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EVROPSKÉ ZIMNÍ TURISTICKÉ DNY VE VESNICI 

KARTITSCH VE VÝCHODNÍM TYROLSKU  
 

„Evropské zimní turistické dny“ Evropského turistického sdružení se budou konat v 

Tyrolsku do roku 2023 celkem třikrát. Na St. Johann in Tirol v roce 2020 naváže v březnu 

2022 druhý ročník v zimní turistické vesnici Kartitsch ve Východním Tyrolsku. Tento 

region bude po čtyři dny ve znamení zimní pěší turistiky. 

Ve dnech 10. až 13. března 2022 se ve východotyrolském Kartitschi, první rakouské zimní 

turistické vesnici, uskuteční Evropské zimní turistické dny, které během čtyř dnů nabídnou 

spoustu příležitostí účastnit se zimních túr s průvodcem. „Díky zimní turistice zvolníte, tělo a mysl 

se aktivní regenerací v souladu s přírodou opět spojí v jedno. Autentická horská vesnice Kartitsch v 

nadmořské výšce 1 356 metrů v tyrolském Gailtalu nabízí pro zimní pěší túry ideální podmínky,“ 

říká Franz Theurl, předseda Turistického sdružení Východní Tyrolsko. Kromě toho na účastníky 

čeká mnoho dalších atrakcí, jako jsou prohlídky města, cukrárna s možností aktivního zapojení, 

tyrolský večer, romantická túra s pochodněmi nebo sáňkařská dráha. 

Pestrá nabídka aktivit 

Zimní pěší túry zahrnují nejrůznější trasy v délce trvání od jedné do pěti hodin. Pořadatelé očekávají 

hojný počet účastníků, kteří si budou moci vybrat z rozmanité nabídky túr. Všechny zimní túry s 

průvodcem jsou obsaženy v kompletním balíčku, který lze zakoupit za cenu od 165 € na osobu za 3 

noci včetně snídaně. Průvodci se spolehlivě postarají o zimní turisty, ať už se vydají po okružní trase 

podél Gailbachu, do idylického údolí Winklertal nebo do Hollbrucku s krásnými výhledy. Na ty, kdo 

mají rádi náročnější turistiku, čekají různé dálkové turistické trasy vedoucí jedním z nejkrásnějších 

vysokohorských údolí Alp. 

 

Evropské turistické sdružení (EWV) 

EWV sídlí v Kasselu a již více než 50 let sdružuje milovníky pěší turistiky ze 34 evropských zemí. 

„Naše sdružení bylo založeno v roce 1969 a nyní čítá 63 členských organizací,“ říká Boris Mićić, 

předseda Evropského turistického sdružení. Tyrolsko bylo vybráno jako místo konání Zimních 

turistických dnů, protože lidé z celé Evropy vědí, že tamní příroda je pro pěší turistiku ideální. „V 

Tyrolsku je spousta kvalitních ubytovacích zařízení a jeho obyvatelé jsou proslulí svou pohostinností 

a zdvořilostí. Návštěvníci si mohou vybrat z mnoha tras upravených adekvátně zimním podmínkám. 

My jako Evropské turistické sdružení jsme přesvědčeni, že se vrátí domů s mnoha pozitivními 

dojmy,“ dodává Boris Mićić. 
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Exkluzivní partnerství 

Zimní turistika je v současnosti po lyžování druhou nejdůležitější prázdninovou aktivitou 

návštěvníků Tyrolska. Organizace Tirol Werbung se proto za účelem uspořádání tří Evropských 

zimních dnů dohodla na exkluzivním partnerství s Evropským turistickým sdružením. Po konání 

akce v roce 2020 v Kitzbühelských Alpách v St. Johannu in Tirol se Evropské zimní turistické dny 

uskuteční v roce 2022 v zimní turistické vesnici Kartitsch ve Východním Tyrolsku a v roce 2023 v 

Kitzbühelských Alpách v Pillerseetalu, přičemž jsou pořádány střídavě s Německými zimními 

turistickými dny. 

Registrace: Prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách východotyrolského 

turistického sdružení: www.osttirol.com/urlaub-buchen/angebote/details/winterwanderpaket-

europaeische-winterwandertage/ nebo přímo v informační kanceláři na e-mailové adrese 

info@osttirol.com nebo na telefonním čísle +43 50 212 212 

Komplexní informace o programu a možnostech ubytování naleznete na adrese 

www.osttirol.com/entdecken-und-erleben/veranstaltungen/europaeische-winterwandertage/ 

 

Akce se koná s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy. Přehled aktuálních bezpečnostních 

opatření a doporučení v souvislosti s pandemií koronaviru naleznete na www.willkommen.tirol. 
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