
 

 

Ausztria csodái (2019.07.24-28-ig, vagy 2019.09.18-22-ig) 

Kedves IPA tagok, és családtagjaitok! 

A Veszprém Megyei IPA budapesti tagozatának szervezésében szeretettel invitállak Titeket 

az Ausztria csodái kirándulásunkra! A kirándulást, mint korábban is, a már jól bevált, Boci 

Travel Kft-vel szervezzük. 

Ezúton szeretnénk megmutatni az utazni, kirándulni, vágyóknak Ausztria és Németország egy 

részének csodáit.  

Részletes program 

1 nap. szerda  

Budapest-Berchtesgaden-Königssee 

Indulás a hajnali órákban 2019.07.24-én 00:01- perckor, Budapest, VIII. ker. Blaha Lujza tér, 

volt Corvin Áruház parkolójából. Éjszaka utazás az autóbuszon rövid pihenőkkel.  

További felszállási lehetőség, Budaőrs Mc Donald’s étterem melletti parkoló, Győr Arabóna 

benzinkút, Veszprémből utazóknak legalább 20 fő esetén, transfert tudunk biztosítani.  

Első megállónk a Bertchtesgaden melletti parkoló, ahol irány buszokkal utazunk fel az alagút 

bejáratáig, onnan 124 métert emelkedve 41 másodperc alatt lifttel tesszük meg a végső szakaszt, 

amíg megérkezünk a Kehlsteinhaus (Sasfészek, avagy más néven Hitler Villája) kilátóba. 



(tengerszint feletti magassága 1834 méter). Csodálatos kilátás nyílik a Salzburg városára, és a 

Königssee-re.  

Buszozás és rövid kis séta után a Berchtesgadeni Nemzeti Park közepén magasba törő 

sziklafalak között, a smaragdzöld ékkőként elterülő Königssee irányába folytatjuk utunkat, ahol 

hajóra szállunk. A tó közepén a hajó megáll a visszhangfal előtt, és a tó nyugodt vizén a trombita 

hangja megtörve a csendet háromszor cseng vissza a fülünkbe. ( A tó 8 km hosszú, 1,3 km 

széles, és néhol eléri a 200 méter mélységet is.) A kikötőbe érve a Watzmannak sziklafalai előtt 

a vörös hagymakupolás templom tárul elénk.   

Rövid kis séta, pihenő után 

elfogyaszthatjuk ebédünket, 

desszertünket, vagy éppen füstölt hal 

specialitást kóstolhatunk.  

Szállásunkat az Eben-im Pongauban  

foglalhatjuk el. 

 

 

 

2. nap csütörtök  

5 ujj kilátó- jégbarlang-Hallstatt-Golling 

Reggelink elfogyasztása után, délelőtt a Krippenstein hegyre 

megyünk fel, Megtekintjük az 5 ujj kilátót, amely a nevét 

alakjáról kapta. Ezt követően egy természeti ritkaságot a 

dachsteini jégbarlangot tekintjük meg, majd Hallstatt-i 

városnézés, illetve a Golling vízesés. 

 

 

 

3. nap péntek Hellbrunn-Salzburg 

A Salzburg melletti Hellbrunn-i kastély látogatása a következő napi programunk, ahol érdekes vízi 

játékokkal, szökőkutakkal színesített látványos parkot tekinthetünk meg, mindenkinek csodálatos 

élményben lesz része. https://www.hellbrunn.at/  

https://www.hellbrunn.at/


A nap további részét Salzburgban töltjük. Sétánk során Mozart emlékekkel, szebbnél-szebb 

templomokkal, egyéb látnivalókkal találkozhatunk.  

 

4. nap szombat   

Hallein –Hohenwerfen-

Liechtenstein szurdok 

Hallein melletti Bad Dürrbergbe 

buszozunk, ahol egy régi sóbányát 

keresünk fel, amely a világ egyik 

legrégebbi sólelőhelye. A 

különleges program során 

kisvasúttal indulunk a bányába, 

majd csúszdákon ereszkedünk le, 

egyik tárolóból a másikba, végül 

tutajra szállunk, hogy a megvilágított földalatti tavat megcsodálhassuk.  

A sóbányában összegyűjtött élmények után Hohenwerfen várában folytatjuk utunkat, ahol a kastély 

megtekintését követően sólyomröptetésben lesz részünk. https://www.salzwelten.at/en/ 

Gyalogos túra keretében egy különleges természeti látványosságban végig sétálunk a Liechtenstein 

szurdokban.  

 

5. nap vasárnap 

St. Wolfgang-hajózás-St. Gilgen-Mondsee-Budapest 

Reggeli után St.Wolfgang városába vesszük utunkat, 

városnézést követően hajóra szállunk és átmegyünk  

Sankt Gilgen városába. Kicsit hajókázunk a 

körülöttünk lévő 2-3000 méter magas hegyek között, 

majd tovább utazunk Mondsee-ba, egy fotószünetre, 

érkezés Budapestre az esti órákban.

  

 

A tervezett program nagyban függ az időjárástól! A táblázatban szereplő időpontok csak 

tájékoztató jellegűek! 

https://www.salzwelten.at/en/


FONTOS: - érvényes személyi igazolvány vagy útlevél (EU-ban maradunk, de kontrol útközben szúrópróba 

szerűen szinte biztos, hogy lesz, és úti okmánykötelező, a buszon magunknál tartsuk ne a bőröndben), - kényelmes 

cipő, ami kisebb túrázásra alkalmas, hölgyek, lányok a magas sarkú-, körömcipőt otthon hagyhatják- meleg ruha, 

mert elég szeszélyes az időjárás a túrák helyszínein, esőkabát, vízálló ruha. Reggeli és vacsora minden nap a 

szálláson van. Gluténérzékenység, ételintolerancia és ételallergia esetén illetve vegetáriánusok számát időben 

kérjük jelezni névvel együtt. A mosdók/WC használata autópályák mellett 100-150 Ft, Ausztriában illetve 

Németországban kb. 50-70 euró cent.  

Célszerű 100 Ft-os pénzérmét és 50 euró cent pénzérmét magunkkal hozni, mert az illemhelyiségeknél az 

automaták csak ezekkel az érmékkel működnek túlnyomórészt. 10 euró cent alatti pénzérmékkel általában az 

automatáknál semmit nem lehet kezdeni. 

Szállás:  

Középkategóriájú szálloda: fürdőszobával 2 - esetleg 3 ágyas elhelyezéssel, kívánságra egy-, illetve esetleg 

háromágyas szoba. Az egyágyas szoba feláras: 20-25 euró/fő/éj, korlátozott számban igényelhető. 

A szálláshely változtatás jogát fenntartjuk! 

 

A program költsége/részvételi díja: min. 35 fő esetén 119.500 Ft/fő 

 
A részvételi díj tartalmazza: 

- utazás biztonsági öves modern busszal 

- 2 gépkocsivezető ellátását, napidíját 

- idegenvezetés költségeit, 

- 4 x éjszaka szállást középkategóriájú szállodában, 2 esetleg 3 ágyas szobákban  

- 4 x reggelit a szálláson 

- 4 x vacsorát a szálláson 

- idegenforgalmi adót 

- idegenvezetést magyar nyelven 

- radioguide használata (ami napi 450-Ft/fő)  

- parkolás költségeit 100 € összeghatárig  

- autópálya díjakat és útadókat: magyar-, osztrák-, német-, 

- autóbusz költségeit 2000 km-ig 

- Részvételi díj nem tartalmazza: 

- baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, mely megköthető a http://bocitravel.hu/utasbiztositas/  

- belépőket, lásd melléklet: 

Ajánlott költőpénz: min. 50 € a belépőkön felül 

Fontos! Utasbiztosítással minden utasnak rendelkeznie kell. Csak a honlapunkon vagy általunk kötött EUB 

biztosítás esetén tudunk a helyszínen segíteni, mivel a többi biztosítót és azok ügyintézési menetét nem ismerjük! 

 

Programváltoztatások jogát fenntartjuk. 

A részvételi díj 330 €/ Ft MNB középárfolyamig garantált. 

Program és szervezés: Utazásszervező: 

BOCI Travel Kft. 

2030 Érd Borbolya utca 51. 
Adószám: 13767581-2-13, Cg. 13-09-108925 

Eng.szám  U-000761/2006      

 

http://bocitravel.hu/utasbiztositas/


Érdeklődni, és jelentkezni: Szénássy Mariann-nál a mariannacska@gmail.com vagy a Boci 

Travel Kft. bociklub01@gmail.com e-mail címen.  

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 10-ig előleg befizetésével.   

 

Jelentkezni:30.000-Ft/fő előleg befizetésével, szükség esetén részletfizetés lehetséges, 

legkésőbb 2019. június 15-ig.  
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