
Mozart és a barokk építészet szülőföldjén 
Salzburg és a Sóvidék 

Salzburg, az Európa szívében fekvő barokk gyöngyszem összetéveszthetetlen építészeti 
remekműveinek és egyedülállóan szép természeti környezetének köszönheti hírnevét, no és 
természetesen annak, hogy itt született W. A. Mozart, a zenetörténet egyik legnagyobb zsenije. Az 
Unesco 1977-ben az óváros egészét felvette a világörökségek listájára. A táj szépségei 
Salzkammergutot – az osztrák Sóvidéket – Ausztria egyik legkedveltebb tájegységéve teszik. A 
Sóvidék nem csak a monarchia császárainak, arisztokráciájának és művészeinek hagyományokban 
gazdag nyaralóhelye; a kelta eredetű hallstatti kultúra a környéket már a vaskorban is virágzó 
régióvá tette 

Utazás: luxusautóbusszal (klíma, videó/dvd, büfé, WC) 
Szállás: 3 éjszaka panzióban, kétágyas szobában 
 
Program 
 
1. nap, szerda 
06 00 Indulás Budapestről  
Klosterneuburg: az apátság múzeumának megtekintése 
délután Látogatás Melkbe, a barokk apátságba. Rövid séta a Mondsee partján 
19 00 Indulás Thalgau városkába, a szállásra 
 
2. nap, csütörtök 
07 00-08 00 Reggeli 
délelőtt Salzburg, gyalogos városnézés: Szt. Rupert székesegyház, Szt. Péter főapátság kolostora és 
temploma, Hercegségi palota, Rezidencia-szökőkút, Szt. Mihály templom, Mozart emlékmű, Városháza, 
Mozart szülőháza, Vár, Mirabell-kastély 
délután Hellbrunn: a püspökök szórakozására épült kastély. 
Látogatás Oberndorfba, a "Csendes éj" szülőfalujába 
19 00 Vacsora 
 
3. nap, péntek 
07 00-08 00 Reggeli 
délelőtt St. Gilgen: Mozart szökőkút, Városháza, Mozart anyjának szülőháza. 
Bad Ischl: Sissi városa. Császári villa, Lehár-villa, Hotel Austria, Zauner cukrászda, Schratt villa 
délután Továbbutazás Hallstattba, a hegyoldalba épült faluba: Csontház, fakultatív hegyi vonatozás a 
sóbányához 
19 00 Visszaindulás Thalgauba, majd vacsora 
 
4. nap, szombat 
07 00-08 00 Reggeli 
Indulás Budapestre. Rövid pihenő Linzben, városnézés: Kepler-ház, Palota, Városháza, Mozart ház, Régi 
Katedrális, Új Dóm, Püspöki udvar 
késő esti órákban Érkezés Budapestre 
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