Artstetten, Eckartsau a Mayerling - svedkovia
konca Rakúsko-Uhorska - taký istý výlet ako
20.10.2018 (Rakúsko)
Dátum výletu : 13.10.2018

Cena za dopravu : 20.00€

Miesta, kde sa písali dejiny
Tento výlet dala Gabriela Murínová do ponuky ešte v októbri minulého roka. Naplánovala ho na 20.10.2018 a bol
oň taký veľký záujem, že náhradníci by zaplnili druhý autobus. Preto sme sa dohodli, že ho zorganizujem aj ja,
ale v inom termíne a to 13.10.2018.
Podrobný opis výletu nájdete na odkaze : https://www.jednodenne-vylety.sk/vylet-na-vikend-destinacia-Rakusko
Časový plán výletu je rozpísaný nižšie, upozorňujem ešte, že možno počas dňa nebude dostatok času na obed,
preto si radšej prineste jedlo z domu.

POLOHA : severné Rakúsko
VZDIALENOSŤ : 367 km okruh
ČASOVÝ PLÁN :
6,50 - nástup pri Istropolise v Bratislave
7,00 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,10 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
8,00 - 9,20 - prehliadka zámku Eckartsau (1. skupina), kde čakal posledný rakúsky cisár Karol na svoj odsun z
monarchie
8,10 - 9,30 - prehliadka zámku Eckartsau (2. skupina)
12,30 - 14,00 - prehliadka zámku Artstetten aj s hrobkou cisára Ferdinanda a Žofie Chotkovej, obaja zavraždení
v Sarajeve
15,30 - 16,00 - prehliadka expozície mapujúcej smrť korunného princa Rudolfa
18,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
18,10 - príchod k Istropolisu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI :
●

●

●
●

na dopravu využívam služby dopravcov (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými
autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil
prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim,
aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
Malý sprievodca cestovným poistením
som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu
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