
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 program a úvodné inštrukcie 

 

Termín: 1.7.2015 (streda) – 5.7.2015 (nedeľa) 

 

program (nie je ešte kompletný, uvedené iba najvýznamnejšie lokality): 
Linz, Traunsee (ľadovcové jazero, mestečko Gmunden), 

  
FeuerKogel (http://www.feuerkogel.net, 1680m vysoký masív, prístup lanovkou), 

  
Hallstatt (návšteva regiónu, ľadovcové jazerá), Salzburg (prehliadka mesta) 

  
NP Berchtesgaden http://www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/ 

   

Bad Gastein – kúpeľné mesto (radónové kúpele), priestory kúpeľov sú aj v bývalých baniach na zlato, 100 

metrov vysoký vodopád uprostred mesta, túra do okolia 

  
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 

   
Krimmlerské vodopády (http://www.wasserfaelle-krimml.at) 

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

panoramatický výhľad na Vysoké Taury 

  

 

a ešte veľa, veľa pekných lokalít (do konca novembra 2014) 

   

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

Penzión Rosenstüberl – penzión v mestečku Ebensee pri jazere Traunsee uprostred hôr 

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

Strava v cene ubytovania: raňajky a večerea formou bufetu 

http://www.alpy-pension.cz/ alebo http://www.pension-rosenstueberl.at/  

 

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 

Záloha: 100,- € je potrebné poslať najneskôr do 15. novembra 2014 na bankový účet IBAN:  

SK0483605207004201219576 v mBank. Variabilný symbol: 101 

! sedadlá v autobuse budú na miestenku v závislosti na poradí uhradenia zálohy (kto prv uhradí, bude si môcť 

vybrať konkrétne sedadlo v autobuse ☺☺☺☺)   

 

Záväznú prihlášku prosím zaslať na: ruzek@fns.uniba.sk a turanoval@gmail.com  


