Dvoudenní poznávací zájezd do Berchtesgadenu a Salzburgu

Ve čtvrtek 11. května 2017 se vydala skupina 49 žáků našeho gymnázia s Mgr. Veithovou a
Mgr. Dratvou za poznáním dalších zajímavých míst v německy mluvících zemích. Naším cílem
byla tentokrát oblast Berchtesgadenu a město Salzburg.
Šest hodin jízdy autobusem uběhlo rychle a my jsme natěšeni vystoupili na parkovišti pod
horou Kehlstein. Nejprve jsme speciálními autobusy překonali převýšení 700 m na šest
kilometrů dlouhé silnici, vinoucí se kolem hory. Poté jsme prošli tunelem k výtahu uvnitř
hory a tím jsme vyjeli dalších 124 metrů do samotného Kehlsteinhausu – neslavně proslulého
Hitlerova Orlího hnízda. Tady ve výšce 1843 m ležel ještě sníh, ale slunečné počasí nám
nabídlo skutečně nádherný výhled na okolní vrcholy Berchtesgadenských Alp. A tak jsme se
kochali, fotili a pak se stejnou cestou, která sama o sobě byla zajímavým zážitkem, vrátili k
našemu autobusu.
Další zastavení bylo o několik kilometrů dále u berchtesgadenského solného dolu. Tady jsme
se dozvěděli nejen spoustu informací o těžbě soli, ale projeli se také vláčkem v podzemních
štolách, vyzkoušeli si atraktivní skluzavky a přepluli na voru solné jezero. Po této prohlídce už
jsme zamířili k našemu penzionu, kde jsme byli ubytováni. Penzion Auerwirt se nachází
v údolí ve vesničce Oberau s výhledem přímo na Orlí hnízdo. Ubytování bylo příjemné,
většina z nás se tu také navečeřela a využila čas před setměním na krátkou procházku.
Druhý den po snídani jsme vyrazili k jezeru Königssee, po kterém jsme se projeli lodí. Toto
jezero ledovcového původu je napájeno podzemními vodami a je považováno za nejčistší
v Německu. Jeho hloubka je asi 200 m a je 8 km dlouhé. Z hladiny jsme pozorovali okolní
alpské štíty, mezi nimi i druhou nejvyšší horu Německa Watzmann (2713m), poslechli si
proslulou ozvěnu a udělali si procházku kolem malebného kostela sv. Bartoloměje. Po
návratu do přístavu jsme se vydali ke svému poslednímu cíli – městu Salzburg.
Salzburg je turisticky atraktivním městem. Jeho barokní centrum je zapsáno na seznamu
UNESCO. Bylo to patrné během celé naší procházky, kdy jsme se proplétali mezi spoustou
dalších návštěvníků. Přesto jsme si aspoň zvenčí prohlédli všechny důležité stavby, zámek
Mirabell a jeho barokní zahrady, pevnost Hohensalzburg, která se tyčí nad městem, rodný
dům W. A. Mozarta nebo salzburský dóm. Někteří z nás si stihli koupit i slavné čokoládové
pralinky – Mozartovy koule. Dvouhodinová prohlídka byla samozřejmě jen malou
ochutnávkou atmosféry tohoto města, i tak jsme si ji ale při nádherném slunečném počasí
užili.
Pak už nás čekala jen klidná cesta domů. Věřím, že na krásné dva dny strávené v oblasti
Berchtesgadenu a v Salzburgu budeme dlouho vzpomínat a že si uchováme v paměti i
mnoho zajímavých informací o této části Německa a Rakouska.
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