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Zájezd se slevovou kartou do Stubaiských Alp. 

Šetřete svoje klouby, jezděte lanovkou. 

Zájezd do krásných rakouských hor rozkládajících se jižně od Innsbrucku, západně od dálni-
ce vedoucí Brennerským průsmykem. S kartou Stubai Supercard můžete zdarma navštívit 
různé přírodní zajímavosti a lanovky ve Stubaiském údolí v Tyrolsku. Stubaiské Alpy jsou pro 
nás poměrně odlehlá oblast, která však uchvátí každého návštěvníka svojí nevšední rozmani-
tostí a krásou.    

V ceně zájezdu je jízdné lanovkami podle uvedeného programu. 

Odjezd: středa 22 8. 2017.  

Nástupní místa: Trutnov, vlakové nádraží 4.40 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 5.30 hodin, Nová Paka, auto-

busové nádraží 5.40 hodin, Jičín, autobusové nádraží 6.00 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákupní-

ho centra Makro 7.00 hodin (na dohled od stanice metra, účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému auto-

busu cca 50 m).   

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít rychlíku s odjezdem v 4.00 hodin 

z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 5.22 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 27. 8. 2017.  

Předpokládaný příjezd do cílového místa v 7.00 hodin.   

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

pečnostními pásy na všech sedadlech a včetně klasického občerstvení.   

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 144,- 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: ve Stubaiských Alpách, Alpengasthof Bärenbad, zpravidla dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zaří-

zení a televize. Většina pokojů je s balkonem. Kuchyňka není k dispozici. 

Stravování: snídaně formou bufetu, večeře má tři chody.  

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 v ranních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Přesun do Tyrolska. WATTENS -

 křišťálový svět Swarovski, křišťálová stěna z 12 tun křišťálového skla, největší křišťál na světě.   

2. den: MIEDERS 953 m – kabinkovou lanovkou na vrchol Koppeneck 1600 m. MARIA-WALDRAST – přes 

lesy a pastviny pěšky na nejvýše položené poutní místo v Evropě s pověstným léčivým pramenem a klášterní restau-

rací, návrat lanovkou nebo bobovou dráhou do údolí. MISCHBACH – WASSERFALL – vycházka k vodopádu 

padajícímu do údolí z výšky 100 metrů téměř volným pádem. 

3. den: STUBAISKÝ LEDOVEC – výjezd kabinkovou lanovkou do výšky 3210 m. TOP OF TYROL – vyhlíd-

ková terasa, panoramatický výhled na 109 vrcholů, vycházka k ledovci. EISGROTTE – možnost návštěvy ledov-

cové jeskyně. DRESDNER HÜTTE – vycházka okolo vodopádu u nejstarší turistické chaty v údolí. GRAWA-

WASSERFALL – vycházka podél říčky Ruetz k nejširšímu vodopádu ve Východních Alpách.  

4. den: NEUSTIFT – kabinkovou lanovkou Panoramabahn Elfer k Bergrestaurant Agrar 1 790 m. Od největších 

průchozích slunečních hodin v Alpách vycházka s výhledy do údolí Stubaital a Pinnistal dle zdatnosti účastníků. 

Zdatnější účastníci výstup na Elferturm 2495 m připomínající jižněji ležící Dolomity a po Panoramweg okolo chaty 

Elferhütte zpět.  

5. den: FULPMES – lanovkou Kreuzjochbahn do výšky 2136 m. STUBAIBLICK – nenáročný výstup k vyhlídko-

vé plošině a naučný okruh věnovaný alpské flóře, pěšky do mezistanice kolem chaty Schlickeralm, lze krátit lanov-

kou. Zdatnější účastníci: hřebenová túra k chatě Starkenburgerhütte 2229 m. Odpoledne jízda Stubaiskou nostalgic-

kou železnicí do Innsbrucku. INNSBRUCK – podvečerní prohlídka hlavního tyrolského města. Ve večerních hodi-

nách odjezd, noční přesun. 

6. den: návrat v ranních hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/wattens/
http://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/swarovski/
http://www.geops.cz/zajezdy/rakousko/tyrolsko/

