
Podrobné informace k zájezdu Rakousko - Itálie 2. - 6. 7. 2017. 
 
Autobus - p. Klouček Oldřich st. a ml. , video, WC, zasedací pořádek, alko a nealko za české koruny. 
Ubytování - apartmány vždy pro 4 - 5 osob, 2 samostatné 2 až 3 lůžkové pokoje, společná kuchyň, koupelna 
a WC pro jeden apartmán, kuchyně velmi dobře vybavená, fén, televize, WIFI, lednice, mikrovlnka, pokoje 
mají balkony. Povlečení a ručníky jsou v ceně ubytování. 
Pro všechny je možnost využít zahrady, společenské místnosti s kulečníkem, aj. 
Během cesty budete informováni o právě navštívených městech, horách,  a dalším.... 
Celková cena za 1 osobu je po příspěvku OÚ Hudlice 5 000 Kč.  
Přihlásit a zaplatit zálohu 2 000Kč za 1 osobu můžete do konce března 2017 na OÚ Hudlice, celkovou sumu 
doplatit do konce května 2017. Informační schůzka k zájezdu 17. 2. 2017 v 18. 30 hodin na OÚ Hudlice. 
Cena zahrnuje dopravu, ubytování, všechny vstupy mimo 2x vstupy do bazénu a 1x  lanovky na Speikboden 
- ne všichni tam třeba budou chtít jít.... 
Stravování není v ceně zájezdu, ale můžeme si dohodnout denně ráno ( pověsí ho na kliku apartmánu ) 
čerstvé pečivo - i celozrnné a mléko z domácí produkce. Samozřejmě, že bude i možnost většího nákupu - 
Lidl, Spaar, aj. 
Zpáteční jízdenka na Speikboden je 14eu, bazény Cascade a CRON 4  2, 5 hod 5 - 7eu. 
Do bazénu není nutná koupací čepice . 
S sebou sportovní oblečení a obutí, pláštěnka, menší batoh, lahev na pití, náhradní oblečení, 
sluneční brýle a krém na opalování, plavky, ručník do bazénu a věci k pobytu na tři noci - upřesníme si na 
informační schůzce. Nezapomeňte na cestovním pas nebo OP, foťák, nabíječku, mobil, léky, ve většině 
obchodů berou platební karty. 
 
Mondsee - krásné ,,měsíční "jezero v Rakousku. 
Hallein keltské muzeum - leží v bývalém solivaru, má bohaté sbírky archeologických nálezů z této oblasti - 
keramika, zbraně, nástroje, šperky. Téměř vše pochází přímo z této oblasti.  
Velice pěkně provedené expozice, která nám ukáže , jak se zde žilo za doby Keltů a vlastně tím i poodhalí 
naši minulost... 
Krimmelské vodopády - vodní kaskáda na říčce Krimmler Ache v Národním parku Vysoké Taury. Svým 
průtokem a celkovou výškou 385m se řadí k největším vodopádům v Evropě. Vodopády spadají do údolí ve 
třech stupních (140m, 100m a 145m ), leží v nadmořské výšce 1 070 - 1 450m. Výstup trvá zhruba 1 hodinu 
a má mírné i ostřejší stoupání. 
Tre Cime -  pohodlná cesta okolo impozantního skalního masivu po téměř rovné cestě lemující tento útvar v 
nadm. výšce 2 340m - vycházka je opravdu nenáročná a každý si může zvolit délku své trasy a vždy se 
libovolně vrátit k autobusu. 
Možná zastávka Tolbach - vojenský hřbitov z 1. světové války. 
Speikboden - známé lyžařské středisko - v létě jsou sjezdovky k nepoznání - jsou z nich pastviny. Pohodlnou 
kabinovou lanovkou vyjedeme do základního místa a a odtud druhou lanovkou na vrchol, kde se můžete 
kochat nádhernými výhledy na okolní hory a údolí a projít se po přilehlých úbočích. 
Cascade di Riva - krátká a nenáročná vycházka podél řeky k nádhernému vodopádu nedaleko místa našeho 
ubytování. 
Hrad Taufers - velice působivá dominanta Campo Tures, prohlídka hradu a okolí bez průvodce - nenáročné. 
Bazén Cascade v Campo Tures - vnitřní a venkovní bazény s příjemně teplou vodou a vodními atrakcemi. 
Super relaxace po celodenní procházce. 
Messnerovo muzeum Ripa - páté muzeum extrémního horolezce a snad nejznámějšího jihotyrolana 
Reinholda Messnera se nachází na hradě v Brunicu a vypráví příběhy horských národů z celého světa. 
Bazén CRON 4 v Brunicu nabízí mimo venkovního bazénu se slanou vodou i úžasný výhled na horu 
Kronplatz. 
Zemní pyramidy u Platten - pozvolna vznikající působením vody štíhlé a velmi vysoké skalní sloupy, 
podobné krápníkům či houbám na dlouhém třeni. Mění se každým deštěm, každým rokem... nenáročná 
vycházka se zajímavým obsahem.  
 
 
Návrat domů ve čtvrtečních ranních hodinách, čtvrtek je svátek, takže budete mít dostatek času na vybalení a 
relaxaci z cesty. 
Tento zájezd počítá s českými svátky, takže vám ušetří dva dny dovolené.  


