
 

 

 

 

 

43. mezinárodní Tatra rally 

18. - 21. května 2023 

Pozvánka 

 

Ennstal, Štýrsko 

„Kolem Grimming a Dachstein“ 

 
Drazí přátelé Tater, 
 
Po několika letech od posledního setkání, které jsme uspořádali ve Zbirohu, si Vás 
dovolujeme pozvat na 43. mezinárodní setkáni Tater, tentokrát v Horním Štýrsku 
(Rakousko). 
 
Výchozím bodem, začátkem a cílem letošního výletu je Landhotel Häuserl im Wald 
v Mitterberg-Sankt Martin, jen pár kilometrů od Gröbmingu, dějiště slavné rallye 
Ennstal Classic. 
 
Odtud nás naše výlety zavedou přes horní údolí Enns (Oberes Ennstal) a 
Ausseerland. Navštívíme hrad Strechau, druhý největší hrad ve Štýrsku a muzeum 
automobilu Steyr, které se v něm nachází, uděláme si přestávku na oběd u jezera 
Ödensee a před návratem domů si uděláme zastávku na kávu v našem rodném 
městě Öblarn. 
 
Naše druhá cesta nás zavede do Ramsau am Dachstein. Tam vyjedeme lanovkou 
na Dachstein, nejvyšší horu Štýrska, navštívíme Ledový palác, Skywalk a „schody 
nikam“ a po občerstvení se vydáme na zpáteční cestu, která nás dovede podél řeky 
Enns zpět do hotelu. 
 
Ve výšce 2 700 m nad mořem může být zima – nezapomeňte si tedy vzít teplé 
oblečení a pevnou obuv! 
 
Na trase nejsou žádné sklony, které by pro naše Tatry nebyly zvládnutelné.  
(Na Dachstein jedeme autobusem!) 
 
Anna-Livia Colloredo-Mannsfeld  Jerome Colloredo-Mannsfeld 



Landhotel Häuserl im Wald 
www.haeuserlimwald.at 

Rodina Langanger 

Gersdorf 71 
A-8962 Mitterberg - Sankt Martin 

Tel. +43 3685 222 80 
Fax. +43 3685 222 80 55 
Mail hotel@haeuserlimwald.at 

 

Dvoulůžkový pokoj: € 294,- za osobu včetně Sommercard * 
Jednolůžkový pokoj: € 353,- za osobu včetně Sommercard * 

 

Cena pokoje zahrnuje snídani formou bufetu a večeři pro všechny tři večery. V 
ceně nejsou zahrnuty pouze nápoje.  

Parkovací místa pro osobní automobily plus přívěsy, stejně jako naše veterány jsou 
zahrnuty! 

 

Kontingent pokojů je v hotelu k dispozici od nynějška až do 28. února.  

Rezervujte si prosím pokoje nezávisle pod heslem ”TFI Treffen”. 

 

 

*Sommercard: 

Každý host hotelu Häuserl im Wald obdrží kartu Sommercard, se kterou získá velké 

slevy na některé atrakce v okolí.  

Tato sleva platí i pro Dachstein. Takže si prosím ROZHODNĚ vezměte v sobotu s 

sebou Sommercard!  
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Program (změny vyhrazeny!) 

 
 
Čtvrtek, 18. května 2023 
 

- Příjezd do seminárního a venkovského hotelu Häuserl im Wald 
- Odbavení a výdej cestovních dokladů 
- Společná večeře v hotelu 

 
 

Pátek, 19. května 2023 
 

- Snídaně v hotelu 
- Instrukce řidiče 
- Start před hotelem 
- Hrad Strechau (návštěva a muzeum Steyr) 
- Pokračujeme směrem na jezero Ödensee 
- oběd v restauraci Kohlröserlhütte u jezera Ödensee, 
- Pokračujeme do Öblarnu 
- Káva a zákusek  
- Návrat do hotelu dle itineráře 
- Volný čas 
- Společná večeře v hotelu 

 
 
Sobota, 20. května 2023 
 

- Snídaně v hotelu 
- Start před hotelem směrem na Ramsau am Dachstein 
- Autobus z parkoviště Ski Willy/Rittisberg k lanovce 
- Jízda lanovkou na Dachstein 
- Dachstein – Ledový palác, “Schody nikam”, Skywalk 
 Teplé oblečení, pevná obuv! 

- Zpáteční lanovka + autobus 
- Návrat do hotelu dle itineráře 
- Valné shromáždění T.F.I. (pouze pro členy T.F.I.) v hotelu 
- Společná večeře a večerní akce v hotelu 

 
 

Neděle, 21. května 2023 
 

- Snídaně 
- Odjezd 

 
 
  



Startovné 
 
Startovné zahrnuje všechny cestovní doklady, pamětní desku, nápis na 
shromáždění, plakát, itinerář, veškeré vstupné, jízdu autobusem a lanovkou, oběd a 
kávu na pátek a sobotu. Pouze nápoje mají být ještě zaplaceny.  
Pro hotelové hosty v Häuserl im Wald je večeře zahrnuta již ve čtvrtek, pátek a 
sobotu. 
 
Všichni hoteloví hosté obdrží kartu Sommercard, která výrazně zlevní vstup na 
Dachstein. 
 
Startovné pro řidiče a vozidlo (Häuserl im Wald – hosté)   € 225,-* 
Startovné pro spolujezdce (Häuserl im Wald – hosté)   € 190,-* 
 
Startovné pro řidiče a vozidlo (NEHOTELOVÍ hosté)   € 350,-** 
Startovné pro spolujezdce (NEHOTELOVÍ hosté)   € 315,-** 
 
Příplatek pro nečleny T.F.I. za vozidlo    € 40,- 
 
*Hoteloví hosté Häuserl im Wald:  
sleva na kartu Dachstein (Sommercard) + večeře čtvrtek, pátek, sobota již v ceně 
 
** Nehoteloví hosté Häuserl im Wald:  
plné vstupné Dachstein + večeře čtvrtek, pátek a sobota 
 
 

Bankovní účet* 
 
Přijímač Anna-Livia Colloredo-Mannsfeld 
IBAN: AT09 3824 9000 0043 5925  BIC: RZSTAT2G249 
 
* Tento účet byl otevřen speciálně pro tuto událost. Samozřejmě se nejedná o soukromý účet. 

 
 

Kontakt 
 
Anna-Livia Colloredo-Mannsfeld  Jerome Colloredo-Mannsfeld  

Schönbrunner Straße 266/1/8 
A-1120 Wien 

+43 677 62318540    +43 664 1327072 
tatratreffen@gmx.at 

 

Uzávěrka přihlášek je 1. dubna 2023.  

Registrace, které do té doby nedorazí, již nemohou být bez výjimky přijaty! 
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