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KOUZLO OKAMŽIKU STŘÍBRNÁ JEZERA, V NICHŽ SE JAKO V ZRCADLE ODRÁŽEJÍ ALPŠTÍ VELIKÁNI, MŮŽETE OBDIVOVAT V KAŽDOU DENNÍ I ROČNÍ
DOBU A POKAŽDÉ OBJEVÍTE NĚCO NOVÉHO. TAK VYRAZTE TŘEBA NA KOLE A NEZAPOMEŇTE SI PLAVKY.

Horní Rakousko:
země zážitků

J

edinečná esence všeho, co je
typické pro zemi našich nejbližších jižních sousedů, to je Horní
Rakousko, spolková země, s níž
toho my Češi máme společného
více, než byste si mysleli. Stačí připomenout třeba slavnou Solnou stezku a na ni
navazující první veřejnou koněspřežnou

PĚT DŮVODŮ PRO DOVOLENOU
V HORNÍM RAKOUSKU
Krátká vzdálenost: Z Česka se tam dostanete snadno a pohodlně.
Dovolená s rodinou: S dětmi, a to i s těmi
nejmenšími, se tu prostě počítá na každém
kroku. A pro hosty jsou připraveny regionální karty, nabízející mnoho rodinných
slev.
Příroda: Zůstává nedotčená, přestože je
protkaná pěšími trasami, cyklostezkami,
traily a pěšinami.
Pohostinnost: V Horním Rakousku nám
leží na srdci vlídnost, pohostinnost a kreativní gastronomie.
Poměr ceny a výkonu: Pestrou dovolenou
si tu užijete za příznivou cenu. Vše lze flexibilně rezervovat i velmi krátce před příjezdem.

železnici v Evropě, která vedla z Lince,
hlavního města Horního Rakouska, do
Českých Budějovic, jihočeské metropole.
Železnice sloužila především k dopravě soli ze Solné komory (Salzkammergut)
do Čech a právě tahle oblast je jednou
z těch, kterou byste v Horním Rakousku
neměli minout. Najdete tu téměř třítisícový Dachstein, nádherná ledovcová jezera, solné doly i půvabná města a městečka, jako třeba Hallstatt, zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO, či Bad
Ischl, které si letos připomíná dvousté
výročí zdejších lázní. Co dalšího lze
v oblasti zažít, se dočtete na str. 11 až 13.
Dunaj, úchvatná řeka, formující rozmanitou krajinu, protéká Horním Rakouskem v délce 111 kilometrů a po obou jeho
březích tu vede Dunajská cyklostezka.
V regionu jsou všudypřítomné stopy
Římanů, kteří zde střežili severní hranici
své říše. Římské opevnění – Dunajský
limes – je rovněž na seznamu UNESCO.
Více o oblasti na str. 8 až 10.
Na Dunaji leží také Linec, kde se propojují příroda, kultura a průmysl. Město je
plné zajímavostí – k těm nejatraktivnějším patří botanická zahrada, jež letos
slaví 70 let od svého založení, koncerty
v Brucknerově domě s jedinečnou akustikou, současné umění v muzeu Lentos

Nedotčená příroda,
vysoké hory a
průzračná jezera. To je
Horní Rakousko. Tak
relaxujte a užívejte si!
a pohled do budoucnosti v centru Ars
Electronica. Více na str. 3 až 5.
Ve městě Steyr (Štýr) najdete v romantických uličkách a na krásných náměstích mnoho historických měšťanských
domů. Město je branou k Národnímu
parku Kalkalpen, který v roce 2022 slaví
25. výročí svého vzniku. A toužíte-li po
místě, kde zapomenete na každodenní
stres a odpočinete si od civilizace, tak
jste ho právě našli. Další zážitky najdete
na str. 14 až 16.
Před 100 lety objevili lidé z Bad Schallerbachu léčivý poklad – termální prameny! Dnes patří EurothermenResort
v srdci kopcovitého regionu Vitalwelt
Bad Schallerbach k prvotřídním místům
v oblasti péče o zdraví a wellness. V regionu se spojuje odpočinek a zábava se sportovními zážitky při cyklistických výletech
nebo při nordic walkingu. Pozvánku do
Vitalweltu si přečtete na str. 17 až 19.
Oberösterreich Tourismus
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
tel.: +43 732 221 022
e-mail: info@oberoesterreich.at
www.hornirakousko.cz/dovolena
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Linec, město objevitelů
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Plavba lodí po největší evropské řece Dunaj, koncerty na promenádě na
nábřeží, vysoko nad městem či před katedrálou Neposkvrněného Početí
Panny Marie anebo nekonečné experimentování v muzeu budoucnosti.
To vše najdete v Linci, městě, které většina Čechů jen míjí cestou do Alp.

VŠECHNY BARVY DUHY BUDOVA MUZEA LENTOS S PLÁŠTĚM ZE SKLENĚNÝCH DESEK, POD NIMIŽ SE SKRÝVAJÍ SVĚTLOMETY, MĚNÍ PO SETMĚNÍ SVOU
BARVU A ROZEHRÁVÁ NÁDHERNÝ „OHŇOSTROJ“, JENŽ SE ZRCADLÍ NA HLADINĚ DUNAJE.

N

a první pohled průmyslové
město, na ten druhý pulzující
kulturní metropole, jehož divadelní, filmová, hudební, architektonická i výtvarná náruč je
tak široká, že byste potřebovali tisíc a
jeden den, abyste poznali vše, co nabízí.
Výjimečným místem je třeba muzeum
Ars Electronica Center, které bývá nazýváno muzeem budoucnosti, lze tu totiž
experimentovat, objevovat a zkoumat!
Budova, která připomíná loď majestátně
plovoucí po Dunaji, mění barvy jako chameleon. Návštěvníci si tu mohou vyzkoušet nejnovější technologie a dovědět se
například, co je hybridní realita. Světovým unikátem je zdejší kino DeepSpace
8K s programem Evolution, což je 3D virtuální cesta přibližující vznik života na
Zemi. https://ars.electronica.art/
Na poněkud jiný výlet se lze vydat do
voestalpine Stahlwelt. V areálu, který je
jak vystřižený z románu Julesa Verna

Tajemství ocelového města, se vše točí
opravdu kolem oceli: multimediální a
interaktivní expozice ukazuje postup
výroby oceli od surového železa až po
hotové výrobky. Naprosto jedinečným
zážitkem je návštěva prostoru fungující
vysoké pece a válcovny. Prohlídku je
potřeba rezervovat na www.voestalpine.com/stahlwelt.

majestátný tok Dunaje, ale také sluneční
paprsky – a podle intenzity světla je někdy
antracitově šedé a jindy třeba blankytně
modré. www.lentos.at
Barvami hýří i outdoorová galerie
Mural Harbor. Jde o graffiti galerii, ve kterou se proměnily nudné betonové stěny
zdejšího starého přístavu. Street art maleb
je tu už více než 300 od umělců ze 30 zemí

ZDEJŠÍ SPECIALITOU JE MŘÍŽKOVANÝ LINZER TORTE,
JEHOŽ RECEPT JE DOLOŽEN UŽ OD ROKU 1653.
A do třetice muzeum, tentokrát Muzeum umění Lentos známé svými sbírkami
umění 20. století, v nichž je zastoupeno
mnoho velkých jmen, jako jsou i u nás
dobře známí Gustav Klimt, Oskar
Kokoschka či Egon Schiele. Exponátem je
ovšem v tomto případě i samotná budova
– v její prosklené fasádě se zrcadlí nejen

světa, a pokud byste chtěli jejich řady rozšířit, můžete zde po dohodě absolvovat
kurz graffiti umění. Více o nabídce najdete na: www.muralharbor.at
Perly lineckého street artu nejlépe uvidíte při plavbě lodí po Dunaji. A tu byste
tu rozhodně neměli vynechat!
Pokračování na str. 4
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PROSTĚ MODRÁ TYRKYSOVĚ MODRÁ PODVEČERNÍ OBLOHA A EVROPSKÝ VELETOK DUNAJ VE STEJNÉM ODSTÍNU VYTVÁŘEJÍ ÚŽASNÝ RÁM MĚSTU LINEC. TOTO
MÍSTO NA ŘECE BYLO OBYDLENÉ UŽ 400 LET PŘED KRISTEM.
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MĚSTO NA ŘECE AŽ DORAZÍTE DO LINCE, DOPŘEJTE SI NEJPRVE PLAVBU LODÍ. Z ŘEKY
TOTIŽ UVIDÍTE, CO VŠECHNO MĚSTO NABÍZÍ, A BUDETE SI MOCI VYBRAT, CO NAVŠTÍVIT.
POKUD DO HORNÍHO RAKOUSKA VYRAZÍTE S DĚTMI, ZAJDĚTE DO ARS ELECTRONICA
CENTER (NAHOŘE), KDE NAHLÉDNETE DO BUDOUCNOSTI, A TAKÉ DO VOESTALPINE
STAHLWELT (VLEVO), KDE UVIDÍTE VÝROBU OCELI, A TO VČETNĚ ODPICHU VYSOKÉ PECE.

NAŠE TIPY
✖ Okružní plavba lodí na Dunaji neboli Hafenrundfahrt je možná od dubna do října.

Na stominutovou plavbu až k soutoku Dunaje s řekou Traun vyráží výletní loď
3x denně. www.donauschifffahrt.eu/linz/

✖ Visit-Linz-App je aplikace a také skvělý způsob, jak zábavnou formou prozkou-

mat třetí největší rakouské město. Během honby za pokladem, kvízů nebo honby
za virtuálními lineckými koláči můžete sbírat body a vyměňovat je za slevy.
Stáhněte si ji zdarma v Appstoru.

✖ Karta hosta Linz-Card zpřístupní výhodně celý Linec. S touto kartou, která je plat-

ná po celém městě, můžete navštívit všechna muzea za mimořádně nízkou cenu
a využívat zdarma systém veřejné dopravy. www.linztourismus.at/en/linzcard
✖ Vše, co potřebuje k návštěvě města, najdete na www.linztourismus.at/cz.

Dokončení ze str. 3
Z lodní paluby lze totiž vidět, kolik se
tady toho odehrává na nábřežích, jež
jsou místem odpočinku a kultury, a kolik
je kolem řeky zajímavých kavárniček,
barů, hospůdek, ale i minigalerií či venkovních pódií. Právě open air akce jsou
totiž lineckou specialitou – tedy kromě
lineckého koláče, který tu zcela jistě
musíte také ochutnat. Mřížkovaný Linzer Torte s marmeládou, jehož recept je
doložen už od roku 1653, totiž v ničem
nepřipomíná naše vánoční linecké cukroví.
KULTURNÍ HODOKVAS
Linecké divadelní scény jsou plné
emocí... A také protikladů. Historická
scéna Brucknerhaus tu „soupeří“ s divadlem Musiktheater, které patří k nejmodernějším hudebním scénám v Evropě a
kromě oper má na programu také muzikály a taneční představení.
Brucknerhaus, nepřehlédnutelná stavba koncertního domu, dotváří nábřeží
Dunaje již od roku 1974 a pyšní se excelentní akustikou. Nese jméno skladatele
Antona Brucknera, zdejšího rodáka, který
se věnoval především chrámové hudbě.
Jemu zasvěcený festival patří k top akcím
kulturní sezony Lince a koná se každoročně od 4. září do 11. října. Vstupenky na festival i na všechny koncerty jsou k dispozici na www.brucknerhaus.at.
Impozantní budova Musiktheater
z betonových pilastrů s kamenným obkladem u parku Volksgarten byla otevřena
v roce 2013. Na jejím pódiu pravidelně
září proslulí světoví autoři minulosti i současnosti, v létě zde hostují známé a oblíbené muzikály. Letos je to třeba představení
inspirované švédským filmem Tak jako
v nebi, komediální Priscilla – královna
pouště či broadwayský hit Titanic, vyprávějící příběhy cestujících z nepotopitelné

lodě, ověnčený pěti cenami Tony. Rezervace vstupenek na www.landestheater-linz.at.
Linec je také město s pohnutou historií
– ostatně jméno Lentos, které dnes nese
muzeum moderního umění, dali tomuto
místu už Keltové, kteří zde zbudovali opidum. Pro Čechy má zvláštní význam také
tím, že tudy od roku 1832 vedla
koněspřežná dráha z Gmundenu do Českých Budějovic, jež byla první železnicí
na evropském kontinentu.
Středobodem města je Hauptplatz
neboli Hlavní náměstí. Kromě množství
kaváren a restaurací tam najdete i starou
radnici, sloup Nejsvětější Trojice a
katedrálu neboli Alter Dom ze 17. století,
kterou ovšem v 19. století zastínila
katedrála nová, jež je dnes symbolem
města. Mariendom neboli katedrála
Neposkvrněného početí Panny Marie je
s dvaceti tisíci místy k sezení největším
svatostánkem v Rakousku.
DO KOPCŮ
Než Linec opustíte, zbývá vám ještě
návštěva dvou kopců. Tím prvním je
Bauernberg, na němž se skrývá botanická
zahrada proslulá orchidejemi a kaktusy.
Patří prý k nejkrásnějším na evropském
kontinentu a letos slaví 70. narozeniny.
Druhým vrcholkem je Pöstlingberg
s poutní bazilikou Sedmibolestné Panny
Marie, jež ční nad městem do výšky 539
metrů nad mořem a nabízí okouzlující
výhledy nejen na město. Nahoru se lze
vyvézt Pöstlingbergbahn – nejstrmější
tramvajovou linkou v Evropě, která je
v provozu vždy od března do října a startuje každých 30 minut z náměstí
Hauptplatz. Kromě ní je tu ještě jiná železnice, a sice Grottenbahn. Především
dětmi oblíbený Dračí expres vás zaveze
do podzemí mezi trpaslíky a další postavy
ze známých pohádek a také do dračí
sluje. www.grottenbahn.at
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NABÍDKA
DOVOLENÉ
NAKUPOVÁNÍ A KULTURA:
KRÁTKÝ VÝLET DO LINCE

Tři dny a dvě noci vás Linec bude svádět
svým stylem života a zajímavou kulturní
scénou, navnadí vás na prozkoumávání
neznámého a otevře vám nové perspektivy. Nechte se okouzlit všestranným městem na Dunaji, které se pyšní titulem
UNESCO City of Media Arts.
Nabídka zahrnuje: 2 noci se snídaní ve
3- nebo 4hvězdičkovém hotelu a 3denní
Linz-Card, která zahrnuje vstupy do
muzeí, využívání veřejných dopravních
prostředků zdarma, poukázky na kulturní
a gastronomické zážitky v hodnotě
15 eur a jízdu dráhou Pöstlingbergbahn.
Cena: od 119 eur za osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
Informace a rezervace: Tourist Information Linz (Turistické informační centrum
Linec), Hauptplatz 1, 4020 Linz,
tel.: +43 732 7070 2009
e-mail: info@linztourimus.at
www.linztourismus.at/cz

Horní Rakousko
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ZÁZRAK PŘÍRODY POHLED NA PŘÍRODNÍ ÚKAZ SCHLÖGENER SCHLINGE NEBOLI SCHLÖGELSKÁ SMYČKA, NEJHEZČÍ ÚSEK DUNAJE V HORNÍM RAKOUSKU.

Na kole podél Dunaje

Jak poznat nejlépe nová místa? Přece v sedle! Ovšem nikoli koňském, ale
cyklistickém. Tak vyrazte na cestu podél evropského veletoku Dunaje.
Dunajská cyklostezka a 15 nových zážitkových okružních tras vás
zavedou k přírodním a kulturním pokladům.

D

unajská cyklostezka je klasikou mezi cyklostezkami. Ne
nadarmo patří díky své perfektně vystavěné síti tratí již
několik let k nejoblíbenějším
dálkovým cyklotrasám v Evropě. Nabízí
odpočinek na dvou kolech a prochází
impozantní přírodní a kulturní krajinou.
Především ale nabízí rozmanitost – při
jízdě po ní narazíte každý den na jinou
přírodní, historickou či architektonickou
zajímavost.
Vede po březích Dunaje z německého
Donaueschingenu přes Rakousko a Slovensko do maďarské Budapešti, na území
Horního Rakouska se nachází úsek dlouhý zhruba 200 kilometrů z Pasova do
Ennsu. Vyznačuje se nenáročným teré-

nem, takže i když budete plynout spolu
s řekou „líným“ tempem, zvládnete každý
den bez problémů 50 až 60 kilometrů. A
pokud by vás nebo někoho z vaší „party“
přece jen bolely nohy, můžete se popovézt lodí přímo po Dunaji anebo nasednou na cyklovlak, tzv. Radtramper Donau.
ČTYŘICÁTÉ NAROZENINY
Nocovat lze ve speciálních hotelech pro
cyklisty. Nesou označení bett&bike, tedy
postel a kolo. Hotely nabízejí bezpečné
uskladnění kola, nářadí na opravu bicyklu nebo nabíječky na elektrokola. Pokud
chcete být co nejblíže řece a přírodě,
můžete putovat „z kempu do kempu“.
Kempování v hornorakouském Podunají
má neobyčejné kouzlo, navíc disponuje

skvělým zázemím a mimořádným komfortem.
A hledáte-li něco skutečně výjimečného, pak zkuste fantastické ubytování ve
výšce až deset metrů nad zemí ve stromových domcích v Kopfingu, kde budete
hvězdy mít na dosah ruky.
Stezka letos slaví 40. narozeniny a při
té příležitosti vzniklo v jejím sousedství
15 okružních tras pro elektrokola, které
nabízejí nové výhledy na mohutnou
řeku. V mapách je najdete pod označením R1.01 až R1.15. K těm nejzajímavějším se řadí jednička, která spojuje řeky
Inn a Dunaj, osmička, jež vás zavede do
granitového kaňonu Dunaje, a 13 poblíž
Lince, která směřuje k vrcholkům pahorkatiny Mühlviertel. www.regiondunaj.cz
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Jedinečným místem, které byste při
svém cykloputování po stezce neměli
minout, je Schlögelská smyčka Dunaje.
Veletok tu dvakrát mění směr a hluboko
do údolí tu vyryl meandr, nad nímž se
tyčí dva propojené rozložité ostrohy.
Tento zázrak přírody lze nejlépe pozorovat z vyhlídky vysoko nad řekou. Nahoru
se sice dostanete jen pěšky, ale ohromující výhled, zvláště při západu slunce, za
trochu potu stojí. Slavnou smyčku si
můžete vychutnat i z paluby, jako lodní
kapitán či plavčík pramice. Pronájem
lodi zařídíte třeba na www.witti.co.at.
Chcete-li poznat život řeky zblízka,
zastavte se v Engelhartszell. V tamním
klášteře je veliké akvárium s rybami,
které v Dunaji žijí. Jsou jich desítky
druhů. Největší z nich je vyza velká.
Podél Dunaje, který v časech Říma tvořil přirozenou hranici říše na severu, se
dodnes dochovaly četné stavby z římských dob. Do antiky se můžete vydat po

Via Lauriacum, jež vás zavede k bývalým
římským lázním Schlögen a k obranné
pevnosti Quadriburgium. Název jí daly
čtyři symetricky umístěné pevnostní
věže. Leží na půli cesty mezi Pasovem a
Lincem.

informací o „rakouské antice“ najdete
www.enns.erleben.at.
Barokní klenot se pyšní nádhernou knihovnou se sto šedesáti tisíci svazky ve
dvanácti místnostech, mezi nimiž nechybějí rukopisy z 9. století a papyrus z 5. sto-

DUNAJSKOU CYKLOSTEZKU „UŠLAPOU“ I DĚTI, NAVÍC JE
KOLEM NÍ PRO NĚ PŘIPRAVENA SPOUSTA ZÁBAVY.
Naopak na samém konci cesty vás
čeká nejstarší rakouské město Enns, kde
okolo roku 50 Římané založili opevněný
tábor pro více než šest tisíc vojáků. V blízkosti tohoto tábora pak vyrostlo město
Lauriacum. Stejnojmenné muzeum dnes
přibližuje civilní život v okolí legionářského tábora. Právě zde byl umučen a
pochován svatý Florián a jemu zasvěcený augustiniánský klášter kousek za Lincem rozhodně stojí za zajížďku. Více

NAŠE TIPY

letí, obrazárnou s díly Albrechta Altdorfera či nádherným mramorovým sálem.
Od 15. května se zde denně kromě sobot
konají koncerty na slavných Brucknerových varhanách, které mají 7 836 píšťal.
Rájem pro příznivce koupání je pak
akvapark u jezera Feldkirchen o rozloze
2 450 m2, ve kterém můžete plavat, skákat, klouzat se nebo se jen tak cákat. Je
zde také vlek na vodní lyže, a dokonce
i písečná pláž. www.seeseitn.at

FOTO: ©IKUNA-NATURRESORT

✖ Přírodní zážitkový park IKUNA s tematikou Divokého

západu a indiánů nabízí malým i velkým více než 80 venkovních herních stanovišť, včetně lukostřelby, horolezectví či raftingu, a nově také KIDS WORLD – indoorový
park o rozloze 1 000 m2. www.ikuna.at
✖ Nezapomenutelný zážitek vás čeká na více než dva

kilometry dlouhé Stezce korunami stromů v Kopfingu, a
to při snaze o únik během hry YOUEXIT – pravděpodobně nejvýše položené únikové hry na světě.
www.baumkronenweg.at
✖ Od dubna platí v hornorakouském dunajském regionu

nová návštěvnická karta DONAU.Erlebnis Card
s mnoha slevami a službami zdarma. Zeptejte se na ni
v místě ubytování. Vše o kartě a další informace najdete
na www.regiondunaj.cz.
FOTO: © PETER PODPERA, WGD DONAU
OBERÖSTERREICH TOURISMUS GMBH

ROMANTIKA ZARUČENA STEZKA KORUNAMI STROMŮ VÁS NA ZÁVĚR DOVEDE NA 40 METRŮ
VYSOKOU ROZHLEDNU, Z NÍŽ DOHLÉDNETE AŽ DOMŮ, DO ČESKÉ REPUBLIKY (DOLE).
V PŘÍRODNÍM PARKU IKUNA MŮŽETE NOCOVAT V PRAVÉM INDIÁNSKÉM TEEPEE (NAHOŘE)
A KEMPECH KOLEM DUNAJE V DOMEČCÍCH NA NOŽKÁCH (DOLE VLEVO).
FOTO: © BAUMKRONENWEG

SCHÄRDING, BAROKNÍ PERLA NA ŘECE INN BÝVALÝ GOTICKÝ
VODNÍ HRAD SE V POLOVINĚ 18. STOLETÍ PŘEMĚNIL NA BAROKNÍ
KLÁŠTER. VE MĚSTEČKU ROZHODNĚ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU
I HLAVNÍ NÁMĚSTÍ STADTPLATZ S ŘADOU BAREVNÝCH
ŠTÍTOVÝCH DOMŮ.

FOTO: 2X © WGD DONAU OBERÖSTERREICH TOURISMUS GMBH/CMVISUALS

NABÍDKA DOVOLENÉ
DUNAJSKÁ CYKLOSTEZKA
ZE SCHÄRDINGU DO ENNSU

Jedinečný čtyřdenní výlet plný zážitků na kole po Horním Rakousku podél
řek Dunaj a Inn, ze Schärdingu do
Ennsu. Putování začnete v barokním
městě Schärding, odkud zamíříte
podél Innu do Pasova. Od soutoku
Innu a Dunaje v Pasově budete pokračovat po pravděpodobně nejznámější
evropské cyklostezce – Dunajské –
přes meandr Dunaje ve Schlögenu a
přes Linec až do Ennsu, kdysi nejvýznamnějšího římského města v Horním Rakousku. Celá trasa je dlouhá
zhruba 200 kilometrů.
Nabídka zahrnuje: Tři noci ve tříhvězdičkových hotelech a penzionech včetně snídaně, přeprava neomezeného

počtu zavazadel (takže na kole můžete
jet jen s batůžkem), osobní informace
o turistických trasách v Schärdingu,
autobusová doprava zpět na start
cesty, tedy z Ennsu do Schärdingu,
skvěle připravené podklady pro cestování s tipy na zážitky a nákupy, hlídané
parkoviště v Schärdingu zdarma, GPS
údaje na vyžádání a servisní linka fungující sedm dní v týdnu.
Kdy: od 1. dubna do 31. října 2022
Za kolik: Cena od 289 eur za osobu
ve dvoulůžkovém pokoji
Informace a rezervace:
Austria Radreisen GmbH
(Cykloturistika Austria)
Joseph-Haydn-Straße 8,
4780 Schärding, tel.: +43 7712 5511
e-mail: office@austria-radreisen.at
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Kouzlo Solné komory

Salzkammergut neboli Solná komora je rájem pro milovníky pěší turistiky,
horských kol, zážitků a přírody. Okouzlí vás krásou své krajiny, křišťálově
čistými jezery, horami, dalekými výhledy a bohatou historií, kterou si
můžete připomenout třeba v solných dolech, jež pamatují Kelty.
FOTO: © BRAINPARK.TRAUNSEE

NEDOTČENÝ RÁJ U ALMSEE NENAJDETE VEŘEJNÁ KOUPALIŠTĚ ANI LUXUSNÍ RESORTY, VYKOUPAT SE TU ALE MŮŽETE. ZA SLUNEČNÍHO SVITU
HRAJE HLADINA MNOHA ODSTÍNY MODRÉ A SMARAGDOVÉ, KTERÉ ROZHODNĚ NADCHNOU VŠECHNY FANOUŠKY PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ.

O

blast Salzkammergut neboli
Solné komory se rozprostírá
na území tří rakouských spolkových zemí: Horní Rakousko, Štýrsko a Salcbursko a světový věhlas jí v 19. století zajistily především letní pobyty císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty Bavorské
zvané Sissi v Bad Ischlu. Právě tehdy se
z hospodářské oblasti, jíž dominovala
těžba soli, stala vyhledávaná oblast turistická s množstvím jezer, hor a lesů, která
je od roku 1997 na seznamu kulturního a
přírodního dědictví UNESCO.
Míst, kde na návštěvníka čekají mimořádné zážitky, je tu nepřeberné množství. Srdcem Solné komory je Hallstatt,
městečko tak staré, že dalo jméno celé
jedné historické éře (doba halštatská).
Zdejší
solné
doly
Salzwelten

www.salzwelten.at/en/hallstatt vás zavedou do světa těžby tohoto bílého nerostu, který se odsud v dávných časech vozil
také do Čech – ostatně právě kvůli tomu
vznikla v roce 1836 koněspřežná dráha
z Gmundenu do Českých Budějovic.
Pokud cestujete s dětmi, určitě solný
důl nevynechejte. Vyveze vás k němu

patří pochopitelně císařský Bad Ischl.
Vedle termálních lázní Eurothermenresort www.eurothermen.at/en/bad-ischl
je zde „povinnou“ zastávkou císařská vila
a bývalá c. k. dvorní cukrárna Zauner,
v níž dortíky servíruje už osmá generace
rodiny Zaunerů. Jejich specialitou je Zaunerstollen, pečená štola s čokoládou.

NEZAPOMENUTELNÝM KULINÁRNÍM ZÁŽITKEM JSOU
POKRMY Z ČERSTVÝCH RYB ZE ZDEJŠÍCH JEZER.
zubačka, dostanete tu speciální „skřítkovské“ oblečky a hned dvakrát si tu užijete
důlní skluzavku, po které posvištíte rychlostí až 35 kilometrů.
Sůl si tu ale lze užít i jinak – třeba ve
zdejších lázních. K těm nejslavnějším

Chodíte rádi pěšky? Pak tu pro vás mají
více než čtyři tisíce kilometrů značených
turistických tras. Dovedou vás jak na zdejší vrcholy, mezi nimiž je králem věčně
ledový Dachstein, tak k jezerům.
Pokračování na str. 12

FOTO: © STMG

Dokončení ze str. 11
Těch je tu 76 a mají vždy otevřenou náruč
nejen pro činorodé fanoušky vodních sportů, ale také pro ty, kteří dávají přednost
klidnějšímu rybaření anebo dokonce relaxu a nicnedělání. Na jejich březích je totiž
celá řada wellness center, kde vám splní
každé přání. K těm větším patří třeba Attersee, Wolfgangsee či Traunsee se širokou
nabídkou vodních sportů. Milovníkům
komorní atmosféry bude vyhovovat spíše
Almsee, Offensee, Laudachsee či Irrsee,
které je nejteplejším v Rakousku.
Z horských vrcholů můžete plachtit na
paraglidu, na vyznavače golfu tu čeká
deset golfových hřišť a na adrenalinové
nadšence řada horolezeckých tras.
FOTO: MICHAEL GROESSINGER

NAŠE TIPY
✖ Trasa BergeSeen eTrail napříč regionem

měří více než 630 kilometrů a překonává
více než 14 500 výškových metrů. Lze ji rozdělit na 10 jednodenních etap s délkou 40 až
80 km, které vedou k nejkrásnějším místům
Solné komory. Podél trasy je k dispozici síť
půjčoven kol a dobíjecích stanic, pohostinné
hotely i možnost občerstvení. www.salzkammergut.at/cz/bergeseen-e-trail.html
✖ BergeSeenTrail je dálková trasa určená

pro pěší a vede kolem 35 jezer. 350 kilometrů je rozčleněno do 20 denních etap v délce
9 až 25 kilometrů.
www.salzkammergut.at/cz/trail.html

✖ Od května do října platí v oblasti Salzkam-

FOTO: JULIAN ELLIOTT

NEBE NA DOSAH JE-LI V NĚČEM SOLNÁ KOMORA
NEPŘEKONATELNÁ, TAK JSOU TO VÝHLEDY NA
ZDEJŠÍ JEZERA. TŘEBA NA TRAUENSEE PŘI
VÝŠLAPU NA FEUERKOGEL (ZCELA NAHOŘE)
ANEBO NA FUSCHLSEE OD VRCHOLOVÉHO KŘÍŽE
NA ELLMAUSTEIN (NAHOŘE). ASI NEJIKONIČTĚJŠÍM
MÍSTEM KOMORY JE HALLSTATT, MĚSTEČKO
SEVŘENÉ MEZI STEJNOJMENNÝM JEZEREM
A SVAHY DACHSTEINU (DOLE).

mergut Sommer Card 2022. Při jejím předložení získáte ve více než 120 místech slevu až
25 %. Je k dispozici v turistických kancelářích, ubytovacích zařízeních a partnerských
podnicích. Obdržíte ji zdarma při ubytování
na tři noci v regionech Attersee-Attergau,
Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein Salzkammergut, Mondsee-Irrsee a Traunsee-Almtal.
Další informace o oblasti Solné komory
najdete na www.salzkammergut.cz

MÍSTA PLNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Navštívit Solnou komoru a přitom nezavítat na Dachstein snad ani není možné.
Pokud si netroufnete na téměř třítisícový
hlavní vrchol, můžete zkusit třeba o něco
nižší Krippenstein, který je rovněž součástí Dachsteinského masivu. Do výšky 2 100
metrů nad mořem vás dopraví visutá kabinová lanovka. Hlavní atrakcí Krippensteinu je „Five fingers“ – pět můstků, které
jako prsty jedné ruky ční 500 metrů nad
propastí! V mezistanici lze navštívit dva
jeskynní komplexy – Mammuthöhle a
slavnou obří ledovou Eishöhle. Další tipy
na zážitky na Dachsteinském masivu
najdete na dachstein.salzkammergut.at.
Dachstein je sice král, ale nejkrásnější a
nejromantičtější výhled na oblast Solné
komory je prý z hory Schafberg. Na
Schafberg, do výšky 1 783 metrů nad
mořem, vede ze Sankt Wolfgangu nostalgická zubačka z roku 1893, salzburg-bahnen.at. V samotném Sankt Wolfgangu
stojí za návštěvu kostel s pozdně gotickým oltářem Michaela Pachera.
Ještě starší historie na vás čeká v Seewalchenu a u Attersee, kde dodnes můžete vidět pozůstatky kůlových staveb
z období neolitu. A v muzea Gustava Klimta v Schörflingu se dozvíte, jak moc zdejší
krajina ovlivnila slavného umělce období
secese. www.klimt-am-attersee.at/cs
Za poznáním rukodělných tradic regionu zamiřte do manufaktury Gmundner
Keramik, a když už v Gmundenu budete,
dopřejte si plavbu po jezeře historickou
lodí Gisela.
Zapomenout byste neměli ani na kulinární zážitky, tady se totiž podávají
výhradně čerstvě ulovené ryby – především siven alpský. Místní gurmáni vřele
doporučují sivena připraveného v solné
krustě. V sousedství jezer Mondsee a Irrsee si pak kromě ryb můžete dopřát také
sýr vyrobený ze „senného mléka“ anebo
med s nádherně zlatavou barvou z bio
včelařství. Nachází se zde totiž největší
koncentrace ekologických farem v celém
Horním Rakousku.

SCHAFBERG JDE PRÝ O HORU S NEJKRÁSNĚJŠÍMI VÝHLEDY
V CELÝCH ALPÁCH. NACHÁZÍ SE MEZI JEZERY MONDSEE,
ATTERSEE A WOLFGANGSEE. A NEBOJTE SE, NEMUSÍTE
NA NI ŠPLHAT PO SVÝCH, NA VRCHOL TOTIŽ VEDE
ZE SANKT WOLFGANGU OZUBNICOVÁ DRÁHA.

FOTO: © WTG

NABÍDKA DOVOLENÉ
PĚŠÍ TURISTIKA
S NÁDHERNÝMI VÝHLEDY

Zažijte přírodu v její nejčistší podobě! Čistý horský a jezerní vzduch
přináší uvolnění a regeneraci. Čekají na vás zajímavé pěší túry
s úchvatnými výhledy.
Nabídka zahrnuje: 4 noci se snídaní, přeprava zavazadel, plavba po
jezeře Wolfgangsee, jízda po ozubnicové železnici Schafbergbahn na
vrchol nebo do údolí, turistická
mapa a cestovní batoh Deuter na
pokoj, turistické hole značky KomFOTO: © BRAINPARK TRAUNSEE
perdell, 1 lahev značky SIGG.
Cena: od 590 eur za osobu
DÁLKOVÁ TURISTIKA
ve dvoulůžkovém pokoji
NA DVOU KOLECH
Informace a rezervace: Christian Andriska,
TVB Fuschlseeregion,
Navštivte tři hornorakouské regiony SalzDorfplatz 1, 5330 Fuschl am See,
kammergut za 6 dní. Užijte si výhledy
tel.: +43 6226 838411,
v regionu Ausseerland, císařskou atmosfée-mail: incoming@fuschlseeregion.com
ru v okolí lázeňského Bad Ischlu a přírodní

zážitky v regionu Traunsee-Almtal s běloskvoucím vodním zámkem Ort.
Nabídka zahrnuje: 5 nocí se snídaní (4x ve tříhvězdičkovém a
1x ve čtyřhvězdičkovém hotelu), karta Mountainbike, plány
všech etap v elektronické
formě (formát GPX), 1x poukázka na gastronomický zážitek
„Almtal Genuss-Lizenz“,
1x jízda vlakem z Bad Ischl do
Bad Aussee, přeprava zavazadel, příspěvek na výsadbu stromů.
Cena: od 640 eur za osobu
ve dvoulůžkovém pokoji
Informace a rezervace: Salzkammergut Touristik GmbH, Götzstraße 12, 4820 Bad Ischl,
tel.: +43 6132 24000-0
e-mail: rad@salzkammergut.co.at
www.salzkammergut.co.at

FOTO: © LORENZ SIEGHARTSLEITNER

SLUNCI VSTŘÍC VSTAŇTE, DOKUD JEŠTĚ KOHOUT SPÍ, A VYDEJTE SE DO CHLADNÉ HVĚZDNÉ NOCI S ČELOVKOU NA HLAVĚ SMĚREM K NĚKTERÉMU ZE
ZDEJŠÍCH VRCHOLŮ. TA TROCHA NÁMAHY SE VÁM BOHATĚ VRÁTÍ, AŽ BUDETE OBDIVOVAT, JAK VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE PROBOUZÍ SVĚT.

Steyr & Kalkalpen

Steyr, česky Štýr, je půvabné město na soutoku řek Enns a Steyr, které
obývali již staří Římané. Proslavilo jej hlavně nepřeberné množství
historických památek. V jeho těsném sousedství pak leží Národní park
Kalkalpen, místo plné svěží zeleně, jež letos slaví 25. narozeniny.

C

entrum města se vyznačuje bludištěm uliček, v nichž se ukrývá nespočet útulných kavárniček a cukráren, jejichž domy
mají fasády v krásných pastelových barvách. Na náměstí Stadtplatz,
které bývá označováno jako jeden z nejlépe zachovaných souborů městských
budov v německy mluvících zemích,
stojí radnice z 18. století se zvonicí a rokokovou fasádou, gotický dům Bummerlhaus s vysokým štítem ze století patnáctého či řada renesančních domů zdobených sgrafity.
Vedle Bummerlhausu je úzký průchod
do uličky Berggasse vedoucí až k baroknímu zámku Lamberg, který ve svém nitru
ukrývá strážní věž postavenou starými

Římany. V dobovém kostýmu z 19. století
vás zámkem v češtině provede Silvie
Somasgutner, s níž navštívíte překrásný
tapetový pokoj, barokní knihovnu a uslyšíte životní příběh Kateřiny z Lamberga,
pocházející z Čech, která se jako chudá
dívka provdala za bohatého hraběte
z Lamberga. Prohlídku si objednejte na
silvie.somasgutner@atcz-guide.eu.
SVĚTLA LAMP
Ještě kouzelnější než ve dne je Štýr po
setmění. Na procházku nočním městem
se můžete vydat s ponocným či krásnou
ponocnou, kteří vás za zpěvu písně „Alle
meine lieb’n Herrn und Frauen, lasst
Euch sag’n:…“ provedou v typickém
kroji s lucernou a těžkou halapartnou v

ruce. Vystoupají s vámi 228 schodů až na
samý vrchol věže farního kostela s báječným výhledem, kde vám řeknou vše o historii města a dostane se vám od nich i
doporučení, co nesmíte ve městě a okolí
opominout.
A co to je? Třeba Muzeum města Steyr
v rekonstruované historické budově
Innerberger Stadl s novou stálou výstavou o historii a vývoji města a jeho blízkého okolí nebo Muzeum historie práce
(Arbeitswelt) v bývalých továrních a
manufakturních dílnách na břehu řeky
Steyr. Ačkoli je do prosince skutečně daleko, za návštěvu stojí také blízké poutní
místo Christkind s Ježíškovým poštovním úřadem a samozřejmě krásný Národní park Kalkalpen.
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Říká se, že místo, které chcete opravdu
poznat, je nejprve potřeba vidět shora.
V Kalkalpenu k tomu máte několik příležitostí. V nadmořské výšce 1 500 metrů se
nachází vrcholek hory Wasserklotz. Když
na něj vyjdete průsmykem Hengst, zhluboka se nadechněte a rozhlédněte. Pohled
na tisíce a tisíce hektarů smíšených lesů a
na 54 dvoutisícových vrcholů od Ötscheru
po Großer Priel je prostě úchvatný. Impozantní výhled je také z náhorní plošiny
Hohe Nock či z vrcholu Trämpl ve výšce
1 372 metrů, kde můžete obdivovat, jak
vycházející slunce probouzí svět. V nedaleké horské chatě Ebenforstalm si pak
vychutnejte horkou kávu k snídani.
Mimochodem, výjimečnou kuchyni
naleznete v parku na mnoha místech.
V horské chatě Anlaufalm servírují hovězí polévku na zahřátí s kořeněným far-

mářským chlebem či vydatné farmářské
koblihy a ve vesničce Großraming se
dokonce skrývá michelinská restaurace,
jíž vládne šéfkuchař Klemens Schraml.
Park nabízí zhruba 500 kilometrů cyklostezek a tras pro horská kola. Hintergebirgsradweg vybudovaná na trase bývalé
železnice je dlouhá téměř 30 kilometrů a

POHLED NA TISÍCE A TISÍCE HEKTARŮ SMÍŠENÝCH LESŮ
54 DVOUTISÍCOVÝCH VRCHOLŮ JE PROSTĚ ÚCHVATNÝ.
vede různými tunely, údolími a soutěskami, lemovanými četnými přírodními
tůněmi. Anebo vyrazte po stopách dřevorubců a projeďte okouzlující soutěskou
Große Schlucht a pak po staré stezce
Triftsteig podél potoka Großer Bach.

FOTO: © ICONIC-TURN.COM

NAŠE TIPY
✖ Historické budovy jsou unikátní kulisou

pro čilý kulturní život. Jeho vrcholem
každoročně bývá Štýrský hudební festival s koncerty pod širým nebem. Letos
se koná od 21. července do 6. srpna a
zazní na něm slavná opereta Johanna
FOTO: © FRANZ SIEGHARTSLEITNER

Tu pravou nespoutanou divočinu
ovšem najdete na stezce Buchensteig.
Zdobí ji nádherné bučiny, nicméně hlavním pokladem jsou stromy zdejšího pralesa, z nichž ty nejstarší zde rostly ještě
předtím než Kolumbus doplul do Ameriky a jsou na seznamu světového dědictví
UNESCO.

Ke spánku se můžete uložit v nesčetných útulných chatách, na matraci
v táboře anebo naopak jako feudál
v honosné secesní vile Sonnwend
v Mayrwinklu v Roßleithenu, která dnes
slouží jako základna národního parku.

ARCHITEKTURA A PŘÍRODA
HLAVNÍ ŠTÝRSKÉ NÁMĚSTÍ
JE UNIKÁTNÍ PŘEHLÍDKOU
ARCHITEKTONICKÝCH
SLOHŮ OD GOTIKY PŘES
RENESANCI A ROKOKO AŽ
PO 19. STOLETÍ (VLEVO).
HISTORICKÉ SKVOSTY ALE
NAJDETE ROZESETÉ I JINDE
PO MĚSTĚ A ZDEJŠÍ
BAROKNÍ ZÁMEK LAMBERG
JE NAVÍC BĚHEM LÉTA
HLAVNÍM DĚJIŠTĚM
HUDEBNÍHO FESTIVALU
(DOLE). JEN KOUSEK ZA
MĚSTEM UŽ NA VÁS OVŠEM
ČEKÁ DIVOČINA V PARKU
KALKALPEN, KTERÝ ČÍTÁ
21 TISÍC HEKTARŮ. TOULAT
SE JÍM MŮŽETE SAMI ANEBO
V DOPROVODU STRÁŽCE
PARKU (DOLE).

Strausse Netopýr (Die Fledermaus Reloaded) v překvapivé adaptaci. Na festivalu
vystoupí také Janoška Ensemble ze Slovenska. Podrobný program včetně možnosti online nákupu vstupenek najdete
na www.musikfestivalsteyr.at.
✖ Strážci národního parku ho znají jako

nikdo jiný a vy ho můžete poznat v jejich

doprovodu. Společně se můžete vydat i
na vícedenní túru. www.kalkalpen.at/cs
✖ Projděte se tisíc let starým městem Štý-

rem se spoustou historie a příběhů
s audio průvodcem v češtině. Stačí do
mobilu naskenovat QR kód na radnici
a můžete vyrazit! Více informací na
www.steyr-nationalpark.cz.
FOTO: © PETER MAYR
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NABÍDKA DOVOLENÉ

FOTO: © ICONIC-TURN.COM

ŠTÝRSKÉ MOMENTY

Tři dny relaxace v romantické atmosféře
města Steyr. Ponocní města Steyr lákají
k příjemným toulkám historickým městem.
Za zhlédnutí stojí nová stálá expozice
v nedávno rekonstruovaném městském
muzeu, která mapuje historii a vývoj
města a jeho blízkého okolí. Vyrazit lze i na
nákupy v historickém centru či na audio
prohlídku města v češtině.
Nabídka zahrnuje: 2 noci se snídaní ve
3- nebo 4hvězdičkovém hotelu a kartu pro
hosty „Steyr Card“. Ta má platnost jeden

rok a umožňuje vstup do městského
muzea, muzea Arbeitswelt, jízdy lanovkou
Steyrtal Museumsbahn, noční a zážitkové
procházky a prohlídky s audio průvodcem
v češtině.
Cena: od 129 eur za osobu ve dvoulůžkovém pokoji

ZAŽIJTE PŘÍRODU V NÁRODNÍM
PARKU KALKALPEN

Čtyři dny zážitků v národním parku Kalkalpen a příjemné turistiky s nádhernými
panoramatickými výhledy. Objevte nedo-

tčenou divočinu a historické dědictví
v doprovodu správce národního parku a
poznejte přírodní ráj Štýrského regionu tvořený horami, řekami a údolími.
Nabídka zahrnuje: Tři noci se snídaní, turistická mapa, túra se správcem národního
parku, vstup do návštěvnického centra
národního parku, sedák z alpaky.
Cena: od 154,20 eura za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
Rezervace: Žádosti o rezervace v požadovaném termínu zasílejte na adresu
anfrage@steyr-nationalpark.at

PASTVINA VE STÍNU VELIKÁNŮ KALKALPEN NEJSOU JEN HLUBOKÉ LESY A VYSOKÉ HORY, PO JEJICHŽ ÚBOČÍ DO ÚDOLÍ PRUDCE PADAJÍ BYSTŘINY,
ALE TAKÉ PASTVINY. JAKO TŘEBA BLUMAUERALM, NA NIŽ VEDE NENÁROČNÁ STEZKA OD LOVECKÉ CHATY JAGAHÄUSL V ÚDOLÍ BODINGGRABEN
FOTO: © FRANZ

SIEGHARTSLEITNER
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Vitalwelt: dokonalý relax

V

italwelt je sdružení obcí v Horním Rakousku. Jeho centrem
jsou termální lázně Bad Schallerbach se známým lázeňským
komplexem EurothermenResort a dalších šest malebných městeček –
Gallspach, Geboltskirchen, Grieskirchen,
Haag am Hausruck a Wallern. Společně
tvoří pulzující turistický region, jehož
název je zde i programem – vitalita je součástí všech nabídek pro strávení dovolené.

Hledáte-li místo, kde odpočinek a relaxace jsou
tak dokonalé, že už odsud nikdy nebudete chtít
odejít, pak zamiřte do regionu Vitalwelt neboli
Vitálního světa v srdci Horního Rakouska
a užijte si dovolenou, z níž se budete vracet
jako znovuzrození.
FOTO: ROBERT MAYBACH

V PIRÁTSKÉ ZÁTOCE SE
KAŽDOU PŮLHODINU
STRHNE BOUŘE, PŘED
KTEROU VÁS SPASÍ
PLOVOUCÍ OSTROVY.
Velký důraz je všude kladen na pohostinnost. V malých hospůdkách vyhlášených ovocnými mošty a v hostincích se
podávají pochoutky od domácí kuchyně
až po gurmánské delikatesy. K nim se servíruje čerstvě načepované regionální
pivo Grieskirchner z historického rodinného pivovaru, kde se pivo vaří nejméně
od roku 1708.
Před sto lety objevili lidé z Bad Schallerbachu poklad – termální prameny. Už od
roku 1918 tak v městečku fungují sirné
lázně a před pár lety se zdejší dominantou
staly termální lázně EurothermenResort.
Areál je rozdělen na několik částí. Tropicana vás přenese do Středomoří, v němž
nechybějí palmy, obyvatelé moří v obřím
akváriu a nezbytný lahodný koktejl
s barevným deštníčkem. Užijete si tu
vodní masáže, vířivky, solnou a jodo-selénovou lázeň či koupel v sirné jeskyni.
Zdejším klenotem je vesnička AusZeit,
v níž saunování nabývá mnoha nezvyklých podob. Je libo sestoupit do šerých
štol a vychutnat si mystickou atmosféru
u malého plápolajícího ohně v příjemných 75 stupních Celsia? Vystoupat do
koruny stromu a během vyhřívání si užít
nádherný výhled? Anebo dáte přednost
horské chatě z 500 let staré severské
polární borovice s teplotou 85 °C, v níž
saunoví mistři polévají lávové kameny
každou hodinu. Celkem je zde více než
desítka saun, mezi nimiž nechybí teplá
pára s vůní eukalyptu, máty, borovice
horské a jedle či tři různé aroma jeskyně.
Ochladit se pak můžete třeba v nudistickém horském jezeře.
Pokračování na str. 18

ABSOLUTNÍ NIRVÁNA JEDNOU Z ČÁSTÍ
TERMÁLNÍCH LÁZNÍ V BAD SCHALLERBACHU
JE TROPICANA, KTERÁ VÁS PŘENESE
DO STŘEDOMOŘÍ.

18

Dokončení ze str. 17
A až budete mít lenošení dost, stačí se
přesunout o kousek vedle do pirátského
světa Aquapulco, v němž si na své přijdou hlavně děti. Hlavním lákadlem je
pět tobogánů vedoucích z hory Monte
Aquapulco. Strhující jízdy nabízí především Kamikadze – po 42 metrů dlouhé
skluzavce se sklonem až 50 stupňů budete svištět jako střela. Ve zdejší pirátské
zátoce se každou půlhodinu strhne
bouře s mořskými vlnami, před kterými
vás spasí plovoucí ostrovy, a pokud stále
ještě nebudete mít dost adrenalinu,
můžete vyrazit na Changovu dobrodružnou stezku anebo do AquapleX. 5D kina
s pohyblivými sedadly, kde je i vítr a déšť
skutečný. Kompletní přehled atrakcí včet-

ně nabídky dovolené a online koupě vstupenek najdete na www.eurothermen.at.
Vitalwelt ale nejsou jen vodní hrátky.
Užít si tu lze i pěší turistiku, cyklistiku,
jízdu na koni, golf nebo nordic walking.
Region protíná tři sta kilometrů dlouhá
síť značených cyklostezek, mezi kterými
vyniká 69 kilometrů dlouhá Trattnachtalská cyklostezka kolem stejnojmenné
řeky na severu.
LUISENHÖHE - HORA PLNÁ ZÁŽITKŮ
Na hoře Luisenhöhe u města Haag am
Hausruck se snoubí pohyb s požitkem
z přírody a fantastickým výhledem na
celý region Vitalwelt. Lesní outdoor
arenu ocení zejména rodiny s dětmi, pro
něž je tu tříapůlkilometrová „Cesta smyslů“. Jak název napovídá, zapojíte na ní

nejen zrak a sluch, ale také čich, hmat a
chuť. Nechybí bosá stezka, několik optických klamů či sluchový trychtýř. Poslední stanicí je dřevěná rozhledna vysoká
dvaatřicet metrů a pro odvážné a zdatné
je tu lanový park se sedmi různými úrovněmi obtížnosti. Občerstvit se místními
produkty můžete v lesním šenku. Více na
www.luisenhoehe.at.
Klidnější zábava na vás čeká v zoologické zahradě Schmiding, která jako jediná
v Rakousku chová gorily, a ve zdejším
obrovském mořském akváriu se setkáte
se žraloky útesovými, obrovskou mořskou želvou a mnoha dalšími živočichy a
rostlinami, jako jsou sasanky a chrastice.
Navíc tu mají největší průchozí voliéry
pro dravce na světě. www.zooschmiding.at

FOTO: © EUROTHERMENRESORT BAD SCHALLERBAC

NAŠE TIPY
✖ Vitalwelt proslavily jabloňové sady. Jejich plody lze ochutnat v řadě hospůdek,

které nabízejí lahodné regionální speciality, cidery, mošty, ušlechtilé pálenky
a moučníky. A abyste se na dovolenou dobře naladili, můžete si předem rezervovat piknikový koš plný specialit. Nádavkem vám ukážeme nejlepší místa na piknik.

✖ Atraktivní trasy pro nordic walking vedou převážně po lesních pěšinách a lučFOTO: © LINDINGER

RŮZNORODOST AČKOLIV REGION VITALWELT NEPATŘÍ
K NEJVĚTŠÍM, NABÍZÍ VÍCE NEŽ 40 STEZEK PRO PĚŠÍ
TURISTIKU. POKUD SE PO NICH VYDÁTE, ČEKÁ NA VÁS
KRAJINA, KTERÁ VÁS OKOUZLÍ V KAŽDÉM ROČNÍM
OBDOBÍ (DOLE). PRO KONDICI MŮŽETE ZAMÍŘIT NA
SPECIÁLNÍ TRASY PRO NORDIC WALKING (NAHOŘE
VPRAVO) A CESTOU SI MŮŽETE POD ZDEJŠÍMI JABLONĚMI
VYCHUTNAT DOBROTY Z PIKNIKOVÉHO KOŠE (NAHOŘE),
KTERÝ SI MŮŽETE PŘEDEM OBJEDNAT.

ních cestách k vyhlídkovým bodům a oblíbeným místům. Trasy v oblasti
Bewegungs Bad Schallerbach a v Nordic Fitness parku v Geboltskirchenu měří od
dvou do jedenácti kilometrů a liší se svou obtížností. Hole na nordic walking si
můžete zdarma zapůjčit v turistickém informačním centru v Bad Schallerbachu.

✖ Abyste si návštěvu ještě více užili a zároveň i něco ušetřili, můžete využít

návštěvnickou kartu Vitalwelt, která umožňuje získat slevy na více než 25 výletních cílech, jako jsou Zoo a Aquazoo Schmiding nebo prohlídka pivovaru Grieskirchen spojená s ochutnávkou piva. Slevovou karta získáte bezplatně. Seznam slev
a další podrobnosti na www.vitalwelt.cz.

FOTO: © MÜHLLEITNER

FOTO: © OBEROESTERREICH TOURISMUS GMBH ROBERT MAYBACH

NA DVOU KOLECH REGION NABÍZÍ VÍCE NEŽ 300 KILOMETRŮ
ZNAČENÝCH CYKLOSTEZEK, KTERÉ VEDOU PŘEVÁŽNĚ NENÁROČNÝM
TERÉNEM. A POKUD NEMÁTE VLASTNÍ BICYKL NEBO SE S NÍM
NECHCETE DO RAKOUSKA VOZIT, SNADNO SI HO MŮŽETE NA MÍSTĚ
VYPŮJČIT.

NABÍDKA DOVOLENÉ
RODINNÉ DNY
„AQUAPULCO“
VE VITALWELT

Krátká rodinná dovolená v pirátském stylu ve vodním zábavním
parku „Aquapulco“ v termálních
lázních EurothermenResort Bad
Schallerbach. V regionu Vitalwelt
toho můžete zažít a objevit opravdu hodně. S kartou pro návštěvníky získáte četné slevy, například
v zoologické zahradě Schmiding,
která jako jediná v Rakousku
chová gorily.
Nabídka zahrnuje: 2 noci ve vybrané kategorii ubytování se snídaní,
2 vstupy do vodního zábavního
parku „Aquapulco“, slevová karta
pro návštěvníky
Cena: od 297 eur pro 2 dospělé
a 1 dítě

ODPOČIŇTE SI
VE VITALWELT

FOTO: © OBEROESTERREICH TOURISMUS GMBH ROBERT MAYBACH

Odpočiňte si od shonu všedních dní a užijte si tři dny, při
kterých zkombinujete relaxaci
v lázních EurothermenResort
Bad Schallerbach s výlety na
kole.
Nabídka zahrnuje: 2 noci ve
vybrané kategorii ubytování
se snídaní, 2 vstupy do EurothermenResort, zapůjčení kola
Cena: od 133 eur za osobu ve
dvoulůžkovém pokoji.
Informace a rezervace: Tourismusverband Urlaubsregion
Vitalwelt, Promenade 2, 4701
Bad Schallerbach
tel.: +43 7249 420710
e-mail: info@vitalwelt.at
www.vitalwelt.at/cz

