
RAKOUSKEM S KARAVANEM OD SEVERU K JIHU 
17.6 – 2.7.2017 

 Po dobrých zkušenostech z minulých cest jsme se rozhodli opět letošní dovolenou strávit v Rakousku. Letos 
jsme si ale vzali větší záběr a projeli jsme Rakouskem od severu k jihu. Protože z našeho klubu nikdo neprojevil zájem 
se zúčastnit, tak s námi jeli opět zkušení harcovníci z CC Strážnice – manželé Štalmachovi. 
 Chtěl jsem ve svém článku popsat naši cestu podrobně, ale viděli jsme toho tolik, že by z toho byla celá kniha 
a proto zde uvádím pouze heslovitě informace pro ty, kteří by snad chtěli v budoucnu jet v našich stopách. Rozhodně 
toho nebudou litovat. Více Vám řeknou odkazy na videa, webové stránky, GPS souřadnice a výběr z 1200 pořízených 
fotografií zveřejněných : ZDE 
 Při této naší „výpravě“ jsme (jako i ostatní turisté) používali maximálně ACSI Camping Card (WWW) a Kärtner 
Card (KK = 42€/os+týden, WWW). Doporučuji, neboť použitím těchto karet lze značně snížit náklady na dovolenou. 
 
Sobota 17.6.2017 
Benzinová pumpa ÖMV u rakouského Hobersdorfu, sraz účastníků v podvečer (GPS: 48°34'21.627"N, 16°38'21.461"E)  

Grafenwörth, nocleh na parkovišti, nic moc ale na přespání dobré (GPS: 48°24'44.800"N, 15°46'32.729"E).  

Neděle 18.6.2017 
Údolí Dunaje Wachau - Video , průjezd a zastávka v Dürnsteinu - Video, ráj vína, pohody  a cyklistů. (GPS: 

48°23'25.537"N, 15°31'19.726"E).  
Hallstatt, zapsáno do  knihy světového dědictví UNESCO - Video, rozhodně doporučuji navštívit, problém 
s parkováním obytných vozidel,  (GPS: 47°33'41.516"N, 13°38'57.443"E) 

Bad Ischl, nocleh na parkovišti na Maria-Theresia-Weg, prázdno, klid, ale chybí zázemí, 4€/24hod. (GPS: 

48°23'25.537"N, 15°31'19.726"E)  

Pondělí 19.6.2017 

Bad Reichenhall (D), parkoviště u Rupertus Therme, bezplatné (GPS: 47°43'53.211"N, 12°52'20.564"E, ). Prohlídka lázní - 
Video, lázně v rekonstrukci, zastávka na kávu v kavárně Reber 
Poustevník u Saalfeldenu, (GPS: 47°26'36.669"N, 12°51'35.787"E), návštěva jedné z posledních oficiálních pousteven 
v Evropě - Video. Pěší výstup, překrásný výhled na panorama Alp, zajímavost, kterou tak snadno jinde neuvidíte.  
Nocleh, Stellplatz u lanovky na Asitz, Loegang-Hütten (GPS: 47°26'21.898"N, 12°43'14.486"E), strohé parkoviště 

s provizorním soc. zařízením. Cena: 20,5€/noc včetně elektřiny. 

Úterý 20.6.2017 
Bike Park Leogang, návštěva největšího evropského areálu pro jízdu na horských kolech, místo konání světových 
závodů, WWW,  Video, GPS: 47°26'21.503"N, 12°43'7.801"E 

Asitz , cesta lanovkou, dvě kabinkové lanovky na sebe navazující, cena 22€/os  
Střední stanice lanovky - Zážitkový park, Zahrada alpských bylin a květin, Svět vody atd. 
Flying Fox XXL – jen pro odvážné, sjezd na laně dlouhém 1,6km rychlosti až 140 km/hod. (viz: Video). Zážitku 
odpovídá i cena jízdy: 79€.  
Alte Schmiede - u horní stanice lanovky najdete restauraci a muzeum současně (WWW, GPS: 47°24'38.173"N, 

12°42'48.201"E), doporučuji alespoň prohlídku  a nejvýše položený pivovar Evropy Asitz Brau, Letní sáňkařská dráha. 
Velký Asitz - turistický výšlap okolo umělé vodní nádrže na Velký Asitz (1914m, GPS: 47°24'8.781"N, 12°42'8.043"E), 
místo krásného rozhledu po alpských velehorách 

http://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/1706_Rakouskem_s_karavanem_od_severu_k_jihu/
https://www.campingcard.com/de/extra-info/campingcard-acsi-bestellen/
http://www.kaerntencard.at/fuer-urlauber/verkaufsstellen-und-preise-der-kaernten-card/
https://www.youtube.com/watch?v=QEhkrQINH8w
https://www.youtube.com/watch?v=-J34Odfz_II
https://www.youtube.com/watch?v=vjENnBWOSfc
https://www.youtube.com/watch?v=RsfKA75QVec
https://www.youtube.com/watch?v=b6UxV2RW4OM
http://bike.saalfelden-leogang.com/de/
https://www.youtube.com/watch?v=4Sj1SQDRVE4
https://www.youtube.com/watch?v=AuZpcE5lP3Q
http://www.alteschmiede-leogang.com/de/


Bližší informace o celém areálu najdete na: WWW 

Středa 21.6.2017 
Přejezd do Sportcampu Woferlgut v Brucku am der Grossglocknerstrasse, jednoho z nejlepších campingů Rakouska 
(WWW, GPS: 47°16'59.866"N, 12°48'59.138"E),  ACSI Card 
Mitterberg  - vyjížďka do horské restaurace (WWW, GPS: 47°20'18.975"N, 12°49'39.769"E), úzká cesta, stoupání ale 

překrásný výhled na jezero a Kitzsteinhorn (viz titulní fotografie). 

Čtvrtek 22.6.2017 
Grossglocknerská vysokohorská silnice  - vyjížďka po této silnici je největší zážitek z pobytu v Alpách, to si nesmíte 

nechat ujít, všem doporučuji, 48km placená silnice se šplhá až do výšky 2571m.n.m. sníh, ledovec Pasterze. Cena 

35,50€/auto (Video, WWW, GPS: 47°10'3.331"N, 12°48'51.516"E) 

Pátek 23.6.2017 
Krimmelské vodopády, největší vodopády v Evropě (380m), (Video, WWW, GPS: 47°12'31.342"N, 12°10'13.015"E) 

Sobota 24.6.2017 
Zell am See, přehradní nádrže Kaprun (Video, WWW, GPS: 47°13'1.973"N, 12°43'32.798"E)  
Lanovka na Kitzsteinhorn (Video, WWW, GPS: 47°13'44.315"N, 12°43'33.521"E) 
Přejezd do Korutan po placené dálnicí A10 (11,5€/auto) 
Nocleh na parkovišti pro karavany na A10-Krottendorf (bezplatné, GPS: 47°7'49.560"N, 13°32'58.306"E) 

Neděle 25.6.2017 
Příjezd do Campingu Maltatal (WWW, GPS: 46°56'58.578"N, 13°30'35.121"E) 
Dnes prší, tak jen prohlídka campingu a městečka Malta. 

Pondělí 26.6.2017 
Přejezd do Campingu Brunner u Millstattského jezera (WWW, GPS: 46°46'4.750"N, 13°38'49.740"E, ACSI Card) 
Vyjížďka lodí po Millstattském jezeru (WWW, GPS: 46°46'3.733"N, 13°38'41.004"E, Cena 7€/os- KK=0) 
Prohlídka Millstattu (WWW, GPS: 46°48'12.408"N, 13°34'13.008"E) 
Cesta lodí zpět do Campingu Brunner (Cena 7€/os- KK=0) 
 
Úterý 27.6.2017 
Výjezd vysokohorskou lanovkou do lyžařského střediska Ankogel (2636m, Video, WWW, GPS: 47°2'33.396"N, 

13°12'56.659"E, Cena 26€/os – KK=0€ ) 
Prohlídka obce Overlach (GPS: 46°55'58.091"N, 13°12'9.712"E) 
Návštěva trhu v Dobriachu (GPS: 46°46'44.420"N, 13°39'27.190"E) 

Středa 28.6.2017 
Výlet do Turacher Höhe, (2000m, WWW, GPS: 46°55'9.054"N, 13°52'35.668"E, Cena 12,5€/os – KK=0) 
Návštěva expozice drahých kamenů Mythos Edelstein Kranzelbinder (Video, WWW, GPS: 46°54'52.937"N, 

13°52'36.427"E, Cena 6€- KK=0€) 
Průjezd placenou silnicí Nockalmstrasse (2042m, Video, WWW, GPS: 46°52'5.891"N, 13°53'3.556"E, Cena 22€/auto+os – 

KK=0) 

Čtvrtek 29.6.2017 
Odjezd z Campingu Brunner 
Přejezd k jezeru Ossiacher See 
Ubytování v Campingu Kalkgruber v Ossiachu – (WWW, GPS: 46°41'10.915"N, 14°0'43.854"E, ACSI Card) 
Návštěva expozice panenek Eli Riehl Puppenwelt – (WWW, GPS: 46°41'11.720"N, 13°50'4.817"E, Cena 6,80€/os - KK=0) 
Návštěva muzea hub - Pilz Muzeum – (WWW, GPS: 46°41'18.104"N, 13°50'8.537"E, Cena 6,50€/os – KK=0) 
Návštěva muzea vozidel a radiomuzea ve Villachu – (WWW, GPS: 46°37'22.392"N, 13°54'30.192"E, Cena 9,60€/os – 

KK=0) 

Pátek 30.6.2017 
Okružní jízda lodí po Ossiacher See – (WWW, GPS: 46°40'36.507"N, 13°58'50.645"E, Cena 13,90€/os – KK=0) 
Výlet lanovkou na Gerlitzen – (WWW, GPS: 46°39'34.427"N, 13°54'6.456"E, Cena 21€/os – KK=0) 

http://www.saalfelden-leogang.com/
http://www.sportcamp.at/de/woferlgut-p1.html
https://www.gasthof-zellamsee.at/
https://www.youtube.com/watch?v=3izgsl0Go9I
https://www.grossglockner.at/
https://www.youtube.com/watch?v=b0qXpfth_Lw
http://www.wasserfaelle-krimml.at/
https://www.youtube.com/watch?v=1oNOM3fHIRs
https://www.zellamsee-kaprun.com/de/region/orte-berge/hochgebirgsstauseen-kaprun
https://www.youtube.com/watch?v=l5kndw688IE
https://www.zellamsee-kaprun.com/de/aktivitaeten/sommer/der-gletscher-im-sommer
http://www.camping-maltatal.at/de/
http://www.camping-brunner.at/
http://www.millstaettersee-schifffahrt.at/
http://www.millstatt.at/index.php?id=642
https://www.youtube.com/watch?v=aoPgpm5g1ts
http://www.ankogel-ski.at/
http://www.turracherhoehe.at/
https://www.youtube.com/watch?v=H1wmkLDxiVI
https://www.kranzelbinder.at/
https://www.youtube.com/watch?v=j7o2qncMY-Q
https://www.nockalmstrasse.at/na/de/index
https://www.camping-kalkgruber.at/
http://www.elli-riehl-puppenwelt.at/index.php/de/
http://www.pilzmuseum.at/
http://www.oldtimermuseum.at/
http://www.ossiachersee-schifffahrt.at/
http://www.gerlitzen.com/


Sobota 1.7.2017 
Odjezd Camping Kalkgruber 

Neděle 2.7.2017 
Příjezd domů v ranních hodinách 
 
Musím konstatovat, že s letošní dovolenou, kterou jsme po roce strávili opět v mém oblíbeném Rakousku, jsem byl 
velmi spokojen, účastníci byli trpěliví, počasí nám jako obvykle přálo a viděli jsme spoustu krásných a zajímavých 
míst. Teď nezbývá, než přes zimu naplánovat další podobnou cestu pro příští rok. 

 
Vašek Hronek 
Červenec 2017 
 

 

  

  

 

 


