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Na zájezd jsou volná místa. 

Tam bez nočního přejezdu. 
Poznávací zájezd s lehkou turistikou. Další putování se slevovou kartou. Objevte krásy Štýr-
ska. Ne všechny cesty vedou do Říma. Mnohé vedou na okouzlující místa v „zeleném srdci“ 
Rakouska. Zažijte nezapomenutelnou aktivní dovolenou. Lehká turistika s přihlédnutím na 

zdatnost jednotlivých účastníků. Možnost vykoupání ve schladminském bazénu.  
V ceně zájezdu je jízdné všemi lanovkami a vstupné do pamětihodností 

podle uvedeného programu. 

Odjezd: čtvrtek 26. 7. 2018.   

Nástupní místa: Trutnov, vlakové nádraží 4.30 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 5.30 hodin, Nová Paka, auto-

busové nádraží 5.40 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 6.00 hodin, Jičín, autobusové nádraží 6.30 hodin, Praha 

– Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 7.30 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím 

k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

SVOZOVÝ MIKROBUS: za příplatek 150,- Kč, Hradec Králové, vlakové nádraží, stanoviště I 5.10 hodin. 

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem ve 4.00 hodin 

z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 5.24 hodin.  

Tento navržený spoj si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu ozná-

mit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní místo nebudeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vyne-

chat. 

Návrat: pondělí 30. 7. 2018. Při zpáteční cestě na požádání můžeme zastavit na zastávce Praha – Hlavní nádraží ve 

3.30 hodin. Předpokládaný příjezd do cílového místa v 6.00 hodin.   

Přeprava a průvodce: zajišťuje autobusová doprava CASIA luxusním autobusem Setra vybaveným toaletou, bez-

pečnostními pásy na všech sedadlech a včetně klasického občerstvení. Vedoucím bude Petr Sádek, tel. 777 050 625. 

Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je možné poprvé volat až v den zájezdu. Před zájezdem využívejte tel. spo-

jení pouze do cestovní kanceláře. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna pro případ 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 120,- 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 čitelnou zónou. Děti 

musí mít svůj vlastní cestovní pas. 

Ubytování: GASTHOF – dvoulůžkové pokoje včetně soc. zařízení, není kuchyňka, nutno dokoupit bufetové sní-

daně za celkovou cenu 410,- Kč. APARTMÁNY – dvě dvoulůžkové ložnice, v několika apartmánech jsou tři dvou-

lůžkové ložnice, ve všech vybavená kuchyňka a sociální zařízení.  

Stravování: možnost doobjednání snídaní za celkovou cenu 410,- Kč a večeří za celkovou cenu 960,- Kč do 20. 7. 

2018.    

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. 

mailto:hoska-tour@hoska-tour
mailto:lubomir.hoska@hoska-tour.cz


 

 
Zavazadla: vhodné jsou tašky, batohy nebo kufry a lehké příruční zavazadlo do autobusu. Během denního progra-

mu se vám bude hodit menší batůžek na záda. Nezapomeňte plavky, ve Schladmingu je na slevovou kartu 

k dispozici bazén. 

Vybavení: běžné pro zájezd s lehkou turistikou. V termínu konání zájezdu se předpokládá pěkné teplé počasí. Ne-

zapomeňte na pokrývku hlavy a ochranný krém s vyšším faktorem, který budete určitě na horách potřebovat. Slu-

neční paprsky tu mají podstatně vyšší intenzitu.  

Vstupné: žádné vstupné ani jízdné podle programu se již neplatí, místní autobus cca 5 €, půjčení tříkolky cca 10 €. 

Důležité adresy a telefonní čísla: tísňové telefonní číslo 112, policie 133, první pomoc (záchranná služba) 144, 

hasiči 122. 

Velvyslanectví České republiky v Rakousku: Botschaft der Tschechischen Republik, Penzingerstrasse 11-13, 

1140 Vídeň, tel: 00431/8942125-6, 8943741, 8946236, politický úsek-00431/8946397, OEÚ-00431/8942935, KO-

8942982fax: 00431/8941200, OEÚ-8942846, e-mail: vienna@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/vienna. 

Program  

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu v jižních Čechách. Přesun do Rakouska. PLANAI SEILBAHN – 

kabinkovou lanovkou ze Schladmingu 800 m na Planai 1906 m. Často vyhledávaný turistický cíl. Vycházka po bočním 

hřebeni Schladminských Alp. Zde najdete krásnou panoramatickou cestu s výhledy do údolí řeky Enns a na masiv Da-

chsteinu.  

2. den: DACHSTEIN GLETSCHERBAHN – kabinovou lanovkou od Türlwandhütte 1680 m na Bergstation 2694 m. 

Lehká túra přes Schladminský ledovec k turistické chatě Dachsteinwarte 2741 m ležící přímo u paty vrcholu Hoher Da-

chstein. Velké panoramatické výhledy. Nedaleko horní stanice lanovky je možnost prohlídky ledovcové jeskyně či pře-

chodu vzdušného lanového mostu. RIESACHFÄLLE – fascinující stezka Wilde Wasser podle obřích vodopádů po nově 

zpřístupněném chodníku k romantickému jezeru Riesachsee. Prochází se i po atraktivním vzdušném lanovém mostě.  

3. den: SCHLADMINGER TAUERNSEILBAHN – kabinkovou lanovkou z obce Haus ke Krummholz Hütte 1838 m. 

Zde vás čeká čistý vzduch, klidné prostředí a nádherné výhledy. Túra podle zdatnosti jednotlivých účastníků. Možnost 

vycházky na Hauser Kaibling 2015 m. Turistické chaty nabízejí kulinářské speciality. Panoramatické výhledy na masiv 

Dachsteinu. TRAUTENFELS – prohlídka zámku. Rozsáhlé přírodovědné i národopisné sbírky, které se vztahují ke štýr-

skému údolí Ennstal a kraji Ausseerland. Samotný zámek fascinuje svým barokním vybavením a okouzlujícím výhledem 

na okolní horské panorama. WÖRSCHACHKLAMM – romantická stezka po uměle zhotoveném chodníku vedle obřích 

hrnců vymletých divokou vodou. 

4. den: GIPFELBAHN HOCHWURZEN – kabinkovou lanovkou z Rohrmoosu 1118 m na Hochwurzen 1840 m. Leh-

ká túra na Rossfeld 1919 m a případně až na Hochfeid 2189 m v masivu Schladminských Alp. Panoramatické výhledy na 

masiv Dachsteinu. Za poplatek lze sjet k dolní stanici lanovky na tříkolce – kouzelný sjezd nejen pro děti. ADMONT – 

jedna z nejstarších osad ve Štýrsku. Možnost prohlídky kláštera s bohatou výzdobou. Ve večerních hodinách odjezd, noč-

ní přesun. 

5. den: návrat v ranních hodinách. 
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