Celkem 42 posádek karavanistů z Česka a Slovenska se sešlo v týdnu od 22. 6 do 29. 6. 2019 v překrásném prostředí
rakouských Alp na našem již druhém ročníku karavanistického srazu Rakousko karavanem. V letošním roce jsem zvolil pro
pořádání této akce atraktivní prostředí oblasti Zell am See – Kaprun, které již znám z předchozích návštěv.
Sraz se konal v luxusním Sportcampu resortu Woferlgut v Brucku an der Grossglocknerstrasse.(www. sportcamp.at, GPS:
47°17'0.739"N, 12°48'59.156"E). Tento camping nabízí návštěvníkům veškeré vymoženosti pro karavaning. Několik set
parcel o rozloze 100m2 s možností připojení elektřiny, vody, plynu, odpadu i kabelové televize. V loňském roce byl zde
otevřen Badewelt s 5 bazény, velkým tobogánem, mnoha saunami i fittnesstudiem. Mimo to je zde hostům k dispozici i
soukromé jezero 15000 m2 s lehátky a jinými sportovními atrakcemi.
Počasí všem účastníkům přálo. Po celý týden bylo bez mráčku, teploty byly až příliš vysoké a tak všichni po návratu z výletů
se rádi v tomto jezeře osvěžili.
Náš sraz byl ovšem koncipován spíše jako poznávací, tak aby účastníci mohli osobně poznat turistické krásy této části Alp.
Každá posádka obdržela na recepci i od pořadatele dostatek kvalitních informačních materiálů. Protože každý má jiné zájmy
a záliby, neorganizoval jsem žádný společný výlet a pro všechny účastníky jsem připravil informační brožuru v češtině
včetně návrhu 27 nejlukrativnějších výletů s maximem informací (popis, vzdálenost, GPS souřadnice, vstupné, provozní
doba atd.). Tento seznam usnadnil výběr výletů a minimalizoval jazykovou barieru při výběru výletů. Každý si mohl vybrat
dostatek výletů podle svých zájmů, zdravotní kondice a peněženky a ještě mu zůstaly výlety na příští návštěvu.
Zkušenější cestovatelé si na mé doporučení zakoupili v recepci campingu Salzburg Land Card
(www.salzburgerland.com/cs/salzburgerland-card ), která umožnila bezplatnou návštěvu 190 atraktivních turistických cílů
ve spolkové zemi Salzbursko. Tato karta umožňuje bezstarostnou návštěvu zajímavých turistických míst Salzburska a ještě
ušetříte velké částky na vstupném. Cena této karty je 76 €/os a platí 6 dnů.
Velká část účastníků, která cestovala po okolních zajímavostech na kolech a elektrokolech ocenila místní kvalitní
cyklostezky. Ve značení turistických cest by se měli rakušané od nás učit.
Je zbytečné dále popisovat naše cestování po krásách rakouských Alp, protože se to ani popsat nedá. Nejlépe to vyjádří
album fotografií včetně komentářů, které si můžete prohlédnout kliknutím na: FOTOALBUM
My a manželé Štalmachovi (CC Strážnice) si tento sraz prodloužili na třítýdenní pobyt. V týdnu před srazem jsme ještě
pobyli u jezera Wolfgangsee, prohlédli si krásné město Salzburg a navštívili německé lázně Bad Reichenhall. Po srazu zase
navštívili Šumavu, přehradní nádrž Lipno a Český Krumlov.
Závěrem chci poděkovat všem účastníkům za přátelskou a bezproblémovou atmosféru, kterou na srazu vytvořili. Pokud
budu zdráv, tak Vás zase pozvu v příštím roce do jiné části mé oblíbené země Rakouska. Již dnes na tom pracuji. Těším se na
Vás.
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