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„CUDA NATURY” 
 GROSSGLOCKNERSTRASSE – LJUBLJANA – JASKINIA POSTOJNA -

JEZIORA PLITWICKIE-ZAGRZEB-WIEDEŃ (5 DNI) 
 

1 dzień 

Zbiórka uczestników w godzinach wieczornych; wyjazd do Austrii; 

2 dzień 

W godzinach rannych przyjazd do BISCHOFSCHOFEN: krótka wizyta przy słynnej skoczni 

narciarskiej; dalej trasa prowadzi w okolice Narodowego Parku Wysokie Taury; przejazd 

malowniczą trasą wysokogórską HOCHALPENSTRASSE – GROSSGLOCKNERSTRASSE 

pnącą się serpentynami do najwyższego szczytu Alp austriackich: Großglockner - Pasterze 

(3798 m. n.p.m.) i najdłuższego lodowca Alp Wschodnich (10 km długości) o tej samej 

nazwie; niesamowita panorama na szczyty i przepaście alpejskie z zakrętów drogi, której 

najwyższym punktem jest  przełęcz Hochtor (2504 m. n.p.m.); UWAGA! Przy 

niesprzyjającej pogodzie i zamknięciu trasy górskiej zwiedzanie zabytków SALZBURGA: Starówka z katedrą, Dom Mozarta, 

pałac i ogrody Mirabel, malownicze uliczki z gotyckimi kościołami; wjazd kolejką do górującej nad miastem średniowiecznej 

twierdzy Hohensalzburg; przejazd drogami alpejskimi na nocleg w schronisku młodzieżowym w okolicach granicy austriacko-

włosko-słoweńskiej; obiadokolacja; 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd do stolicy Słowenii – LJUBLJANY, spacer po centrum: zamek, katedra św. Mikołaja, ratusz i smoczy most; 

przejazd i zwiedzanie JASKINI POSTOJNEJ z pięknymi formami naciekowymi — jednej z największych na świecie jaskiń o 

łącznej długości korytarzy blisko 27 km; przejazd do Chorwacji na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień 

Śniadanie; wczesny wyjazd do Narodowego Parku JEZIORA PLITWICKIE - umieszczonego na Liście Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO: cudowna panorama na turkusowe jeziora i 92 wodospady; przejazd i krótki spacer po  

ZAGRZEBIU - stolicy Chorwacji: główny plac z pomnikiem Jelacica i fontanną z XVII w., starówka miejska – Kaptol, katedra 

Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, budynki Parlamentu, kościół św. Marka, wieża Lotrszczak, Brama Kamienna; 

przejazd do Austrii na nocleg w schronisku młodzieżowym;  

5 dzień 

Śniadanie; wczesny wyjazd i przyjazd do WIEDNIA ok. godzin południowych, zwiedzanie miasta (z autokaru i pieszo) np.: Ring, 

Opera Wiedeńska, Muzeum Przyrodnicze, pomnik Marii Teresy, Parlament, Ratusz, Uniwersytet, Katedra św. Stefana, Zegar 

Figuralny, Hundertwasserhaus - ciekawa budowla architektoniczna, Hofburg; przerwa na Keisermelange (ciastko i kawę); 

wzgórze Kahlenberg i kościół Św. Józefa; wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych; obiadokolacja w Czechach; powrót na 

miejsce zbiórki w późnych godzinach nocnych; 

 
Cena wycieczki obejmuje: 

- przejazd komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja)  

- 3 noclegi wg programu w schroniskach młodzieżowych lub w hotelach 

turystycznych  

- 6 posiłków wg programu  

- ubezpieczenie NNW i KL 

- opieka pilota 

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w 

program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 

 


