
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeoWíkend IX. Alpy za dverami 

Víkendový pobyt v Alpách, ktoré sú k nám takpovediac na skok.          

23. – 24. OKTÓBER 2021 

 

Chystá sa ďalší neopakovateľný výjazd – GEOWÍKEND 9 za krásami blízkych Álp, s divokými roklinami, 

vápencovými skaliskami, kde málokto zo Slovenska bol, hoci o ňom možno už počul 😊  

Prvý deň navštívime rázovitý alpský horský celok Fischbacheralpen, na ktorý vedie množstvo 

turistických ale aj cyklistických ciest. V doline rieky Muhr návšteva stredovekých hradov 

a historického mestečka Gloggnitz v jeho podhradí na 47° 41´ s. g. š. a 15° a 56´ v. g. d. 

Druhý deň zasvätíme jedinečnej vápencovej bašte Raxalpen, ktoré sa nazývajú aj Viedenské Alpy. Vo 

vrcholovej časti prejdeme jeho najkrajšie časti. Na úpätí Raxalpen sa prerezáva cez jeho masív rieka 

Schwarza, pozdĺž ktorej si pozrieme najzaujímavejšie ale prístupné časti tohto prielomu.  

 

PROGRAM 

 

Prvý deň 23.10.2021 sobota odchod o 8.00 spred Prif UK. Prejazd cez pohorie Hochwechsel 

s výstupon na Stuhleck 1782 m a krátka hrebeňovka. V doline rieky Muhr návšteva hradov 

Wartenstein a Gloggnitz. Večerný fakultatívny odpočinok a nocľah v podhorí Raxalpen.    

Druhý deň 24.10.2021 nedeľa turistika vo vrcholovej časti Raxalpen s alternatívnymi trasami - celý 

okruh Raxalpen cca 7 h., stredný okruh 3 h. a ľahký okruh cca 1 h. Všetko v nadmorských výškach od 

1 800 do 2 000 m n. m. Na vrcholovú plošinu sa dá dostať aj bez použitia lanovky. Pre tých, ktorí si 

zvolia kratšiu trasu alebo alternatívu na úpätí pohoria - návšteva prírody s biotopmi hlbokých roklín 

v prielome rieky Schwarza. Návrat do Bratislavy cca 20.00 pred Prif UK. 

 

 



Dátum konania GeoWíkendu IX. Alpy za dverami:   

23. - 24. október 2021 (SO-NE) 

 

Odborný garant: prof. RNDr. Ladislav Tomáči, PhD. 

Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com 

Záväzné prihlášky: do 30. 9. 2021 vyplniť registračný  
formulár tu:  FORMULÁR 
Po registrácii Vám zašleme potvrdzovací email o zaradení do 

exkurzie a inštrukcie k platbe. Od doručenia potvrdzovacieho 

emailu je potrebné uhradiť platbu do 7 dní. Poplatok sa vracia 

len v prípade, že za seba nájdete adekvátneho náhradníka 

alebo sa akcia nebude konať pre už nevedno koľkú vlnu.  

GeoWíkend 9 sa bude realizovať len v prípade dostatočného 

počtu účastníkov (minimum 24). Zmena programu podlieha 

počasiu.    

Cena GeoWíkendu IX.:  85 Eur/ osoba  

V cene: doprava autobusom (450 km), ubytovanie v hoteli s 

raňajkami, vstup do Naturparku  

V cene nie je: poistenie, strava, kabínková lanovka (28 

eur/osoba), vstup do interiéru hradu (7 eur/osoba) 

Pre uplatnenie študentských vstupov odporúčame mať so 

sebou ISIC!!!!  
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