SEVEROSLOVENSKÁ POBOČKA SLOVENSKEJ GEOGRAFICKEJ SPOLOČNOSTI pri SAV
v spolupráci s
KATEDROU GEOGRAFIE PEDAGOGICKEJ FAKULTY KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
a cestovnou kanceláriou JUHÁSZ
organizuje v rámci študijného programu študentov geografie pre svojich študentov, učiteľov geografie ale i pre
ďalších záujemcov o cestovanie

8-denné cestovanie po rakúskych, nemeckých a talianskych Alpách

01. 10. 2012 – 8. 10. 2012 (8 dní)
PROGRAM EXKURZIE
1.deň - UTOROK – 04. 10. 2011

– ranný odchod cez
Trenčín a Bratislavu do Viedne – prehliadka pamätihodností Viedne
(Schönbrunn, Stephen Haus) – najznámejšie pútnické mesto
Rakúska Mariazell, údolie rieky Salzy, raja vodákov celej Európy,
večerný príchod do Pruggernu (oblasť Schladming) – ubytovanie
a večera v penzióne Bertrand
Bertrand

Mariazell

Salza

2.deň - STREDA – 05. 10. 2011 – raňajky, výjazd
do Bavorských Álp – Berchesgarden – Hitlerovo letné sídlo,
prehliadka kaviarne Kehlsteinhausu vo výške 1834m,
vyhliadkového miesta Berghoff – návrat do Rakúska,
prehliadka nádherného mestečka Hallstatt ležiaceho na
brehu malebného hallstattskeho jazera v oblasti Soľnej
komory – návrat do penziónu Bertrand, večera

Hallstatt

Kehlsteinhaus

Berchesgarden

Berghof

3.deň – ŠTVRTOK – 06. 10. 2011

– raňajky,
turistika v Schladminger Tauren alebo v oblasti Dachstein,
prehliadka Schladmingu, aquacentrum pre záujemcov,
prípadne Eisriesenwelt – najväčšia ľadovcová jaskyňa na
svete vo Werfen – večera
Schladminger Tauren

Ramsauerstrasse

Schladming

Schladming - Rathaus

Eisriesenwelt

4. deň – PIATOK – 07. 10. 2011

– raňajky,
Krimmelské vodopády, najvyššie vodopády v Európe,
výjazd pod ľadovec Kaprun s prehliadkou unikátneho
technického diela kaprunských vodných elektrární – návrat
do penziónu Bertrand, večera

Krimmelské
vodopády

Vodné elektrárne
Pastersse

5. deň – SOBOTA – 08. 10. 2011 – po raňajkách
odchod
z penziónu
Bertrand
cez
Grossglockner,
Hochalpenstrasse k najväčšiemu rakúskemu ľadovcu
Pasterze
pod
najvyšším
vrcholom
Rakúska
Grossglockner, prechod do Talianska, prehliadka
historického mesta Brixen, príjazd do penziónu, večera

Hochalpenstrasse

Pastersse

6. deň – NEDEĽA – 09. 10. 2011

Brixen

– mestá
južného Tirolska – kúpeľné mesto Merano, vinárske
mestečko Lago di Caldaro, múzeum vinárstva
a ovocinárstva, Bolzano – najväčšie mesto južného
Tirolska, prehliadka pamätihodností - večera

Lago di Caldaro

Merano

Bolzano

Hotel Bavaria

7. deň – PONDELOK – 10. 10. 2011 – talianske
Dolomity – výjazd lanovkou na Sass Pordoi (nadmorská
výška 2 950 m.n.m.) v masíve Sella – prechod cez
priesmyky Dolomitov do oblasti Tre Cime di Lavaredo,
turistika v oblasti, nočná prehliadka Vilachu a Klagenfurtu,
centier Korutánska, nočný prechod cez Rakúsko na
Slovensko

Tre Cime

Klagenfurt

8. deň – UTOROK – 11. 10. 2011 –
Sass Pordoi

ranný prejazd na Slovensko, predpokladaný
príchod do Ružomberka do 12.00 hod. –
ukončenie exkurzie

CENA EXKURZIE: 359,- EUR
(v cene exkurzie je zahrnuté: autobusová doprava luxusným klimatizovaným autobusom, 6 x ubytovanie
v alpských penziónoch v Rakúsku a Taliansku, 6 x raňajky, 6 x večera, poistenie liečebných nákladov
účastníkov exkurzie, sprievodca cestovnej kancelárie, expedičné tričko, DPH)

KONTAKTNÁ OSOBA A INFORMÁCIE:
PaedDr. Michal KOVAČIC, PhD.,
Katedra geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
e-mail: michal.kovacic@ku.sk, michal.kovacic@seznam.cz, kovacicright@gmail.com
mobil: 00421-905-137 177, 00421-907-825 479, 00420-775-657 437 (free sms)
skype: michal_kovacic
Všetkým prihláseným účastníkom budú poskytnuté ďalšie doplňujúce informácie
o všetkých náležitostiach súvisiacich s úspešným zvládnutím exkurzie.

TERMÍN PRIHLÁSENIA:
do 10. 09. 2012

