
HALLSTATT – 1. den – neděle 1. 7. 2018 
Městečko Hallstatt se nachází na úpatí Dachsteinu a je jedním z nejkrásnějších měst 
tzv. Solné komory. Nachází se přímo u stejnojmenného 8 km dlouhého a  až 125 
metrů hlubokého jezera ve výšce 508 m.n. m. Navštívíme zde solný důl, který patří k 
nejstarším v Evropě. Ke vchodu vyjedeme lanovkou, převléknete se do termo 
ochranných kombinéz, sklouznete se po dvou hornických skluzavkách, pojedeme 
dřevěným vláčkem, k dispozici je český audioprůvodce, prohlídka trvá zhruba 1 až 
hodinu a půl a na závěr si můžete zakoupit fotografii, která vás zachytila při sjezdu   
skluzavky. V důlním obchůdku Salzwelten-Shop si můžete zakoupit produkty 
vyrobené ze soli. 
Po prohlídce dolu přejdeme k vyhlídce SKYWALK – ocelová konstrukce vás dovede 
mnoho metrů za hranice skalního srázu a odtud je úžasný výhled na město, jezero a 
přilehlé hory. 
Zpět do městečka buď opět lanovkou nebo pěšky  - zhruba 40ti  minutová vycházka 
okolo malého vodopádu – domluvíme dle počasí a zájmu. 
V Hallstatu indiv. volno na prohlídku města, hřbitova, kostnice, muzea, jezera… 
DOPORUČUJI TEPLEJŠÍ OBLEČENÍ A PEVNOU OBUV DO DOLU. 
 
TRAUTTMANSDORFF V MERANU  
Rajská zahrada pod zasněženými štíty – před 150 lety zde pobývala rakouská 
císařovna Sissy. V údolí obklopeném strmými hřebeny a štíty  hor dosahujícími 
nadm. výšky přes 3 000 m, stojí dominantní zámek s přilehlými zahradami a s 
nebývalými kompozicemi rostlinných druhů. Najdeme zde Sluneční a Vodní zahrady 
– uvidíte středomořskou vegetaci – levandulové pole, olivovníky, fíkovníky, 
aromatické byliny , cypřiše, kaktusy a sukulenty, ze Sardinie dovezený nejstarší 
olivovník Itálie. Vše doplňují jezírka, vodní kaskády a labyrint ve Vodní a Terasové 
zahradě. Najdeme zde i Zahradu smyslů s jasmíny, pivoňkami a dalšími vonnými 
rostlinami, rozárium, anglickou zahradu a palmová háj s více jak 300 druhy palem. V 
další části areálu jsou zahrady symbolizující nejsevernější italské provincie – 
vinohrady, živé ploty, včelí úly, zastoupena je i místní fauna ( králíci, kozy, ovce ) a 
horská alpská květena. 
Severní strana poskytuje domov zóně Světových lesů – bambusový les, skleník s 
tropickými rostlinami, americké metasekvoje, japonské jehličnany, v asijském lese 
jsou rododendrony, azalky, potoky…. nechybí ani lesy Severní a střední Ameriky, 
mnoho vyhlídek na Merano a okolí, zavěšená ocelová vyhlídka Binokulár Matteo 
Thuna, písečná pláž s palmami. Zahrada by měla zprostředkovat emoce a zážitky.  
Ve vyhlídkové zámecké restaurace se můžete najíst a najdete zde atrakce pro děti i 
dospělé.  
Na zámku je Touriseum – muzeum historie turistiky a stálá zámecké expozice – není 
v ceně zájezdu, můžete navštívit  indiv.  
 
LAGO DI GARDA 
Jezero s rozlohou 370 km2 je největší ledovcové jezero v Itálii. Navštívíme Riva del 
Gardu, která se nachází na severozápadním okraji jezera. Město nabízí krásné 
procházky úzkými uličkami, náměstí, přístav, vodní hrad, hradní věž Bastione di 
Riva s výhledem na město, koupání v jezeře. Dle zájmu možno vyjet nejmodernější 
lanovkou v Evropě na Monte Baldo 2218 m. n. m. Lanovka má dvě části, první z 
Malcesiny do San Michele je dlouhá 1512 m, druhá část je dlouhá 2 813 m a 
překonává výškový rozdíl 1187m. Během cesty se kabina lanovky otočí o 360 st a 
umožní tak nádherný panoramatický pohled. Cesta trvá asi 10 minut. Pokud počítáte 
s cestou na vrchol Monte Baldo je dobré si vzít s sebou teplejší oblečení. Není v 
ceně zájezdu. Možná zastávka v městečku Arco, v Roveretu – Zvon Míru, Castel 



Dante -  dle času. 
 
VODOPÁDY VARONE 
Vodopády jsou způsobené stékáním říčky Magnonne do jeskynního systému, 
vysokého několik desítek metrů. Jeskyně je vysoká 93 metrů a široká 55 metrů. 
Voda padá do kotle hlubokého 73 metrů. Jsou zde i další proudy vody stékajících po 
stěnách jeskyně. Tato podívaná se vám naskytne v několika patrech  - vstup do 
jeskyně je umožněn v různých výškových stupních. Vše je efektně nasvíceno. 
Součástí návštěvy je i malá botanická zahrada. 
VEZMĚTE SI S SEBOU NEPROMOKAVOU BUNDU NEBO PLÁŠTĚNKU. 
 
JEZERO PRAGSER WILDSEE 
Ve výšce 1493 metrů se nachází jedno z nejkrásnějších jezer východní části Dolomit, 
ke kterému se váže mnoho krásných pověstí a legend ( budu vyprávět ). Jezero se 
nechá obejít, můžete se projet na loďkách nebo se jen tak kochat. 
 
MRAMOROVÁ SOUTĚSKA GILFENKLAMM 
Nedaleko města Sterzing ( italsky Vipiteno )  u vesnice Stange  se nachází potok 
Ratschingser Bach, který se prodírá mezi skalními stěnami a s ohlušujícím hukotem 
se přes vodopády řítí dolů do údolí. Cesta soutěskou nahoru, kdy překonáme 
převýšení 175 metrů, trvá asi 1 hodinu  a měří 2 a půl kilometru. V závěru, v nejužší 
části, se prochází vytesanou průrvou v mramorových skalách. Cesta zpět trvá ½ 
hodiny. Je to jediná soutěska na světě, která je zapuštěna hluboko v bílém 
mramoru.  
 
SKALNÍ MĚSTO NA ÚPATÍ HORY SASSOLUNGO ( LANGOFEL ) 
Labyrintem kamenů vedou dvě značené cesty – západní je široká a pohodlná, 
východní se postupně mění v úzkou křivolakou pěšinu. Převýšení je zanedbatelné, 
trasa nenáročná, zaujmou půvabné výhledy na horské masivy tyčící se nad 
průsmykem Gardena a útesy impozantního Gruppo di Sella a Marmolády s bílým 
ledovcem.  
 
ČARODĚJNICKÁ STEZKA HEXENQUELLEN – BOSÁ NOHA V SEISER ALMU 
Začíná a končí ve vesničce Tirler in Saltria a měří 2 kilometry. Chodí se zde naboso  
a absolvování zabere 1, 5 hodiny. Děti a dospělí zde poznávají všemi smysly, cestou 
je provází čarodějnice Curandina s moudrou sovou Emmou. Dojít se dá až k sirným 
pramenům.  
 
STEZKA ZANNES 
V údolí Val di Funes v národním parku Puez Odle leží vesnice St. Magdalena, kde se 
lze na naučné stezce Zannes seznámit se vznikem Dolomit, zvířaty i rostlinami, které 
tu žijí. Stezka je dlouhá asi 3 km a nechá se protáhnout až k nedaleké restauraci 
Glatschalm, ležící na úpatí masivu. 
 
ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM MANSIO SEBATUM v S. LORENZO 
Interaktivní instalace vás provede po třech patrech muzea, zavede vás na bývalé 
živé tržiště, do doby železné, do římského období – město bývalo důležitým 
římským dopravním uzlem. 
 
MINERALOGICKÉ MUZEUM V SAN GIOVANNI, MUZEUM VODY – MAGIE VODY,  
MUZEUM SÝRA – vše v okolí ubytování. Muzea dáme v případě špatného počasí, 
případně dle času a zájmu. 



 
VODOPÁDY RIVA V CAMPO TURES 
Pohodlnou,  asi 15 minut trvající cestou, dojdeme podél řeky z parkoviště k 
přírodním vodopádům. Zpět lesní cestou k parkovišti. 
 
KOUPÁNÍ BAZÉN BRUNICO nebo CAMPO TURES ev. AQUAPARK U MERANA 
Návštěva bazénu není v ceně zájezdu. Nutné plavky, ručník.  
NÁVŠTĚVA PIZZERIE  - můžete individuelně nebo společně, není v ceně. 
JEZERO NEVES – asi 2km za ubytováním – končí zde ,,naše údolí“. 
VOLNÝ PROGRAM – dopoledne nebo odpoledne – buď se zůstane v místě 
ubytování, možno zavést do Campo Tures – prohlídka krásného městečka. 
Ubytování Selva dei Molini a Lappago. Apartmány se dvěma 2l pokoji, spol. kuchyně 
a soc. zařízení, ručníky, toal. papír, fen k dispozici, rovněž WIFI, televize. 
Cesta zpět s krátkou zastávkou v Brenneru na nákup potravin a v outletu. Odjezd v 
neděli 1. 7. v ranních hodinách, návrat v pátek 6. 7. ve večerních hodinách. Poslední 
schůzka účastníků 25. 6. v 19 hodin na OÚ Hudlice. 
S sebou platný cestovní pas, OP, pojištění na cesty, pohodlné obleční  - i teplejší 
varianta, dobré boty, věci na pobyt na chatě, pláštěnka, plavky, ručník.  Foťák, mobil 
– nabíječky, léky !, opalovací krém, jelení lůj, brýle proti slunci.  
Platit možno i platebními kartami, stavíme se průběžně na nákupy. V ceně zájezdu 
není lanovka na Monte Baldo – asi 15 eu skupina nad 15 osob, vstupné do bazénů – 
2 hodiny zhruba 6 eu, vstupy do muzeí, pokud půjdeme, určíme na místě, okolo 5eu 
– event. možná úhrada z ceny zájezdu. 
Prosím dát vědět, kolik a jaké budete chtít housky a zda už od pondělního rána 
(obyčejné a celozrnné ), ev. mléko.  
V autobusu možnost zakoupení vody, pivo, aj. Po celou dobu zájezdu do vyprodání 
zásob... 
Přesné pořadí a kompletní program jednotlivých dnů dodáme později, co se týče 
stezek, skalního města a soutěsek, uděláme dle dohody a vašeho zájmu, je možno 
vynechat i výlet k jezeru Garda a místo toho dát třeba všechny stezky a jiné z 
nabídnutého programu – vše si nyní můžete vyhledat doma na internetu a volat mi 
vaše připomínky, přání a nápady. 
Celková cena 5 500 dospělá osoba, 5 100 dítě do 15 ti let. 
Zálohu 2000 Kč na ubytování nutno zaplatit do 20. 3. 2018 na OÚ Hudlice, doplatek 
zaplatit do 25. 6. 2018 tamtéž.  
Veškeré info na tel. čísle 739296588 – p. Tejnorová 


