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ALPEJSKIM SZLAKIEM DO SERCA TYROLU 
 

Trasa wyjazdu: Ruda Śląska – Rattenberg – Grossglockner Hohalpenstrasse – Kufstein                                                                          
– Achensee – Tratzberg – Pertisau – Nordkette – Innsbruck  – Ruda Śląska 

 

Termin wyjazdu: 20.06 – 24.06.2020                                    Cena: 1550 zł 
Dzień wyjazdu PROGRAM WYJAZDU 

1 dzień  
20.06.2020 

   sobota  

Zbiórka uczestników wyjazdu o godzinie 4.30 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Wyjazd 
z miejsca zbiórki o godzinie 4.45. Przejazd przez Czechy do położonego nad Innem na terenie 
Tyrolu najmniejszego miasta Austrii – RATTENBERGU. Krótki spacer po malowniczym, 
renesansowym miasteczku, w którym czas się zatrzymał (m. in.: gotycki kościół farny, 
renesansowe kamienice). Przyjazd do miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych. 
Obiadokolacja i nocleg. 

2 dzień  
21.06.2020 
niedziela 

Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd na całodzienną wycieczkę po Tyrolu. Na trasie: 
KUFSTEIN – potężna  twierdza  (na  terenie  której  odnaleźć  można polskie ślady) dominująca  
                  nad zabytkowym miastem z charakterystycznym rynkiem oraz ciekawym kościołem  
ACHENSEE – malowniczo  położone  pomiędzy  alpejskimi  szczytami  jezioro,  którego wody są  
                      koloru lśniącej zieleni  
PERTISAU – urokliwa, niewielka miejscowość turystyczna położona nad jeziorem Achensee  
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

3 dzień  
22.06.2020 
poniedziałek 

Śniadanie. Wyjazd na całodzienną wycieczkę po jednej z najpiękniejszych alpejskich dróg, czyli 
GROSSGLOCKNER HOHALPENSTASSE, prowadzącej przez Wysokie Taury i słynącej                      
z niepowtarzalnych widoków. Na trasie poza postojami „widokowymi”: 
ZELL  AM  SEE  –  słynna  miejscowość  turystyczna  położona  nad  jeziorem, która zachowała  
                              niepowtarzalny górski klimat 
HOCHTOR – najwyższy punkt drogi (2505 m n.p.m.) na granicy Karyntii i Salzburga 
HEILIGENBLUT – fantastycznie położona miejscowość ze znanym sanktuarium Świętej Krwi 
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

4 dzień  
23.06.2020 

  wtorek   

Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w kierunku stolicy Tyrolu. Na trasie: 
TRATZBERG – klejnot Austrii – imponujący renesansowy zamek z rewelacyjnym wyposażeniem  
                        będący uosobieniem tyrolskiego gustu z XVI wieku             
NORDKETTE – wjazd  z  serca  stolicy  Tyrolu  z  wysokości  560 m n.p.m.  nowoczesną  koleją  
                         znaną  jako  Nordkettebahn  oraz  dwoma  kolejami  gondolowymi na wysokość  
                         2256 m  n.p.m.  oraz  możliwość  spaceru  na  HAFELEKARSPITZE  (najwyższy  
                         szczyt górujący nad Innsbruckiem – 2334 m n.p.m.)  
INNSBRUCK – stolica  Tyrolu  i  największe miasto zachodniej Austrii rozłożone w dolinie Innu,                    
                       u  stóp  alpejskich  szczytów,  ze  słynnymi  zabytkami; krótki spacer po mieście               
                       i czas wolny na obiad i zakupy (we własnym zakresie) 
W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Polski. 

5 dzień  
24.06.2020 

środa    

Nocny przejazd przez Austrię i Czechy.  
Powrót do Polski w godzinach porannych. 

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności                                                                              
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów. 

 

Cena imprezy obejmuje:                                                                                                
- przejazd autokarem                                                                           
- opłaty parkingowe, drogowe oraz za przejazdy autostradami na terenie Polski, Czech i Austrii             
- 3 noclegi w hotelu (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 
- 3 śniadania i 3 obiadokolacje                                                                                       
- opiekę licencjonowanego pilota 
- ubezpieczenie NNW i OKL 
- składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego                                                            
- podatek VAT (23%) 

Cena imprezy nie obejmuje:  
     -    biletów   wstępu   do   zwiedzanych   obiektów,   wjazdu   na   Hohalpenstrasse   oraz   biletów   uprawniających                 
          do   przejazdu   kolejami   gondolowymi   itp. 
                                                                                                            

Proponujemy zabrać minimalne kieszonkowe na własne potrzeby oraz bilety wstępu w wysokości 150 euro                 
oraz 100 koron czeskich. 
 

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł 
w terminie do dnia 20.03.2020 r. 

 

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327 


