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Na zájezd jsou volná místa. 

Tam bez nočního přejezdu. Se slevovou kartou ušetříte. 

Nabízíme velmi zajímavou dovolenou v Korutanech s pěší turistikou, a především s pozná-
vacím programem. Je zde mnoho přírodních krás i hodně historických památek. Pomocí 
lanovek a mýtných vysokohorských silnic se dostanete na nejkrásnější vyhlídkové vrcholy.   

V ceně zájezdu je jízdné všemi lanovkami a vstupné do pamětihodností 
podle uvedeného programu. 

Odjezd: úterý 31. 7. 2018.   

Nástupní místa: Trutnov, vlakové nádraží 12.40 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 13.30 hodin, Nová Paka, 

autobusové nádraží 13.40 hodin, Jičín, autobusové nádraží 14.10 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do 

nákupního centra Makro 15.10 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

Návrat: pondělí 6. 8. 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, 

bezpečnostními pásy na všech sedadlech a včetně klasického občerstvení. Vedoucím bude Ivana Soukupová, tel. 

608 622 808. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je možné poprvé volat až v den zájezdu. Před zájezdem 

využívejte tel. spojení 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), pro-

střednictvím 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 zdravot-

ního 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 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnou zó-

nou. Děti musí mít svůj vlastní cestovní pas. 

Ubytování: 1x vysokoškol-

ské koleje v Českých Budě-

jovicích, dvoulůžkové poko-

je se sociálním zařízením na 

chodbě, 4x rekreační stře-

disko Treffen, hotel Al-

pinum, dvoulůžkové ložnice 

nebo pokoje s vlastním soci-

álním zařízením. WIFI a 

televize je v každém pokoji.   

Stravování: v Rakousku je 

snídaně formou bufetového 

stolu. Možnost doobjednání 

večeří za celkovou cenu  

1 280,- Kč do 25. 7. 2018.    

Platby: účastníkům, kteří 

neuhradili celý poplatek 

najednou, připomínáme, že 
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je nutné uhradit doplatek podle Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po ná-

stupu do autobusu jsou účastníci povinni na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za 

zájezd. 

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

gramu se vám bude hodit menší batůžek na záda. Nezapomeňte plavky. 

Vybavení: běžné pro zájezd s lehkou turistikou. 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 tu mají podstatně vyšší intenzitu.  

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

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. 

Vstupné: v rámci programu se již žádné neplatí, kromě příplatku na Minimundus a sedačkovou lanovku v oblasti 

Mölltaleru. 

Program 

Program je upraven s ohledem na aktuální výhody při využívání slevové karty. V případě špatného počasí lanov-

ky nejezdí a dělal by se náhradní program v údolí, muzea, soutěsky, bazény a podobně. 

1. den: odjezd v odpoledních hodinách, možnost nástupu i v jižních Čechách. Nocleh v jižních Čechách.  

2. den: odjezd z Českých Budějovic v časných ranních hodinách, přesun do Rakouska. 
GERLITZEN – výlet lanovkou na vyhlídkový vrchol, který leží v srdci Korutan 500 m nad jezerem Ossiacher See ve 

výšce 2 000 m nad mořem.  

OSSIACHER SEE – vyhlídková jízda lodí po jezeře.  

OSSIACH – klimatické lázně, benediktinský klášter. 

3. den:  

DREILÄNDERECK – sedačkovou lanovkou na jedinečné místo na hranici tří zemí. Vynikající výhled na panorama 

Julských Alp a karavanek. Pestrá flora. Vycházka.  

VILLACHER ALPE – jízda vyhlídkovou silnicí do výšky 1733 m. Lehká túra, alpské louky, výhledy na Julské Alpy 

a Karavanky.  

VILLACH – krátká prohlídka centra města, muzeum – model Korutan, možnost výstupu na městskou věž.  

4. den:  

GOLDECK – lanovkou Spittal – Goldeck 2059 m, vycházka na vrchol 2139 m. Kruhový výhled na korutanská jezera 

a Vysoké Taury.  

PYRAMIDENKOGEL – výjezd k jedné z nejlepších korutanských rozhleden, kruhový rozhled.  

MARIA VÖRTH – malebná obec na skalnatém poloostrově, farní kostel.  

MINIMUNDUS – miniaturní svět, nejvýznamnější stavby z celého světa. Sleva na vstupném pouze 50% (9,50€). 

5. den:  

ANKOGEL HOCHGERGSBAHNEN – kabinková lanovka vás vyveze do výšky 2 636 m. Zde pouze krátká vy-

cházka. Otevře se před vámi horský svět třítisícovek skupiny Ankogel. 

MÖLLTALER GLETSCHER – ERLEBNIS 3 000 – kabinková lanovka vás vyveze až do výšky 2 800 m. Další 

sedačkovou lanovkou, kterou si již musíte zaplatit (cca 6 €), se dostanete až do výšky 3 000 m.  Zde již bude chladně-

ji, šlápnete si na ledovec. Vycházka. 

6. den:  

BAD KLEINKIRCHHEIMER BERGBAHNEN – kabinkovou lanovkou do výše 2 100 m. Vycházka po loukách. 

Budete okouzleni krásnou krajinou plnou svišťů a krásnou florou. 

TURRACHER HÖHE – kabinkovou lanovkou do výšky 2000 m, vycházka na vrchol Rinsennock 2334 m. Panora-

matický výhled od korutanských jezer přes Taury po Schladmingské Taury.  

NOCKGEBIET – jízda po mýtné vysokohorské panoramatické silnici Nockalmstrasse, která je dlouhá 34 km.  

Odjezd ve večerních hodinách, noční přesun.  

7. den: návrat v ranních hodinách.  

V případě volného času 
BURG LANDSKRON – prohlídka parku opic. 
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