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Salzburg 23.-24.5.2018 

 
Na zájezd do Salzburgu jsme  
vyjeli brzy ráno v 5.15 od naší 
 školy. 
Cesta směřovala směrem na  
Brno, Vídeň a Linz a všichni  
jsme si ji v pohodě užívali  
hlavně díky oblíbeným  
zastávkám na občerstvení. 
 
  ...cestou, necestou,  
bez mobilu  ani ránu...! 
 

 



Hohensalzburg 

Po příjezdu do Salzburgu 

jsme nejprve vyjeli  

zubačkovou lanovkou na 

pevnost Hohensalzburg, 

která leží nad městem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Na hradě jsme si mohli 

prohlédnout nejen 

historické unikáty, vybavení 

a výzdobu, ale kochat se i 

nádhernými výhledy na 

celé město... 



Hohensalzburg 



Prohlídka města 

 

 

 

● A když už jsme měli 

výhledů a exponátů tak 

akorát, vyrazili jsme na 

obhlídku centra Salzburgu -  

Dóm sv. Ruperta a Virgilia, 

benediktinský kostel 

sv.Petra,  arcibiskupský 

palác Residenz, rodný dům 

W.A. Mozarta v jedné z 

nejrušnějších ulic 

Getreidegasse a další 

památky. 



Odpočinek a ubytování 

● Po obsáhlém programu a 

vydatné bouři jsme se 

vydali k místu svého 

odpočinku, kde už nás 

čekalo pohodlné ubytování 

s výhledem na Alpy, kde 

budeme směřovat 

následující den. 



Solný důl Salzbergwerk - 

  Berchtesgaden 

● Po snídani jsme odjeli do 

města Berchtesgaden 

abychom si prohlédli místní 

solný důl Salzbergwerk 

Berchtesgaden, kam jsme 

se vhodně převlékli, 

abychom bezpečně 

absolvovali nejen celou 

exkurzi, ale také jízdu 

vláčkem, po skluzavkách, 

plavbu po podzemním 

jezeře i „mačkání“ v 

přepravních kabinách... 



„Orlí hnízdo“ 

A náš výlet pokračuje... 

Kolem poledne jsme vyjeli 

místními autobusy po 

úzké silnici pod horu 

Kehlstein s 

překrásnými výhledy na 

Berchtesgadenské Alpy. 

Na horskou rezidenci 

Kehlsteinhaus, kterou 

dostal Hitler jako dar ke 

svým 50. narozeninám, 

vyjíždíme speciálním 

„zlatým“ výtahem ve 

skále až na nejvyšší bod 

(1 837 m n.m.). 

Zde jsmeměli možnost 

procházky s nádherným 

rozhledem po okolí, 

kterou nám však zkrátil 

déšť. 



Kehlstein 

...nová 
značka pro 
hlemýždě? 

...do nitra hory 

...a poté vzhůru 
na Orlí hnízdo 

Mlhavo či deštivo, 
ale nádherně... 



Cesta domů... 

 

 

Na závěr jsme měli krátké 

osobní volno na 

občerstvení nebo nákup 

suvenýrů a odpoledne jsme 

odjeli zpět do České 

republiky. Cesta rychle 

uběhla a ke škole jsme se 

vrátili navečer, a to plni 

zážitků, o které se rádi 

podělíme s rodiči i 

kamarády... 

 


