
Solná komora a Orlí hnízdo
Solné doly, St. Gilgen, St. Wolfgang, Königssee

10. - 11. 9. 2022
SOBOTA – NEDĚLE

Cena: 3490 Kč
Nástupní místa: Trutnov, Náchod, Nové Město n. Met., Jaroměř, Hradec 
Králové a dále na Prahu.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1 x ubytování v penzionu se snídani, parkovné, služby 
průvodce, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku, cestovní pojištění do zahraničí 

Cena nezahrnuje: fakultativní vstupy cca 60 Eur, individuálně večeře cca 12 Eur

Jednolůžkový pokoj za příplatek na dotaz. 
Pokyny a aktuální ceny vstupů budou týden před odjezdem.

1.  den:  Odjezd  Náchod  a  okolí  kolem  1:30  hod,  přejezd  ČR.  Navštívíme  oblast
Berchtesgadenských  Alp. Vyjedeme  místním  autobusem  a  poté  výtahem  vybudovaným
přímo ve skále na horu Kehlstein /1834 m/, k "Orlímu hnízdu". Výtah končí přímo v budově
"Hitlerovy  čajovny“.  Vychutnáme  si  pohledy  na  panorama Berchtesgadenských  Alp,  jezero
Königssee. Vystoupáme až na samotný vrchol hory. U parkoviště zájemci navštíví také budovu
Dokumentace  s  rozsáhlými  podzemními  kryty.  Odpoledne  návštěva  Solného  dolu  v
Berchtesgadenu,  zdejší  doly jsou v provozu již od roku 1517 a návštěvníkům představují
vývoj metod těžby a dalšího zpracování soli na místě i prostřednictvím filmu. Doly Vás proveze
horník ve speciální hornické mašince s vagónky. Zážitkem je také hornická skluzavka či jízda
na podzemním solném jezeře. Možnost nákupu soli a dalších solných výrobků. Večer ubytování,
možnost tradiční večeře.

2.  den: Po  snídani  se  vrátíme  do  oblasti  Berchtesgaden  k  jezeru  Königssee.  Čeká  nás
projížďka z malebného městečka po jezeru až ke kostelíku Sv. Bartoloměje a zpět. Odpoledne
se zastávkami na nejhezčích místech, projedeme podstatnou část Solné Komory. Prohlédneme si
malé  lázeňské  městečko  St.  Gilgen, ležící  u  jezera  Wolfgangsee,  sevřené  horami  Schafberg  a
Zwölfernhorn. Dalším městečkem bude St. Wolfgang s "malovanými" domy a úžasnou atmosférou
starých obchůdků. Prohlédneme si kostel Sv. Wolfganga s dvěma vzácnými oltáři. Odjezd k domovu
v odpoledních hodinách. Návrat do míst nástupu kolem půlnoci.

GATE – přihlášky možné do 17.6.2022 na email j.hudkova@seznam.cz, platba
dle smlouvy do konce června, musíme uhradit ubytování; prosíme nahlásit
jména, data narození, telefon a nástupní místo.

mailto:j.hudkova@seznam.cz

