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Zájezd se slevovou kartou. 

Šetřete svoje klouby, jezděte lanovkou. 

Zájezd s lehkou turistikou, tentokrát do Východního Tyrolska. Každý den budete mít možnost 
v rámci slevové karty Osttirol's Glockner-Dolomiten Card vyjet některou z lanovek do vysoko-
horského světa plného krásných vyhlídek. Vycházky či túry budou přizpůsobeny vašim 
schopnostem. O Východním Tyrolsku se říká, že to je nejslunnější oblast Rakouska. Zasněže-
né vrcholky hor, překrásná údolí a romantická horská jezera.  

V ceně zájezdu je jízdné lanovkami podle uvedeného programu. 

Odjezd: pátek 13. 7. 2018.  

Nástupní místa: Dobruška, parkoviště za kinem 19.30 hodin, Opočno, náměstí 19.40 hodin, Třebechovice pod 

O., místo bude upřesněno 20.00 hodin, Hradce Králové, vlakové nádraží stanoviště pro zájezdovou dopravu I. 

20.30 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 21.50 hodin (účastníci budou odve-

deni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

Návrat: čtvrtek 19. 7. 2018.  

Předpokládaný příjezd do cílového místa v 8.00 hodin.   

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem Setra (včetně prodeje klasických nápojů) s toaletou a bezpečnost-

ními pásy na všech sedadlech zajišťuje dopravní společnost Casia. Vedoucím bude Veronika Drábková, tel. 

723 306 992.  

Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, zasílejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní 

kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu 

zavazadel za celkovou cenu 168,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního 

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních ome-

zení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Děti 

musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: rekreační středisko Iselsberg, Gastohof Iselsbergerhof, převážně dvoulůžkové pokoje včetně sociálního 

příslušenství. Ve veřejných prostorách k dispozici televize a WIFI. 

Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Do 9. 7. je možné si doobjednat večeře (3 chody – polévka, hlavní 

chod) za celkovou cenu 1 280,- Kč.  

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Vše-

obecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni 

na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou. Pro turistiku doporučujeme teleskopické hůlky. 

V termínu konání zájezdu se předpokládá pěkné teplé počasí. Nezapomeňte na pokrývku hlavy a ochranný krém 

s vyšším faktorem, který budete určitě na horách potřebovat. Sluneční paprsky mají podstatně vyšší intenzitu.  
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Program: 

1. den: odjezd ve večerních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Noční přesun do Rakouska.  

2. den: MATREIER GOLDRIED BERGBAHNEN – lanovkou z Matrei in Osttirol, celodenní túra po panoramatické 

cestě na hřeben Kalser Höhe 2434 m, pro zdatné možnost výstupu na vrcholek Blauspitze 2575 m. Panoramatické výhle-

dy na masiv Grossglockneru 3798 m. 

3. den: MÖLLTALER GLETSCHER – ERLEBNIS 3 000 M – ledovcový expres a kabinková lanovka vás vyvezou až 

do výšky 2 800 m. Další sedačkovou lanovkou, kterou si již musíte zaplatit (cca 14,50 €), se dostanete až do výšky 3 000 

m. Zde již bude chladněji, šlápnete si na ledovec; návrat lanovkou, pro zdatnější účastníky možnost pěšího sestupu z vr-

cholu Schareck k horní stanici kabinkové lanovky (1,5 hodiny). ANKOGEL HOCHBERGSBAHNEN – kabinková 

lanovka vás vyveze do výšky 2 636 m. Zde pouze krátká vycházka. Otevře se před vámi horský svět třítisícovek skupiny 

Ankogel.  

4. den: HOCHPUSTERTALER BERGBAHNEN – kabinkovou lanovkou ze Sillianu do výšky 2090 m. Polodenní túra 

okolo jezer Dreiseen na Thurntaler Gipfel 2407 m s panoramatickým výhledem na italské Sextenské Dolomity. SEX-

TENER DOLOMITEN BAHNEN – z obce Vierschach kabinkovou lanovkou již na italském území do výšky 2060 m. 

Túra na pohraniční vrchol Helm 2433 m.  

5. den: LIENZER BERGBAHNEN – kabinkovou lanovkou z Lienzu 673 m na vrcholek Steinermandl 2213 m, polo-

denní túra k jezerům Neualplseen. Panoramatické výhledy na Liezenské Dolomity. KALSER BERGBAHNEN – kabin-

kovou lanovkou do výšky 2405 m, odpolední túra na hřeben s výhledem na Vysoké Taury.  

6. den: ST. JAKOB BERGBAHNEN – sedačkovou lanovkou do výšky 2 400 m, možnost celodenního výstupu roman-

tickou krajinou na vyhlídku na jezero Degenhornsee, zdatní účastníci výstup až na vrchol Degenhorn 2946 m.  

Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun.  

7. den: návrat v ranních hodinách. 


