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Milí přátelé a příznivci karavaningu! 
 

Dovolte, abych Vás pozval již na pátý ročník karavanistických poznávacích výjezdů pod názvem Rakousko s karavanem. Letos 
zůstávám opět v Korutanech a chtěl bych vás po delší přestávce pozvat opět do míst, kde se konal první ročník tohoto seriálu.  
 
Korutany jsou nejjižnější hornatou spolkovou zemí Rakouska. 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 28o 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 turistické a karavanistické  infrastruktury. Bližší informace 
si můžete přečíst v češtině na: www.korutany.com.  
 
Faaker See, nazývané také korutanský Karibik, patří mezi nejteplejší rakouská jezera. Je vzdálené pouhých 8 km od Villachu. Leží 
v nadmořské výšce 600 m, má plochu 2,2 km2 a hloubku max. 30 metrů. Mezi okolními jezery vyniká krásnou tyrkysově modrou 
vodou. Jezero je v soukromém vlastnictví. V okolí tohoto malého jezera je celkem 7 campingů. Další informace najdete na 
webových stránkách: www.faakersee.at 
 
Camping Arneitz www.camping-arneitz.at, GPS: 46°34'30.843"N, 13°56'5.646"E Jako vždy, tak i letos se snažím pro 
Vás vybrat ty nejkvalitnější campingy. Camping Arneitz je součástí luxusního resortu Arneitz Village Fakersee 
ležícího přímo na východním břehu nejjižnějšího jezera na koupání v Korutanech a cca 11 km od Villachu. Plocha 
pro karavany je rozdělena na parcely. Na každé parcele máte připojení elektřiny, pitné vody, odpad „šedé“ vody a 
připojení TV. Na celém campingu je k dispozici bezplatné připojení WiFi. Naproti přepychové recepce je stejně 
luxusní sociální budova (např. v rodinných sprchách je i kolotoč pro děti). Součástí campingu je i dobře udržovaná 
písečná pláž s lehátky a tobogánem.  Pro děti je k dispozici mnoho atrakcí např. dětský zábavní park, pohádkový 
zámek, archa Arneitz atd. V campingu je i samoobsluha a restaurace. Pobyt se psy je mimo hlavní sezonu možný za 
poplatek, ale musí být vždy na vodítku, nesmí do vody a na pláž.  
 
Jak to tam vypadá? Pro snadnou představu jak to v Campingu Arneitz vypadá a co Vás zde čeká se podívejte na následující videa: 
Jsou bohužel v němčině, ale obraz poví více jak slovo: 
Video 1 = Campingplatz Arneitz | Faak am See | Österreich - YouTube 
Video 2 = Reisebericht Camping Arneitz (Faaker See / Kärnten) Juni 2019 - YouTube 

 
Termín konání srazu: Náš sraz se koná od pátku 24.6.2022 do pátku 1.7.2022. Minimální doba pobytu v tomto období je 7 nocí.  
 
Campingové poplatky: Pro přihlášené účastníky našeho srazu byla sjednána tato cena za posádku (tj. 2 dospělé osoby, auto + 
karavan (obytné auto), parcela, elektřina, turistická taxa): 

• Modré parcely (dále od pláže) = 25,30 €/noc, což představuje 28 % slevu pro účastníky našeho srazu proti ceníkovým cenám.  

• Oranžové parcely (blíže k pláži) = 39,30 €/noc, bez slevy pro účastníky. 

• Další ceny: osoba navíc od 10let = 10 €/ os + noc, dítě 3 – 9,9 let = 9 €/os + noc, dítě do 2.9 let = zdarma, pes = 6 €/ks + noc, 
auto navíc = 6 €/ noc. 

• Tyto individuální campingové poplatky platí pouze pro předem přihlášené osoby a pouze po dobu konání našeho srazu.  

http://www.korutany.com/
http://www.faakersee.at/
http://www.camping-arneitz.at/de/camping/
https://www.youtube.com/watch?v=vJ3bXUBuBuU
https://www.youtube.com/watch?v=G_SbLvLu8Jo
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Organizační poplatek: Příprava srazu je časově i finančně velmi náročná. Vzhledem k probíhající inflaci a změně organizace srazů 
jsem nucen letos vybírat organizační poplatek ve výši 800.-Kč (nebo 34.-€) již při podání přihlášky. Za tento organizační poplatek 
vám však můžeme nabídnout: 

• Týdenní pobyt v ověřeném luxusního resortu Arneitz Village Fakersee na břehu nejteplejšího jezera Faaker See. 

• Podrobný popis 40 doporučených výletních cílů v okolí v češtině, včetně všech důležitých informací. 

• Tašku s dalšími informačními materiály a detailními mapami okolí. 

• I přes zaplacení organizačního poplatku ve výši 800 Kč získáte ještě další úsporu 1000 Kč proti oficiálním cenám. 

• Dva vylosovaní účastníci získají pobyt v campingu Arneitz na našem srazu zdarma.  

• Přítomnost pořadatele po celou dobu konání srazu. 

• Další aktuální informace obdrží účastníci písemně mailem před odjezdem. 

• Informační schůzka všech účastníků po příjezdu a společné posezení v průběhu srazu tzv. Dlouhý stůl 
 
Tento poplatek zašlete nejpozději do 4 dnů od podání přihlášky na bankovní účet č. 244523780/0600 (IBAN: CZ94 0600 0000 
0002 4452 3780, SWIFT: AGBACZPP). Do poznámky uveďte: „Arneitz 2206 a jméno přihlášeného“. Teprve po zaplacení tohoto 
poplatku bude Vaše přihláška přijata a potvrzena na mail uvedený v přihlášce. Pokud svou účast dodatečně zrušíte z  libovolných 
důvodů do 23. 5. 2022, poplatek Vám bude vrácen. Pokud účast zrušíte později, organizační poplatek propadá. Náhradníkům, 
kterým nebude nabídnuta účast, bude organizační poplatek také vrácen.  

Přihlášky: Zájemci o účast musí předem vyplnit elektronickou přihlášku, která bude před konáním odeslána na recepci – klikni 
na: PŘIHLÁŠKA. Po úplné vyplnění všech požadovaných údajů v přihlášce, klikni na „Odeslat“. Uzávěrka přihlášek je 5.6.2022 
nebo naplněním sjednané kapacity 50 posádek. Proto neváhejte a pokud chcete jet s námi pošlete svou přihlášku co nejdříve. 

Seznam přijatých přihlášek bude průběžně zveřejňován na webových stránkách www.campingclubroznov.cz. 

Parcely:  Hosté mají v campingu k dispozici celkem 400 parcel (80–120 m2), každá s přípojkou elektřiny (6 A, ECC konektory), 
televizního signálu, přívodu pitné vody a odpadu „šedé“ vody. Plánek rozdělení parcel najdete na webových stránkách campingu 
nebo Vám jej pošlu i s dalšími informacemi před odjezdem. Parcelu, která se vám bude líbit si jistě vyberete z aktuálně volných 
parcel při příjezdu. Jednotlivé parcely nemohu předem rezervovat já ani camping. 
 
Program: Rakousko je turistická velmoc s nepřeberným množstvím turistických atrakcí a tomu odpovídající vybudovanou 
infrastrukturou. Protože každý z nás má jiné záliby a představy o výletech, nebudu proto organizovat žádné hromadné výlety. 
Samozřejmě nikomu nebudu bránit, aby jel na výlet s námi. Každý účastník si může organizovat svůj program sám podle svých 
přání a možností. K tomu každé posádce připravím podrobný popis 40 výletních cílů včetně detailních informací v češtině. 
Současně obdržíte při příjezdu dostatek informačních materiálů a map. Tak si budete moci vybrat výlet podle chuti a přání. 
Protože tuto oblast mám již procestovanou, rád Vám na místě poskytnu osobně další informace. Rozhodně se zde nudit 
nebudete a zjistíte, že za týden všechno zdaleka nestihnete.  
Pro milovníky cyklistiky a elektrocyklistiky je v okolí dostatek dobře značených cyklotras. Mapy s cyklotrasami dostane každá 
posádka při příjezdu. 
 
Abyste získali alespoň částečnou představu, kam Vás chci pozvat, pak si prohlédněte fotografie z našeho prvního společného 
výjezdu k jezeru Faaker See v roce 2018. – FOTOGRAFIE nebo  video z internetu - VIDEO 
 
Co můžete během svého pobytu vidět a navštívit? Základní informace o okolí najdete na: www.region-villach.at.  
Zde uvádím jen pár návrhů, které Vám doporučuji:  
 

• Strávit týden v jednom z nejlepších campingů u jezera Faaker See. 

• Koupat se na krásné udržované campingové písečné pláži s lehátky v teplé tyrkysově modré vodě jezera Faaker See. 

• Prohlédnout si město Villach a vystoupat 239 schodů na věž kostela sv. Jakuba, odkud je překrásný rozhled na město. 

• Koupat se v moderních termálních lázních Kärnten Therme Warmbad-Villach jen 13 min autem od campu. 

• Navštívit lázeňské snobské město Welden na břehu jezera Wörthersee s překrásnou pobřežní promenádou. 

• Posadit se do stínu lípy zasazené v roce 1341 u kostelíka v Maria Wörth na břehu jezera Wörthersee. 

• Prohlédnout si hlavní město Korutan – Klagenfurt a navštívit Minimundus – světoznámou expozici miniatur staveb. 

• Navštívit pivovar Schleppe v Klagenfurtu a kromě exkurze i ochutnat pivo a pálenku.  

• Pozorovat jezero Wörthersee z nejvyšší dřevěné rozhledny světa – Pyramidenkögel a dolů pak sjet tobogánem. 

• Stát jednou nohou v Rakousku, druhou ve Slovinsku a držet se rukou v Italii na vrcholku hory Dreiländereck. 

• Udělat si výlet přes 3 státy z Rakouska do známých lyžařských středisek slovinské Kranjske Gory  a italského města Tarvisio. 

• Projet se po známé 16 km dlouhé silnici Villacher Alpenstrasse a kochat překrásnou krajinou a okolními alpskými vrcholy. 

• Navštívit zříceniny hradu Landskron a pozorovat vystoupení cvičených orlů nebo oboru kde žije volně 152 opic makaků.  

• Vyjet kabinkovou a sedačkovou lanovkou na Gerlitzen (1909m) a prohlédnout si úžasné panorama Alp a jezer. 

• Objet výletní lodí známé jezero Ossiacher See a při tom popíjet kávu nebo pivo a kochat se překrásným okolím. 

• Zajet si lanovkou na ledovec Mölltaler Gletscher (3000m) a brodit se i v červnu ve sněhu (nebo si dokonce i zalyžovat). 

• Projet se výletní lodí po Millstattském jezeru a kochat se okolím. 

• Zajet si lanovkou na vrchol Goldecku (2142m) a prohlížet si odtud Spittal a.D. 

https://forms.gle/mS29hGqGmE8pG8TA6
http://www.campingclubroznov.cz/
https://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/1806_Rakousko_s_karavanem_-_Korutany_2018/
https://www.youtube.com/watch?v=G_SbLvLu8Jo
http://www.region-villach.at/
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• Prohlédnout si největší a nejstarší expozici bonsaií v Evropě (3000 ks). 

• Udělat si výlet na známou vysokohorskou Grossglocknerskou silnici a vyjet autem až do výšky 2571 m.  

• Navštívit největší soukromou sbírku citrusů v Evropě. Na ploše 4000 m2 je 280 druhů citrusů z celého světa. 

• Navštívit některou místní restauraci a krásném prostředí ochutnat některou z místních znamenitých a kvalitních specialit. 
 
Toto je jen malá část toho, co zde můžete vidět. Ale mám obavy, že to všechno stejně nestihnete si prohlédnout. Pak Vám 
nezbývá nic jiného než se sem opět vrátit znovu. Tak to alespoň dělám já. 
 
Kärnten Card. Většinu těchto turistických atrakcí můžete navštívit bezstarostně, zdarma nebo s výraznou slevou, pokud si 
zakoupíte slevovou kartu Kärnten Card, která Vám umožní bezplatnou návštěvu více jak 100 turistických atrakcí v Korutanech a 
na dalších 55 cílech získáte výraznou slevu. V letošním  roce stojí týdenní karta 53€ pro dospělou osobu. Z vlastní zkušenosti vám 
mohu tuto kartu jen doporučit, ušetříte velké peníze. Podrobné informace získáte na http://www.kaerntencard.at. 
 
Pojištění osob a vozidel: Pořadatel srazu, ani provozovatel campingu nezodpovídá za škodu na majetku a zdraví účastníků. 
Z vlastní zkušenosti Vám doporučuji uzavřít dostatečné cestovní pojištění pro všechny zúčastněné osoby. Nikdy nevíte, co se 
může stát. 
 
Další podrobné aktuální informace obdrží přihlášené posádky cca týden před odjezdem mailem na adresu, kterou jste uvedli 
v přihlášce nebo Vám je rád sdělím při příjezdu.   
 
Těším se na shledanou s Vámi v campingu Arneitz na břehu jezera Faaker See. 

 
Vašek Hronek     
CZ 756 61 Rožnov p.R., 5.května 1353 
Tel:+420 604 528 437 
E-Mail: vasek1353@seznam.cz 
 

http://www.kaerntencard.at/
tel:+420
mailto:vasek1353@seznam.cz

