
Poznávací zájezd do Rakouska 
 Lanovky s korutanskou kartou 11.7.- 17.7.2023 

 
Výbor ČMOS VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora pořádá ve spolupráci s CK Hoška Tour 

poznávací zájezd s pěší turistikou. Program nabízí poznání mnoha přírodních krás i hodně 
historických památek. Pomocí lanovek a mýtných vysokohorských silnic se dostanete na 
nejkrásnější vyhlídkové vrcholy v dané oblasti Korutan. V ceně zájezdu je jízdné všemi 
lanovkami a vstupné do pamětihodností dle programu. 
 

 
 
Program:  
1.den: odjezd v úterý 11.7. z Kutné Hory Školní ulice v odpoledních hodinách. Nocleh 
v Jižních Čechách. 
 
2.den: Odjezd v časných ranních hodinách, přesun do Rakouska. GERLITZEN – výlet  
lanovkou na vyhlídkový vrchol, ležící v srdci Korutan 500 metrů nad jezerem Ossiarcher See 
ve výšce 2000 m nad mořem.  OSSIARCHER SEE – vyhlídková plavba lodí po jezeře. 
OSSIACH – klimatické lázně, benediktinský klášter. 
  

 
 
 
 
3.den:  DREILANDERECK – sedačkovou lanovkou na jedinečné místo na hranici tří zemí. 
Vynikající výhled na panoráma Julských Alp a Karavanek. Pestrá flóra, vycházka.  



VILLACHER ALPE – jízda vyhlídkovou silnicí do výšky 1733 m. Lehká tůra, alpské louky, 
výhledy na Julské Alpy a Karavanky.  
 
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 VORTH – malebná 
obec na skalnatém poloostrově, farní kostel. MINIMUNDUS – miniaturní svět, 
nejvýznamnější stavby z celého světa. Sleva na vstupném 50 % (cca 16 Eur). 
 
5.den:  ANKOGEL HOCHGEBIRGBAHNEN  – kabinková lanovka vás vyveze do výšky 
2636 m. Zde pouze krátká vycházka. Otevře se před vámi horský svět třítisícovek skupiny 
Ankogel. MOLLTALER GLETSCHER - ERLEBNIS 3000 – kabinková lanovka vás 
vyveze až do výšky 2800 m. Další sedačkovou lanovkou, kterou si již musíte zaplatit (cca 8 
Euro) se dostanete až do výšky 3000 m. Zde již bude chladněji, šlápnete si na ledovec. 
Vycházka. 
 
6.den: BAD KLEINKIRCHHEIMER BERGBAHNEN – kabinkovou lanovkou do výše 
2100 m. Vycházka po loukách. Budete okouzleni krásnou krajinou  plnou svišťů a krásnou 
flórou. TURRACHER HOHE – kabinkovou lanovkou do výšky 2000 m, vycházka na vrchol 
Rinsennock 2334 m. Panoramatický 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 do Kutné Hory v ranních hodinách. 
 
Ubytování: penzion, dvoulůžkové pokoje včetně příslušenství  
 
Stravování: snídaně. Večeře individuálně, možnost dokoupení večeří za celkovou cenu 
1 750,- Kč. 
 
Cena: původní 11 450,- Kč  
          Sleva z ceny:  – 500,- za skupinu a – 200,- Kč za včasný nákup do 1.2.2023,  
případně – 100,- Kč při zaplacení  do 3 měsíců před začátkem.  
 
Cena se slevou 10 750,- Kč 
  
V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 4x snídaně, Korutanská karta a průvodce.  
 
Cestovní pojištění si zajišťuje každý individuálně. 
 
Na zájezd je možno čerpat příspěvek z FKSP 
 
 
Přihlášky přijímá Ing. Hlaváček  
 


