Evropské zimní turistické dny
v zimní turistické obci Kartitsch

Srdečně vítejte v první zimní turistické obci v Rakousku!

Kartitsch ve východním Tyrolsku je od roku 2018 první zimní turistickou vesnicí v Rakousku. Nachází se v jednom
z nejkrásnějších horských údolí v Alpách, idylická horolezecká vesnice uspokojuje touhu po zimních zážitcích v
přírodě. Jako starosta si vás dovoluji srdečně přivítat v naší obci při Evropských dnech zimní turistiky. V posledních
letech jsme se pro vás pokusili vytvořit ideální podmínky pro nezapomenutelné zimní dny plné turistiky. Celkem 9
značených a dobře udržovaných zimních turistických stezek v různých stupních obtížnosti, vlastní odpočívadla podél
stezek vás zvou k tomu, abyste se zastavili a užili si výhled na hory, certifikované firmy vám poskytnou potřebné
vybavení pro vzrušující zimní turistiku v našem regionu. Velmi se těším na váš příjezd a na nezapomenutelné zimní
dny plné turistiky v obci Kartitsch.Starosta Josef Außerlechner

Program
ČTVRTEK, 10. BŘEZNA 2022 „Poznáváme se!“
Individuální příjezd
17:00: Malá procházka za historií vesnice po stezce „Gailbach-Rundwanderweg“
Sraz: 17:00, náměstí Kartitsch
Doba chůze: 1 hodina, snadné
Možnost občerstvení: Hotel Sonnblick
18:30: Oficiální slavnostní zahájení „Evropských zimních turistických dnů“ na náměstí Kartitsch, přivítání a
představení programu, zimní piknik se specialitami z východního Tyrolska

PÁTEK, 11. BŘEZNA 2022 „Pojďme!“
TÚRA: „DÁLKOVÁ PĚŠÍ STEZKA DORFBERG“

Sraz: 9:30, náměstí Kartitsch, transfer k výchozímu bodu Innerlerch
Doba chůze: asi 4 hodiny, střední náročnost
Možnost občerstvení: Klammerwirt

TÚRA: „WINKLERTALWEG“

Sraz: 10:00, náměstí Kartitsch
Doba chůze: asi 1,5 hodiny, snadné
Možnost občerstvení: Hotel Waldruhe

TÚRA: „ERSCHBAUMERTALWEG“

Sraz: 14:00, náměstí Kartitsch
Doba chůze: asi 1,5 hodiny, snadné
Možnost občerstvení: přírodní bar, penzion Dolomitenhof

VEČERNÍ PROGRAM:

Procházka s pochodněmi přes „Künstlerweg Oswald Kollreider“ do St. Oswald
Sraz: 18:30, náměstí Kartitsch
Doba chůze: asi 1 hodiny, snadné, návrat kyvadlovou dopravou
Zábavní program: „Zábavný tyrolský večer“ v penzionu Dorfberg

SOBOTA, 12. BŘEZNA 2022 „Na nové vyhlídky!“
TÚRA: „DÁLKOVÁ PĚŠÍ TRASA DORFBERG“ VARIANTA A

Sraz: 9:00, náměstí Kartitsch
Doba chůze: asi 5 hodin, obtížné, návrat kyvadlovou dopravou od penzionu Klammerwirt
Možnost občerstvení: Ochsenhütte, Klammerwirt

TÚRA: „DÁLKOVÁ PĚŠÍ TRASA DORFBERG“ VARIANTA B

Sraz: 10:00, náměstí Kartitsch
Doba chůze: asi 3 hodiny, střední náročnost, doprava rolbou
k horské stanici lanovky Dorfberglift, návrat kyvadlovou dopravou od penzionu Klammerwirt
Možnost občerstvení: Ochsenhütte, Klammerwirt
www.osttirol.com

TÚRA: „OKRUH KOLEM OBCE HOLLBRUCK“

Sraz: 14:00, náměstí Kartitsch, poté transfer k výchozímu bodu
Hollbruck, návrat kyvadlovou dopravou u hotelu Zur schönen Aussicht
Doba chůze: asi 2,5 hodiny, střední náročnost
Možnost občerstvení: Hotel Zur schönen Aussicht

VEČERNÍ PROGRAM:

Pořádná dávka sáňkování na sáňkařské dráze Rauchenbach (sáňkování možné)
Sraz: 18:00, náměstí Kartitsch
Doba chůze: asi 1 hodinu, snadné, tam i zpět kyvadlovou dopravou
Zastávka: Penzion Klammerwirt s hudebním programem

NEDĚLE, 13. BŘEZNA 2022 „Zanecháváme stopy ve sněhu!“
TÚRA: „SCHUSTERTALWEG“

Sraz: 9:30, náměstí Kartitsch
Doba chůze: asi 1,5 hodiny, snadné
Možnost občerstvení: Café Erbhof
Individuální odjezd - Těšíme se na shledanou!

Všeobecné informace
Pokusili jsme se pro vás vytvořit pestrý program.
• všechny nabízené túry jsou s průvodcem bez ohledu na počet přihlášených
• náklady na túry s průvodcem jsou zahrnuty v balíčku
• rezervace jednotlivých túr probíhají vždy u vedení organizace večer předem, není nutná žádná předchozí
rezervace
• nabízený transfer vás vyzvedne z ubytování a po výletu vás přiveze zpět na ubytování
• nabízená kyvadlová doprava se řídí pevným jízdním řádem, který naleznete v den příjezdu ve své informační
složce
• nabízená kyvadlová doprava je pro vás zdarma
• rezervace alternativních programů probíhají večer předem
• náklady na alternativní programy se hradí na místě
• všechny nápoje nebo jídlo na ubytování, na odpočívadlech nebo na večerních akcích si platíte sami (s výjimkou
uvítacího večera se zimním piknikem, zde vám budou poskytnuty k dispozici poukázky)
Pro další informace jsme vám k dispozici!

ZIMNÍ TURISTICKÝ BALÍČEK „EVROPSKÉ ZIMNÍ TURISTICKÉ DNY“
• 3 noci včetně stravy dle rezervované kategorie
• zimní túry s průvodcem podle programu
• transfer z a na ubytování a ze zimních turistických výchozích bodů
• voucher na jídlo a pití na zimní piknik při zahajovacím večeru
• zimní turistický balíček: plné termosky, podsedáky, půjčovna
batohů a holí, zimní turistická mapa
Soukromý pokoj: 165,00 € na osobu vč. snídaní
Penzion: 180,00 € na osobu vč. snídaní
Hostinec: 210,00 € na osobu vč. snídaní
Hotel varianta A: 225,00 € na osobu vč. snídaní
Hotel varianta B: 285,00 € na osobu vč. snídaní
Apartmán: 330,00 € pro 2 osoby bez stravy
Chtěli byste zůstat o několik dní déle? Žádný problém, rádi pro vás vytvoříme individuální balíček. Rádi vytvoříme
také speciální nabídky pro skupiny 8 a více osob. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme!

Informace a rezervace na:
Tourismusverband Osttirol, Tourismusinformation Hochpustertal
Sillian 86, A-9920 Sillian, tel. +43 50 212 300, hochpustertal@osttirol.com
fotky: Berg im Bild

