
 

     

                                                             

    

 

 

 

 

 

  20. – 28. 6. 2020, Komfort-Campingpark Burgstaller, Döbriach 

Milí přátelé a příznivci karavaningu! 
 

Dovolte mi, abych Vás opět po roce pozval na další setkání českých a slovenských karavanistů v Rakousku, který v tomto roce 
pořádám již po třetí a to znovu ve spolkové zemi Korutany, ale na jiném, ještě zajímavějším místě. 
 
Korutany – jsou nejjižnější hornatou spolkovou zemí Rakouska a patří k zemím s největším počtem slunečných dní.  Jsou považovány 
za zemi hor a jezer:  93 horských vrcholů jsou přes 3000 m vysokých, Grossglockner je s 3 798 m nejvyšší horou v Rakousku. 200 
jezer na koupání s vodou teplou až 28

o
 C, 8 000 km vodních toků, 60 léčivých pramenů a 43 ledovců tvoří Korutany zemí nejvíce 

bohatou na vodu. Voda těchto jezer má kvalitu pitné vody a nabízí mnoho možností k vodním aktivitám. Díky tomu, že alpský hřbet 
na severozápadu omezuje pronikání chladnějšího vzduchu na většinu území, je zde statisticky nejvíce slunečných dní z celého 
Rakouska. Tyto skutečnosti předurčují Korutany jako ideální oblast pro turistiku včetně perfektní vybudované infrastruktury. Bližší 
informace si můžete přečíst v češtině na: www.korutany.com nebo www.dovolena-korutany.cz  
 

Millstätter See  –(www.millstaettersee.com, GPS: 46°47'21.92"N, 13°35'41.10"E), nazývané také klenotem Korutan nebo Jadran 

Korutan,  je nejteplejší, druhé největší a zároveň nejhlubší (141 m) jezero v Korutanech. Jeho voda je tak čistá, že splňuje parametry 
pro pitnou vodu!!! Naprostá čistota a zároveň příjemná teplota vody, která v letních měsících dosahuje 28°C, předurčuje Millstätter 
See ke koupání, vodním sportům, rybaření a relaxaci. Mou snahou je seznámit Vás s krásami alpských vrcholků, čisťoučkých jezer, 
milých vesniček, pohostinných místních obyvatel a vynikající turistickou infrastrukturou. Zde budete moci s námi strávit týden a 
navštívit podle své chuti, nálady a peněženky to nejlepší z nepřeberného množství turistických zajímavostí této oblasti.  
 
Komfort-Campingpark Burgstaller, Dobriach – (www.burgstaller.co.at, MAPA, GPS: 46°46'11.71"N, 13°38'53.12"E.)  Pro pořádání 
tohoto srazu jsem si vybral opět jeden z nejlepších rakouských campingů. To proto, aby účastníci našeho srazu viděli, jak může 
camping vypadat a jaké všechny služby může camping návštěvníkům poskytnout. Podle zákaznického hodnocení portálu 
https://cs.camping.info/ obdržel camping Burgstaller 4,71 bodů z 5 možných bodů. Tento camping je vzdálen pouhých 19 km od 
dálničního výjezdu a 100m od teplého jezera Millstätter See. Na ploše 12 ha a 580 parcelách o ploše 60 – 120 m2, najdete všechno, 
co pro svůj pobyt byste si mohli přát. Nejfantastičtější a nejmodernější sociální budovy v Evropě (vkus zůstává otázkou).  Garantuji 
Vám, že takové sociálky jste ještě neviděli (např. na každé toaletě je TV). Dále zde najdete fitness areál, kosmetiku, holiče, myčky na 
nádobí, vlastní noviny a televizní kanál, jízdu na koních, saunu a solárium, kino, několik restaurací, samoobsluhu, diskotéku a také 
parcelu, která se automaticky otáčí za sluncem a mnoho dalších služeb a programu zábavu malých i velkých. Ale o tom se budete 
moci přesvědčit na vlastní oči. Doporučuji si vzít sebou děti nebo vnuky, rozhodně se zde nebudou nudit. Hodně atrakcí a programů 
určeny pro děti.  

Termín konání srazu. Náš sraz se koná od soboty 20. 6. 2020 a trvá do neděle 28. 6. 2020. Byl bych rád, kdyby všichni účastníci 
našeho srazu přijeli do campingu již v průběhu soboty 20. 6. tak, abychom se mohli všichni již v neděli rozjet po výletech, které pro  
Vás připravuji.  
 
Účastnické poplatky:  Pro účastníky našeho srazu je dohodnuta cena za posádku tj. 2 dospělé osoby, auto + karavan (obytné auto), 
parcela, elektřina, turistická taxa a ekologická taxa = 20,20 €/noc a organizační poplatek = 15 €/posádka + pobyt. Pro informaci 
uvádím běžnou ceníkovou cenu, která je 34,90€/noc. Poplatek za další osobu starší 13 let = 10,10 €/noc, poplatek za dítě 4 – 13 let = 
6,00 €/noc, poplatek za psa = 4,10 €/ks+noc. Ceny jsou uvedeny včetně místní taxy 2,10 €/noc pro osoby nad 16 let.  
Minimální doba pobytu je 7 nocí. 

http://www.korutany.com/
http://www.dovolena-korutany.cz/
http://www.millstaettersee.com/
https://www.turistika.cz/mista/millstatter-see
https://www.turistika.cz/mista/millstatter-see
http://www.burgstaller.co.at/
https://mapy.cz/s/megavejosa
https://cs.camping.info/


 
Přihlášky:  Zájemci o účast musí předem vyplnit závaznou elektronickou přihlášku, která se vám otevře kliknutím na: PŘIHLÁŠKA. 
Podmínkou účasti je úplné vyplnění všech požadovaných údajů v přihlášce. Vzhledem k tomu že se tento sraz koná ve velmi 
lukrativní oblasti, campingu i termínu je uzávěrka přihlášek naplněním maximálního počtu 50 posádek nebo 7. 6. 2020. Proto 
neváhejte a pošlete svou přihlášku co nejdříve. Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno mailem. Seznam přijatých posádek bude 
průběžně zveřejňován na webových stránkách www.campingclubroznov.cz 
 

Program:  Atraktivních turistických cílů je v okolí je mnoho a prohlédnout si všechny by zabralo mnoho dnů a týdnů. Proto podle 
přání některých z Vás, připravuji několik společných výletů po nejzajímavějších turistických místech, kde si dovolím Vás provádět 
osobně. Výlety jsou voleny tak aby se jich mohli zúčastnit i +55 karavanisté (jako jsme my). Kdy a kam to bude, se dozvíte na 
společné schůzce při příjezdu. Pro ty, kteří si budou chtít cestovat individuelně podle vlastních představ a možností, připravuji 
brožuru se seznamem zajímavých výletů v češtině, včetně podrobných informací (popis, GPS, vzdálenost, cena, možnosti slev, 
webové stránky, provozní doba atd.). Tuto brožuru a tašku dalších dokonalých informačních materiálů a map dostanou účastníci při 
příjezdu u mne. Na recepci pak máte k dispozici zdarma dostatek dalších podrobných informačních materiálů. 
 
Kärnten Card: Pokud chcete navštívit nejzajímavější místa Korutan naprosto bezstarostně a k tomu ještě ušetřit nemalou částku, 
doporučuji si při příjezdu zakoupit v recepci campingu slevovou kartu Kärnten Card, která umožňuje držiteli navštívit zdarma  100 
turistických atrakcí ve spolkové zemi Korutany. Na dalších 60 místech obdrží majitel výraznou slevu do 50%. Ke kartě dostanete i 
příručku se seznamem turistických zajímavostí kde karta platí. Kartu je možno koupit v recepci campu. V roce 2020 stojí tato karta na 
týden stojí 48 €/os., děti ročník 2005 - 2013 platí 26 €/os. Návratnost ceny karty je 1 – 2 dny. Platba je možná jen v hotovosti. Karta 
Je vystavena na jméno a platí ve spojení s průkazem s fotografií. Bližší podrobnosti včetně seznamu výletních cílů kde karta platí, 
najdete na webových stránkách www.kaerntencard.at/. Pokud chcete poznávat krásy Korutan, rozhodně kartu doporučuji !!! 
 
Facebooková skupina „Rakousko s karavanem 2020“. (www.facebook.com/groups/502785750317034) 
Na přípravě srazu pracuji již mnoho měsíců a pořád zjišťuji nové informace z campingu, turistických kanceláří i jiných zdrojů. Proto 
jsem vytvořil uzavřenou Facebookovou skupinu. „Rakousko s karavanem 2020“, abych mohl přihlášené posádky  průběžně 
informovat o organizačních záležitostech, atraktivních místech nebo vzájemně diskutovat na téma srazu. Podmínkou přístupu je 
uvézt v přihlášce své Facebookové jméno a následně na Facebooku požádat o přijetí do této skupiny.  
 
Co můžete během svého pobytu vidět a navštívit?. Oblast, kam jsem Vás pozval, nabízí mnoho atraktivních turistických míst, z nichž 
Vám jen pro informaci uvádím několik, které Vám doporučuji::   

  
 Vychutnávat si překrásnou alpskou krajinu na okružní jízdě vyhlídkovou lodí okolo jezer Millstätter See a Ossiacher See 

 Navštívit Bonsai Muzeum v Seebodenu – 3000 bonzají , 120 druhů bonzají, japonská zahrada 

 Výlet lanovkou na Goldeck (2142 m) s překrásným výhledem na Spittal an der Drau a okolní alpské vrcholky.   

 Výlet na Mölltaler ledovec 3000 (3120 m) kde si můžete zalyžovat i v červnu. 

 Na kolech si objet po krásných cyklostezkách jezero Millstätter See (28 km) nebo Ossiacher See (28 km) 

 Návštěvu známého soukromého automuzea Porsche v Gmündu 

 V případě nepříznivého počasí návštěvu blízkých termálních lázní St. Kathrein nebo Römer Bad v Bad Kleinkirchheimu. 

 Výlet lanovkou na vrcholek Gerlitzen (1911 m) s překrásným pohledem na Villach, hrad Lanskron a alpské vrcholy. 

 Hrad Lanskron jehož zřícenina vévodí jezeru Ossiacher See a Villachu, zde můžete vidět cvičené orly nebo volně opice. 

 Malta Hochalmstraße – vysokohorská placená silnice vedoucí na nejvyšší přehradní hráz Rakouska - 200m vysokou. 

 Grossglocknerská vysokohorská aplská silnice (2571 m) – snad nejznámější evropská vysokohorská alpská silnice 

 Návštěva podvečerního trhu na náměstí v Döbriachu, místní speciality, hudba, vystoupení. Znamenitá atmosféra. 

 Prohlédnout si expozice horských krystalů v Turracher Höhe a granátů – kamene lásky a vášně v Radentheinu. 
 

Toto je jen pár příkladů zajímavých míst, které Vám doporučuji navštívit. Další najdete v podkladech, které pro Vás připravuji a 
obdržíte je při příjezdu ode mne v češtině.  
  
Další informace o srazu: Protože na přípravě tohoto srazu průběžně pracuji, obdrží přihlášené posádky další aktuální informace 
týkající se příjezdu a pobytu v campingu cca 2 týdny před odjezdem mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.   
 
V případě dalších dotazů zavolejte na telefon +420 604 528 437, napište na níže uvedenou E-mailovou adresu nebo, po př. napište 
na Facebookovou  skupinu „Rakousko s karavanem 2020“.  
 
Těším se na shledanou s Vámi v Komfort-Campingparku Burgstaller v Döbriachu. Slunečné počasí jsem již objednal. 
 

Ing. Václav Hronek     
Camping Club Rožnov p. R. 
Tel:+420 604 528 437 
E-Mail: vasek1353@seznam.cz 
 

 

P.S.: Pokud nechcete, abych Vám příště posílal pozvánky na karavanistické srazy, které pořádám, pošlete mi zprávu na adresu campingclubroznov@seznam.cz, 
abychom Vás vyřadili z naší databáze                

https://forms.gle/goNGHFZy8KmkTXUv6
http://www.campingclubroznov.cz/
http://www.kaerntencard.at/
http://www.facebook.com/groups/502785750317034
tel:+420
mailto:vasek1353@seznam.cz
mailto:campingclubroznov@seznam.cz

