Ausztria 2. Klagenfurt és környéke
2019. október 02-03. (szerda-csütörtök) KISBUSZ (max. 8 fő)
irányára: 56 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a kilátó és a minimundus belépő
díjait, a szállást, a reggelit, és a biztosítást. A várbelépőt nem (13€/11€)
5.30 Indulás: saját lakás elől (Kozármisleny, Pécs,)
egészségügyi megállás Körmend, Graz
12.00 Érkezés Hochosterwitzbe

Hochosterwitz - Karintia mesebeli jelképe
A 150 méter magas sziklán tornyosuló mesebeli Hochosterwitz várkastélya masszív falakkal
összekötött 14 kaputornyával Európa egyik leglátványosabb vára. Lenyűgöző látványa még a
híres amerikai mesefilmrendezőt, Walt Disney-t is megihlette, Csipkerózsika kastélyát a
karintiai vár alapján képzelték el.
Az első írásos dokumentumok 860-ban említik a középkori várat. Egy XIV. századi dokumentum szerint az
elővár egy négyzetes toronyból, lakóépületekből ás várkápolnából állt. Az épületegyüttest lőrésekkel ellátott
falak védték. 1475-ig maradt a vár az Osterwitz grófok kezében, majd császári tulajdonba került, végül 1570ben Georg von Khevenhüller császári tanácsadó és főistállómester vásárolta meg, azóta is a család tulajdonában
van az épület.
A vár egyszerre töltötte be az erőd és a reprezentációs kastély szerepét.
A 620 méter hosszú kanyargós, fellegvárhoz vezető, látványos szerpentinúton a 14 kaputorony gyakorlatilag
bevehetetlenné tette a várkastélyt, mert a támadó ellennek gyakorlatilag minden kapunál külön ostrommal kellett
számolnia, folyamatos ellentűz alatt.
A várba siklóval is fel lehet jutni pár perc alatt, de az igazi élményt a különböző kapukat összekötő, parádés
kilátást nyújtó félórás gyalogút kínálja

15.00 Indulás Klagenfurtba
15.30 érkezés

Klagenfurt – városnézés, majd szabad program
Ausztria legdélebbi tartományi fővárosa, Klagenfurt am Wörthersee három kultúra találkozásánál
fekszik, és ezek mindegyike tetten érhető a reneszánsz hangulatú városban: a karintiai befolyás az itt
élő emberek laza életstílusában manifesztálódik. Az olasz hatás a belváros építészetét határozza meg, a
piacok és az ünneplés már-már művészire fejlesztett tudománya pedig a szlovén jelleget tükrözi. A
gasztronómiai kínálat az Alpok–Adria térség három konyhájának legjavát ötvözve nyújt különleges
élményeket.

19.30 a szállás elfoglalása

8.30 reggeli után indulás a kilátóhoz
9.00 érkezés

Pyramidenkogel kilátó
Ausztria legszebb kilátója a Wörthi-tó déli oldalán, jó időben szinte "egész" Karintia látszik, a csodaszép tavak
és a messze a Hohe Tauern láncai.
905 méter magasból jó időben lélegzetelállítóan vonzó panoráma tárul elénk. Tóbirodalom és alpesi rétek,
lankák és hegyek amerre a szem ellát. A kilátó alatt játszótér. 2013-ban vadonatúj nagyon impozáns kilátó épült.
Bátrabbak kipróbálhatják a torony csúszdát is!

11.30 indulás a Minimundusba
12.00 érkezés

Minimundus
A világ miniben a Wörther See mellett Karintia tartományi központjában Klagenfurtban. Híres épületek 1:25
méretarányban.
Egyetlen nap alatt az egész világ körül. 150 nevezetes épület csak egy kicsit kicsiben, de teljesen élethűen.
Eiffel-torony, Szabadság-szobor vagy a Sydney operaház és az Akropolisz, ezeket és további ismert épületet
láthatsz a mini világban 1:25 méretarányban. A pisai ferde-torony és a londoni Tower mellett egy magyar
vonatkozású épület is van a nemzetközi mezőnyben a budapesti Halászbástya.

16.00 Indulás a Minimundusból
egészségügyi megállás Graz, Körmend
22.45 Pécs, Dómus parkoló 23.00 Kozármisleny

Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu)

