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Shánění stád v Tyrolsku * Knedlíkový festival ve St. Johannu
Oktoberfest v Mnichově
Poznávací zájezd s vycházkami. Babí léto a slavnosti shánění stád v jednom z nejkrásnějších tyrolských údolí. V dlouhém horském údolí uvidíte slavnost shánění stád v plné kráse. Právě v Tyrolsku
má Almabtrieb velkou tradici a ve Wildschönau je jedna z nejvyhlášenějších. Ze salaší v horách je
sháněno několik set kusů zvířat do údolí. Součástí průvodu jsou vyzdobené kusy dobytka
s květinovými čepci, sedláci v krojích, lidové kapely. Vše končí selským trhem a lidovou slavností. Dále vás čeká účast na Knedlíkovém festivalu ve St. Johannu, který se koná v rámci salašnických slavností. Čeká vás 300 m dlouhý stůl a 22 000 knedlíků ve 23 chuťových variantách. K poslechu hraje
pět hudebních souborů.

Termín: 22. – 26. září 2011 (jezdíme každý rok).
Program
1. den: odjezd ve večerních hodinách, noční přesun do Tyrolska.
2. den: KRAMSACH – skanzen lidových statků z celého Tyrolska. KITZBÜHEL – výlet lanovkou na
Kitzbüheler Horn 2000 m. Kruhový výhled na údolí Kitzbühelu včetně sjezdovky Hahnenkamm a skalnatého
pohoří Wilder Kaiser.
3. den: ALMABTRIEB - účast na slavnostech shánění stád v údolí Wildschönau. WILDSCHÖNAU - dlouhé
údolí na severu Kitzbühelských Alp, které se vyznačuje rozsáhlým klidným prostředím s mírným klimatem.
ST. JOHANN – účast na Knedlíkovém festivalu.
4. den: WATTENS - Swarovski Kristallwelt (Křišťálový svět) – prohlídka muzea křišťálu. MNICHOV – prohlídka historického jádra města: Karlstor, kostel sv. Michala, Frauenkirche, Nová radnice, Stará radnice a rezidence. OKTOBERFEST - účast na tradiční slavnosti piva, které se tu čepuje ve 14 velkých stanech. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.
5. den: návrat v ranních hodinách.
Ubytování: 2x penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.
Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Večeře lze na požádání doobjednat.
Cena: 3 750,- Kč. V ceně zájezdu je přeprava, ubytování, snídaně, průvodce a pojištění CK pro případ úpadku
a odpovědnosti. Kalkulace je provedena na 40 osob. V ceně nejsou vstupy do pamětihodností.

