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KUFSTEIN – KRIMMELSKÉ VODOPÁDY – INNSBRUCK – ACHENSEE - RATTENBERG 

 

Program: 
1. deň: 16.06.2023 - piatok 

06:00 hod odchod zo Žiliny do Kufsteinu, malebného tirolského mestečka, nad ktorým sa majestátne týči                

pevnosť Kufstein. V stredoveku slúžila ako väzenie, dnes je v nej umiestnené národopisné múzeum. 
Vo veži hradu je umiestnený najväčší vonkajší organ na svete. Jeho klaviatúra je položená o 80 m nižšie  

než píšťaly, ktoré sa každý deň na poludnie rozoznejú do širokého okolia. 
Po prehliadke pokračovanie na ubytovanie v Uderns, večera v mieste ubytovania. 
 

2.deň: 17.06.2023 - sobota 

Po raňajkách – bufet – odchod do Krimmlu, turistika po upravenom chodníku okolo Krimmelských vodopádov. 

      Jeho dĺžka je 4,15 km a prevýšenie 431 m, nachádzajú sa na ňom vyhliadkové plošiny, z ktorých sú krásne výhľady. 
      Z ktoréhokoľvek miesta je možné vrátiť sa do údolia. 

Najväčšie rakúske, ale i európske kaskádovité vodopády, ktoré napájajú vodou z ľadovcov rieku Salzach,  
      majú tri stupne s celkovou výškou 380 m.  

      Každého turistu okrem krásnych výhľadov poteší aj ponuka suvenírov a možnosť občerstvenia. 
      Popoludní fotostop v malebnom údolí Gerlos. Pokračovanie v ceste do hlavného mesta Tirolska,  

      do Innsbrucku. Mesto v objatí veľhôr, známe ako dejisko Zimných Olympijských hier má pohnutú 

      históriu, ale prekrásnu architektúru. Prispel k nej nielen Cisár Maximilián I., zásluhou ktorého dnes obdivujeme 
Goldenes Dachl (Zlatá strecha), či Hofburg v Starom meste, ale aj moderní architekti ako je Zaha Hadida. 

Po prehliadke a osobnom voľne návrat na ubytovanie, večera. 
 

3. deň: 18.06.2023 - nedeľa 
Po raňajkách – bufet – odchod do Pertisau, výjazd lanovkou do pohoria Karwendel, nenáročná turistika  

      po okružom zábavnom chodníku. Po návrate do údolia a osobnom voľne na skorý obed plavba po Achensee. 

Najväčšie jazero v Tirolsku má dĺžku 10 km a voda v ňom je vraj pitná. Výška jeho hladiny sa počas roka mení  
      až o 6 m. Po plavbe odchod na cesu späť, fotostop v najmenšom a najstaršom mestečku Tirolska,  

      známom ako mesto skla, v Rattenbergu. 
Po prechádzke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny  

 

      4.deň: 19.06.2023 – pondelok cca o 01:00 hod. 
 

 
Cena: v príprave /osoba za dopravu zájazdovým autobusom,  

                               ubytovanie 2 noci s večerou a raňajkami v súkromnom penzióne v Uderns a sprievodcu CK 

 
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 9 €/osoba 

                              vstupné cca 55 € 
 

                                    CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION 
 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN A PROGRAM PODĽA DOHODY 
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