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Putování na rakousko-německém pomezí. 
Zájezd pěší turistiky s poznávací činností. Zážitkem bude výhled z nejvyššího německého vr-
cholu Zugspitze, přechod vzdušného mostu, který se klene v závratné výšce nad údolím a 
průchod hlubokou soutěskou po železné lávce zabudované vysoko ve skalní stěně. Příroda 
kolem Garmisch-Partenkirchenu nabízí přátelská údolí, slunné louky, vonící lesy, bohaté 
možnosti pro horolezectví a vrcholky s nádherným výhledem.     

Odjezd: středa 29. 8. 2018.  

Nástupní místa: Trutnov, vlakové nádraží 20.40 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 21.30 hodin, Nová Paka, 

autobusové nádraží 21.40 hodin, Lázně Bělohrad, cestovní kancelář 22.00 hodin, Jičín, autobusové nádraží 22.20 

hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 23.20 hodin (na dohled od stanice metra, 

účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít rychlíku s odjezdem v 20.02 

hodin z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 21.26 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 3. 9. 2018.  

Předpokládaný příjezd do cílového místa v 7.00 hodin.   

Přeprava a průvodce: zajišťuje autobusová doprava Arriva, bezpečnostní pásy na všech sedadlech, klasické občer-

stvení.   

Průvodce bude Jan Hoška, tel. 736 144 421. 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 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: rekreační středisko Seefeld, Kronenhotel, 

zpravidla dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zaří-

zení a televize.  

Stravování: snídaně formou bufetu. Do 24. 8. 2018 

možnost objednání večeří za celkovou cenu 960,- Kč.  

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek 

najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek 

podle Všeobecných 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. 
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Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s pěší turistikou. Pro turistiku doporučujeme teleskopické hůlky. V termínu 

konání zájezdu se předpokládá stále ještě 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.  

Jízdné lanovkami a vstupné do soutěsky 

2. den:  

Vyberete si jednu variantu z uvedených možností 

lanovka Seefeld  - Rosshütte nahoru 14,5 € (mezistanice, lze uskutečnit túru) 

lanovka Seefeld  - Rosshütte nahoru + dolů 21 €   

lanovka Seefeld  - Rosshütte, přestup na lanovku, která vás vyveze na hřeben a zpět dolů 26,5 € 

3. den: 

Vstup na lanový most cca 7 € 

Účastníci, kteří nebudou chtít přecházet lanový most, budou mít upravený program. 

Linderhof – zámek 8,5 € 

4. den: 

Zugspitze 2962 m z rakouské strany – nahoru i dolů 39 € (mládež a děti slevy)  

Možnost náhradního programu bez použití lanovek.  

5. den: 

Partnachklamm – soutěska 4 €. 

 

Program 

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

2. den: KARWENDELGEBIRGE – lanovkou na hřeben pohoří Seefelder Joch 2060 m. Výstup k chatě Nordlinger 

Hütte 2239 m a stejnou cestou zpět, 3 hodiny. Zdatnější výstup na vrchol Reither Spitze 2374 m s kruhovým výhle-

dem na nejvyšší rakouská pohoří. Zpět k horní stanici lanovky. SEEFELD – sportovní tyrolská horská obec ležící 

pod alpskými vrcholky.  

3. den: FERNPASS – v závratné výšce nad údolím se klene visutý most, který spojuje zříceninu hradu Ehrenberg s 

pevností Fort Claudia. Přechod po 400 m dlouhém vzdušném visutém mostě, který se klene až 115 m vysoko nad 

údolím. Můžete zde otestovat strach z výšek. Přechod vzdušného mostu není povinný. Prohlídka zříceniny hradu 

Ehrenberg a pevnosti Fort Claudia. LINDERHOF – zámek v osamělé horské krajině obklopený nádhernými zahra-

dami je nejintimnější zámeckou stavbou Ludvíka II., oblíbené sídlo pohádkového krále. ETTAL – benediktinský 

klášter, interiér se honosí bohatou rokokovou štukovou výzdobou, řeholníci vyrábějí v klášteře výborné ovocné liké-

ry, ochucené koňaky a pivo.  

4. den: ZUGSPITZE 2962 m – nejvyšší vrchol Německa s kruhovým výhledem na nejvyšší rakouská pohoří. 

Účastníci budou mít možnost využití lanovky z rakouské strany nahoru i dolů. Alternativně lze na vrchol vyjet zu-

bačkou. EIBSEE – túra 7 km dlouhá okolo nádherného jezera, možnost krácení.  

5. den LEUTASCHKLAMM – dramatická soutěska, nezapomenutelná vycházka po visutém železném chodníku 

uchyceném ve skalní stěně. MITTENWALD – hezké městečko ležící nedaleko GA-PA na hranicích Rakouska a 

Německa. PARTNACHKLAMM – vycházka do divoké soutěsky. PARMISCH-PARTENKIRCHEN – nejzná-

mější zimní turistické a sportovní středisko (známé jsou novoroční skoky na lyžích a závody ve sjezdovém lyžová-

ní). Odpoledne možnost vyjetí lanovkou na vrchol Wank, vycházka s úžasnými výhledy na Zugspitzi. 

Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

6. den: návrat v časných ranních hodinách. 

 

 

Navštivte náš profil na facebook.com/hoskatour  

nebo sledujte naše videa na youtube.com/ckhoskatour. 

 


