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               RAKOUSKO S KARAVANEM 2023 
                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Milí přátelé, kamarádi i ostatní příznivci karavaningu!  
 

Tímto bych Vás chtěl pozval na další ročník našich pravidelných poznávacích karavanistických výjezdů do Rakouských Alp pod názvem 
Rakousko s karavanem. Letošní výjezd je již v pořadí sedmý. Pro náš týdenní pobyt jsem tentokrát vybral další rakouskou spolkovou 
zemi, a tou je Salcbursko. Navštívili jsme ji s manželkou již mnohokrát a doufám, že Vám budeme moci ukázat ta nejkrásnější místa, 
která jsme zde objevili.  
 
Salcbursko: Je jednou z 9 rakouských spolkových zemí a sousedí s německým Bavorskem. Hlavní město je známý Salcburk, který 
budete moci během našeho pobytu také navštívit. Tisíce let historie zde zanechaly velké množství historických památek. Zejména ve 
středověku byl prakticky na každém větším kopci u každého důležitého údolí postaven majestátný hrad. Jižně od Salcburku se nachází 
rekreační údolí Saalachtal, kam Vás chci tentokrát zavézt. Tento kraj je znám svou překrásnou přírodou, horami i vodou. Zde si najdou 
svůj osobní letní ráj turisté, cyklisté, ať na horských kolech či elektrokolech, vodáci, rodiny s dětmi i ti, kteří hledají odpočinek. Na 
cestách Vás bude doprovázet alpská řeka Saalach, kterou si mohou užít vodáci. Kulisu Vám budou ostré vrcholky pohoří Steinernes 
Meer (kamenné moře) vysoké přes 2500 m tvořící hranici mezi Salzburskem, Tyrolskem a německým Bavorskem. Budete mít 
příležitost navštívit nejzajímavější místa turistického ale i historického významu. Bližší informace najdete na stránkách 
http:/salzbursko.cz.  
 

Camping Grubhof, St. Martin bei Lofer: (www.grubhof.com, MAPA, GPS: 47°34'27.43"N, 12°42'21.35"E).  Pro náš pobyt jsem vybral 
opět jeden z nejkvalitnějších rakouských campingů, a to camping Grubhof. Tento camping byl před nedávnem vyhodnocen 
návštěvníky Camping Avard 2023 jako 2. nejoblíbenější camping v Evropě. Rodinný Camping Grubhof je klidný kemp na břehu řeky 
Saalach, obklopen alpskými vrcholky, který zaujme svou fantastickou polohou a prostorností, špičkovým zázemím kempu s 
nejmodernějším sociálním zařízením, restaurací, saunami, wellnessem i pohostinností týmu Grubhof. Camping má ideální polohu pro 
milovníky turistiky, cyklisty a vodáky. Pokud chcete vidět, jak to v campingu skutečně vypadá, pak se podívejte na toto VIDEO 
 
Termín konání srazu: Náš sraz se koná od neděle 11. 6. 2023 do neděle 18. 6. 2023.  Minimální doba pobytu je 7 nocí. 
Byl bych rád, kdyby všichni účastníci našeho srazu přijeli do campingu již neděli 11. 6 tak, abychom se mohli všichni již v pondělí rozjet 
po výletech, které jsem pro Vás připravil. Příjezd dříve než 11. 6.  není možný (camping obsazen) a prodloužení je možné 1 – 2 noci 
max. do 21. 6 (v campingu se konají další akce).  
 
Přihlášky: Zájemci o účast musí předem vyplnit elektronickou přihlášku, která se vám otevře kliknutím na: PŘIHLÁŠKA. Podmínkou 
účasti je úplné vyplnění všech požadovaných údajů v přihlášce a úhrada organizačního poplatku. Vzhledem k tomu že se tento sraz 
koná ve velmi vyhledávané oblasti, campingu i termínu je uzávěrka přihlášek již 10. 5. 2023 nebo naplněním maximálního počtu 50 
posádek. 
 
Campingové poplatky: Pro předem přihlášené účastníky našeho srazu byly sjednány následující ceny:  

• Posádka (2 osoby, auto + karavan (obytné auto), elektřina (6A), WiFi = 34 €/noc + tur. taxa = 1,70 € /os.+ noc od 15 let 

• Další dospělá osoba nad 15 let = 12,20 € /noc + tur. taxa = 1,70 € /os. 

• Děti do 15 let = zdarma 

• Pes = 5,00 €/noc + ks, max 2 x 

• Vstup do sauny + wellnesscentra = 12,20 €/os 

http://salzbursko.cz/
https://www.grubhof.com/de/
https://mapy.cz/s/hocalukozo
https://www.youtube.com/watch?v=ppJkfg2iMPg
https://forms.gle/jJG8L3sR74AQxgF19


 Str. 2                                 2306_Rakousko_pozvanka.docx 

 
Organizační poplatek: Současně s vyplněním přihlášky uhraďte prosím organizační poplatek ve výši 800.-Kč/posádku (cizinci 34.-
€/posádku). Tento poplatek zašlete nejpozději do 4 dnů od podání přihlášky na bankovní účet č. 244523780/0600. Do poznámky 
uveďte: „2306 Grubhof a jméno přihlášeného“. Teprve po zaplacení tohoto poplatku bude Vaše přihláška přijata a obratem potvrzena 
na mail uvedený v přihlášce. Pokud svou účast dodatečně zrušíte z libovolných důvodů do 10. 5. 2023, bude Vám zaplacený 
organizační poplatek vrácen. Po tomto termínu se již organizační poplatek nevrací a stává se z něj stornopoplatek. Případným 
náhradníkům, kterým nebude nabídnuta účast, bude organizační poplatek vrácen. 

 
Platba ze zahraničí: Při platbě ze zahraničí zaplaťte organizační poplatek přes internetové bankovnictví v € (částka 34€, ne v Kč),  
číslo účtu IBAN: CZ94 0600 0000 0002 4452 3780, BIC: AGBACZPP. Platbu proveďte jako SEPA (nebo také Europlatba). Tento způsob 
platby je nelevnější a nejrychlejší. Příjem přihlášky a poplatku Vám bude potvrzen na mail uvedený v přihlášce. 
 
Přihlášeným posádkám nabízíme:  

• Rezervované místo při 8 - denním pobytu pohromadě v 2. nejlepším campu Evropy Grubhof na břehu reky Saalach. 

• Společné výlety s průvodcem po nejatraktivnějších místech v okolí s vlastní dopravou. 

• Brožurku s popisem turistických zajímavostí a výletů po okolí v češtině, včetně všech podrobných informací. 

• Individuální nižší sjednané ceny pro účastníky srazu. 

• Bezplatný pobyt pro vylosovanou dvoučlennou posádku.  

• Tašku s informačními materiály a podrobnými mapami okolí. 

• Přítomnost pořadatele po celou dobu konání srazu. 

• Informační schůzku účastníků po příjezdu i společné posezení v průběhu srazu tzv. Dlouhý stůl 

• Další aktuální informace obdrží přihlášení účastníci písemně mailem před odjezdem. 

 
Parcely: Účastníci našeho srazu budou mít rezervované místo na prostorné neparcelované louce přímo na břehu řeky Saalach 
s překrásným pohledem na okolní alpské vrcholky. Na ploše je dostatek prostoru, elektrických přípojek i připojení vody. Plocha má 
samostatnou sociální budovu i klubovnu (Saalach Hütte).  
 
Program: Do Rakouska jezdíme s manželkou již mnoho let. Tato země je našim druhým domovem. Za tuto dobu jsme zde poznali 
mnoho krásných míst i milých lidí. Naším cílem je, abychom s těmito krásnými místy seznámili i Vás. Prohlédnout si všechny by zabralo 
mnoho dnů a týdnů. Přijdou si zde na své pěší turisté, fandové cyklistiky, vodáci i fandové fotografování. Bylo mi doporučeno 
majitelem abychom si vzali jízdní kola. Těsně okolo campingu vede totiž krásná cyklostezka. Pro ty, kteří si sami netroufají, připravuji 
několik společných výletů s vlastní dopravou po nejzajímavějších turistických místech, kde si dovolím Vás provádět osobně s 
manželkou. 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. Majitelům obytných aut, kteří mají možnosti pohybu omezené, doporučuji se domluvit na společné 
jízdě jedním autem s majiteli osobních aut, volit některé z cyklovýletů nebo použít autobusové dopravy. Zastávka je přímo u 
campingu. Ti, kteří budou chtít raději cestovat individuálně podle vlastních představ, věku a možností, připravuji složku se seznamem 
cca 35 doporučených nejzajímavějších výletů v češtině, včetně podrobných informací (popis, GPS, vzdálenost, cena, možnosti slev, 
webové stránky, provozní doba atd.). Tuto složku i tašku dalších informačních materiálů a map dostanou účastníci při registraci po 
příjezdu u mne. Na recepci i v každé turistické kanceláři pak máte k dispozici zdarma dostatek dalších podrobných informačních 
materiálů.  
 
Co můžete během svého pobytu vidět a navštívit: Tato oblast nabízí mnoho atraktivních turistických míst, z nichž Vám jen pro 
informaci uvádím několik, které Vám doporučuji:   

• Projet si okolí po krásné cyklostezce vedoucí okolo campingu podél řeky Saalach. 

• Jen kousek od campingu je překrásná náhorní plošina s mnoha stezkami kam Vás vyveze lanovka Almbahn. 

• Navštívit město Salzburg a prohlédnout si alespoň část tamních památek, které Vás zde budou provázet na každém kroku. 

• Navštívit známé německé královské lázně Bad Reichenhall s lázeňskou zahradou a inhalovat solný roztok v Gradierhausu. 

• Navštívit známé Hitlerovo „Orlí hnízdo“ a objet motorovou lodí alpské jezero Königsee. 

• Lanovkou se nechat vyvézt na vrcholek hory Kitzsteinhorn (3029 m) do světa trvalých ledovců. 

• Projet autem, autobusem nebo na kole (!!!!) známou Grossglocknerskou vysokohorskou silnici. Kdo ji neprojel-Alpy nepoznal. 

• Navštívit Krimmelské vodopády, nejvyšší ledovcové vodopády v Rakousku s celkovou výškou 385 m. 

• Prohlédnout si známé snobské turistické středisko Zell am See na břehu stejnojmenného jezera. 

• Pokochat se překrásným panoramatem jezera a zasněžených alpských vrcholků při kávě a štrůdlu v restauraci Mitterberg. 

• Navštívit lanovkou horu Asitz (1914 m) nazývanou také horou smyslů, kouzelné panorama Salzburských Alp, ráj cyklistů na 
horských kolech, nejvýše položený pivovar v Evropě a spoustou jiné zábavy i poučení, která je zde všude okolo. 

• Navštívit poustevníka žijícího na svislé skalní stěně a poznat jeho malý kostelíček. Odtud je překrásný pohled na hlavní alpský 
hřeben. Nezapomeňte sebou fotoaparáty. Přístup pouze pěšky. 

• A mnoho dalších atraktivních míst, jejichž seznam obdrží účastníci při příjezdu. 
 
Podívejte se na video o zajímavých místech, které můžete navštívit z campingu Grubhof. KLIKNI. O dalších atraktivních výletech 
budete informováni na společné schůzce při příjezdu. 
 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=olOXHSvPVtM&t=196s
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Aktuální informace před odjezdem: 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 na mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.  
 
 Videa a bližší informace o turistických místech, které budete moci navštívit jsou průběžně zveřejňována ve Facebookové  
 skupině: https://www.facebook.com/groups/caravantours2 
 
V případě dalších dotazů mi zavolejte na telefon +420 604 528 437, nebo napište na níže uvedenou E-mailovou adresu. 
 
Těším se na shledanou s Vámi v campingu Grubhof v St. Martin bei Lofer. Pěkné slunečné počasí jsem již objednal. 

 
Ing. Václav Hronek 

CaravanTours              
CZ-756 61 Rožnov p. R. 
Tel: +420 604 528 437 
E-Mail: vasek1353@seznam.cz 
 

P.S.: Pokud si nepřejete, abych Vám příště posílal pozvánky na karavanistické srazy, které pořádám, pošlete mi zprávu na mail, abych Vás vyřadil z mé databáze         
 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/caravantours2
tel:+420
mailto:vasek1353@seznam.cz

