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• pokladny 4sedačkové lanovky Tauplitz

denně - horní i spodní stanice lanovky
(od 1.7. – 10.9.2017), Tel +43(0)3688/2252
welcome@dietauplitz.com, www.dietauplitz.com

www.ausseerlan

d.at

• Mautstelle/pokladna na Tauplitzalm-Alpenstraße
2012
2001 – 2011

denně – pokladna mýtné stanice v Bad Mitterndorfu
Tel +43(0)3623/2264
info@alpenstrasse.at, www.alpenstrasse.at

• AlpenParks Hagan Lodge, Altaussee

denně - alpská vesnička Hagan Lodge
Tel +43(0)3622/72323
info@hagan-lodge.at, www.hagan-lodge.at

• Narzissen Bad Aussee

denně (platba možná pouze v hotovosti)
– wellnesscentrum Narzissen v Bad Aussee
Tel +43(0)3622/55300-100, info@narzissenbadaussee.at
www.narzissenbadaussee.at

• Infocentrum v Altaussee, Bad Aussee, Grundlsee,

Bad Mitterndorfu a Tauplitzu
pondělí - pátek, Tel +43(0)3622/54040-0
info@ausseerland.at, www.ausseerland.at
www.ausseerland.at

Koncept & úprava: lemon.co.at–Schladming, Tisk: Wallig, Gröbming.
Foto: titulní strana: © Grundlsee Schifffahrt / Eisenberger, © Tourismusverband
Ausseerland-Salzkammergut, Tom Lamm, partnerské společnosti, privátní archivy.
Změny cen, rešerše, chyby v tisku a sazbě vyhrazeny!

od € 35,–

Kammerhofmuseum v Bad Aussee

www.badaussee.at/kammerhofmuseum, +43(0)3622/53725-11, běžná cena: dospělý/ 5,–
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Ausseerland

S kartou „Sommerclou Card“
.at
můžete zažít celkem 17 významných
„Highlights“ v oblasti Ausseerland!
Jednou nebo vícekrát, prostě podle
Vaší chuti a nálady. Díky své výhodné ceně je tato »all
inclusive« karta pro dovolenou chytrý tip, jak ušetřit!
Prodejní místa jsou uvedena na zadní straně tohoto
prospektu.

www.ausseerland

Karta platí od 20. května do 1. října 2017.
Provozní doba - aktuální informace obdržíte buď u
všech 17 nabízených poskytovatelů služeb nebo také
u zaměstnanců infokanceláří v oblasti Ausseerland.

Altaussee – okružní jízda lodí

www.salzwelten.at, +43(0)6132/2002400, běžná cena: dospělý/ 18,–; dítě/ 9,–
Zažijte 90 minut napínavého příběhu v
největším solném dole Rakouska. Děti od 4 let.
Provozní doba: denně od 1.4. do 29.10.2017;
mimo to celoročně každou středu od 19 hod.
večerní provázená prohlídka!

Na palubě první solární lodi Rakouska zakusíte
»zážitek zpomalení času«. Během hodinové
okružní plavby si můžete vychutnat nádherný
pohled na Altaussee, hory Trisselwand, Loser
a masiv Dachsteinu. Provoz: od 1. května do
1. listopadu 2017; v hl. sezoně 1.července 10. září 2017: provoz za každého počasí.

Přírodní centrum „Alpengarten“ Bad Aussee

www.neza.at, +43(0)676/83622543, běžná cena: dospělý/ 5,–
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Přejeme Vám radostné a krásné dny a příjemný
odpočinek v srdci Rakouska!

Salzwelten Altaussee »hora pokladů«

9 km dlouhá cesta plná panoramatických výhledů vede do
výšky 1.600 m k výchozímu bodu pro turistiku & horolezectví na hoře Loser. TIP: turist. cesta okolo horského jezera
Augstsee, v docházkové vzdálenosti od parkoviště. Tiket
potřebný pro průjezd závorami obdržíte před výjezdem dole
v „infopointu“ nebo v resortu Hagan Lodge. Každá z osob v
autě musí mít vlastní platnou Sommerclou Card.

www.altausseeschifffahrt.at, +43(0)3622/20501, běžná cena: dospělý/ 12,–; dítě/ 6,-
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Okouzlující zahrada s více než 1.000 druhy
alpských rostlin; rarity z celého světa. Tématické zahrady & naučná stezka, tajný tip pro
milovníky zahrad & příznivce přírody. Od
začátku května do konce října denně 8–18
hod.; tématická okružní cesta (1 hod.) s vyhlídkou. Parkoviště v blízkosti B145.

Narzissen Bad Aussee – Solebad & Vitalresort

www.narzissenbadaussee.at, +43(0)3622/55300-100, běžná cena: vstup na 4hod./ 17,–
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www.schifffahrt-grundlsee.at, +43(0)3622/86044333, běžná cena: dospělý/ 15,–; dítě/ 9,-

7 NOVĚ

17 Admont 46 km od Tauplitz

www.loser.at, +43(0)3622/71315, běžná cena: mýtné - os. auto do 5 os. / 16,-

2

Grundlsee – okružní jízda lodí

16 Trautenfels 7 km od Tauplitz

Alpská panoramatická cesta Loser - Altaussee

Milé čtenářky, milí čtenáři, zdravíme všechny milovníky přírody a
příznivce oblasti Ausseerland!

1

Tauplitz

7 NOVĚ

Solanka, voda a teplo, prostorné bazény, moderní
sauna a atraktivní wellness nabídky se postarají stejně
jako zdejší jedinečný solný krystal o Vaše tělesné i
duševní blaho. Vstupné na 4 hodiny (nevztahuje se na
sauny) platí pro každého z držitelů Sommerclou karty
pouze jednorázově. Otevírací doba: 9–21 hod. Z důvodu
revizních prací zavřeno 19.6 - 29.6. 2017 (včetně).

Představení dějin a lidové kultury oblasti Ausseerland v
původní administrativní budově tzv. „Solného úřadu“. Archeologie, příběh soli, arcivévoda Johann & Anna Plochl, kroj
& řemeslo, lidová hudba, zvyky a tradice, fosilie, pravěký
medvěd & rosomák Gulo, muzejní kino. Květen, červen,
od 18. září : ÚT + SO,15-18 hod., NE a svátky, 10-13 hod.,
červenec, srpen až do 17. září: denně 10-13 a 15-18 hod.

Hodinová okružní panoramatická plavba po
Grundlsee, tzv. „štýrském moři“, na palubě
restaurovaných nostalgických lodí je nezapomenutelným zážitkem. Objevte skryté přírodní
poklady této nádherné krajiny!
Příplatek k „výletu na 3 jezera“: 10,-/6,Provoz od 29. dubna do 29. října 2017

Vyhřívané horské koupaliště „Alpenbad“ Bad Mitterndorf

+43(0)3623/3420 oder +43(0)3623/2444, běžná cena: dospělý/ 5,-
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Tip na skvělý zážitek nejen pro rodiny:
sportovní bazén, zážitkový bazén se
skluzavkou, dětské brouzdaliště, prostorné prostranství k opalování a hřiště potěší
návštěvníky mladé i starší. Při pěkném počasí
otevřeno 9:30 – 19 hod.

Půjčovna lodí - jezero Salzastausee Bad Mitterndorf
+43(0)664/2076663, Běžná cena: velké šlapadlo/ 9,–
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Zaposlouchejte se do ticha na hladině přírodní
nádrže řeky Salza. Je jen na Vás, zda zvolíte
kánoe, veslici, surfbike či šlapadlo. V ceně
karty 1 hod./ den. Provozní doba: od 1.6. do
17.9.2017, Po – Pá od 13 hod.; So + Ne od
10 hod. (jen za pěkného počasí)

Rašelinové a termální lázně Heilbrunn Bad Mitterndorf
www.heilbrunn.at, +43(0)3623/2486, běžná cena: dospělý / 10,50
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Dopřejte si odpočinek a přijďte strávit uvolňující
den do rašelinových a termálních lázní. K dispozici
Vám tu bude nejen prostorný vnitřní bazén,
venkovní bazén a whirlpool, ale také sauna.
Otevírací doba: 10–19 hod. (vstup od 3 let) / sauna:
12–19 hod.(vstup od 15 let)
Informace: tel +43(0)5028826

Minigolf – hřiště v Bad Mitterndorf

+43(0)664/6556613 und +43(0)3623/2444, běžná cena: dospělý/ 2,50
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Důmyslné překážky na cestě ke 12-ti jamkám
jsou skutečnou výzvou pro Vaši dobrou trefu.
V blízkosti hřiště se nachází tenisové hala.

Tauplitzalm - alpská panoram. cesta vlastním autem

www.alpenstrasse.at, +43(0)3623/2264, běžná cena: mýtné - os. auto do 5 os. / 12,–
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Tato 10 km dlouhá panoram. cesta patří k
nejkrásnějším alpským cestám Rakouska.
Po jízdě s nádherným výhledem na
Dachstein & Grimming dojedete přímo až
na Tauplitzalm, největší jezerní náhorní
plošinu Evropy. Každá z osob v autě musí
mít vlastní platnou Sommerclou Card.

Panoramatická jízda vláčkem na Tauplitzalm

+43(0)3688/2316, běžná cena: dospělý/ 5,–
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Požitek z krajiny bez pěší chůze nabízí
náš panoramatický vláček. Po, St a Pá
odjezd v 10 hod.z parkoviště na Tauplitzalm,
provoz: 5.6. - 29.9.2017.

Horské lanovky Tauplitz, 4sedačková lanovka Tauplitz I+II

www.dietauplitz.com, +43(0)3688/2252, běžná cena: dospělý/ 15,–
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4-sedačková lanovka Tauplitz Vás pohodlně
dopraví až na Tauplitzalm – včetně kočárku
či kola. Ideální výchozí bod pro túru okolo 6
horských jezer. Tip: ferrata Gamsblick!
V provozu vždy při dobrém počasí:
1.7. – 10.9.2017, 8:30–12 a 13–16:30 hod.

Koupaliště Tauplitz

+43(0)660/6546316, běžná cena: dospělý/ 5,–
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Příjemné, menší koupaliště s vodní
skluzavkou a spoustou zábavy, hřiště
pro plážový volejbal, sportovní bazén a
dětské brouzdaliště, prostorné prostranství
k opalování a hřiště.

Zámek Trautenfels

www.schloss-trautenfels.at, +43(0)3682/22233, běžná cena: dospělý/ 9,-
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Krajské muzeum zaměřené na kulturní
a přírodní dějiny štýrských oblastí Ennstal
a Ausseerland. Rozhledna. Speciální výstava
2017: „Bůh a svět. V co věříme?“ Otevírací
doba: 6.4.- 31.10.2017, denně 10–17 hod.
Prohlídku s průvodcem nutno
objednat předem!

Kláštěr Admont, knihovna a muzeum

www.stiftadmont.at, +43(0)3613/2312-604, běžná cena: dospělý/ 11,-
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Mimo největší klášterní knihovny světa Vás v
klášteře Admont očekává také jedno z největších
privátních muzeí Rakouska. Nově od 1. května
2017: Jedinečná výstava gotiky v Rakousku ze
sbírky sběratele Mayera.Otevírací doba: 19.3. 5.11.2017, denně 10–17 hod., prohlídky knihovny
s průvodcem denně v 10:30 a ve 14 hod.

