Na motorce do Nassfeldu

Korutany jsou oblíbenou destinací nejen klasických turistů či cyklistů, ale i vášnivý
motorkáři si zde přijdou na své. Malebná horská krajina plná zatáček a převýšení
nabízí několik variant jak strávit svoji dovolenou. Také můžete využít horské
koloběžky, mountainbording, canyonign, slaňování, vodní sporty nebo lezení ve
skalním labyrintu.

Každý den nová trasa, každý den nový zážitek!
Nassfeld se nachází na hranicích Rakouska, Itálie a Slovinska.






Ubytování v nadmořské výšce 1420 m
Haus Montanara & Apartmány CKPK
Plně vybavené apartmány pro 2-6 osob
Garážové stání & lyžárna (sušárna)
Polopenze v nedalekém hotelu na italské straně (italská kuchyně)

1.6.- 30.9.2012
3 noci
s polopenzí
5 nocí
s polopenzí

2.700,3.850,-

Platba na místě: pobytová taxa 1,95 € dospělý /den, energie dle spotřeby.

7 příkladů zajímavých tras v okolí (podrobný popis tras níže)


Grossglockner = ráj motorkářů








Vysokohorská silnice Malta a muzeum Porsche v Gmündu
Villacher Alpenstrasse a korutanská jezera
Údolím Lesachtal a výlet do Dolomit
Jízda třemi státy
Kulinářské zážitky mezi Cividale a Gorizia
Za mořem a památkami - město Grado / Itálie
CKPK, spol.s.r.o.
Divadelní 1333, Zlín, tel: +420 603 555 590
ckpk@ckpk.cz www.ckpk.cz

Motorkářské trasy z Nassfeldu / Rakousko - Itálie - Slovinsko
1. Grossglockner = ráj motorkářů
Tröpolach – Kötschach-Mauten – Gailberg – Oberdrauburg – Iselsberg – Winklern - Heiligenblut –
Großglockner: 234,50 km.
Grossglockner Hochalpenstrasse přímo v srdci národního parku Hohe Tauern je jedna z nejvýše
položených silnic v Evropě a jedna z nejlepších alpských
vysokohorských silnic pro motorkám. Nejznámější alpská silnice
vede na nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3.798 m).
Silnice je bohužel zpoplatněna, pro motorky na jeden den
cena činí 22 €. Silnice bývá otevřena od začátku května, kdy je
místy ještě sníh, do konce října. Délka hlavní silnice je 47,8
km. Délka odbočky k Edelweißspitze je 1,6 km a odbočky k
Kaiser Franz Josefs Höhe je 8,7 km. Celkem je kolem silnice na
parkovištích 4000 parkovacích míst.
2. Villacher Alpenstrasse a korutanská jezera
Hermagor – Nötsch - Bad Bleiberg – Villach – Villacher
Alpenstraße – Ossiachersee – Krumpendorf – Maria Wörth –
Velden – Faakersee – Arnoldstein – Tarvisio - Pontebba:
229,70 km
Čeká na Vás 16,5 km dlouhá alpská silnice s překrásnými
výhledy jak na pohoří Karavanky, tak i na Julské a Karnské
Alpy. Můžete navštívit Alpskou zahradu ve výšce 1.500 m. n. m.
(od parkoviště č. 6 je pěšky snad dostupná za několik minut,
vstupné 2,90€). Pak dále pokračovat podél krásných
korutanských jezer a můžete například navštívit 905 m vysokou
panoramatickou věž Pyramidenkogel u Wörthersee (vstup 6,- €)
3. Vysokohorská silnice Malta a muzeum Posche v Gmündu
Hermagor - Kreuzberg - Greifenburg - Spittal a.d.Drau - Gmünd
- Maltatal: 191,20 km
Placená silnice Malta Hochalmstrasse je 18,3 km dlouhá.
Začíná kousek za obcí Malta a končí u Sporthotelu Maltatal u
přehradní hráze Kölnbreinsperre nádrže Kölnbreinspeicher. Na
silnici je několik tunelů a vodopádů. Průjezd některými
tunely je přes den řízen semafory. Mýtné 9,- motorka/den,
otevřeno od začátku května do konce října. V městečku Gmünd
máte možnost navštívit muzeum aut světoznámé značky Posche
4. Údolím Lesachtal a výlet do Dolomit
Tröpolach - Kötschach-Mauthen - Maria Luggau - Sillian Innichen - Sexten - Kreuzbergpaß - Sappada - Forni Avoltri Comeglians - Paluzza - Timau - Plöckenpaß - KötschachMauthen -Tröpolach: 260,20 km
Celodenní jízda údolím Lesachtal, které je vyznačuje nejvíce
zachovalou přírodou v Evropě, až pod vrcholky jihotyrolským
Dolomit (Sextenské Dolomity, skály Drei Zinnen). Četné
množství vedlejších cest rozbuší srdce každého motorkáře.

5. Jízda třemi státy
Pontebba – Chiusaforte – Passo Sella Nevea – Passo d. Predil –
Bovec – Vrsic – Kranjska Gora – Wurzenpaß – Hermagor –
Tröpolach – Passo Pramollo: 190,90 km
Čeká vás jízda přes Itálii do Slovinska, kolem impozantní
slovinské hory Mangart (2679 m.n.m.), malebným údolím řeky

Soča i podél národního parku Triglav. Za krátkou dobu projedete 3 zeměmi, poznáte 3 různé
kultury.
6. Kulinářské zážitky mezi Cividale a Gorizia
Pontebba - Carnia - Gemona del Friuli - Tarcento - Nimis Cividale del Friuli - Cormons - Gorizia - Cividale del Friuli Pulfero - Kobarid - Bovec - Passo d. Predil - Tarvisio - Pontebba:
297,70 km.
Ochutnávka
italských
pochoutek
a
lahodných
vín
je
nezapomenutelný zážitkem. Přínosná bude pro vás také zajížďka
do městečka San Daniele, které je proslulé výrobou lahodné
šunka stejného názvu.

7. Za mořem a památkami - město Grado / Itálie
Pontebba - Moggio Udinese - Tarcento - Cividale del Friuli Manzano - Palmanova - Cervignano del Friuli - Aquileia - Grado:
307,40 km.
Italské město Grado nabízí turistům krásné pláže i starobylé
centrum s malými cihlovými domky a malebnými uličkami.
Nezapomeňte také ochutnat speciality z darů moře v některé
z mnoha restaurací.

