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         KLAGENFURT – WORTHERSEE - SPITTAL AN DER DRAU – VILLACH  
                                MILLSTATT – MALTA TAL - GMUND 
Program: 
1.deň: 02.09.2022  piatok 

06:00 hod odchod zo Žiliny cez Bratislavu do Klagenfurtu, cestou bezpečnostné prestávky. 
Prehliadka historického centra, ktorého najznámejšími rodákmi sú športovkyňa Stephy Grafová, 
spisovatelka Ingeborg Bachmannová, či skladateľ Udo Jurgens. 
Atmosféra alpsko-jadranskej oblasti dýcha predovšetkým na Benediktinermarkt, kde farmári z celého Korutánska,  
talianskeho regiónu Friaul a Slovinska, ponúkajú čerstvú zeleninu a bylinky, ale je tu možnosť dať si aj pohárik vína.  
Počas pobytu v meste navštívime Krajinské múzeum, ktorého najkrajším lákadlom je Erbová sieň. 
Klagenfurt má mnoho zaujímavostí: má najstaršiu rakúsku pešiu zónu, bola tu vynájdená pohľadnica,  
Domkirche St.Peter und Paul, farský kostol sv. Petra a Pavla, renesančné nádvoria historických meštianskych domov,  
v ktorých sú dnes kaviarne a obchody. Najfotografovanejším objektom mesta je veľký kamenný drak Lundwurm 
so sochou Herkula. Staré mesto 3 x získalo cenu Európa Nostra za výborné zachovanie kultúrneho dedičstva. 
Určite najznámejším turistickým cieľom je jazero Worthersee s teplotou vody 28°C v nadmorskej výške 450 m   

a rozlohou 19,4 km2. Pohľad naň a celé široké okolie ponúka vyhliadka Pyramidenkogel so svojou výškou 70,6 m.  
Dá sa naň vystúpať po schodoch, alebo sa pohodlne vyviezť výťahom. 

Podvečer odchod na ubytovanie, jednotná večera. 

2.deň: 03.09.2022 - sobota 
po raňajkách odchod ku jazeru Millstatt, kde v rovnomennom meste navštívíme Kláštorný komplex, 

ktorý patrí k najreprezentatívnejším románskym stavbám v Korutánsku.  
V prekrásnej stĺpovej bazilike sa nachádza množstvo barokových oltárov  a viaceré bočné kaplnky. 

Po prehliadke hodinová vyhliadková plavba po jazere. 

Pred obedom presun do Villachu, prechádzka po historickom centre, osobné voľno na obed. 
Popoludní výjazd autobusom za mesto, kde sa na vrchu Afenberg nachádza ZOO, v ktorej nám  

miestna sprievodkyňa porozpáva o živote japonských makaki, ktoré tu žijú. 
Neskôr popoludní odchod do Spittal an der Drau, prehliadka mestečka, návrat na ubytovanie, večera. 

3.deň: 04.09.2022 - nedeľa 
po raňajkách odchod do údolia Maltatal, kde počas jazdy autobusom po vysokohorskej kľukatej ceste  

Malta Hochalmstrasse v dĺžke 14,4 km a s prevýšením 1200 m možno sledovať nádhernú prírodu, 

skalné bralá a mnohé vodopády. Na konci jazdy cez viaceré zalomené tunely a svetelne riadenú jednosmernú 
premávku v skalných bralách prechádzka po vyhliadkovej terase najvyššie položenej vodnej nádrže v Rakúsku. 

Hrádza je vysoká 200 m a poskytuje nádherné výhľady. 
Predpoludním návrat do údolia, návšteva mestečka Gmund, nad ktorým sa týči starý hrad.  

Historické centrum jedného z najstarších miest v Korutánsku ohraničovali hradby a štyri mestské brány.  

Jednou z nich sa vchádza do mesta aj dnes, aby sme mohli obdivovať malebné uličky, kde v pôvodne opustených 
domoch vznikli umelecké galérie, dielne a ateliéry. Milovníci áut si nenechajú ujsť návštevu Múzea Porsche. 

Popoludní odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 23:00 hod.  
 

Cena: 259 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom, 2 x ubytovanie, 2 x večeru, 2 x raňajky a sprievodcu CK  
          

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 7,50 €/ osoba 

                              vstupné – upresníme na jar 2022 
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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