
Sylwester w okolicach Salzburga 
30.12.2011 – 01.01.2012 

Tradycyjny hotel *** niedaleko jeziora Attersee. Do Salzburga jest zaledwie 60km.

W sylwestra muzyka na ywo i obfity bufet lub menu. Cena jest dla grupy od 30 osób i 
conajmniej dwa noclegi

Salzburg

Salzburg to miasto, które powsta o w miejscu staro ytnej rzymskiej osady Luvavum.
Salzburg w dos ownym t umaczeniu Solny Gród, sama nazwa wskazuje, e miano to zwi zane jest z 
sol .Gród ten w dawnych czasach s yn  w a nie z handlu sol . Dzisiaj nie wyobra amy sobie ycia bez 
soli, ale przed wiekami by a to cenna przyprawa droga i nie tak atwo dost pna. Handel ni  przynosi
wysokie profity i w zwi zku z tym bogacenie si  miasta, a tym samym jego rozwój. W XVIIw miasto 
zubo a o i wbrew pozorom w a nie to by o dla grodu b ogos awie stwem. Nie by o rodków na wyburzanie
starych obiektów i stawianie nowych, restaurowano i piel gnowano to co by o.Per y w ten sposób 
ocala y.Salzburg przez wielu  uwa any jest za najpi kniejsze miasto Austrii.Jego malownicze po o enie i 
bogactwo zabytków przyci ga turystów. Cieszy si  ogromn  popularno ci  w ród Polaków
odwiedzaj cych austriackie Alpy.To miasto, które niekoniecznie wymaga od turysty zasobnego portfela,
wiele pi knych obiektów jak ogrody, ko cio y, urocze budowle i malownicze krajobrazy dost pne s  po
prostu za darmo.Salzburg jest dro szy od Wiednia, ale powodem jest pewnie fakt, e mamy tu wszystko
jakoby w pigu ce - wypoczynek, sport, zabytki i kultura.Kutura, bo to miasto Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, odbywa tam si  te  oko o 4 tysi cy imprez
kulturalnych rocznie, a salzburska barokowa starówka wpisana jest na List  Swiatowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO Salzburg i okolice to drugie po Tyrolu najpopularniejsze miejsce wypoczynku w Austrii. 
Tury ci wykupuj  ponad 20 milionów noclegów rocznie.Sporty mo na tu uprawia  przeró ne, zarówno
zim  jak i w lecie. Ka dy niezale nie od wieku i upodoba  na pewno co  dla siebie znajdzie. W Salzburgu
bywaj  te  organizowane wielkie imprezy sportowe, np. odbywa y tu si  mecze eliminacyjne do Mistrzostw
Europy w pi ce no nej w 2008 roku.

- Karta Salzburska
Je eli decydujemy si  na krótki pobyt w w tym mie cie warto kupi  Kart  Salzbursk  - Salzburg Card.
Koszt jednodniowej(24h) dla doros ej osoby 18 euro, dziecko - 9 euro; dwudniowa (48h) -26 i13 euro.
Umo liwia ona bezp atne poruszanie si  komunikacj  miejsk  i wst p do 25 obiektów, w tym:
pa ace, twierdza, dom Mozarta. Pojedy cze bilety wst pu kosztuj od 2,50 - 10,00 euro.

Festung Hohesalzburg

W t umaczeniu dos ownym forteca Wysokiego Salzburga. Jeden z najwi kszych zamków
redniowiecznych w Europie o wymiarach 150x250m. Wznosi si  on na wzgórzu Festungsberg, czyli po 

prostu fortecznej górze. Po zabytkach Wiednia jest najcz ciej odwiedzanym miejscem w Austrii.

Wst p od EUR 6,60
Adres: Mönchsberg 34, 5020 Salzburg 

Pa ac i ogród Mirabell

Budowla powsta a w roku 1606 z rozkazu Wolfa Dietricha. Najs ynniejsz  jego cz ci  jest Sala 
Marmurowa. To najpi kniejsza sala lubów w rodkowej Europie, prowadz  do niej Schody Anio ów. Na
pewno oczaruje nas jej subtelne, a zarazem pe ne przepychu pi kno. Ogrody do dnia dzisiejszego 
utrzymane s  wpierwotnej formie. Oczaruj  nas wspania a paleta barw i cudowne zapachy
kwiatów.Centrum ogrodu to fontanna stanowi ca uosobienie ywio ów.
 Wst p od EUR 9,00
Adres: Franz-Josef-Straße 4, 5020 Salzburg 



Ko ció w. Sebastiana

Obok ko cio a znajduje si  pi kny cmentarz.Na peno zainteresuje nas tam kaplica, której patronuje
Archanio  Gabriel. Znajdziemy tam pi kn  mozaik , ale jest ona te  miejscem wiecznego spoczynku 
rodziny  Mozartów. Do ko cio a dojdziemy malownicz , utrzyman  w redniowiecznym stylu uliczk
Linzergasse.

Wst p bezp atny
Adres: Linzer Gasse 41, 5020 Salzburg 

Klasztor w. Piotra w Salzburgu

Najstarsza siedziba zakonu benedyktynów nie tylko w Austrii, ale na ca ym terenie niemieckoj zycznym.
Za o y  go w tym miejscu w roku 696 w. Rupert, którego zainspirowa a do tego w drówka przez
po udniowe Alpy. Benedyktyni tego klasztoru w redniowieczu s yn li z najbardziej rozwini tej szko y i
techniki pisarstwa. Klasztor ten dwukrotnie, bo raz uczelniazosta a zamkni ta wi za  si  z Uniwersytetem
Salzburskim. W klasztorze tym mie ci si  s ynna, najstarsza w kraju biblioteka. W czasie II wojny zmszono
benedyktynów do opuszczenia klasztoru, powrócili tam dopiero w roku 2009. 

Erzabtei St. Peter 
Adres: St. Peter-Bezirk 1, 5010 Salzburg 

Nonnberg

W dos ownym t umaczeniu góra zakonnic - klasztor e ski. To najstarszy równie  benedykty ski klasztor
e ski. Klasztor i ko ció  przebudowywano wielokrotnie. Ostateczny barokowy charakter to efekt

rekonstrukcji z ko ca XIXw. Wie a ko cio a, to czerwony charakterystyczny he m - cebula. Otaczaj  go 
pot ne, surowe budynki klasztorne. 

Adres: Nonnberggasse 2, Salzburg 

ZOO Salzburg

Cech  charakterystyczn  tego ogrodu zoologicznego jest to, e nie ma tu tradycyjnych sztucznych
wybiegów dla zwierz t. Przebywaj  one w naturalnych obszarach zoo, maj  po prostu swoje terytoria.
Atrakcj  s  s py, które yj  na wolno ci w masywach górskich niedaleko miasta, a w ogrodzie pojawiaj
si  zawsze w celu spo ywania dostarczanego im tam po ywienia. Dzieci i nie tylko mog  te  karmi
zwierz ta, bo to przecie  du a frajda, w specjalnych zwierzy cach.

Wst p od EUR 8,50
Adres: Anifer Landesstr. 1, 5081 Anif

Cena 990 z ./osob .

Cena zawiera: Transport autokarem zachodnim, 2 noclegi,
 2 niadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW 7000 z .
KL 14.000 Euro, bal sylwestrowy z bogatym menu i muzyk
na ywo, opiek  pilota, us ugi przewodnika podczas 
zwiedzania.

Trasa: Tarnobrzeg -Stalowa Wola- Sandomierz- Mielec-
Kolbuszowa – Rzeszów – Tarnów – Kraków.

Organizator: Alma Tour Biuro Turystyki. T umaczenia . Education 
.
ul. Mickiewicza 4 39 – 400 Tarnobrzeg 
Tel/fax 15 823 57 65.  e-mail:alma@tbg.net.pl

                       ZAPRASZAMY!


