Jak jsme cestovali ….

Setkání českých a slovenských karavanistů, tentokrát v Rakousku

V letošním roce, stejně jako v minulých letech, jsme se rozhodli navštívit naše oblíbené Rakousko a opět Korutany.
Abychom seznámili s krásami Korutan i ostatní české karavanisty, rozhodli jsme se uspořádat v campingu Arneitzu
jezera Faaker See v týdnu od 23.6 do 1.7 karavanistický sraz. My jsme však vyjeli již týden předem, který jsme
tentokrát zcela vyjímečně strávili sami u Millstattského jezera v campingu Pessenthein, odkud jsme denně vyjížděli
na výlety po okolních turistických zajímavostech.
Viděli a zažili jsme toho v průběhu dvou týdnů tolik, že by z toho byla opět celá kniha a proto zde budu opět uvádět
pouze heslovitě informace pro ty, kteří by snad chtěli v budoucnu jet v našich stopách. Rozhodně toho nebudou
litovat. V tomto článku popisuji místa, která jsme navštívili letos. Protože jsme v těchto místech byli již po čtvrté,
navštívili jsme jen některá vybraná zajímavá místa. Více Vám toho řeknou níže uvedené odkazy na videa, webové
stránky, GPS souřadnice a výběr z mnoha pořízených fotografií s komentářem, které si můžete prohlédnout
kliknutím: ZDE
Sobota 16.6.2018
Na dlouho připravovanou cestu jsme vyjeli v sobotu odpoledne. Cestou se zastavili v rožnovském sběrném dvoře,
abychom, pro klid duše, zvážili naši soupravu. S hrůzou zjišťujeme, že náš karavan váží o 100kg více než je povoleno.
Paní nás však uklidňuje, že váha váží s tolerancí 30kg. Alespoň konečně vím, na čem jsem.
Cesta probíhá bez problémů, dokonce Vídní projíždíme plynule rychlostí 80km/hod, což se tak často nestává. Před
setměním zastavujeme na prázdném parkovišti u koupaliště v Mitterdorfu im Mürztal (GPS: 47°31'46.357"N,
15°31'3.315"E), které jsem si vybral na Google za místo našeho prvního noclehu. Nikde v okolí ani živáčka a tak po
krátké prohlídce okolí usínáme.
Neděle 17.6.2018

WWW = odkaz na webové stránky, KK = Kärnten Card

Po klidné noci ráno vyjíždíme na další cestu. Protože se rád „kochám“ po okolní krásné krajině, nejedeme po dálnici
A2, ale volíme raději cestu po silnici S6 a dále po S36. Hranice mezi Štýrskem a Korutanami překračujeme přes
Turracher Höhe (WWW; GPS: 46°55'6.600"N, 13°52'24.685"E). Turistické a rekreační středisko, stoupáme i
s karavenem až do výšky 1783m. Jedeme na 3. a místy na 2. rychlostní stupeň.
Kabinková lanovka do výšky 2000m (GPS: 46°54'52.471"N, 13°52'25.015"E; Jízdné: 13,50 €, KK=0 €
Expozice drahých kamenů Mythos Edelstein Kranzelbinder (Video, WWW, GPS: 46°54'52.937"N, 13°52'36.427"E,
Vstupné: 6€, KK=0€), rozhodně doporučuji navštívit, horské krystaly z celého světa nevídaných rozměrů.
Cesta dolů z Turracher Höhe jižním směrem, klesání 23%, jedeme na 1. rychlostní stupeň, brzdy smrdí, několikrát
chladíme, přístě již ne - s karavanem nedoporučuji.
Camping Pesenthein (WWW, GPS: 46°47'47.248"N, 13°35'50.859"E, Cena 29,50 €/noc, s ACSI kartou: 23,5€/noc).
Pěkný a čistý camping, parcely na terasách, z každé parcely krásný výhled na Millstattské jezero, část campingu FKK a
část textil, silná WiFi na parcelách, dokonce jdou odesílat maily, ale malé parcely – karavan s přístřeškem, auto musí
stát na sousední parcele, milý personál. Vlastní čistá pláž na břehu jezera, část FKK část textil. Doporučuji!!!

Pondělí 18.6.2018
Millstatt (GPS: 46°48'8.992"N, 13°34'18.045"E), 2,7km, blízké krásné městečko, klášter, pobřežní kolonáda,
Okružní jízda lodí po Millstattském jezeře (WWW, zastávka u campingu, jízdné: 13,90 €, KK=0 €) Odpolední 2,5
hodinová okružní jízda motorovou lodí okolo celého Millstattského jezera. Následuje koupání v jezeře, voda
průzračně čistá, ale svěží.
Úterý 19.6.2018
Výlet Heiligenblut (WWW, GPS: 47°2'21.360"N, 12°50'31.600"E), malebná alpská vesnička pod Grossglocknerem,
nejvyšší horou Rakouska (3798 m),
Grossglocknerská vysokohorské silnice (Video, WWW, 47km, Mýtné: 36 €/auto, KK = 32 €/auto) Heiligenblut - výchozí
místo, nezapomenutelný zážitek, vyjedete do výšky 2571m . Kdo neprojel tuto silnici nebyl v Alpách. Pozor zákaz
přenocování!
Lanovka Heiligenblut – Schareck (WWW, GPS: 47°2'25.833"N, 12°50'27.405"E, Jízdné: 23 €, KK = 0 €). My letos
volíme tento výlet, lanovka jede do 2604m, odtud můžete pozorovat 40 okolních vrcholů vyšších jako 3000m,
překrásný pohled na Grossglocknerskou silnici.
Selský trh v Döbriachu (GPS: 46°46'56.585"N, 13°39'30.405"E), každé úterý se koná na náměstí v Döbriachu tento
trh, kde dostanete koupit místní speciality i karavanistické příslušenství, je zde posezení, hraje hudba, vystupují
místní gymnastky atd. Schází se zde hodně rekreantů z místních campů. Bylo zde narváno, příjemný podvečer. Tyto
trhy se zde konají pravidelně v různých okolních obcích v různých dnech týdnu.
Středa 20.6.2018
Výlet Mölltaler Gletscher – Erlebnis 3000 (WWW, GPS: 46°58'51.815"N, 13°3'3.354"E, lanovka: 34,50 €, KK=0 €)
Ráno vyjíždíme na výlet, na který se již těšíme, lanovkou na ledovec s celoročním lyžováním. Velké bezplatné
parkoviště, viděl jsem zde i nocovat obytná auta, ale příjezd strmé stoupání. Do 2234m nás veze 4,8km dlouhým
tunelem zubačka, následuje kabinková lanovka do výšky 2800m. Zde začíná svět věčného sněhu a ledu. Pokud si
chcete sjet na lyžích, musíte vyjet ještě sedačkovou lanovkou do 3122m a sjet po ledovci zpět do výšky 2800m.
Překrásné rozhledy, pozorování lyžařů, někteří profíci.
Čtvrtek 21.6.2018
Hoffmannova zahrada energie a terapie, Möllbrücke (WWW, GPS: 46°49'57.196"N, 13°23'9.442"E, vstupné: 4,50 €,
KK= 0 €), nově otevřená překrásná zahrada plná květin, kde můžete z krystalů načerpat více energie pro další
cestování, příjemný odpočinek v krásné prostředí, doporučuji!
Seeboden (GPS: 46°48'49.178"N, 13°30'33.677"E), rekreační a lázeňské městečko na západním břehu břehu
Millstattského jezera, Zahrada růží, Korutanské rybářské muzeum, pobřežní kolonáda, možnost nákupů
Pátek 22.6.2018
Přejezd do campingu Arneitz na břehu jezera Faakersee (WWW, GPS: 46°34'30.843"N, 13°56'5.646"E), místa konání
karavanistického srazu Rakousko karavanem – Korutany 2018. Abychom se mohli déle kochat okolím, volíme cestu
po silnici B98 okolo dalších korutanských jezer Brennsee, Afritzersee a Ossiachersee.
Příjemné přivítání na recepci campingu, vybíráme si parcelu ve stínu. Vyřizování organizačních záležitostí
s majitelkou. Odpoledne návštěva Turistických informací ve Faak am See. Někteří účastníci již přijeli již dnes.
Sobota 23.6.2018
Dnešní den věnujeme celý příjezdu účastníků našeho karavanistického srazu Rakousko s karavanem. S potěšením
musím konstatovat, že přijelo všech 47 přihlášených posádek. Každá posádka měla možnost si vybrat libovolnou
parcelu v campingu. Satelitní karavanisté hledali místo s televizním příjmem, jiní co nejblíže jezera a my ve stínu (což
se ukázalo jako ne právě dobrá volba). Každou posádku jsme přivítali osobně u našeho karavanu a poskytli potřebné
informace. Pro účastníky srazu jsem vyjednal zvláštní cenu za pobyt 22,10 €, zatím co ceníková cena byla 31 €,
Každý účastník dostal dárek od pořadatele, tašku s dostatkem podrobných map a další informační materiály, z nichž
některé dokonce v češtině. Pro každou posádku jsem nechal vytisknout informační složku v češtině s označením
karavanu, seznamem akcí, které se konají v této době v okolí a podrobným návrhem doporučených celodenních
výletů včetně všech detailních informací.
Zajistil jsem, že účastníci si mohli předem objednat Kärnten Card včetně podrobné příručky. S touto kartou pak měli
za cenu 44 €/os + týden zdarma vstup na více jak 100 turistických atrakcí a další výrazné slevy. Naše dvoučlenná
posádka díky této kartě ušetřila 233 € na vstupném, t.j. 6063 Kč. Místní turistická kancelář nám vyšla vstříc a na
základě mé objednávky předem karty, které jsou na jméno, vytiskla a pro naše účastníky připravila. Bohužel se mezi
námi našlo 14 !!! účastníků, kteří si kartu objednali a pak ji nevyzvedli. Hrozilo, že budu muset vystavené karty

zaplatit za svého. Po dalším osobním jednání v Turistické kanceláři se mi však podařilo tuto hrozbu odvrátit. Toto byl
jediný negativní moment tohoto srazu. Jaký z toho vyplývá závěr? Příště (pokud bude nějaké příště) si bude bohužel
každý zajišťovat všechno sám, bez ohledu na jeho jazykové znalosti.
Neděle 24.6.2018
Dreiländereck- 1508m, (WWW, GPS: 46°32'28.47"N, 13°42'52.87"E, jízdné 14,50 €, KK=0 €), Lanovkou na hraniční
rozmezí tří států Italie – Rakouska – Slovinska. Překrásný rozhled na vrcholky rakouských, slovinských i italských Alp.
V tento den byl zde svátek, konala se zde mše, hrála hudba a ve zdejší hospodě podávali místní speciality.
Pondělí 25.6.2018
Okružní jízda lodí po řece Drávě do Villachu a zpět s prohlídkou Villachu (WWW, GPS: 46°36'12.20"N, 13°56'24.69"E,
jízdné 12,80 €, KK=0 €), pohodlná hodinová jízda lodí do centra Villachu, prohlídka centra města a turistických
zajímavostí. My jsme prohlídku absolvovali již vloni a tak jsme navštívili jen:
Relief Korutan (WWW, GPS: 46°36'35.95"N, 13°50'48.80"E, vstupné 2,50 €, KK=0 €), 183m2 velká plastická mapa
Korutan v měřítku 1:10000 včetně zvukových, obrazových a světelných efektů. Největší plastická mapa Evropy.
Úterý 26.6.2018
Lanovkou na Gerlitzen – 1911m (WWW, GPS: 46°41'42.019"N, 13°54'51.640"E, Jízdné 21,50 € , KK= 0 €), velké kryté
a bezplatné parkoviště v Annenheimu, do výšky 1441m kabinkovou lanovkou, dále na vrchol 1911m sedačkovou
lanovkou. Na vrcholu překrásný výhled na Villach, Karavanky a okolní jezera, ráj pro paraglidisty, horské cyklisty a
letecké modeláře. Rozhodně doporučuji za pěkného počasí navštívit, nebudete litovat!
Okružní jízda lodí okolo Ossiachersee, (WWW, zastávka v Annenheimu, jízdné 13,90 €, KK = 0 €), známé rekreační
jezero, na břehu 11 campingů, zastávka v Ossiachu, překrásně renovovaný klášter i kostel.
Vodopády Sattendorf – (GPS: 46°40'3.138"N, 13°55'11.057"E), krátká zastávka u vodopádů, 3 vodopády nad sebou
Středa 27.6.2018
Velden – (WWW, GPS: 46°36'54.67"N, 14°2'42.21"E), klimatické lázně a snobské rekreační městečko na západním
břehu jezera Wörthersee, procházka po pobřežní promenádě, hotel Schloss Velden, kasino.
Maria Wörth (WWW, GPS: 46°37'3.693"N, 14°9'46.857"E), známé poutní místo a turistické centrum, oblíbené
svatební místo, dříve ostrov a jezeře Wörthersee, nyní poloostrov, přístav, dva kostely – Zimní a farní kostel sv.
Primuse a Feliciana, udržovaná lípa zasazená v roce 1341.
Vyhlídková věž Pyramidekögel (WWW, GPS: 46°36'32.436"N, 14°8'41.829"E, vstupné 14 €, KK = 0€), nejvyšší dřevená
rozhledna světa – 100m, překrásný rozhled na jezero Wörthersee a po okolních alpských vrcholcích, dolů můžete sjet
výtahem, tobogánem nebo po laně, jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů Korutan.
Čtvrtek 28.6.2018
Villacher Alpen Strasse - 1732 m (WWW, GPS: 46°36'4.030"N, 13°48'42.820"E, vstup: 17,50 €, KK = 0 €), 16 km
dlouhá placená silnice nabízí fantastické výhledy na jižní Alpy alpská jezera, pohled na Villach ze skokanského
můstku, Alpská zahrada, Rote Wand – vyhlídková plošina na hraně 400m hlubokého skalního srázu, 11 tematických
parkovišť, možnost vycházky na vrchol Dobratsche 2167m, dva nejvýše položené kostely v Alpách.
Selský trh Faak am See – (GPS: 46°33'54.941"N, 13°54'51.774"E), každý čtvrtek 17 – 22 hod, pestrá nabídka specialit
místních výrobců, atrakce pro turisty, příjemné rozptýlení
Pátek 29.6.2018
Kranjska Gora – (WWW, GPS: 46°29'6.736"N, 13°47'7.045"E) – známé slovinské lyžařské středisko, prohlídka centra
města, značná výstavba
Tarvizio – (WWW, GPS: 46°30'19.638"N, 13°34'37.351"E) – italské turistické a zimní středisko, naše návštěva ve 13
hod- prohlídka středu města, bohužel úplně mrtvo, nikde ani živáčka, všechno zavřeno, polední siesta, inu jiný kraj
jiný mrav.

Sobota 30.6.2018
Taborhöhe (WWW, GPS: 46°34'55.141"N, 13°56'22.223"E) – kopec 725m u břehu jezera Faakersee, překrásný
rozhled na jezero a okolní alpské vrcholky, restaurace jednoduchá ale dostačující, lanový park, příjezd prudké
stoupání
Neděle 1.7.2018
Odjezd účastníků karavanistického srazu, my odjíždíme jako poslední odpoledne. Volíme stejnou cestu,jakou jsme
přijeli. Zapomněli jsme ovšem, že v Zeltwegu se konají závody formule 1, zacpané silnice, velké čekání. Nocujeme na
divoko na parkovišti v Mitterdorfu im Mürztal (GPS: 47°31'46.357"N, 15°31'3.315"E)
Pondělí 2.7.2018
Ráno se budíme hlukem. Parkoviště plné aut, přijíždí další a další. Je všední den. Rychle snídáme a vyjíždíme
k domovu. Odpoledne se šťastně vracíme domů.
Shrnutí:
Dva týdny strávené v Korutanech utekly jako voda. Poznali jsme krásnou krajinu, dobré lidi, dokonalou organizaci
turistického ruchu a máme dlouho na co vzpomínat. Kravanistický sraz proběhl bez zvláštních problémů (až na trochu
chladné počasí a nevyzvednuté Kärnten Card). Doufám, že i ostatní účastníci si odnesli krásné vzpomínky.
Co bude dál? Na to je hodně času. Sledujte webové stránky www.campingclubroznov.cz a včas se dozvíte, co
připravuji ještě v letošním roce a co budu připravovat na příští sezonu (pokud budu živ a zdráv).
Na brzkou shledanou s karavanisty se těší
Vašek Hronek
Camping Club Rožnov
Červenec 2018

