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KARÁCSONYVÁRÁS SALZBURGBAN        3 NAP / 2 ÉJSZAKA 

13. éve folyamatosan a kínálatunkban 
 
 
 
1. nap: Melk, Linz 
Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Budapestről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli pályaudvartól. Utazás a 
Tatabánya – Győr – Hegyeshalom – Bécs – Melk útvonalon. Már messziről feltűnik a Melki apátság tekintélyt parancsoló, fenséges 
épülete, az osztrák barokk mesterműve. A Duna fölötti dombra épült épületegyüttes évszázadok óta jelentős kulturális központ. Több mint 
900 éve élnek itt bencés szerzetesek. Az apátsági templom és a gyönyörű dísztermek megtekintése után továbbutazás Linzbe.  
Ausztria harmadik legnagyobb városa a Duna két partján terül el. A történelmi óváros hangulatos utcái, a pompás épületek sétára 
csábítanak minden látogatót. A Főtér egyike Ausztria legszebb tereinek, lenyűgöző összhatást alkot szép épületeivel. Sétánk során látjuk 
a városi plébániatemplomot, a tartományi székházat és Ausztria legnagyobb templomát, a monumentális új katedrálist is. 
Az esti órákban érkezés a salzkammerguti szállodába (2 éj). 

2. nap: Salzburg 
Egész napos program Salzburgban. A város neve fogalom a turisták számára, egy igazi gyöngyszem az Alpok északi oldalán. Sokan 
Európa egyik legszebb városának tartják, nem érdemtelenül. Nagy hegyek között fekszik a sebes sodrású Salzach folyó partján, 
műemlékei pedig páratlanok (pompás barokk belváros, Dóm, Hercegérseki Palota, Ferences templom, Mozart szülőháza, Mirabell kastély 
és parkja, a város felett emelkedő fellegvár stb.). A városnézés után elég szabadidő lesz múzeumlátogatásra, a város felfedezésére, 
vásárlásra. Mozart szülővárosa karácsonyi köntösében az év e csendes szakaszában teljesen új, káprázatos arcát mutatja. A csodaszép, 
fényárban úszó város egyedülálló hangulatával mindenkit elvarázsol.  

3. nap: Gmunden, Steyr, Christkindl (Jézuska) 
Az első megállónk Gmunden, a Traun-tó északi csücskében fekvő kisváros. Séta a bájos főtéren, gyönyörködés Ausztria egyik legszebb 
alpesi tavában, majd továbbutazás.  
Adventi programunk méltó befejezése Steyr. A történelmi látnivalókban gazdag város az Enns és a Steyr folyók találkozásánál fekszik. 
Séta az épségben megmaradt középkori eredetű óvárosban. A karácsonynak nagy hagyománya van Steyrben. Itt található a híres 
Karácsonyfadísz Múzeum.  
A város szélén lévő Christkindl zarándoktemplom története régi múltra tekint vissza. Megalapítása és hírének elterjedése egy csodálatos 
gyógyuláshoz kapcsolódik. Az egész világon ismert Christkindl (Jézuska) karácsonyi postahivatal 1950 óta működik. A templom egyik 
melléképületében gyönyörű betlehemeket is megcsodálhatunk. A mechanikus betlehem arról nevezetes, hogy a figurák mozognak benne, 
a Pöttmesser betlehem pedig óriási méretével vált híressé.  
Hazautazás a Bécs – Hegyeshalom – Győr – Tatabánya útvonalon. Érkezés Budapestre, majd Székesfehérvárra az esti órákban. 
 
 
 
 
Utazás: Légkondicionált luxusautóbusszal. 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 2 éjszaka egy 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.  

Ellátás: Félpanzió (büféreggeli, vacsora). 

Időpont Teljes részvételi díj 

2020. nov. 27 – 29. 61.500 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a 2 éjszakai szállást félpanzióval, a helyi idegenforgalmi adót, az útlemondási 
biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 10. oldal). 

Egyágyas felár:    8.900 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:  440 Ft/nap (ld. 6. oldal) 
 

 


