
BAD GASTEIN 
RAKOUSKO

HOTEL 
V CENTRU MĚSTA

BEZPEČNÁ 
PLATBA

WELLNESS 
CENTRUM



VYSOKÉ TAURY A LÁZNĚ BAD GASTEIN I. 
GOLLING - BAD GASTEIN - SPORTGASTEIN - BAD HOFGASTEIN RAKOUSKO

TERMÍN:                      01.07. - 06.07. 
CENA: 12.390 Kč 
 

TERMÍN:                      25.07. - 30.07. 
CENA: 12.690 Kč 
 
Program zájezdu: 
1. den: odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodi nách. 
Cestou zastávka u vodopádu GOLLING (75 m). Pří -
jezd do BAD GASTEIN. 
2. den: výlet pod velikány NP VYSOKÉ TAURY 
do stře dis ka SPORTGASTEIN. Pěší výlet k chatě 
Bock  hart seehütte u přehrady Untere Bockhartsee - 
okruh bez převýšení po pastvinách a salaších v kouzel-
ném údolí NASSFELD. Možnost pokračovat až k ma -
leb  né mu jezeru Obere Bockhartsee nebo až do sedla 
Bock hartscharte (2.226 m). Na začátku nebo na konci 
dne krátká procházka k vodopádu BÄ REN FALL. 
3. den: výjezd lanovkou z BAD GASTEINU do výš -

ky 1.954 m. Procházka po okruhu Zirbenweg mezi 
starými limbami. Pro zdatnější výstup na vyhlídkový 
vrchol Hüttenkogel (2.231 m) nebo cestou Andreas -
weg na GRAUKOGEL (2.492 m). Odtud okouzlující 
výhledy na údolí Gasteinertal a horské masivy obklo -
pující Bad Gastein. 
4. den: výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL, kde 
se nachází jedinečná turistická atrak ce - „visutý most“. 
Pěší výlet panoramatickou cestou Otto Rei  chert Weg 
s vý hledy na okolní velikány a údolí Gasteinertal. Od -
po ledne procházka do údolí KÖTSCHACHTAL. 
Úchvat né pohledy na velikány Ankogel Gruppe a další 
vrcholy, které svírají toto údolí. Výletní chata Him mel -
wand, proslulá nabídkou štrůdlů vlast ní výroby. 
5. den: výjezd lanovkou SCHLOSS ALMBAHN 
z měs  tečka Bad Hofgastein do výšky přes 2.050 m - 
odtud několik nenáročných tras s úchvatnými výhledy 
na celé údolí Gasteinertal až po ledovce Ankogel 
Gruppe, které se zvedají v pozadí za lázeňským stře -
dis kem Bad Gastein. Krátký výstup na vyhlídkový bod 

Hirschkarspitze. Odpoledne návštěva lázeňského měs -
teč ka BAD HOFGASTEIN. Koupání v lázních Al -
pen  therme nebo pěší výlet v okolí. 
6. den: cestou zpět návštěva soutěsky LIECHTEN-
STEINKLAMM (příp. jiná). Příjezd do ČR ve večer -
ních hodinách. 
 
Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Thermal Re-
sort Elisabethpark, 5x polopenzi, vstup  do ho te lo vé -
 ho well ness centra - termální krytý bazén, whirlpool, 
finská sauna, parní lázeň, danárium, te pi dá rium, zá -
žit  ko vé spr chy, relaxační místnost, sle vo vou kartu 
Gastein Card, do pra vu auto bu sem vč. výletů dle pro-
gramu, služby průvodce. 
Cena nezahrnuje: po   by    to vou ta xu cca 3,5 EUR/ 
os./noc (platí se na místě). 
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 2.000 Kč, kompletní po -
jiš tě ní vč. storna 198 Kč (rozšířené o COVID-19). 



VYSOKÉ TAURY A LÁZNĚ BAD GASTEIN II. 
GOSAUSEE - BAD GASTEIN - DORFGASTEIN - BAD HOFGASTEIN - WAGRAINRAKOUSKO

TERMÍN:                  10.07. - 15.07. 
CENA: 12.490 Kč 
 
Program zájezdu: 
1. den: odjezd z Prahy v časných ranních hodinách. 
Pěkný výlet pod severní stěnou Dachsteinu kolem jezer 
VORDERER a HINTERER GOSAUSEE, kde z vod 
jezera vyrůstá ohromný, ledovcem pokrytý Dachstein. 
2. den: výjezd lanovkou z městečka DORFGAS -
TEIN na vyhlídkový vrchol FULSECK. Procházka po 
hře beni, která skýtá pěkné výhledy na okolní hory vy -
so ké přes 2.500 m a také dolů do Gasteinského údolí. 
Odpoledne koupání a odpočinek v moderních termál-
ních lázních Alpentherme v BAD HOFGASTEIN. 
3. den: výlet z romantického městečka WAGRAIN, 
které je přezdíváno“ městečko květin“. Výjezd lanov -
kou „Flying Mozart“ nad městečko na KOGLALM. 

Pě ší túra po hřebeni s překrásnými výhledy na RAD-
STTÄTSKÉ ALPY k vrcholkům GRIESSEN KA -
RECK a SAUKARKOPF. Návrat cestou Bettlersteig 
a Blumenweg. 
4. den:  výlet v centru NP VYSOKÉ TAURY. Vý-
jezd lanovkou k chatě RUDOLFSHÜTTE, pěší turisti -
ka u jezera WEISSEE. Při pěkném počasí pokračování 
sedačkovou lanovkou na MEDELZ a výstup na ME -
DELZ  KOGEL s rozhledem na okolní třítisí cov  ky. Ces-
tou domů zastávka u jezera ZELL AM SEE. 
5. den:  volný den v malebném údolí GASTEINER 
TAL . Možnost výjezdu lanovkou na STUBNERKO-
GEL. Pěší výlet panoramatickou cestou Otto Reichert 
Weg s výhledy na okolní velikány a údolí Gasteinertal.. 
Návštěva proslulých lázní BAD GASTEIN, kde se pří -
mo v centru městečka nachází romantické vo do pá  dy. 
Koupání a relaxace v místních termálních lázních Fel -
sen  therme. 

5. den:  výjezd lanovkou Ikarus do úchvatného světa 
hor nad městečko WERFENWENG, odkud se nas -
ký ta nádherný výhled na okolní alpské veli ká ny sku -
piny TENNENGEBIRGE. Příjezd do ČR ve ve černích 
hodinách. 
 
Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Thermal Re-
sort Elisabethpark, 5x polopenzi, vstup  do ho te lo vé -
 ho wellness centra - termální krytý bazén, whirlpool, 
finská sau na, parní lázeň, danárium, te pi dá rium, zá -
žit  kové spr chy, relaxační místnost, dopra vu auto bu -
sem vč. vý  le tů dle programu, služby prů vod ce. 
Cena nezahrnuje: po   by    to vou ta xu cca 3,5 EUR/ 
os./noc (platí se na místě). 
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 2.000 Kč, kompletní po -
jiš tě ní vč. storna 198 Kč (rozšířené o COVID-19). 

VYSOKÉ TAURY A LÁZNĚ BAD GASTEIN PRO SENIORY 
GOLLING - BAD GASTEIN - SPORTGASTEIN - BAD HOFGASTEINRAKOUSKO

TERMÍN:                  02.06. - 05.06. 
15.09. - 18.09. 

CENA: 7.990 Kč 
 
Program zájezdu: 
1. den: odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodinách. 
Cestou zastávka u vodopádu GOLLING (75 m) a náv -
 štěva soutěsky LIECHTENSTEINKLAMM (příp. ji -
ná). Pří jezd do BAD GASTEIN. 
2. den: výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL, kde 
se nachází jedinečná turistická atrak ce - „visutý most“. 
Pěší výlet panoramatickou cestou Otto Rei  chert Weg 
s vý hledy na okolní velikány a údolí Gasteinertal. Od -
po  ledne procházka do údolí KÖTSCHACHTAL. Po- 

h ledy na velikány Ankogel Gruppe a další vrcholy, kte -
ré svírají toto údolí. Výletní chata Hi m mel  wand, pro -
slu lá nabídkou štrůdlů vlast ní výroby. 
3. den: výjezd lanovkou SCHLOSS ALMBAHN 
z měs  tečka Bad Hofgastein do výšky přes 2.050 m - 
odtud několik nenáročných tras s úchvatnými výhledy 
na celé údolí Gasteinertal až po ledovce Ankogel 
Grup pe. Krátký výstup na vyhlídkový bod Hirschkar-
spitze. Odpoledne návštěva lázeňského městečka 
BAD HOFGASTEIN. Koupání v lázních Alpenther -
me nebo pěší výlet v okolí. 
4. den:  ráno výlet pod velikány NP VYSOKÉ TAU -
RY do stře dis ka SPORTGASTEIN, které leží pod 
hřebenem ledovcové hory Shareck (3.122 m). Ne ná -
roč ný okruh bez převýšení po pastvinách a sa laších 

v kouzelném údolí NASSFELD. Na začátku nebo na 
kon ci krátká procházka k vodo pá du BÄRENFALL. 
Příjezd do ČR ve večer ních hodi nách. 
 
Cena zahrnuje: 3x ubytování v hotelu Thermal Re-
sort Elisabethpark, 3x polopenzi, vstup  do ho te lo vé -
 ho wellness centra - termální krytý bazén, whirlpool, 
finská sau na, parní lázeň, danárium, te pi dá rium, zá -
žit kové spr chy, relaxační místnost, dopra vu auto bu -
sem vč. vý  le tů dle programu, služby prů vod ce. 
Cena nezahrnuje: po   by    to vou ta xu cca 3,5 EUR/ 
os./noc (platí se na místě). 
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 1.200 Kč, kompletní po -
jiš tě ní vč. storna 132 Kč (rozšířené o COVID-19). 



✓ Nezávazná rezervace dle dohody v CK (bez podpisu objednávky
a platby zálohy)

✓ Při podpisu objednávky záloha jen 1.000 Kč za osobu,
doplatek 40 dní před odjezdem

✓ Storno bez udání důvodu jen 1.000 Kč za osobu do 40 dní
před odjezdem 

✓ Cestovní pojištění kryje i léčbu Covid-19 a náklady související
s přerušením zájezdu 

Tato nabídka je platná od 25. 10. 2022 až do odvolání.
Bližší informace žádejte v cestovní kanceláři.

BEZPEČNÁ REZERVACE A PLATBA

Pořadatel zájezdů: CESTA Travel Agency, s.r.o., Legerova 432, Kolín, IČ: 26735997

Váš specialista na lázně a wellness



Ať to na dovolené
můžete rozbalit
Zařiďte si před odjezdem cestovní pojištění 
a užijte si dovolenou naplno.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

COVID
KRYJE

www.csobpoj.cz


