
Geovedná exkurzia 2023 
Za geovednými fenoménmi Rakúska a SV Talianska 

19. – 23. jún 2023 (5 dní) 

 
Predmety  

 Geovedná exkurzia (bc. ZIK a učiteľstvo) 

 Terénne práce z geológie a geomorfológie (bc. enviro)  

 Exkurzia z fyzickej geografie (bc.) 

 Fyzickogeografická exkurzia (mgr.) 

+ ďalší záujemcovia (doktorandi či študenti aj iných ako geografických odborov) 

 

Predbežný program exkurzie 

19. 6. 2023  
Bratislava (6:00 h) – Dürnstein (výstup na hrad s nádherným výhľadom na údolie Dunaja Wachau) – 
Gmunden (zámok Ort na riečnom jazere Traunsee) – vyhliadka na Halštatské jazero – krátka túra 
medzi jazerami Grundlsee a Toplitzsee – Tauplitzalm (ubytovanie + večera) 440 km 
 
20. 6. 2023 
Tauplitzalm (raňajky) – celodenná túra na krasovej planine Tauplitzalm s viacerými jazerami 
a v prípade priaznivých podmienok výstup až na Großes Tragl (2 184 m) – Tauplitzalm (večera) 0 km 
 
21. 6. 2023 
Tauplitzalm (raňajky) – Obertauern, Johanneswasserfall (mohutný 60 m vysoký vodopád 
s možnosťou prechodu poza padajúcu vodu) – Maltatal (Malta-Hochalm-Straße, exponová horská 
cesta k priehrade s výškou múru 200 m, tri mohutné vodopády počas cesty) – sedlo Sella Nevea – 
Tarcento (ubytovanie + večera) 400 km 
 
22. 6. 2023 
Tarcento (raňajky) – Grotta gigante (vstup do jaskyne s najväčším podzemným priestorom na svete, 
sieň vysoká 100 m) – Duino (Sentiero Rilke – prechod po 80 m vysokých silne skrasovatených útesoch 
s výskytom stredomorskej vegetácie) – prameň rieky Timavo – Miramare (v prípade vhodných 
podmienok možnosť kúpania, možná prehliadka zámku a priľahlého parku) – Tarcento (večera) 230 
km 
 
23. 6. 2023 
Tarcento (raňajky) – Ossopo (niva divočiacej rieky Tagliamento) – Venzone (návšteva mestečka, ktoré 
bolo v roku 1976 zničené zemetrasením a následne obnovené, prehliadka geoexpozície) – Monte 
Lussari (lanovkou k Borgo Lussari, túra do okolia – smrekovcové lesy, ľadovcový reliéf) – Bratislava 
(21:00 h) 540 km 
 

  



Ubytovanie 

Horský hotel Haus Alpin, Tauplitz, Rakúsko – 2 noci 
http://www.hausalpin.cz 
2-,3-,4-L izby so spoločnou kúpeľňou a WC, wifi 
strava – polpenzia v cene ubytovania 

 

Albergo Al Tarcentino***, Tarcento, Taliansko – 2 noci 
https://www.altarcentino.com 
2-, 3-L izby s vlastnou kúpeľňou a WC, wifi  
strava – polpenzia v cene ubytovania (bufetové raňajky, dvojchodová večera) 

 

Doprava 

klimatizovaný autobus 

 

Náklady (predpokladané) 

Ubytovanie, strava (4× raňajky, 4× večera), doprava: 265 €  

UVEDENÉ NÁKLADY ZA GEOVEDNÚ EXKURZIU SÚ ORIENTAČNÉ. 
KONEČNÁ SUMA ZÁVISÍ OD POČTU ÚČASTNÍKOV A PREJAZDENÝCH KILOMETROV A AKTUÁLNYCH 
CIEN. 

V prípade dodatočného odhlásenia sa, resp. neúčasti budú vrátené financie znížené o preukázané 
storno poplatky zo strany poskytovateľov služieb. 

Informácie o zálohových platbách a číslo účtu budú zaslané prihláseným účastníkom. 

 
 

Záväzné prihlasovanie 

https://lnk.sk/gbix 

 
 

https://www.altarcentino.com/
https://lnk.sk/gbix


 
 

 


