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RAKOUSKO - TYROLSKO 

 

22. – 24. září 2017             zájezd č. 17008 

 

 
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU 

 
1. den – 22. září – pátek 
- odjezdy:  6:30  Praha  - autobusové nádraží u výstupu ze stanice metra Zličín - konečná stanice trasy B  
                                         (při výstupu z metra levý nástupní ostrůvek) 
                  6:50  Beroun - čerpací stanice ŐMV (u dálnice - exit 18, směr Plzeň) 
                  7:20  Plzeň  - čerpací stanice Benzina na dálničním obchvatu Plzně   
                                         (cca 3 km za tunelem směr hranice) 
Upozornění: Místo nástupu, které jste si zvolili a které je uvedeno ve Vaší smlouvě, je závazné.  
Při návratu výstup pouze na výše uvedených zastávkách. Pokud dodatečně chcete využít jiné výše 
uvedené nástupní stanice, nutno nejdříve projednat s CK minimálně 2 dny před odjezdem.  
V nouzové situaci při odjezdu kontaktujte průvodkyni: 606 064 496 
 
 
- návštěva rodinné farmy Kohlerhof – 17 ha půdy, 33 ha lesa, 16 krav (Tiroler Fleckvieh), 20 jalovic,  
  kozy, prasata, včely, farma se dále specializuje na projekt „Škola na farmě“ (děti tráví 3 až 5  
  dní na farmě, aby se seznámily s prací a životem na farmě)  
 
- návštěva tradiční soukromé výrobny tyrolského špeku (Speckstube) ve Fügenu v údolí Zillertal,  
  možnost nákupu 
 

            
           farma Kohlerhof         Speckstube Fügen   

 
- Schwaz - v minulosti nejbohatší tyrolské město díky dolům na stříbro a měď, zachovalé městské jádro 
- ubytování v hotelu, večeře  



 

 

2. den – 23. září – sobota 
- snídaně  
- návštěva rodinné farmy Äussere Post v Miemingu: celkem cca. 200 ks hnědého horského skotu 
  braunvieh (z toho 100 krav), volné ustájení, pole, pastviny, les, dovolená na statku 
 
- Innsbruck - procházka centrem města - proslulá Zlatá stříška, císařský zámek Hofburg, dvorní kostel  
  Hofkirche (viz Doplňkové služby, dále jen DS), proslulá zvonařská dílna Grassmayer (viz DS) 

                  
    farma Äussere Post                                                                           Innsbruck - tzv. Goldenes Dach (Zlatá stříška)  
 

- návštěva renesanční perly Tyrolska - zámku Ambrass včetně výstavy k 450. výročí příjezdu  
  Ferdinanda II. Habsburského do Innsbrucku (viz DS) 
 

             
    zámek Ambras                                Innsbruck  
 

- ubytování (stejný hotel jako 1. den), večeře 
 

3. den – 24. září – neděle 
- snídaně 
- Kramsach - jedna z nejslavnějších tyrolských podzimních selských oslav „Kirchtag“ (již 40ti  
  letá tradice) v tyrolském muzeu zemědělských usedlostí ve volné přírodě - krojovaný průvod,    
  „oživlé“ staré selské statky, pila, mlýn, kovárna, kaple, škola), nostalgický pohled do historie  
  i současnosti selské kultury v Tyrolsku   
 

                
                                               Selská slavnost v Kramsachu 



 

 

 
 
 
- návštěva chovné stanice původního tyrolského  
   koňského plemene hafling v Ebbsu, haflingové  
   jsou výjimeční spojením temperamentu  
   s klidnou povahou a spolehlivostí. Jsou učenliví  
   a nenároční. Právem bývají označováni jako malí    
   koně s velkým srdcem.  
 

                                             koně hafling  

- návrat v pozdních večerních hodinách 
 

 
CENA:  Kč   7 470,-        
zahrnuje: průvodce, dopravu zahraničním klimatizovaným busem (WC, DVD, minibar za Kč), pojištění  
                pro cesty a pobyt včetně pojištění léčebných výloh a stornopoplatků (u České pojišťovny), 
                2x ubytování v ***hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, vnitřní bazén a fitness),  
                2x snídani (bufet), 2x večeři, odborné exkurze 
  
          

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY: 

 

 Vstupy - platby v EUR (ceny cca) přímo na místě (skupinová cena = min. 20 osob): 
Hofkirche v Innsbrucku       cca EUR      5,- 
zvonařská dílna  Grassmayr v Innsbrucku   cca        EUR     5,- 
zámek Ambrass        cca EUR     7,- 
 
 
 

ORGANIZAČNÍ: 

 
* doklady k cestovnímu pojištění obdržíte v autobusu od průvodkyně 
* nezapomeňte platný cestovní doklad (pro případ ztráty doporučujeme mít kopie stránek  
  s identifikačními údaji + 2 fotografie, nenosit s sebou - nejlépe ponechat v kufru) 
* nezapomeňte léky dle osobní potřeby, plavky 
* doporučujeme mít drobné mince na WC (EUR) 
* v autobusu si lze za Kč zakoupit občerstvení: nealkoholické nápoje, pivo, destiláty, kávu, čokoládu,    
  kapučíno, čaj, instantní polévky 
 

 

 

* přejeme příjemné zážitky  * 


