5.– 13. 9. 2020, CampingBad Ossiacher See, Annenheim, Korutany
Milí přátelé a příznivci karavaningu!
Protože náš letošní jarní poznávací sraz Rakousko s karavanem 2020 – Millstätter See byl již v lednu během pár dnů beznadějně
obsazen, rozhodl jsem se zde uspořádat v letošním roce ještě jeden sraz, ale zase u jiného, neméně zajímavého jezera. Pro konání
tohoto srazu jsem vybral znovu Korutany, a to další z velkých teplých jezer, populární Ossiacher See nacházející se v bezprostřední
blízkosti Villachu.
Korutany – jsou nejjižnější hornatou spolkovou zemí Rakouska, zemí hor a jezer: 93 horských vrcholů jsou přes 3000 m vysokých,
Grossglockner je s 3 798 m nejvyšší horou v Rakousku. 200 jezer na koupání s vodou teplou až 28o C, 8 000 km vodních toků, 60 léčivých
pramenů a 43 ledovců tvoří Korutany zemí nejvíce bohatou na vodu. Voda těchto jezer má kvalitu pitné vody a nabízí mnoho možností
k vodním aktivitám. Díky tomu, že alpský hřbet na severozápadu omezuje pronikání chladnějšího vzduchu na většinu území, je
zde statisticky nejvíce slunečných dní z celého Rakouska. Tyto skutečnosti předurčují Korutany jako ideální oblast pro turistiku včetně
perfektní vybudované infrastruktury. Bližší informace si můžete přečíst v češtině na: www.korutany.com .
Ossiacher See – (GPS: 46°40'9.78"N, 13°57'16.71"E, www.korutany.com/destinace/letni/region-villach-faaker-see-ossiacher-see/), je
třetí největší korutanská jezero o ploše 10km2, dlouhé 10 km a max. 52 m hluboké. Toto jezero je jednou z nejkrásnějších oblastí
Rakouska – hory a jezero, perfektní kombinace v létě i v zimě. V létě především krásné horské túry mezi rozkvetlými stráněmi, i s
pomocí lanovek, alpská zahrádka, lezecké stěny, a samozřejmě radovánky na jezeře koupání, surfování, plachtění, projížďky na kajaku,
na šlapadle, potápění, vodní lyžování, paraglading, wakeboard apod. Dále je zde spousta náročných i nenáročných cyklostezek (okolo
jezera po rovince nebo v horách na MTB), bobové dráhy, golfové hřiště, jízdy na koni, horské panoramatické silnice, národní parky a
mnoho dalšího vás čeká v tomto krásném světě.
Campingbad Ossiacher See, Annenheim – (GPS: 46°39'24.06"N, 13°53'34.04"E, www.camping-ossiachersee.at), Pro tento sraz
jsem pro Vás vybral jeden z 16 campingů ležících na březích jezera Ossiacher See. Camping leží na západním břehu a je vzdálen pouhé
2 km od výjezdu z dálnice A10 a jen 7 km od Villachu. Pro návštěvníky je k dispozici 290 rozměrných parcel, restaurace, koupaliště,
moderní sociální budova, sauna, půjčovna kol a člunů. Podle hodnocení návštěvníků na portálu https://cs.camping.info/ obdržel tento
camping 4,1 bodů z 5 možných bodů. Pro účastníky našeho srazu jsou rezervovány parcely tak, abychom mohli být pohromadě.
Do campingu platí zákaz vstupu se psy. Toto se týká i účastníků našeho srazu.
Termín konání srazu. Náš sraz se koná od soboty 5. 9. 2020 do neděle 13. 9. 2020. Minimální doba pobytu je 7 nocí.
Byl bych rád, kdyby všichni účastníci našeho srazu přijeli do campingu již v průběhu soboty 5.9. tak, abychom se mohli všichni již
v neděli rozjet po výletech do překrásných míst v okolí, které pro Vás připravuji.
Účastnické poplatky: Pro účastníky našeho srazu byla dohodnuta cena za posádku tj. 2 dospělé osoby, auto + karavan (obytné auto),
parcela, elektřina, program campingu, zážitková karta, turistická taxa a ekologická taxa = 24,70 €/noc a organizační poplatek = 15
€/posádka za pobyt. Pro informaci uvádím běžnou ceníkovou cenu, která je 37,10 €/noc. Poplatek za další osobu starší 17 let včetně
turistické taxy = 11,20 €/noc, poplatek za dítě 11 – 16 let = 6,00 €/noc, děti do 10 let = zdarma
Přihlášky: Zájemci o účast musí předem vyplnit závaznou elektronickou přihlášku, která se vám otevře kliknutím na: PŘIHLÁŠKA.
Podmínkou účasti je úplné vyplnění všech požadovaných údajů v přihlášce. Uzávěrka přihlášek po naplnění maximálního počtu 50
posádek nebo nejpozději 24. 8. 2020. Proto neváhejte a pošlete svou přihlášku co nejdříve. Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno
mailem. V dostatečném předstihu před odjezdem obdrží přihlášené posádky ještě další aktuální informace týkající se příjezdu, pobytu
i výletů.

Storno poplatky. Náš sraz je organizován v lukrativní oblasti, campingu i době a jeho příprava je nákladná. Proto je zájmem mým i
vedení campingu, abychom rezervované parcely skutečně všechny obsadili. Proto, pokud jste se přihlásili a nemůžete přijet
z jakýchkoliv příčin, oznamte nám to co nejdříve, tak abychom mohli Vaše uvolněné místo obsadit dalším zájemcem. Pokud
v uvedeném termínu nepřijedete nebo svou účast odhlásíte z jakýchkoliv důvodů po 10. 6. 2020, budete muset zaplatit storno
poplatek ve výši 15 €/posádku.
Parcely: Pro každého z Vás je zde předem zajištěna parcela. Parcely nebudu předem rezervovat, každý si vybere na místě
z rezervovaných parcel určených pro účastníky srazu. Na Vaše přání jsem zajistil parcely tak, abychom mohli být všichni pohromadě.
Navíc: V celém campingu je WiFi spojení zdarma. Dále mají účastníci možnost si zdarma vypůjčit na 1 den jízdní kolo, nebo na 1
hodinu si vypůjčit elektrický člun, nebo kajak.
Program: Atraktivních turistických cílů je v okolí je mnoho a prohlédnout si všechny by zabralo mnoho dnů a týdnů. Pro ty, kteří budou
chtít cestovat připravuji brožuru se seznamem doporučených výletů v češtině, včetně podrobných informací (popis, GPS, vzdálenost,
cena, možnosti slev, webové stránky, provozní doba, předpokládaná doba návštěvy atd.). Tuto brožuru a tašku dalších dokonalých
informačních materiálů a map dostanou účastníci při příjezdu u mne. Na recepci pak máte k dispozici zdarma dostatek dalších
podrobných informačních materiálů.
Podle přání některých z Vás, připravuji několik společných výletů po nejzajímavějších turistických místech. Výlety jsou voleny tak, aby
se jich mohli zúčastnit i karavanisté +55 (jako jsme my). Kdy a kam to bude, se dozvíte na společné schůzce při příjezdu.
Kärnten Card: Pokud chcete navštívit nejzajímavější místa Korutan naprosto bezstarostně a k tomu ještě ušetřit nemalou částku,
doporučuji si při příjezdu zakoupit slevovou kartu Kärnten Card, která umožňuje držiteli navštívit zdarma více jak 100 turistických
atrakcí ve spolkové zemi Korutany. Na dalších 60 místech obdrží majitel výraznou slevu do 50%. Ke kartě dostanete i příručku se
seznamem turistických zajímavostí kde karta platí. V roce 2020 stojí tato karta na týden stojí 48 €/os., děti ročník 2005 - 2013 platí 26
€/os. Návratnost ceny karty je 1 – 2 dny. Platba je možná jen v hotovosti. Karta Je vystavena na jméno a platí ve spojení s průkazem
s fotografií. Bližší podrobnosti včetně seznamu výletních cílů kde karta platí, najdete na webových stránkách www.kaerntencard.at/.
Pokud chcete poznávat krásy Korutan, rozhodně kartu doporučuji !!!
Mimo to každý účastník obdrží zdarma při příjezdu zážitkovou kartu, která opravňuje se zúčastnit organizovaných výletů po okolí. O
bližších podrobnostech budete dodatečně informováni.
Co můžete během svého pobytu vidět a navštívit?. Oblast, kam jsem Vás pozval, nabízí mnoho atraktivních turistických míst, z nichž
Vám jen pro informaci uvádím několik, které Vám doporučuji::
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•

Okružní jízda vyhlídkovou lodí, nebo po krásné cyklostezce okolo jezera Ossiacher See. (28 km).
Výlet lanovkou na vrcholek Gerlitzen (1911 m) s překrásným pohledem na Villach, hrad Lanskron a ostatní alpské vrcholy.
Výjezd na Gerlitzen je možný také autem nebo na kole (jen pro silné jedince) po placené horské panoramatické silnici.
Navštívit zříceninu hradu Landskron, která vévodí celému okolí, zde můžete vidět cvičené orly nebo volně žijící opice.
Návštěvu hlavního města Korutan Klagenfurtu a světoznámé město miniatur Minimundus – 156 staveb 1:25 ze 40 zemí.
Prohlídka města Villach s průvodcem , relief Korutan v měřítku 1:10000, 183 m2, největší krajinná plastika Evropy.
Maria Wörth - historický kostel na břehu jezera Wörthersee, turistická atrakce. Stará lípa z roku 1341
Vyjet na nejvyšší dřevěnou vyhlídkovou věž na světě Pyramidenkögel s úžasným rozhledem na jezero Wörthersee.
Výstup na věž kostela Jakobskirche v centru Villachu po 239 schodech, krásný rozhled po okolí, Vysoké Taury a Julské Alpy.
Svět panenek Elli Riehl – krásná výstava veselých panenek na krásném horském statku plném květin – doporučuji
Průjezd Villacher Alpenstrasse – 16,5 km placená silnice, Rote Wand – vyhlídková rampa na 400 m kolmé stěně.
Horské středisko Dreiländereck – trojmezí hranic Rakouska, Itálie a Slovinska, krásné výhledy na Villach.
V případě nepříznivého počasí návštěvu blízkých termálních lázní Villach Warmbad a nákupního střediska Atrio Shoping.
Velden – lázeňské snobské město na břehu Wörthersee, vzdušné lázně, známé turistické středisko, zámek.
Jezero Faakersee - každoroční největší setkání motocyklů Harley-Davidson v Evropě "European Bike Week". Každý rok se zde
schází cca 100.000 návštěvníků na 70.000 motocyklech. Tato akce se koná v době našeho srazu.

Toto je jen pár příkladů zajímavých míst a akcí, které Vám doporučuji navštívit. Mnoho dalších najdete v podkladech, které pro Vás
připravuji a obdržíte je při příjezdu ode mne v češtině.
Další informace o srazu: Protože na přípravě tohoto srazu průběžně pracuji, obdrží přihlášené posádky další aktuální informace týkající
se příjezdu a pobytu v campingu cca měsíc před odjezdem mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.
V případě dalších dotazů zavolejte na telefon +420 604 528 437, napište na níže uvedenou E-mailovou adresu.

Ing. Václav Hronek
Camping Club Rožnov p. R.
Tel:+420 604 528 437
E-Mail: vasek1353@seznam.cz

