Zájezd do Rakouska 20019
ADVENTNÍ BAD ISCHL - ST. WOLFGANG, MONDSEE
Vážení spoluobčané, nabízíme Vám možnost navštívit v adventním čase roku 2019 zajímavá místa
v Rakousku. Zájezd je organizován prostřednictvím cestovní kanceláře.
Cena zájezdu - 900,-Kč za osobu, odjezd autobusu z Velkého Meziříčí od Billy v 5.30 hod, z Měřína
od autobusové zastávky na Jihlavu v 5.40 hod, z Arnolce v 5.50 hod, z Jihlavy od Billy v 6.20 hod.
V ceně je komplexní pojištění, doprava, průvodce pan Svoboda jako vloni.

Termín sobota 7.12.2019
(zájezd se uskuteční jen v případě dostatečného množství účastníků)

Program zájezdu:
Průjezd Solnou komorou kolem jezer do solných lázní Rakouska spojených s císařskou rodinou Bad
Ischlu. Zavítáme na adventní trh a především navštívíme bývalý hotel Austria, kde je vystaven
mechanický betlém s 300 figurkami a kde se na plese seznámili 15letá Sissi a císař Franz Josef.
Upozorníme na cukrárnu Zauner a prohlédneme si Farní kostel. Projdeme se po třídě Esplanade s
budovami se slavné císařské doby a uvidíme letní sídlo Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty
- Sissi.
Následuje krátká přeprava do Sv.Wolfgangu - který se pyšní atmosférou, kterou asi nikde jinde
nezažijete! Městečko se před vánocemi promění na ''moře betlémových figurek'' a na
stejnojmenném jezeře, do kterého je město začleněno pluje po hladině mimo jiné i obrovská cca
20 m vysoká lucerna, která se stává dominantou jezera.
Na trzích si budete jisti, že nenakupujete žádný šunt, ale nakupujete kvalitu, domácí řemeslné
produkty. Prohlédneme si honosný kostel asi s nejkrásnějším gotickým oltářem ve střední Evropě
od Michaela Pachera.
Cestou domů zažijeme večerní vánoční atmosféru na trzích před katedrálou Mondsee,
kde ukončíme mimořádný den ve večerních hodinách (cca 18-19 hodin).
Příjezd do nástupních míst před půlnocí. Změna programu vyhrazena!

V případě zájmu se přihlaste u starosty obce Arnolec – mobil 731 471 070,
nejpozději do pátku – 8. listopadu 2019, platba za zájezd se vybírá ihned při
přihlášení.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Návratka

- Přihláška: na zájezd do Bad Ischlu 7.12.2019, vraťte v případě zájmu

starostovi obce Arnolec do pátku 8.11.2019

Jméno, příjmení ………………………………………………datum narození ………………………………

Bydliště ……………………………………………… PSČ ………………mobil číslo………………………….

Platba ……………… Kč

Podpis………………………………………………

dne ………………… 2019

