
                     International Police Association, Česká sekce 

                    územní skupina 223 Prostějov, Havlíčkova 16b 

             pořádá pro svoje členy a jejich partnery i ostatní policisty  

                              ve spolupráci s CK VLHA Prostějov 

                                                                    výpravu s horskou turistikou 

                                             V. HORSKÁ IPA VÝPRAVA – RAMSAU, DACHSTEIN 

            

 TERMÍN: čtvrtek 3. září – neděle 6. září 2015 

 PROGRAM akce vychází z nabídky cestovní kanceláře, která je přiložena. 

 DOPRAVA je individuální, u výpravy policistů ÚO Prostějov bude dohodnuta společná doprava 

 Výše příspěvku pro členy územní skupiny 223 bude projednána výborem 

 

Zájemci o účast nechť se z důvodu dané kapacity ubytování zavčas hlásí u vedoucího územní 

skupiny IPA 223 Josefa France, jelikož CK VLHA bude tento pobyt obsazovat i pro svoje další 

klienty. 

e-mail:  franc_j@volny.cz , mobil: 725 996 349 

___________________________________________________________________________ 

 

 Ramsau pod Dachsteinem  
 turistika, pro případné zájemce zajištěné cesty "Klettersteig" 
 

 

 
 
 

 Termín: 3. - 6. 9. 2015 Cena: 3 900 Kč  
 
Pod majestátní kulisou jižních stěn Dachsteinu leží slunná náhorní plošina s horským střediskem 
Ramsau pod Dachsteinem. Tato náhorní plošina je výbornou základnou pro různé aktivity v přírodě. 

mailto:franc_j@volny.cz


V zimě je toto středisko mekkou vyznavačů běžeckého lyžování. Ale i v letních měsících je Ramsau 
ideálním místem pro turisty, horské cyklisty, milovníky nordic walkingu, vyznavače výstupů po 
zajištěných cestách (Klettersteig Via Ferrata). Na dachsteinském ledovci je možnost lyžování i v 
letních měsících.  
 
Program zájezdu: Programem tohoto zájezdu jsou pohybové aktivity v přírodě. Případným zájemcům o 
cyklistický program doporučíme trasy pro horská kola, kterých je v okolí Ramsau dostatek. Možností 
aktivit v Ramsau a okolí je mnoho a vybrat si může každý dle své kondice, nálady a zaměření. 
Připravený program můžete absolvovat s průvodcem, nebo působit zcela samostatně. 
 
Co můžeme vidět a zažít:  

- vystoupíme na vyhlídkový vrchol Rittisberg navštívíme oblíbený Sonnenalm typická horská 
usedlost s vyhlídkovou restaurací, kde ochutnáme štýrské speciality  

- projdeme kolem kaskád a vodopádů v soutěsce Silberklamm až k chatě Silberkarhütte  

- lanovkou vyjedeme na Dachsteinský ledovec, kde se pokocháme panoramatickým výhledem z 
prosklené plošiny Skywalk, přejdeme nad údolím přes lanový most a můžeme navštívit ledový 
palác  

- zájemci o zajištěné cesty mají možnost s průvodcem vyzkoušet klettersteigy v soutěsce 
Silberklamm, masívu Dachsteinu a v případě příznivého počasí vystoupat na vrchol Dachsteinu  

- v Ramsau můžeme využít jak přírodní koupaliště nedaleko našeho ubytování, tak navštívit krytý 
bazén s různými saunovými atrakcemi  

 
Ubytování:  
V penzionu na místním statku, ve 2 - 4 lůžkových 
pokojích. Sociální zařízení na chodbách, velká 
společenská místnost jídelna (+ kuchyně), venkovní 
posezení, sauna.                                                                                                        
                                                                
Stravování:  
Česká kuchyně polopenze, připravovaná přímo v 
místě ubytování.  
Snídaně: jogurt + müsli (ovesná kaše, vánočka), 
pomazánky, uzeniny, džemy, sýry, káva, čaj, kakao.  
Večeře: polévka, hlavní jídlo, dezert.   
 
 
 
Cena zahrnuje: 3 x nocleh na statku ve 2 – 4 lůžkových pokojích – povlečení a závěrečný úklid, 
rozšířená polopenze, kartu pro ubytované v Ramsau "Sommercard Schladming Dachstein" se kterou 
získáte spoustu výhod a slev v rámci Ramsau i celého regionu, pojištění CK proti úpadku, služby 
průvodce, DPH.            
 
Výhody karty "Sommercard Schladming Dachstein": S kartou máte možnost navštívit spoustu 
různých přírodních a kulturních zajímavostí, zdarma lanovky, místní dopravu, koupaliště a bazény. U 
většiny je vstup zdarma, jindy 50% sleva. Například: zdarma (1x za pobyt) lanovka na Dachstein, Planai, 
Rittisberg a jiné… zdarma mýtné na silnici "Dachsteinstrasse", autobusy v Ramsau, Schladmingu, 
koupaliště Hallenbad v Ramsau, Erlebnisbad Haus im Ennstal, Erlebnisbad Schladming, Freizeitpark 
Ramsau Beach… a spousta dalších. Programy pro rodiny s dětmi (jízdy na koních a ponících, 
pohádková cesta v Ramsau,….) lanové centrum v Ramsau (pro děti s kartou vstup zdarma). 
 

                                                                                                                                 
Doprava:  
Vlastní, za příplatek mikrobusem z Prostějova (Olomouce, Brna).  
Vzdálenost:  
Prostějov - Ramsau: 480 km  
Brno - Ramsau: 420 km  
Praha - Ramsau: 410 km  
Cena nezahrnuje:  
Cestovní pojištění do zahraničí, dopravu a vše co není uvedeno v 
"Cena zahrnuje"           
 



                 
 
                                                                

                               Vlastimil Hadra - Prostějov  
                                  732 139 299, 736 136 225  

                      www.ckvlha.cz      info@ckvlha.cz                                                                       


