
Kolonia - obóz ALPY   

AUSTRIA Karyntia  2022 

KARYNTIA– jeden z 7 krajów Związkowych Austrii położony przy granicy ze Słowenią i 

Włochami. Jej znaczną część zajmują Alpy, a o atrakcji regionu świadczy ponad 100 różnorodnych 

tras turystycznych. Region jest czysty ekologicznie. W Karyntii znajdują się 2 Parki Narodowe, 35 

Krajobrazowych oraz 75 Rezerwatów Przyrody.                           

TREFFEN  - popularny kurort w Karyntii, rejon ten dzięki doskonałej infrastrukturze, bogatej 

sieci wyciągów i tras zjazdowych jest doskonałym miejscem zarówno dla początkujących, jak i 

zaawansowanych miłośników sportów zimowych. 

Zakwaterowanie: Sporthotel „ALPINUM” położony 1520 m n.p.m.                 

w Centrum Narciarskim Gerlitzen Alpe. W hotelu do dyspozycji gości 

znajdują się: sala wykładowa wyposażona w sprzęt multimedialny, sauna, 

świetlica, sala kominkowa, mini kino, kawiarenka internetowa, bilard, dart, 

tenis stołowy, trambambula, bar, dyskoteka, plac zabaw dla dzieci, oraz 

miejsce na ognisko i grilla, boiska sportowe. W obiekcie znajduje się 100 

miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych, większość pokoi z 

tarasem widokowym na panoramę Alp i jezioro Ossiacher Se. Pokoje                   

z łazienkami oraz TV-sat (także z polskimi programami), dostęp do WiFi. 
 

Wyżywienie: na miejscu w pensjonacie – w dniach, w których realizowane są wycieczki -

śniadania (bufet szwedzki), obiadokolacje (2 dania) oraz lunchpakiety:  podczas dni pobytowych  

śniadania, obiady i kolacje. Pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnie 

świadczenie – śniadanie + prowiant.  

Transport: autokar LUX (barek, TV, klimatyzacja, WC) 
Program wyjazdu: 

 I dzień 

   Wyjazd z Polski w późnych godzinach wieczornych.  
 

II dzień 

   Przyjazd  do Wiednia we wczesnych godzinach rannych  – panorama 

miasta ze wzgórza Kahlenberg, zwiedzanie:  Schonbrunn – dawna 

letnia rezydencja cesarska z ogrodami - zwiedzanie wnętrz pałacowych 

z audio-guide w języku polskim,  przejazd do centrum - zwiedzanie 

miasta z lokalnym przewodnikiem - Stare Miasto: Zegar Figuralny, Katedra św. Szczepana, ulica 

Kartnerstrasse, Parlament, Ringstrasse. Przyjazd do Karyntii. Zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja, nocleg.  
 

III dzień  

   Śniadanie + lunchpakiet, zajęcia sportowe 2 godziny. Około 11.00 

wyjazd na Trasę Alpejską z zaporą wodną „Malta” – przejazd piękną 

14 kilometrową trasą górską Hochalmstrasse do zapory z platformą 

widokową. Zapora położona jest na wysokości 1933 m n.p.m.i tworzy w 

górskiej dolinie sztuczne jezioro Speicher Kolnbrein. Jest to najwyższa 

tama w Austrii. W czasie przejazdu zobaczymy spływające z gór 

wodospady, w tym Fallbach - najwyższy wolno spadający wodospad w 

Austrii. Powrót na obiadokolację i nocleg. 



 

IV dzień 

   Śniadanie, plażowanie nad jeziorem Seelber See. Obiad. Lokalna wycieczka górska. Kolacja, 

nocleg. 
 

 V dzień 

   Śniadanie + lunchpakiet. Wyjazd do Klagenfurtu do Parku 

Miniatur "MINIMUNDUS", przejazd do Wąwozu 

Tscheppaschlucht w Ferlach - wędrówki po wąskich i krętych 

ścieżkach skalnymi wąwozami oraz niezapomniany spacer po 

wiszących mostkach. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 

VI dzień 

    Śniadanie, plażowanie nad jeziorem, obiad zajęcia sportowe. 

Kolacja i nocleg. 
 

VII dzień 

   Śniadanie, zajęcia własne. Wczesny obiad  przejazd trasą 

Nockalmstrasse – trasa ma 35 kilometrów i przebiega przez 

góry o wybitnych walorach przyrodniczych. Podróż kolejką 

górską na Reisseck pod kątem 66 stopni na wysokość ponad 

2.000 m.npm- przejazd górską kolejką szynową przez obszar 

alpejskich turni. Dal wytrwałych  spacer do Wąwozu 

Raggaschlucht. Powrót do Treffen na kolację i nocleg. 

 

VIII dzień 

   Śniadanie, plażowanie nad jeziorem. Obiad,  zajęcia sportowe i 

własne. Kolacja i nocleg. 
 

IX dzień 

   Śniadanie + prowiant, wyjazd do Grazu, stolicy Styrii - 

zwiedzanie: Stare Miasto wpisane na listę UNESCO – Katedra, 

Mauzoleum Ferdynanda, Ratusz, XV-w zamek, Arsenał, wyjazd 

kolejką w grocie Schlossberg. Nocny przejazd do Polski. 
 

 X dzień  

    Powrót do Polski wcześnie rano  i zakończenie imprezy. 
 

Terminy 10 dniowe – VI,VII,VIII 
 

Cena 1.880 zł/os (grupa min. 42 osobowa + kadra) 
 

Cena obejmuje: 
- przejazd autokarem lux – opłaty wjazdowe i parkingowe, 

- 7 noclegów, wyżywienie wg programu, 

- pobyt i opiekę kadry wychowawczej, 

- wycieczki  wg programu,  

- opiekę pilota na całą trasę – realizuje wycieczki na miejscu, 

Cena nie obejmuje: 
-  kosztów biletów wstępu lokalnych przewodników,  

- Karty Karynckiej - zapewnia wstępy i zniżki do wielu obiektów oraz na kolejki górskie na 

obszarze Karyntii, 

- taksy lokalnej  - razem ok. 100 Euro/os, 

- składki na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)   10 zł/os,  


