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KORUTANY – TURISTICKÝ RÁJ VYSOKÝCH HOR, KOUZELNÝCH JEZER A
HISTORICKÝCH PAMÁTEK
12.10. – 16.10.2015

5-DENNÍ JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ POBYT
RAKOUSKO S VÝUKOU NĚMECKÉHO JAZYKA
PROGRAM:
1.den – pondělí 12.10. – Odjezd v ranních hodinách z Pelhřimova, zastávka v Salzburgu,
města na řece Salzach, přezdívanému kvůli své výstavnosti „Římem severu“, města se svébytnou
atmosférou – Mozartova rodiště –

s bohatou barokní architekturou, s malebnými uličkami,

romantickými náměstími a významnými kostely (Dóm, kostel sv. Františka, kostel sv. Petra), pod
největším hradem střední Evropy Festung Hohensalzburg a s krásným zámkem Mirabell na
druhém břehu řeky (cca 1,5 hodiny), dále návštěva města Spittal an der Drau, návštěva
historického centra a zahrady zámku Schloss Porcia a museum Volkskultur s panoramatickou
mapou celých Korutan pod podlahou. Přejezd do Villachu, druhého největšího města Korutan na
řece Drávě, ubytování, večeře.

2.den – úterý 13.10. – Snídaně. Odjezd na turistiku lanovkou Bad Kleinkirchheimer, dále
turistika soutěskou Tscheppaschlucht. Odpolední program v lanovém parku. Návrat na ubytování.
Večeře.

3.den – středa 14.10. - Snídaně, dopolední výuka, odpoledne plavba lodí po řece Drávě,
dále „Opičí hora“ Affenberg, zde můžete pozorovat volně žijících 152 opic-makaků, návrat na
ubytování, večeře. Večerní procházka městem Villach – Gasthof Post, farní kostel sv. Jakuba
s věží vysokou 95 m, kostel sv. Kříže.

4.den - čtvrtek 15.10.– Snídaně, dopolední výuka, oběd, odpoledne odjezd do Klagenfurtuhlavního města Korutan. Procházka centrem-náměstí Neuer Platz s Dračí kašnou, Stará radnice,
prohlídka interiéru s Erbovním Sálem, Landhaus, farní kostel sv. Egida. Přejezd k rozhledně
PYRAMIDENKOGEL. Návštěva Zoo Happ. Návrat na místo ubytování. Večeře.

5.den – pátek 16.10. – Snídaně, odjezd autobusem přes Spittal an der Drau, do
GMÜNDU-města umění, s možnostmi návštěvy některé
z galerií – například v městské věži - či muzeí například
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Porsche.

Projížďka vyhlídkovou vysokohorskou silnicí údolím
MALTA

s mnoha

vodopády

k nejvyšší

přehradě

Rakouska (s 200 metrů vysokou hrází KÖLNBREIN)údolím „padajících vod“ vede přírodní naučná stezka
s 18

zastaveními

nebo

kratší
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