Rakousko – Korutany červen 2016
V červnu 2016 se zase vydal cestovatelský klub Macek a jeho přátelé na turisticko-poznávací zájezd,
tentokrát do rakouských Alp s nahlédnutím do Alp německých a Italských.
Ubytovaní jsme byli v hotelovém komplexu Ferienpark v městečku Berg in Drautal. První noc jsme ale
spali v Německém výběžku u Salzburgu, protože první výlet byl lanovkou na vrchol Jenner a zpět
k jezeru Obersee. Část výpravy absolvovala plavbu lodí přes Konigsee ke kostelu sv. Bartoloměje.
Další den jsme jeli na prohlídku Hitlerova „Orlího hnízda“ – Kehlsteinhaus (1834 m.n.m.), kam jsme se
dostali horskou silnicí pendlujícími busy a pak podzemním výtahem zabudovaným do nitra hory. Na
vrcholu byl moderní turistický hotel. Je zde i malé muzeum, které připomíná neblahé dějiny tohoto
místa. Vyhlídky kolem jsou ale nádherné.
Následující den byl přesun do údolí řeky Gail s výšlapem horským průsmykem Nassfeldpass. Čtvrtek
byl volný den s procházkami po okolí a návštěvou městečka. Večerní maškarní rej ve stylu houmeles
se vydařil.
Další den jsme vyjeli busem na Goldeck a odtud šli Panorama strase na vrcholek a po okolí. A ještě
k jezeru Weissensee.
V sobotu ráno jsme byli na celodenním výletě na Italskou stranu Alpského hřebene. Měla být
vyhlídková jízda přes Sextenské Dolomity, leč počasí nepřálo, pršelo, výhledy byly jen částečné.
Přesto jsme viděli dřevěné rázovité domy v lyžařském středisku, mlýn na řece Piavě a podle Piavy
jsme sjížděli a pak zase stoupali do hor, průsmykem na hranice Jižního Tyrolska. Když už jsme
nedoufali, že si někde dáme pizzu, zastavili jsme u horské hospody se slovenským personálem, kde
nám udělali pravou italskou. Přestalo pršet a údolím Drávy jsme přijeli do Rakous a prohlédli si město
Lienz.
A v neděli jsme opustili Ferienpark a jeli údolím řeky Drávy do Spitalu a k jezeru Millstattersee. Pak
přes lázně Bad Kleinkuchheim a přes hory do údolí řeky Mur. Ještě procházka po historickém
městečku Murrau a pak večerní návrat do Prahy.
Zase jeden vydařený výlet.

