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ADVENTNÝ SALZBURG
prehliadka Salzburgu spojená s návštevou vianočných trhov – program-      
St. Wolfgang – jazero Traunsee – Gmunden –  Salzburg  

2-dňový: 108   Eur 

1. deň: Odchod  od Hotela Holiday Inn z Bratislavy o 5.30 h. Keď hmla z
dvojtisícových hrebeňov pokryje krištáľové vody jazier Traunsee a Wolfgangsee,
ich brehy odzrkadľujú jedinečnú zimnú vianočnú atmosféru. Každý adventný
víkend sa okolie jazier mení na javisko vianočných trhov, nádherne znejúcich
kolied, blikajúcich  lampášov,  vône punču a škoricových per níkov. Príchod do
mestečka St. Wolfgang, kde nás čakajú ukážky tradičnej výroby rezbárov,
kováčov, sklárov, stánkov s vianočnými ozdobami, cukrovinkami a samozrejme, s
vareným vínkom Glühwein. Pokračovanie k vodnému zámku Ort (filmový
Zámocký hotel Ort) a prechádzka mestečkom Gmunden s návštevou adventných
trhov.  Ubytovanie v hoteli VORALPEN SCHMOLLER/bazén,masáže,sauna../
2. deň: Raňajky, prehliadka barokového Salzburgu, ktorý je čerešničkou na torte
adventných miest. Počas predvianočných sviatkov sa mení na rozprávkové 
javisko, nad ktorým sa vypína pevnosť Hohensalzburg, kde v priebehu 2-
hodinovej prehliadky s miestnym sprievodcom spoznáte krásu historického centra
a svetoznáme pamätihodnosti. Zostane vám dostatok voľného času na návštevu 
vianočných trhov pred Dómom, na námestí pri zámku Mirabell a na prechádzku 
nádherne vyzdobenou ulicou Getreidegasse.  Návrat na Slovensko v neskorých 
večerných hodinách  o cca 23.00 hod. 

V cene je zahrnuté: 
1x ubytovanie v hoteli (2- alebo 3-lôžkové izby so soc. 
zariadením), 1x raňajky, doprava klim. autobusom, 
sprievodcovské služby,poist.insolv. 
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 SALZBURG

Salzburg (historický  názov Soľnohrad)  je hlavným mestom spolkovej krajiny 
Salzbursko od r. 1802. Leží na rieke Salzach na úpätí Salzburských Álp. Je strediskom
hudby (medzinárodné mozartovské festivaly) a predovšetkým je známe jedinečným 
historickým centrom s pamiatkami zo 17.-18. storočia. Staré mesto  bolo v roku 
1996 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mesto vzniklo v podobe 
kresťanskej misie a kostola v roku 696 na zvyškoch galorománskeho sídliska. V 
roku 731 tu vzniklo  biskupstvo,od r. 798 rcibiskupstvo. V 11. storočí bol postavený 
hrad. Preslávilo sa aj ako rodisko W. A. Mozarta, na počesť ktorého sa tu koná 
každoročne svetoznámy hudobný festival.  Jeden z najväčších ťahákov mesta – 
Mozartov rodný dom - Mozarts Geburtshaus , nachádza sa na ulici Getreidegasse 9,
ktorá je hlavnou ulicou mesta. Dom so žltou fasádou je nepretržite objektom 
záberov turistov z celého sveta . Samozrejme  v meste je aj dom, kde slávny 
skladateľ žil, tzv. Mozart-Wohnhaus. Ten je na druhej strane rieky Salzach na 
Makartplatz 8. Pri návšteve sa  platí  vstupné 5 Eur. Prvým biskupom tu bol už na 
konci 7. storočia Rupert, po ktorom je dnes pomenovaný jedna z dominánt mesta - 
Dóm. Celkovo, historické centrum nie je veľké, zato je však mimoriadne malebné. 
Zo západnej strany je staré centrum ohraničené  horou Mönchsberg. Veľa domov je
postavených prakticky hneď vedľa strmého brala. Aby ste mali možnosť vychutnať
kolorit tohto miesta, doporučujeme  návštevu Felsenkeller – Skalného sklepa. Táto 
útulná vináreň je vytesaná priamo do skaly. Salzburg, to ale nie je iba hudba, 
festival a Mozart. Je to aj mesto s  jedinečnou  architektúrou. Mesto palácov, 
kostolov, zámkov...  Samotným centrom mesta je námestie Residenplatz, obklopené 
historickými budovami. Na veži tu každý deň o  7, 11 a 18 hodine vyhráva 
zvonkohra s  tridsiatimi piatimi zvonmi melódiu od Mozarta. Tieto melódie sa 
pritom každý mesiac striedajú. Na západnej strane námestia  sa nachádza veľký 
komplex kláštora sv. Petra. V Salzburgu je však aj ženský kláštor – Nonnberg, 
ktorý je zároveň najstarším ženským kláštorom v  Európe. Historickým námestím 
je aj Domplatz – Katedrálne námestie,  tesne susedí s Dómom zo 17. storočia – s 
katedrálou,kde sa konajú koncerty vážnej hudby. Za už spomínaným kláštorom 
svätého Petra stúpa cesta strmo nahor do pevnosti Hohensalzburg. Vybudoval ju v 
roku 1077 arcibiskup Gebhard a ide o najväčší zachovaný hrad v strednej Európe.  
Dnes je pevnosť sprístupnená pre návštevníkov po celý rok, s výhľadom na celé 
mesto a okolie.  Dostať sa sem možno pešo alebo pozemnou lanovkou .Na opačnom 
brehu rieky Salzach – tzv. Nové mesto-dominantou tejto časti  je celkom určite 
zámok  Mirabell s prekrásnymi záhradami, súčasťou ktorých sú fontány, plastiky, 
sochy a  kvetinové mozaiky...zámok Mirabell  dal pôvodne postaviť miestny 
arcibiskup pre svoju milenku Salome Altovu.

Možné vstupy (na mieste): zubačka 11,30 € • Melk: múzeum a knižnica od 10,- € • €.• Mozartov
dom 7 € • Hohensalzburg 11 € • Arcibiskupskákatedrála 5 € Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa 
menia.
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