepülést a völgy végén, közelében egy szép vízesés zúdul le. Hintertux 
felett Ausztria egyetlen olyan sípályarendszere található, ahol az év minden napján lehet síelni egy gleccseren. 
Kabinos felvonóval lehetőség lesz felmenni 2100 vagy 2650 vagy akár 3250 méteres magasságba. A nyári sípályák 3250 méteres magasságból indulnak, 
és általában a kabinos felvonó alatta lévő állomásáig, 2650 méterig lehet lesíelni. Aki csak 2100 méterig megy, annak is nagy élményben lesz része, 
hiszen az alpesi táj szépsége talán ebben a magasságban élvezhető a legjobban. 
A kora délutáni órákban visszatérünk a szállodába, majd az érdeklődőkkel kirándulást teszünk Tirol híres nagyvilági üdülőhelyére, Kitzbühelbe. Ausztria 
egyik legfontosabb téli sportközpontjának óvárosa a késő középkorba viszi vissza a látogatókat (patinás, szép polgárházak; műemléktemplomok; 
városkapuk stb.). 
3. nap: Ambras-kastély, Hall in Tirol, Achensee 
Utazás az Inn alpesi völgyében Innsbruck, a tiroli főváros irányába. Innsbruck mellett, egy hegyoldalban építtette fel II. Ferdinánd tiroli főherceg pompás 
reneszánsz kastélyát a felesége számára. A gyönyörű parkban elhelyezkedő kastély Tirol leglátogatottabb nevezetességei közé tartozik. Ízelítő a 
látnivalókból: nagyszabású fegyvergyűjtemény, dísztermek, díszudvar, XVI. századi fürdőszoba, Habsburgok portrégalériája, műkincsek és csodák 
(kuriózumok) galériája stb. Ez utóbbi igazi különlegesség, amilyet csak nagyon kevés helyen lehet látni a világon. 
A déli órákban egy műemlékvárossal ismerkedünk. Hall in Tirol a késő középkorban gazdaságilag jelentősebb volt Innsbrucknál, ekkor épült gyönyörű 
óvárosa, melynek pompás épületei a város egykori dicsőségét hirdetik. 
A mai napi kirándulás lezárásaképpen lehetőség lesz sétahajózásra Tirol legnagyobb és legszebbnek tartott taván, az Achensee-n. A 9 km hosszú, 
néhány száz méter széles tó a norvég fjordokra emlékeztet, mindkét oldalról hegyóriások veszik körül. 
4. nap: Zugspitze, Eibsee, Garmisch-Partenkirchen, Ettal 
Egész napos kirándulás a Bajor-Alpok legmagasabb kiszögelléseihez. Az osztrák-német (tiroli-bajor) határon lévő Zugspitze nemcsak Bajorországnak, 
hanem egész Németországnak a legmagasabb csúcsa (2962 m). Lehetséges mind az osztrák, mind a német oldalról felvonóval felmenni a csúcsra, 
ahonnan jó időben az Alpok egyik legszebb körpanorámájában lehet gyönyörködni.  
A hegy „meghódítása” után pihenőt tartunk a Zugspitze lábainál elterülő, kristálytiszta vizű, meseszép tónál, az Eibsee-nél. Ezt követően séta következik a 
szomszédos Garmisch-Partenkirchenben, mely Németország elsőszámú téli üdülőhelye. Itt rendezték 1936-ban a téli olimpiai játékokat. A szép fekvésű 
város gyönyörű festett házaival elbűvöli a turistákat. 
A nap zárásaként még átruccanunk a közeli Ettalba, ahol megnézzük az ősi bencés rendi kolostor pompás barokk templomát. 
5. nap: szabad nap az Alpokban, Schwaz 
Szabadidő, lehetőség különböző programokra: túrázás, séták, kerékpározás, strandolás, felvonózás stb. Az idegenvezető természetesen segítséget nyújt 
a programválasztásban. A nap folyamán az érdeklődőket az autóbusz beviszi Schwaz városkába, ahol lehetőség lesz egy sétára a szép történelmi 
városközpontban. 
6. nap: Herrenchiemsee kastélya 
Búcsú Tiroltól, utazás hazafelé Bajorországon keresztül. Útközben megállunk a hangulatos Prien városkában, a bajor tengernek is nevezett Chiem-tónál. 
Lehetőség lesz hajóval átkelni az Urak szigetére, ahol II. Lajos bajor király híres kastélya található. Ezt a fényűzően berendezett palotát a hóbortos uralkodó 
a Versailles-i kastély mintájára építtette, hiszen nagy tisztelője, rajongója volt a francia királyoknak.  
A kastély megtekintése után visszahajózunk Prienbe, és indulunk hazafelé a Salzburg – Linz – Bécs – Hegyeshalom – Győr – Tatabánya útvonalon. 
Érkezés Budapestre és Székesfehérvárra a késő esti órákban. 

Figyelem: A napok sorrendje a nyitvatartások és az időjárás függvényében felcserélődhet. 
 

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata). 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 5 éjszaka egy szép fekvésű, színvonalas, 3 csillagos szállodában, kétágyas (pótágyazható), fürdőszobás szobákban. A szálloda az osztrák Alpok 
egyik legszebb völgyében, a tiroli Zillertalban található, egy hangulatos alpesi faluban. A szépen berendezett szobákban LCD tv, telefon, széf és hajszárító 
szolgálja a vendégek kényelmét. 

Ellátás: Félpanzió (büféreggeli, háromfogásos menüvacsora kiegészítve salátabüfével – a főétel választható 2-3 féle ajánlatból). 

Időpont    Teljes részvételi díj 
2022. júl. 13 – 18. 184.700 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, az 5 éjszakai szállást félpanzióval, a helyi idegenforgalmi adót, az útlemondási biztosítást, a 
felsorolt programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 12-16. oldal). 

Egyágyas felár:  40.300 Ft (max. 3 szoba) 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 17. oldal) 


