
Geovedná exkurzia  
RAKÚSKO - NEMECKO 2015 

 
Počas exkurzie budeme poznávať fenomény vysokohorskej krajiny a činnosti ľadovcov. Zároveň navštívime 

viacero historických regiónov úzko spojených s geologickou minulosťou. 

  

Predbežný, upravený program 

 

1.7.2015 (streda) – 5.7.2015 (nedeľa) 

 

1.7.2015 
Bratislava (6

00
 hlavný vchod PRIF UK) - Weinviertel fossilienwelt (Stetten) – údolie Wachau (Krems 

am der Donau – Melk) – Gmunden (zámok Ort + mesto) – Filzmoos (nocľah, večera) 

http://www.fossilienwelt.at/cda/index.php  (vstupné: 7,50 / 5,00 € 

 

2.7.2015 
Filzmoos (raňajky) – Dachstein (výstup lanovkou, krátka túra po ľadovci) – Rossbrand (výstup alebo 

vývoz na 1700 m vysoký vrchol južne od Dachsteinu s výhľadom), v prípade zlého počasia túra do 

okolia hotela, návšteva geologického múzea v meste Mühlbach am Hochkönig – Filzmoos (nocľah, 

večera) 

http://www.derdachstein.at/dachstein/en/rates/Single_tickets.html (lístok: 35,- / 26,- / 18,50 €) 

http://www.museum-hochkoenig.com/ (vstupné: 9,- / 5,- €) 

 

3.7.2015 
Filzmoos (raňajky) – NP Berchtesgaden (Königssee – krátka cca 1 h túra k panoramatickému bodu 

Malerwinkel , tiesňava Almbachklam) – Zell am see – Bad Gastein (vodopád, mesto) - Bad Gastein – 

Bockstein (nocľah, večera) 

http://www.berchtesgaden.de/de/almbachklamm-und-kugelmhle (vstupné: 2,50 / 1,50 €) 

 

4.7.2015 
Bad Gastein (raňajky) - Großglockner Hochalpenstraße (sedlo Hochtor, ľadovec Pastersee) – Kaprun 

(vodné nádrže) – Bad Gastein (nocľah, večera) 

 

NP Vysoké Taury: Grossglockner hochalpenstrsse  (http://www.grossglockner.at/de/hochalpenstrasse) – 

autobusom do výšky až 2500 m n. m. (sedlo Hochtor), k ľadovcu a na ľadovec Pastersee 

5.7.2015 
Bad Gastein (raňajky) – Krimmlerské vodopády – Kitzsteinhorn (lanovkou na ľadovec – iba v prípade 

priaznivého počasia) – Salzburg  alebo Linz (krátka prestávka s prehliadkou mesta) - Bratislava  (cca 

21,00) 

http://www.wasserfaelle-krimml.at/html_engl/wasserfall_engl.html (vstupné: 3,- / 1,- €) 

Kaprun – Kitzsteinhorn  (http://www.kitzsteinhorn.at/sk) lyžiarske stredisko, lanovkou na ľadovec, 

panoramatický výhľad na Vysoké Taury,  

 

Ubytovanie: 
1.– 3. 7. 2015 (dve noci) Filzmoos  

Hotel Zeferer*** – horský hotel pri dedine Filzmoos na južnom úpätí Dachsteinu 

Ubytovanie v dvoj až štorlôžkových izbách s vlastným wc a kúpeľňou,  

Strava v cene ubytovania: raňajky a večere formou bufetu 



http://www.zeferer.at/index.php 

 

3.– 5. 7. 2015 (dve noci) Bad Gastein – Bockstein 

Hotel Evianquelle *** - hotel uprostred hôr, vo výške 1200 m n. m., v blízkosti kúpeľného mesta Bad 

Gastein (známe radónové kúpele) 

Ubytovanie v dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným wc a kúpeľňou,  

Strava v cene ubytovania: raňajky a večere formou bufetu, sauna 

http://www.evianquelle.at/pagede.html 

 

Cena: 

230,- € (ubytovanie, polpenzia, vstup na Grossglockner hochalpenstrsse, doprava) 

konečná cena bude závisieť (môže byť nižšia) od najazdených kilometrov a výšky príspevku projektu KEGA 

 

IBAN: SK0483605207004201219576 v mBank. Variabilný symbol: 102 

 


