Kultúrna komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ
a zamestnancov SPU v Nitre

Poznávací zájazd SALZBURG

Termín: 9. – 11. august 2019

Program:
9. august 2019 (piatok):
Odchod zo Slovenska o 6,00 h od ŠD A. Bernoláka. Doobeda krátka zastávka v areáli benediktínskeho kláštora v Melku
– duchovného a kultúrneho srdca Dolného Rakúska. Popoludní návšteva hlavného mesta Soľnohradska, arcibiskupského
kniežatstva a rodiska W. A. Mozarta – Salzburgu. Podvečer ubytovanie v blízkosti Salzburgu.
10. august 2019 (sobota):
Po raňajkách návšteva nemeckého Berchtesgadenu, kde sa turistom otvárajú unikátne soľné bane s typickými
šmýkačkami, laserovou show a plavbou po krištáľovo čistom soľnom jazere. Popoludní návšteva tzv. Orlieho hniezda
(Kehlsteinhaus) – horskej chaty, ktorá bola vybudovaná ako dar k 50. narodeninám Adolfa Hitlera. Nachádza sa v
nadmorskej výške 1834 m a ponúka sa odtiaľ krásny výhľad na alpskú krajinu. Podvečer návrat do Rakúska a krátka
zastávka v zámku Hellbrunn, ktorý sa preslávil ako miesto „vodných hier“.
11. august 2019 (nedeľa):
Po raňajkách návšteva Soľnej Komory a mestečiek na jazere Wolfgangsee – Sankt Gilgen a Sankt Wolfgang. Nádherná
je vyhliadková plavba medzi týmito mestečkami. Popoludní návšteva dedinky Hallstatt, ktorá sa pre svoju unikátnosť
dostala aj do Zoznamu UNESCO. Príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách.
Cena zájazdu:
člen UO, individuálny člen UO, doktorand – člen UO
172 €
nečlen UO – zamestnanec SPU
200 €
dieťa člena UO, individuálneho člena UO
172 €
dieťa nečlena UO
200 €
rodinný príslušník člena /nečlena UO
200 €
senior – člen UO
190 €
Cena zahŕňa: autobusová doprava, 2-x hotelové ubytovanie s raňajkami, 3-x cestovné poistenie do zahraničia, vstupy:
lístok do Soľných baní a Orlieho hniezda, služby sprievodcu.
Cena nezahŕňa: ďalšie vstupy približne 30 EUR (pevnosť Hohensalzburg, zámok Hellbrunn, plavba po jazere
Wolfgangsee). Ceny pre vstupy sa budú riešiť na mieste podľa záujmu o uvedené atrakcie.
Ceny sú bez príspevku zo Sociálneho fondu (40 % z ceny zamestnanec a 10 % z ceny dieťa zamestnanca). Po vyúčtovaní
zájazdu bude príspevok vyplatený po zdanení v najbližšom výplatnom termíne.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom OU členom kultúrnej komisie do

10. júna 2019

Úhrada zájazdu: na sekretariáte Výboru UO dňa 19. júna 2019 v čase od 8:00 h do 11:00 h a od 13:00 h do 15:00 h.
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