Sítúra
Ausztriában
Innsbruck-Raggal március (6
nap) Irányár: 59.900 Ft/fő
Continent Utazási Iroda
5600 Békéscsaba
Gyóni Géza u. 21.
Tel.: 66/442-145, 66/453-678

Ausztria / Innsbruck-Raggal
1. nap Találkozás Békéscsabán, az Evangélikus Nagytemplom
mögötti parkolóban 13.00 h-kor. Elutazás Békéscsaba-KecskemétBudapest útvonalon Mosonmagyaróvárra, ahol a szálláshely
elfoglalása. Elhelyezés a Hotel Minerva*** 2 ágyas szobáiban.
Vacsora lehetőség a szálloda éttermében.
2. nap 05.00 h-kor elutazás a 3000 méteres tiroli hegyek
közötti Innsbruckba. A város az Inn folyó völgyében fekszik,
nagyjából 600 méteres magasságban. Látogatás az Olimpiaworldbe, ahol síelési lehetőség, vagy szabadprogram (síbérlet 13.00
h-tól: kb. 25.-Eur/fő).

17.00 h-kor továbbutazás Raggalba, a Voralberg tartomány
varázslatos szépségű falujába. Elhelyezés a Hotel Nova 2 ágyas
szobáiban.
3. nap Svédasztalos reggeli, majd egész napos szabadprogram,
melynek keretében utasainknak lehetősége van síelésre
(síbérlet kb. 25.-Eur/fő), erdei sétára és pihenésre egyaránt.
Szállás az előző nap szerint.

4. nap Svédasztalos reggeli, majd szabadprogram (síelés,
pihenés) vagy egész napos fakultatív kirándulás – melynek
során Liechtensteinbe és Zürichbe látogatunk. A „mini állam”
Liehtenstein fővárosában Vaduz-ban a városközpont megtekintése
és séta a Várhoz, Zürichben pedig városi séta során ismerkedés
a város főbb látnivalóival. Szállás az előző nap szerint.
(5.000.-Ft/fő)
5. nap Svédasztalos reggeli, majd elutazás az Alpok szívében
fekvő Innsbruck-ba. Városi séta során I. Miksa híres,
„Aranytető” nevű, fedett erkélyének megtekintése, valamint az
óváros további látnivalóinak felfedezése. (Mária Terézia
palota, Várostorony, Heilblinghaus stb. Majd szabadprogram,
vagy síelési lehetőség. A késő délutáni órákban elutazás
Kufstein-Rosenheim útvonalon át Salzburg-ba, ahol rövid
szabadprogram, városi séta. Ezt követően éjszakai hazautazás
Bécs-Budapest útvonalon át.

6. nap Hazaérkezés várhatóan a déli órákban.
Utazás: nyugati típusú, komfortos autóbusszal
Időpont: 2018. március 12-17.
Irányár: 59.900.-Ft/fő + kötelező bizt. (550.-Ft/fő/nap)
Irányárban szerepel: útiköltség, 1 belföldi szállás, 3 osztrák
szállás reggelivel
Belépőket, síbérletet nem tartalmaz! (Síbérlet kb. 25
Eur/fő/nap)
Fakultatív vacsora lehetőség: kb.14.-Eur/fő/vacsora
helyszínen fizetendő: 3 Eur/fő/éj üdülőhelyi díj
Jelentkezés: 25.000.- Ft/fő előleggel, különbözet fizetés
indulás előtti 35. napig
Kellemes utat és jó időt kívánunk!

https://youtu.be/a1h1rOSIaeM

