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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 

ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

 MEDVEDIA  TIESŇAVA, SEEGROTTE, GRAZ 
A  MESTO  RUŽÍ  - BADEN 

     
TERMÍN: 19.-20.9.2020 

CENA: 98 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

                                                                        PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Tranzit s pravidelnými bezpečnostnými a hygienic-

kými prestávkami. Po príchode do Rakúska navštívime najskôr Seegrotte, labyrint jaskynných systémov, chodieb a kvap-

ľových hál vedúci k najväčšiemu podzemnému jazeru v Europe. Čaká nás prehliadka a romantická plavba, ktorá vďaka hre 

svetiel a farebných odleskov zanechá nezabudnuteľný dojem. Jazerná jaskyňa patrí k najimpozantnejším svetovým atrak-

ciám, vznikla v dôsledku obrovskej prírodnej katastrofy po odstrele sadrovej bane Hinterbruhl. Sprístupnená bola v tridsia-

tych rokoch minulého storočia a ihneď sa stala obľúbenou turistickou atrakciou. Počas 2. sv. vojny slúžila na výrobu lie-

tadiel, boli tu vyrobené prvé stíhačky na svete s tryskovým pohonom, model a časti lietadla HE 162 sú v Seegrotte aj vy-

stavené, pracovalo tu až 2 tis. robotníkov. 

Pokračovanie do dedinky Mixnitz. Tu sa nachádza najväčšia sústava kaskád a vodopádov v Rakúsku – Bärenschutzklamm, 

Medvedia tiesňava, považovaná za jednu z najkrajších tiesňav celého Rakúska. Jej útroby sú sprístupnené nespočetným 

množstvom perfektne osadených a zabezpečených drevených rebríkov, prekonávajúcich prevýšenie 450 m. V rokline je 49 

drevených rebríkov a 115 drevených lávok a mostíkov. Počet stupienkov prevyšuje číslo 2900. Vstup je umiestnený v n.m. 

750 metrov a východ z nej vo výške 1200 m n.m. Všade okolo sa môžete kochať vodou, machmi, kameňmi či vápencový-

mi skalami, užívať si hukot vodopádu. Celý výstup trvá asi 3 hod., počas ktorých vás bude okúzľovať jeden krásny 

vodopád za druhým. Na občerstvenie poslúži krčmička Zur Guten Hirten, či Steirischer Jokl. Pozrieme si aj jedinečný 

lesný kostolík Schüsserlbrunn, situovaný v skalnej stene. Ďalej je možné pokračovať jednoduchšou trasou, ktorá vedie po 

lúke a pastvinách, cesta končí pri jazere Teichalmsee. Prípadne je možné zvoliť náročnejšie trasu cez vrchol Hochlantsch 

(1722 m n.m.), opäť s cieľom pri jazere Teichalmsee, kde sa môžete vyfotiť pri miestnej atrakcii – vysokej Trójskej krave. 

Pokocháme sa nádhernou prírodou v podhorí Alpských velikánov, odchod na ubytovanie.  

 
2.deň: raňajky, prehliadka druhého najväčšieho rakúskeho mesta – malebného  Grazu, pamiatky Unesco, nazývaného mes- 

tom pôžitkov, ktoré si vás získa očarujúcou atmosférou, krásnymi pamiatkami a štajerskými  špecialitami. Historické cent- 

rum – najväčšie a najkompaktnejšie v strednej Európe a Staré mesto vynikajú harmonickou zmesou architektonických štý- 

lov a umeleckých hnutí. Hlavné námestie s budovou impozantnej  radnice, Landhaus so zbrojnicou, ukrývajúcou najväčšiu 

stredovekú zbierku zbraní na svete, čo ulička to krásne pamiatky: Dóm, Mauzóleum Ferdinanda II. Habsburského, Hradný 

Hradný areál s dvojitým schodiskom... Miestnou atrakciou je dodnes zvonkohra, ktorú dal zostrojiť výrobca liehovín Gott- 

Fried  Maurer. Neďaleko Hlavného námestia sa týči 120 m vysoký Schlossberg so symbolom mesta – 28 m vysokou hodi- 

novou vežou z 13. st. s prekrásnym  výhľadom na mesto a jeho okolie. Môžete sa tam dostať preskleným  výťahom  alebo 

pozemnou  lanovkou so 60 %  sklonom. V Grazi, zelenom  srdci  Štajerska, sa mieša rakúska dokonalosť s južanským šar- 

mom, čo mu dodáva jedinečnosť. Cestou na Slovensko zastávka v noblesnom mestečku Baden, nazývanom mestom ruží. 

Prehliadka najzaujímavejších pamiatok: Kaiserhaus – letná rezidencia Františka I. a cisárskeho páru Karola a Zity, kostol 

sv. Štefana, najstaršie kasíno Rakúska, Beethovenov dom, kúpeľný park s množstvom sôch, ale najmä Doblhoffpark - 

najväčšie rozárium Rakúska s vyše 600 druhmi ruží. Tisícky ružových  kríkov a stovky odrôd ruží všetkých odtieňov zaha-

ľujú celé mesto do neodolateľnej vône. 

 

mailto:cktrip@zoznam.sk
http://www.cktrip.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


