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             NAJVÄČŠIE EURÓPSKE PODZEMNÉ JAZERO SEEGROTTE, LYŽIARSKE 
STREDISKO SEMMERING A ROMANTICKÁ JAZDA VLAKOM PO SEMMERINGBAHN
   
Program: 

 
05:00 hod odchod zo Žiliny do Hiterbruhlu, prehliadka jaskyne Seegrotte, kde sa nachádza najväčšie  

európske podzemné jazero. Jazerná jaskyňa, jedna z najimpozantnejších atrakcií sveta, vznikla v dôsledku  
obrovskej prírodnej katastrofy po odstrele vo vtedajšej sadrovej bani Hinterbruhl.  

Baňa zostala zatvorená až do tridsiatych rokov minulého storočia, kedy tento div objavil medzinárodný tím 

prieskumníkov jaskýň a iniciatíva nadšených odborníkov umožnila sprístupnenie tohoto pozoruhodného  
podzemného jazera  pre širokú verejnosť. Jaskyňa  Seegrotte sa okamžite stala obľúbenou turistickou atrakciou. 

V čase druhej svetovej vojny baňu obsadila armáda a štátna továreň Heinkel využívala dlhé chodby na výrobu 
lietadiel. Pracovalo tu 2000 robotníkov a boli tu vyrobené prvé stíhačky na svete s tryskovým pohonom. 

Model a časti letadla HE 162 sú v Seegrotte vystavené. Po vojne bola baňa Seegrotte znovu otvorená. 

Prehliadka vrátane romantickej plavby na motorovej lodi trvá približne 45 minút. 
 

Po prehliadke pokračovanie do známeho lyžiarskeho strediska Semmering, ktoré sa v letných mesiacoch mení  
na oázu kľudu a ticha. Počas turistickej prechádzky sa vyvezieme kabínovou lanovkou k vyhliadke Millenium 

a po krátkom osobnom voľne na obed budeme pokračovať okolo najväčšieho hotela ku farskému kostolu  
sv. Rodiny. Neobídeme ani Sudbahnhotel, ktorý bol postavený ako prvý v tejto lokalite. 

Z vyhliadky Doppelreiter bude krásny výhľad na miesta, ktoré sme už prešli a z vyhliadky 20 Schilling 

sa nám naskytne fascinujúci výhľad na najkrajší úsek Semmeringskej železnice. 
Zo železničnej stanice absolvujeme jazdu regionálnym vlakom na úseku, ktorý je zapísaný na listine  Svetového 

dedičstva UNESCO: SEMMERING-BAHN.  
Jej výstavba bola pre Rakúsko-Uhorsko veľmi dôležitá, pretože priesmyk predstavoval prekážku rýchleho cestovania 

z Viedne na juh do Terstu, dôležitého prístavu na Jadrane. Trať zároveň otvorila región Semmering turizmu  

a vytiahla umelcov z mestských kaviarní do inšpirujúceho prostredia vysokohorskej scenérie.  
14 tunelov, 16 viaduktov a viac než 100 kamenných mostov a nadjazdov harmonicky zapadá do divokého horského 

prostredia tak, ako je to sotva kde možné. Spája Dolné Rakúsko so Štajerskom a jej 41 km dlhý úsek prekonáva 
horský priesmyk vo výške 896 metrov nad morom. 16 percent dráhy má prudké zákruty a stupeň stúpania  

a sklonu často dosahuje maximálnu hodnotu 28 na jednu míľu, tese pod hranicou, za ktorou by už bol potrebný  
zubačkový pohon. 

Cca o 18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do  23:00 hod 

 
CENA: 55 € /os za zájazdový autobus a sprievodcu CK   

                                               
Nepovinný príplatok: vstupné jaskyňa Seegrotte 16 € 

                               obojsmerná jazda lanovkou na Hirschenkogel 20 € (cena z roku 2022) 

                               jazda vlakom po Semmeringbahn cca 3,70 eur 
 

                               zájazdové poistenie UNION 3 €/os. 
 

 
 

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