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Místo/pamětihodnosti

Tel.

Otevírací doba

Cena
dospělí

děti

Neuvěřitelná letní dovolená.
Kartu obdržíte ve všech turistických informačních kancelářích v oblasti Salzkammergutu, stejně jako
u mnoha partnerských ubytovacích zařízeních. Všeobecná doba platnosti od 1. května do 31. října, po
celou dobu Vaší dovolené. Zakoupit si ji mohou i domácí obyvatelé s přechodným bydlištěm, platí 21 dní
od data vystavení.

SOMMERCAR
D 2022

Attersee hala

+43 7666 7755

lze rezervovat na obecním úřadě Attersee u jezera Attersee:
attersee.ooe.gv.at

cena na požádání

Lodní plavba po jezeře Attersee

+43 7666 7806

duben - říjen a podle dohody, atterseeschifffahrt.at

tarif dle řádu

+43 664 4036704

celoročně otevřeno, pohled je možný pouze z venku – informace
o prohlídkách na: archeofreunde.at

bezplatný vstup

výstavy, představení v červenci a srpnu,
perspektiven-attersee.at

bezplatný vstup

otevřeno celoročně, pravidelné prohlídky v létě a po dohodě,
oblíbené výletní místo, včelařství, prodej vlastních výrobků –
malé občerstvení, bienenhofattersee.at

bezplatný vstup/
prohlídky za poplatek

Pavilon Pfahlbau a zahrada stylizovaná
do doby kamenné

Umělecký festival „perspektivy“ u jezera Attersee +43 660 8884288
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Frankenmarkt (PSČ 4890) Informace tel. +43 7684 6255, E-Mail: preiner@frankenmarkt.at, attersee-attergau.at
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€ 4,90

Attersee (PSČ 4864) Informace tel. +43 7666 7719-0, E-Mail: info@attersee.at, attersee-attergau.at

salzkammergut.at
visitsalzkammergut

Kartu obdržíte při pobytu od 3 nocí zdarma ve všech partnerských regionech: Attersee-Attergau / Ausseerland-Salzkammergut /
Bad Ischl / Dachstein Salzkammergut / Mondsee-Irrsee / Traunsee-Almtal.

zdarma
pro děti
do 6 let

Muzeum Frankomarchia, zámek Stauff

+43 7684 6255

pouze po tel. dohodě

€ 3,00

Betlém ve farním kostele St. Nikolaus

+43 7684 6296

celoročně, průvodce kostela online na
kirchen-fuehrer.info/frankenmarkt

cena na požádání

Ovoce & smysly (továrna na čokoládu)

+43 7684 20238

pouze po tel. dohodě, fruchtundsinne.at

dle ceníku

Květinářství Bergmoser

+43 7684 6553

pouze po tel. dohodě, blumen-bergmoser.at

dle ceníku

Neukirchen an der Vöckla (PSČ 4872) Informace tel. +43 7682 7106, E-Mail: info@neukirchenandervoeckla.at, neukirchenandervoeckla.at
Skanzen Stehrerhof

+43 7682 7033

1. duben - 31. říjen: denně 10-17 hod., prohlídky na základě
objednávky

€ 4,00

Dětský svět „OBRA“

+43 7682 7105-6

půlka dubna-půlka září: čt-ne a o prázdninách denně 10-18 hod.,
obrakinderland.at

dle ceníku

€ 2,00

Nußdorf (PSČ 4865) Informace tel. +43 7666 7719-49, E-Mail: info.nussdorf@attersee.at, attersee-attergau.at
Dřevěná stezka - tématická cesta

+43 7666 7719-40

celoročně, při sněhu zavřená

bezplatný vstup

Mlýn Reisebauern

+43 7666 7719-40

celoročně – v zimě pouze za příznivého počasí (žádná sněhová
pokrývka), půlka června – půlka září: prohlídky 1x týdně

dobrovolné
příspěvky

Ořechová cesta - tématická cesta

+43 7666 7719-40

celoročně, při sněhu zavřená

bezplatný vstup

St. Georgen-Straß-Berg (PSČ 4880) Informace tel. +43 7666 7719-80, E-Mail: info.attergau@attersee.at, attersee-attergau.at

Z Á Ž I T E K ST E J N Ě
TA K O R I G I N Á L N Í
JAKO N AŠ E
VÝROBKY

DACHSTEIN

Torstein
Mittersp.

Dráha „pump track Kiener“

+43 7667 6269

duben-listopad, denně 9-19 hod., možnost půjčení kol (i helma)
pro děti, kiener.me/pumtrack-kiener-st-georgen

dle ceníku

Alpaka v Attergau

+43 664 73508437

Zažijete mimořádnou túru s nádherným výhledem na pohoří
Höllengebirge. attergau-alpaka.at

cena na požádání

Attergauská vyhlídková věž

+43 7666 7719-80

celoročně přístupné pouze za denního světla a dobrého počasí,
v zimě se sníh neodklízí

dobrovolné
příspěvky

Turistická stezka po stopách Keltů - tématická
cesta

+43 7666 7719-80

celoročně, prohlídky pouze po dohodě, keltenbaumweg.at

dle ceníku

Farní muzeum

+43 699 10229547

květen-říjen, ne 9:30-10:30 hod. nebo po tel. dohodě

€ 3,00

zdarma

Aignerhaus (Mittertennhof)

+43 680 1556465

1. červen - 30. září: prohlídky ve středu od 9:30-11:30 hod.
nebo po tel. dohodě

€ 3,00

zdarma

Dům kultury (výstava keltských hrobů)

+43 680 1556465

celoročně, prohlídky po dohodě

€ 3,00

zdarma

Skleněné údolí – tématická cesta ve Weißenkirchen

+43 7684 6355

celoročně, prohlídky po dohodě

cena na požádání

FREIZI - rekreační centrum St. Georgen

+43 7667 6784

květen-září: denně 9-20 hod., říjen-duben: po-pá 9-24 hod., so
9-21 hod., ne 9-20 hod. koupaliště: květen-září: 9:30- 19 hod.,
dle ceníku
badminton, tenisová hala , fitnes centrum, fotbalové hřiště, sauna,
horolezecká hala.

Horolezecká hala v rekreačním centru

+43 7667 6784

otevírací doba viz. FREIZI
boulderová stěna, lezecká stěna, lanový automat

dle ceníku

Křišťálový a solný svět ve Wildenhagu

+43 7667 807777

út-pá: 10-12 & 14-18 hod., so 10-16 hod. & po tel. dohodě

dle ceníku
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Prohlídky
výrobou

Tip na výlet:
navštivte naší manufakturu.
Prohlídky manufaktury
Vlastnoručně namalovaná keramika
Lahodný požitek v ateliér-kavárně
Manufakturní prodej
Více informací na gmundner.at

4

Vítejte v zimní říši divů
v Salzkammergutu!
Při hrátkách ve sněhu během okamžiku zapomenete na trable všedního dne. Magická sněhová pokrývka, ve slunci se třpytící vrcholky hor se odrážejí na hladině křištálově čistých jezer, příjemné
poklábosení s přátelskými místními obyvateli, sluneční paprsky
zahřejí při procházce v zasněžené krajině, zhluboka se nadechnout
čerstvého horského vzduchu a zapomenout na čas – to je zima v
oblasti Salzkammergut.

Schörfling (PSČ 4861) Informace tel. +43 7666 7719-0, E-Mail: info.schoerfling@attersee.at, attersee-attergau.at

Osm prázdninových regionů se speciálními nabídkami dělá vše pro
to, abyste se cítili dobře při lyžování, běhu na lyžích, skialpinismu,
sáňkování, pěší turistice, bruslení nebo procházkách na sněžnicích
a ještě mnohem více. Jedna věc je jistá: do Salzkammergutu nejedete, abyste byli vítaným hostem, ale abyste se zde cítili jako doma.

Centrum Gustava Klimta

+43 664 8283990

1. květen - 26. říjen otevřeno denně, 10-16 hod.,
klimt-am-attersee.at – změny vyhrazeny

€ 8,00

Galerie Petra Seisera

+43 7662 2261

návštěva po dohodě, galeriezwach.at

vstup zdarma

Vlastenecký dům Schörfling

+43 676 4316371

prohlídky červenec – srpen každou středu od 19 hod. nebo po
tel. dohodě

Časopis Winterauszeit sie můžete bezplatně objednat na
salzkammergut.at

Mlýnská cesta podél řeky Ager

+43 7672 92955

tématická cesta podél řeky Ager

vstup zdarma

Kulturní a kulinářská cesta

+43 7662 3255

tématická cesta s kulturními a kulinářskými zážitky

vstup zdarma

Salzkammergut Tourismus
Salinenplatz 1, 4820 Bad Ischl
Tel. +43 (0)6132 26909-0
info@salzkammergut.at

Seewalchen (PSČ 4863) Informace tel. +43 7666 7719-0, E-Mail: info.schoerfling@attersee.at, attersee-attergau.at

salzkammergut.at

Vila Paulick

+43 7662 2412

prohlídky a akce na web.stránkách: villapaulick.at

Tématická cesta Gustava Klimta

+43 664 8283990

Informace o prohlídkách s průvodcem na internetu:
klimt-am-attersee.at

Cesta „Zeitleistenweg“ – cesta do školy

+43 660 4939729

prohlídka možná pouze zvenku

Partnerské společnosti karty Salzkammergut SommerCard

€ 4,00
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Cena
dospělí

Místo/pamětihodnosti

Tel.

Otevírací doba

Pavilon Pfahlbau a zahrada doby kamenné

+43 660 4939729

otevřeno celoročně, možnost prohlédnutí z venku, informace o
prohlídkách a speciálních dětských akcích na: pfahlbau.at

Lanové centrum Attersee – Haining

+43 699 17660925

dobrodružství jednou jinak, hochseil.at

viz. online obchod

celoroční výstavy, wohnzimmergalerie.net

vstup zdarma

Galerie „S.I.X. Wohnzimmergalerie“ v Litzlberg
Aichergut

+ 43 7662 57203

děti

Místo/pamětihodnosti

Tel.

Otevírací doba

Cena
dospělí

děti

akce po celý rok, aichergut.at

Steinbach (PSČ 4853) Informace tel. +43 7666 7719-60, E-Mail: info.steinbach@attersee.at, attersee-attergau.at
Skanzen „Hausmühle“ & „Holzknechtsölln“

+43 7666 7719-60

půlka června - půlka září, út: od 18 hod. a po dohodě

dobrovolné
příspěvky

Altaussee (PSČ 8992) Informace tel. +43 3622 71643, E-Mail: info.altaussee@ausseerland.at, ausseerland.at

Domek, v němž komponoval Gustav-Mahler

+43 7663 8100

celoročně - přihlášky v hostinci Föttinger, mahler-steinbach.at

dobrovolné
příspěvky

Svět soli Altaussee

+43 6132 200-2400

+43 7666 7719-60

půlka června – půlka září: st od 17:30 hod.,
prohlídky v 18 hod. a po tel. dohodě předem

dobrovolné
příspěvky

1. duben - 2. listopad: prohlídky denně, prosinec - říjen: st 17 hod.
€ 20,00
večerní prohlídky /vstup pro děti od 4 let, salzwelten.at

Panoramatická silnice Loser Altaussee

+43 3622 71315

od konce dubna – do půlky listopadu, loser.at

tarif dle řádu

Stezka umělců ve Weißenbachu

+43 7666 7719-60

celoročně, bezplatný audio průvodce na mobilním telefonu –
aplikace Hearonymus

bezplatný vstup

+43 3622 20501

květen - říjen, altausseeschifffahrt.at

tarif dle řádu

Mozaika Gustava Mahlera a guldova vitrína
v domě „Dorfzentrum“

+43 7666 7719-60

otevřeno celoročně během otevírací doby kulturního centra

bezplatný vstup

Lodní společ. na jezeře Altaussee „1. loď na
solární energii v Rakousku & plavba na
klasické dřevěné loďce“

Pivovar v kovárně

+43 664 5486321

prohlídky dle dohody, bierschmiede.at

cena na požádání

Gradovna

+43 3622 71643

začátek května až konec října

vstup zdarma

Binderův betlém a guldův hrob u pozdně
gotického kostela sv. Andreas

+43 766 3317

celoročně otevřeno

„Mühlbergův mlýn“

+43 3622 71643

otevírací doba dle vývěsky, muehlberg-muehle.at

dobrovolné
příspěvky

Ve švestkovém ráji

+43 7663 20135

trvalá výstava v přírodním parku Attersee – Traunsee, otevřeno
během otevírací doby kult. centra Dorfzentrum

bezplatný vstup

Hostinec a muzeum „Naturhaus Seewiese“

+43 664 3387622

květen - říjen: denně od 11 hod., zavírací den dle vývěsky

vstup zdarma

Vodopád Nixenfall

+43 7666 7719-60

procházka vhodná pro celou rodinu k vodopádu „Nixenfall“

bezplatný vstup

Muzeum literatury & knihkupectví

+43 664 4441069

červenec - září: 10-12 & 14:30-18 hod., říjen - červen: 14:3017 hod., neděle & svátek zavřeno, literaturmuseum.at

tarif dle řádu

Lanový park v Altaussee

+43 3622 71558

červen & září: so & ne 10-17 hod.; červenec & srpen:
denně 10-18 & 10:30 hod., dětská horolezecká cesta (od 7 let),
loser-outdoor.at

€ 30,00

Národopisné dřevorubecké muzeum

Unterach (PSČ 4866) Informace tel. +43 7666 7719-50, E-Mail: info.unterach@attersee.at, attersee-attergau.at

€ 10,00

€ 20,00 /
€ 25,00

Lesní naučná stezka

+43 7666 7719-50

jediný les jedlých kaštanů na severní straně Alp

vstup zdarma

Chráněná krajinná oblast Egelsee

+43 7666 7719-50

slatinné jezero se zajímavou flórou

vstup zdarma

Bad Aussee (PSČ 8990) Informace tel. +43 3622 52323, E-Mail: info.badaussee@ausseerland.at, ausseerland.at

Tématická stezka věnovaná Viktoru Kaplanovi

+43 7666 7719-50

tématická stezka kolem 2 jezer věnovaná Viktoru Kaplanovi
a vodní energii

vstup zdarma

Termální lázně „Narzissen Vital Resort“

+43 3622 55300

celoročně, 9-21 hod., vitalresort.at

tarif dle řádu

Pohádková turistická stezka pro děti

+43 7666 7719-50

rodinná stezka se znázorněním různých pohádek

vstup zdarma
vstup zdarma

12. duben - 5. červenec & 7. září - 31. říjen: út-pá: 10-13 hod., so:
11-17 hod., ne & svátky: 10-13 hod.; 6. červenec-6. září: denně
10-17 hod., badaussee.at/kammerhofmuseum

tarif dle řádu

+43 7666 7719-50

Národopisné muzeum „Kammerhof“

+43 3622 52511-300

Cesta časem v Unterachu

tématická cesta s pohledy na „starý“ Unterach, tehdejší vily
a jejich prominence; po - pá 8-12 a po, út, čt 14-17 hod.

Horolezecká stěna v areálu Freizeitgelände

+43 664 88522039

stěna je vysoká 12 m

tarif dle řádu

Alpská zahrádka

+43 676 83622543

celoročně otevřeno, denně 8-18 hod., neza.at

€ 5,00

Vyhlídka Hochplettspitz

+43 7666 7719-50

překrásný výhled na krajinu

vstup zdarma

Pekárna perníků

+43 3622 52943

návštěva celoročně (bez průvodce), lebkuchen.at

vstup zdarma

+43 664 5603550

informace o galerii a otevírací době najdete na
kunst-am-klimtplatz.at

bezplatný vstup

Projekt „Bertina prázdninová oáza“
(Permakulturgarten)

+43 3622 54245

na jaře a na podzim volný vstup.

vstup zdarma

Muzeum automobilů Lotus

+43 664 2144824

celoročně, nutno ohlásit předem, clublotus.at

tarif dle řádu

Vyhlídka Tressenstein

+43 3622 52323

květen - říjen schůdná

Galerie „umění na klimtově místě“

Vöcklamarkt (PSČ 4870) Informace tel. +43 7682 2655, E-Mail: tourismus.humer@voecklamarkt.oow.gv.at, attersee-attergau.at
Hodinářské muzeum

+43 664 1658312

duben až konec října: so 9-11:30 hod.,
skupiny denně po tel. dohodě

dobrovolné
příspěvky

Weyregg (PSČ 4852) Informace tel. +43 7666 7719-70, E-Mail: info.weyregg@attersee.at, attersee-attergau.at

Bad Mitterndorf (PSČ 8983) Informace tel. +43 3623 2444, E-Mail: info.badmitterndorf@ausseerland.at, ausseerland.at

C.k. domácí muzeum, císařský hostinec

+43 7664 2202

prohlídky během otevírací doby hostince

vstup zdarma

Hvězdárna Gahberg

+43 7662 8297

informace o prohlídkách (i nočních prohlídkách) najdete na
astronomie.at

€ 6,00

Akvárium Attersee u hudebního pavilonu

+43 7664 2255-0,
+43 7666 7719-70

půlka dubna – půlka října

vstup zdarma

Cesta „WasserRoasWeg“ ve Weyreggu

+43 7666 7719-70

vede od akvária ve Weyreggu až k přístavišti Alexenau

vstup zdarma

Alpaka – po stopách božské vlny

+43 664 1619605

dozvíte se mnoho zajímavého ze života lamy alpaky, prohlídky
v ohradě od května do října, informace v obchodě Alpakashop,
see-alpaka.at

€ 7,00

1.800 let letní dovolené – římská výstava ve
Weyreggu ve staré poště

+43 7666 7719-70

stejně jako úřední hodiny obecního úřadu

vstup zdarma

Termální lázně Grimming

+43 3623 21010

celoročně, 8-21 hod., grimming-therme.com

tarif dle řádu

Alpská silnice Tauplitzalm

+43 3623 2264

celoročně sjízdná, alpenstrasse.at

€ 13,00 za
automobil

Vlastivědecká sbírka rodiny Strick

+43 664 2076663

říjen – květen, každé út 10-17 hod.; celoročně dle poptávky

dobrovolné
příspěvky

Koupaliště Bad Mitterndorf

+43 3623 2202

konec května – začátek září: 9:30-19 hod.

tarif dle řádu

Pronájem člunů na přehradě Salza

+43 664 2076663

začátek června – půlka září: po-pá: od 13 hod.; so + ne: od 10 hod.

tarif dle řádu

Naboso park, naučná stezka o stromech &
Kneippův chodník

+43 3623 2444

schůdný - začátek května až konec října

dobrovolné
příspěvky

Gradovna

+43 3623 2444

schůdná - začátek května až konec října

Natura 2000 oblast Ödensee

+43 664 2762794

začátek května - konec října, ráj botaniků a rybářů / průvodce

€ 3,00

€ 5,00

Grundlsee (PSČ 8993) Informace tel. +43 3622 8666, E-Mail: info.grundlsee@ausseerland.at, ausseerland.at
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€ 2,50

Plavba lodí na jezerech Grundlsee – Toplitzsee
„okruh po 3 jezerech“

+43 3622 86044-333

květen - říjen, schifffahrt-grundlsee.at

Jezero Toplitzsee

+43 3622 8666

celoročně, toplitzsee.at

tarif dle řádu

Tauplitz (PSČ 8982) Informace tel. +43 3688 2446, E-Mail: info.tauplitz@ausseerland.at, ausseerland.at
4- sedačková lanovka
(Die Tauplitz Bergbahnen)

+43 3688 2252

25. červen - 11. září za příznivého počasí: 8:30-12 a 13-16:30 hod.,
dietauplitz.com

€ 18,00

€ 11,00

Turistický vláček Tauplitzalm

+43 3688 2316 nebo
+43 3688 2302

červen - září

€ 8,00

€ 5,00

Nikolo muzeum

+43 3688 2110

celoročně v hostinci Thomahof, přihlášky předem

dobrovolné
příspěvky

Tůňka & vodopád

+43 3688 2446

přístupné od května do října

Koupaliště Tauplitz

+43 3623 2202

konec května – začátek září, 9:30-19 hod.

Partnerské společnosti karty Salzkammergut SommerCard

tarif dle řádu
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Místo/pamětihodnosti

Relaxační den
v termálních
lázních

Tel.

Cena
dospělí

Otevírací doba

děti

Bad Ischl (PSČ 4820) Informace tel. +43 6132 27757, E-Mail: office@badischl.at, badischl.at

1 denní
vstupenka do termálních lázní a
saunového světa Relaxium v
Solnohradsku pro jednu osobu € 29,00
Otevřeno denně do 24 h

EurothermenResort Bad Ischl
GmbH & Co KG, Voglhuberstraße 10
4820 Bad Ischl, Tel.: +43(0)6132/204-0
office.badischl@eurothermen.at
www.eurothermen.at

Placený inzerát

Tip
Prˇenocujte v hotelu Royal****S a užijte
si termální a saunový svět denně do
24 hodin včetně.

Císařská vila s císařským parkem

+43 6132 23241

leden – březen: každou středu: 10-16 hod., duben: denně 10-16 hod.,
květen - září.: denně 9:30-17 hod., říjen: denně 10-16 hod., listopad
€ 16,00
zavřeno, adventní víkendy (so a ne) 10-16 hod., kaiservilla.at

€ 7,50

Zámeček Marmorschlössl

+43 6132 24422

půlka května - říjen, otevírací doba viz. císařský park, ooekultur.at

€ 6,00

€ 4,00

Lehárova vila

+43 6132 25476

pravděpodobně zavřeno, otevírací doba a ceny po tel. dohodě,
stadtmuseum.at

tarif dle řádu

Muzeum města Bad Ischl

+43 6132 25476

st 14-19 hod., čt – ne 10-17 hod., po a út zavřeno, únor - březen:
pá - ne: 10-17 hod., listopad zavřeno, stadtmuseum.at

€ 7,50

€ 3,00

Technické muzeum vozidel a letectví

+43 6132 26658

1. duben - 31. říjen: denně 9-18 hod., fahrzeugmuseum.at

€ 10,00

€ 4,00

Kabinová lanovka Katrin

+43 6132 23788

18. prosinec - 27. únor, denně 9-16 hod., 2. duben - 14. listopad,
€ 23,00
denně 9-17 hod., 17. prosinec - 5. březen, denně 9-16 hod. www.
(zima
katrinseilbahn.com Jízda lanovkou se zimní výbavou (lyže, saně
€ 17,00)
atd.) není povolena.

€ 15,00
(zima
€ 10,00)

Prohlídky města s průvodcem

+43 6132 27757

celoročně, ne: 10 hod., st: 16 hod., čt (tématické prohlídky)
16 hod., doba prohlídky 1,5 hod., místo setkání s průvodcem:
Trinkhalle, badischl.at/stadtfuehrung

€ 7,00

zdarma

Termální lázně EurothermenResort
Solná komora

+43 6132 204-0

denně: 9-24 hod., eurothermen.at

€ 21,50

€ 16,00

EurothermenResort sauny „relaxium“

+43 6132 204-0

společná sauna: po – st, pá – ne 11-24 hod., čt 13-24 hod., sauna
pro ženy: čt 9-13 hod., vstup od 16 let, eurothermen.at

€ 29,00

Vila PKS Rothstein

+43 6132 24814

Nejstarší pivní sklep v Bad Ischlu

+43 664 9559389

Místo/pamětihodnosti

Tel.

1. květen, 5. červen, 3. červenec, 7. srpen a 4. září: 11-17 hod.
1. říjen: 17-21 hod., pks.or.at
prohlídky každou středu – neděli v 15 hod., teplota
ve sklepě 12°C – doporučujeme teplé oblečení, casino-keller.at

Otevírací doba

€ 7,00

zdarma

€ 8,00

zdarma

Cena
dospělí

děti

BERGE SEEN TRAIL
WELTERBE SEIT 1997

Neuvěřitelná pěší turistika.

© OÖ Tourismus GmbH / Robert Maybach

“Jenom tam, kde jsi byl pěšky,
jsi opravdu byl.“
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Citát od Johanna Wolfganga Goethe platí v dnešní době
počítačů snad víc, než kdykoliv jindy. Proto: pryč z internetu a
hurá do opravdového života, hurá do přírody. Zbalit si batoh,
zavázat pohorky a vyrazit ven do přírody. Čeká na Vás 35
třpytících se jezer, nekonečná pohoří, útulné horské chaty a
úžasné výhledy. Na cestě „BergeSeen Trail“, která je dlouhá
přes 350 km a lze si ji rozdělit na 23 denních etap, se Vám
oblast Salzkammergut představí z té nejkrásnější stránky.

INFORMACE A BEZPLATNOU MAPU OBDRŽÍTE U
Salzkammergut Tourismus, Salinenplatz 1, A-4820 Bad Ischl
Tel. +43 (0)6132 26909, info@salzkammergut.at
trail.salzkammergut.at

Bad Goisern (PSČ 4822) Informace tel. +43 5 95095-10, Fax +43 5 95095-74, E-Mail: goisern@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at
HAND.WERK.HAUS Salzkammergut

+43 6135 50800

celoročně po - pá od 9-12 hod. a 14-18: hod.,
so 9-12 hod., více o akcích, handwerkhaus.at

€ 3,90

do 18 let
zdarma

Národopisné a etnografické muzeum

+43 676 7487450

1. červen - 15. září: otevírací doba viz web.stránky:
museum-goisern.at

€ 5,00

€ 2,50

Dřevorubecké muzeum

+43 644 5513661

15. červen - 15. září: út - ne 10-12 hod., skupiny po tel. dohodě,
museum-goisern.at

€ 5,00

€ 2,50

Muzeum Anzenaumühle

+43 650 871 0426

7. červen - 13. září: úterý 9-12 hod.
7. červen - 30. srpen, každé 2. úterý: pečení chleba ve mlýně,
další otevírací doba na web.stránkách, museum-goisern.at

tarif dle řádu

Skála „Ewige Wand“ s cestou plnou pověstí

+43 5 95095 10

duben - listopad, dachstein-salzkammergut.at

zdarma

Koupaliště v parku v Bad Goisernu

+43 6135 6062

1. květen - začátek září, denně 9-19 hod., bad-goisern.ooe.gv.at

tarif dle řádu

Turist. a cyklostezka po východním břehu
hallstattského jezera

+43 5 95095 10

z Bad Goisernu do Obertraunu, od dubna do listopadu,
dachstein-salzkammergut.at

zdarma

Nízkolanový park v lázeňském parku

+43 6135 8301

duben - listopad, bad-goisern.ooe.gv.at

zdarma

Dlouhá turitstická cesta „Salzalpensteig“

+43 5 95095 10

tato turistická cesta vede oblastí světového kulturního dědictví
po stopách soli. Jednotlivé etapy zaručují perfektní turistiku.
salzalpensteig.com

zdarma

Obchod s hořčicí ANNAMAX

+43 6135 50723

celoročně út – so 9-14 hod., skupiny od 10 osob po dohodě
předem, senferei.at

cena za prohlídku
dle tarifu

Partnerské společnosti karty Salzkammergut SommerCard
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Místo/pamětihodnosti

Tel.

Pumptrack v ulici Ludwig Wittgensteinsteinstraße +43 6135 8301

Otevírací doba

Cena
dospělí

celoročně sjízdný, s vyjímkou sněhové pokrývky,
bad-goisern.ooe.gv.at

zdarma

děti

Místo/pamětihodnosti

Tel.

Otevírací doba

Cena
dospělí

děti

€ 4,50

€ 3,00

Gosau (PSČ 4824) Informace tel. +43 5 95095-20, Fax +43 5 95095-74, E-Mail: gosau@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at
Skanzen Gosau

+43 5 9509520

prohlídky po tel. dohodě

Túra světovým dědictvím Löckernmoos –
Plankensteinalm

+43 650 6366177

červen-září, každou neděli výjezd výletním vláčkem vč.
prohlídky, denně doprava & prohlídka, rezervace předem nutná, € 36,00
betty-jehle.at

+43 650 6366177

květen – říjen: každé úterý a neděle (červen - září
v neděli prodloužená jízda k salaši Plankensteinalm) výjezd
výletním vláčkem vč. prohlídky, denně doprava & prohlídka rezervace předem nutná, betty-jehle.at

Park zážitků „Pravěký les“

+43 677 61426929

začátek června: pouze o víkendech, červenec - začátek září :
denně 10-18 hod., výhodné rodinné vstupné, pouze za hezkého
počasí, urzeitwald.at

tarif dle řádu

Lanovka Gosaukammbahn-Zwieselalm
(nahoru a dolů)

+43 50 140

půlka května-konec října, denně od 8:15 hod., dachstein.at

tarif dle řádu

Bazén, sauna, solárium

+43 6136 8821-19

bazén denně: (kromě po): 13-20:30 hod., sauna denně (kromě
po): 16-20 hod., středa – sauna pro ženy, červenec & srpen
zavřeno

tarif dle řádu

Karnerův rybník k rybaření

Galerie Jaeg

+43 699 12708412

pondělí-pátek 16-18 hod.

vstup zdarma

Výstava kamenů a zkamenělin Gapp

+43 6136 8753

celoročně otevřeno, po - pá: 8-12 a 15-18 hod., so: 8-12 hod.,
fossilien-gapp.at

vstup zdarma

Dobrodružství na farmě Oberhinteregg s bylinkovou zahradou, farmářským obchodem a Katčinou +43 664 5564026
květinovou kavárnou

Přírodní skvost „Löckernmoos a lom
brusného kamene“

€ 4,00

€ 34,00

zdarma
€ 23,00

€ 18,00

Hallstatt (PSČ 4830) Informace tel. +43 5 95095-30, Fax +43 5 95095-74, E-Mail: hallstatt@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at

Muzeum ve Fürstenstöcklu

+43 6221 7229 nebo
+43 664 4422317

Ebenauská okružní cesta kolem 7 mlýnů a k
impozantnímu vodopádu

+43 6221 7229

Cynyoning soutěskou Strubklamm & Almbachklamm

+43 6221 7236

červen-září: út, čt 10-12 hod., so 14-17 hod. a další prohlídky po
dohodě
částečně pohádková cesta –(místy) schůdná celoročně,
procházky s průvodcem dle dohody
1. květen - 30. říjen, cena vč. výbavy a průvodce

bezplatný vstup
od € 59,00

Faistenau (PSČ 5324) Informace tel. +43 6226 8384-41, E-Mail: faistenau@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com
Lesní lanová dráha Faistenau

+43 664 9764384

červenec & srpen: denně 11-18 hod.; duben - červen: so, ne + svátky
€ 11,00
11-17 hod., září/říjen: so, ne +svátky 12-17 hod. a dle dohody

Medvědí dráha Lidaun

+43 6226 8384-41

květen - říjen (dle sněhové situace)

+43 670 5050495

Přijďte si k nám zarybařit i s dětmi! Rybářské vybavení si lze
zapůjčit. Příprava ryb přímo na místě, otevřeno celoročně,
karners-angelteich.at
pečení chleba, výroba sýrů, včelařství a další speciality, které
si můžete vzít domů; výborné dorty a pralinky od mistrů.
Farmářský obchod a květinová kavárna otevřená od čtvrtka do
soboty od 9 hod.

€ 14,00 / kg

Fuschl am See (PSČ 5330) Informace tel. +43 6226 8384-18, E-Mail: fuschl@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com
Plavba na histor. říčních lodích

+43 6226 8264

Golfový klub Waldhof u salaše Waldhof Alm

+43 6226 8264

Mlýn Rumingmühle – šťastné místo

+43 6226 8384-18

Stezka skřítků

+43 6226 8384-18
+43 6226 8384-18

od půlky dubna do konce října několikrát za den. Plavební řád je
k dostání u turist. kanceláře. Pouze za hezkého počasí.
9ti jamkové golfové hřiště s fantastickým výhledem na jezero
Fuschlsee, chipping- a putting-green, driving range, od půlky
dubna do konce října, golfclub-waldhof.at
červen - září: út odpoledne pečení chleba, pá odpoledne –
domácí svačina, prohlídka mlýnů, domácí vdolky, pofézy, sobota
odpoledne – domácí svačina

podle vývěsky

+43 6134 8280-15

otevřeno celoročně, museum-hallstatt.at

€ 10,00

Svět soli Hallstatt / vyhlídka „Welterbeblick“
(vstupné + lanovka)

+43 6132 200-2400

otevřeno denně, od 9. ledna do 5. února
a 24. + 31. prosince zavřeno, salzwelten.at

tarif dle řádu

Hallstattská lanovka Salzbergbahn / vyhlídka
„Welterbeblick“ (jízda nahoru a dolů)

+43 6132 200-2400

otevřeno denně, od 9. ledna do 5. února
a 24. + 31. prosince zavřeno, salzwelten.at

€ 20,00

Obchod Salzwelten Flagship Store

+43 6132 200-2400

celoročně otevřeno, salzwelten.at

Bylinková zahrádka na cestě Mühlenweg

+43 6132 8298

otevřeno celoročně během otev. doby obchodu,
dachsteinsport.at

vstup zdarma

+43 6134 8279

kostel (bezplatný vstup): celoročně / kostnice: celoročně,
kath.hallstatt.net

€ 1,50

Koupaliště Fuschlseebad – koupání (květen - září),
sauna, fitness centrum (celoročně),
+43 6226 8288
minigolfové a volejbalové hřiště, půjčovna kajaků
a paddleboardů

Plavba po jezeře Hallstättersee

+43 6134 8228

okružní plavby & přívoz k hallstattskému
nádraží, hallstattschifffahrt.at

tarif dle řádu

Muzeum pokojíčků pro panenky v domě
J. Mohra

+43 6224 8900-0

st – ne: 12-17 hod. a dle tel. dohody, rodinná karta: s 1 dítětem
€ 10,20 / s 2 dětmi € 11,90

€ 4,00

Údolí Echerntal v Hallstattu – svědectví doby
ledové

+43 650 6366177

květen – říjen každý pátek, možná i individuální rezervace,
betty-jehle.at

tarif dle řádu

Okružní stezka „Les, voda, zázraky“

+43 6226 8384-71

červen - říjen

zdarma

Prohlídka světového dědictví v Hallstattu
s průvodcem

+43 6226 8384-71

zdarma

+43 5 95095-30

celoročně, hallstatt-guides.at

tarif dle řádu

místo, které zve k pozastavení. návštěva možná kdykoliv,
tématická stezka schůdná celoročně

Katolický kostel a kostnice

€ 10,00

€ 0,50

+43 50 140

1.+ 2. úsek lanovky (na Krippenstein), 3. úsek lanovky (na Gjaid
tarif dle řádu
Alm): více informací: +43 50 140, dachstein-salzkammergut.com

Dachstein – Ledová jeskyně + 1. úsek lanovky

+43 50 140

denně, více informací: +43 50 140, dachstein-salzkammergut.com

tarif dle řádu

Mamutí jeskyně + 1. úsek lanovky

+43 50 140

denně, více informací: +43 50 140, dachstein-salzkammergut.com

tarif dle řádu

Jeskyně Koppenbrüller

+43 50 140

denně, více informací: +43 50 140, dachstein-salzkammergut.com

tarif dle řádu

Výpravy s průvodcem do Dachsteinských jeskyní

+43 50 140

nutné přihlášení předem, dachstein-salzkammergut.com

cena na požádání

Heilbronská okružní cesta na Krippensteinu

+43 50 140

červen - říjen, naučná stezka krasovou oblastí
dachstein-salzkammergut.com

„5fingers“ - pohled z Krippensteinu na světové
dědictví

+43 50 140

ohromující výhled z vyhlídkové plošiny (2100 m n.m.)
dachstein-salzkammergut.com

Koppentalská turistická stezka do Bad Aussee

+43 5 95095 40

duben - listopad, tématická stezka, dachstein-salzkammergut.at

BSFZ Bike Arena a pump track Obertraun

+43 6131 239-0

půlka dubna až říjen, bikearena-obertraun.at

BSFZ Obertraun lezecká stěna

+43 6131 239-0

po - pá: 9-19:30 hod., o víkendu pouze po tel. dohodě nejpozději
v pátek do 15 hod. obertraun.bsfz.at

NAVIA – plavba na dřevěné loďce přes
hallstattské jezero

+43 650 6177165

okružní, linkové a speciální plavby po hallstattském jezeře,
duben - říjen, navia.at
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volný vstup, procházka vhodná pro celou rodinu
červen - září: út (se speciálním bylinkovým vykuřováním) a pá
14-17 hod.
květen – září: denně 10-21:30 hod.; říjen - duben: út - ne 13-21:30
hod., po – zavírací den, st – ženská sauna: 13-17 hod., hned
potom smíšená sanua, červenec/srpen – sauna mimo provoz,
fuschlseebad.at

€ 28,00
bezplatný vstup
zdarma
zdarma
podle vývěsky

Hintersee (PSČ 5324) Informace tel. +43 6226 8384-21, E-Mail: hintersee@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

Obertraun (PSČ 4831) Informace tel. +43 5 95095-40, Fax +43 5 95095-74, E-Mail: obertraun@dachstein-salzkammergut.at, dachstein-salzkammergut.at
Lanovka Dachstein Krippenstein
(jízda nahoru & dolu)

€ 9,00

zdarma

Muzeum světového dědictví Hallstatt

Archeologické vykopávky (obchod se sport.
zbožím Janu)

€ 8,00

Ebenau (PSČ 5323) Informace tel./Fax +43 6226 8384-61, E-Mail: ebenau@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

tarif dle řádu
tarif dle řádu
tarif dle řádu

Kaple Josepha Mohra s tématickou cestou
písničky „Tichá noc“

€ 2,80

(7-15 let)

Hof bei Salzburg (PSČ 5322) Informace tel. +43 6226 8384-21, E-Mail: hof@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com
Zámecká rybárna Fuschlsee

+43 6229 2253 1533

rybí svačina a prodej uzených ryb z jezera Fuschlsee: duben –
listopad, denně (i ve svátek) 8-18 hod., prosinec – březen: po-pá € 10,00 - € 20,00
8-18 hod., so: 8-12 hod., ne a svátky zavřeno

Muzeum „Mühlgrub“

+43 6229 2204-14

prohlídky po tel. dohodě

Kulturní centrum K.U.L.T.

+43 6229 203510

Pivovar Gusswerk - „pivní“ zážitek - více jak 15
domácích bio piv a místní labužnické speciality

+43 6229 39777

Muzeum Sisi v zámečku Fuschl

+43 6229 22531565

#Ploetzhof
Vězení ve starém domě Ploetzhof u potoka
Baderbach

+43 6226 8384-21

kabarety, koncerty, divadelní hry, muzikály a přednášky (např.
fotografování). 25% sleva z běžné ceny s kartou SKG
v prodejnách Raiffeisenbank Hof u Salcburku a na pokladnách
v K.U.L.T., kult-hof.at
gastronomie: po, út, st, čt & ne od 16:30 hod., pá od 13 hod.
prohlídky pivovaru dle dohody - cena vč. malého točeného piva!
Prodej ve firemní prodejně: pondělí - čtvrtek 8-16:30 hod.,
pá 7-13 hod., brauhaus-gusswerk.at
nádherně umístěný zámeček Fuschl byl místem, kde se točil
legendární film o císařovně Sisi; dodnes můžete vedle zámečku
Ladl navštívit „Sisi muzeum“, květen – říjen 10-18 hod.,
schlossfuschlsalzburg.com
V roce 2020 se někdejší věznice i s dalšími místnostmi zrekonstruovala a prostory se zpřístupnily pro návštěvníky muzea,během
návštěvy se dozvíte více o historii městečka Hof bei Salcburk,
duben-říjen denně od 10-18 hod., ploetzhof.com

€ 3,00

€ 1,50

cena vstupného je
variabilní (dle akce)

€ 10,90

zdarma

zdarma

zdarma

Koppl (PSČ 5321) Informace tel. +43 6226 8384-51, E-Mail: koppl@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com
Manro-Classic Auto & Muzeum hudby

+43 664 3572525

listopad-duben: so, ne, po 9:30-17 hod. (vstup), květen-říjen.:
denně kromě středy 9:30-17 hod. (vstup)

Výlet na horu Nockstein

+43 6226 8384-51

umělecká cesta Landart 1042 & kamenné sochy „Vita Salubritas“ zdarma

IGM okruh v Salcburku

+43 6221 7301

více informací a termíny najdete na salzburgring.com

Pumptrack v Kopplu

+43 6226 8384-51

více informací: mountainbikers.at/index.php/de/pumptrack-koppl zdarma

Partnerské společnosti karty Salzkammergut SommerCard

podle vývěsky
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Trasa je dlouhá 630 km a je nutné zdolat 14.500 výškových
metrů. Zavede vás do nejkrásnějších koutů v oblasti
Salzkammergut. Na stezce Salzkammergut BergeSeen eTrail,
která byla zprovozněna v létě 2020, zažijete kouzelnou
atmosféru třpytících se jezer, obklopených horskými velikány.

© Salzkammergut/Katrin Kerschbaumer

NÍ
ET

Nezapomenutelná letní dovolená na eBeiku

etrail.salzkammergut.at

Místo/pamětihodnosti

Tel.

Otevírací doba

Cena
dospělí

děti

Mondsee (PSČ 5310) Informace tel. +43 6232 2270, Fax 2270-22, E-Mail: info@mondsee.at, mondsee.at
Dopravní a železniční muzeum Mondsee

+43 664 75144765

1. květen - 26. říjen: út - ne 10-17 hod., změny vyhrazeny

€ 5,00

Bazilika Sv. Michala

+43 6232 4166-27

přístupná celoročně

€ 1,00

Skanzen a národopisné muzeum

+43 664 75144765

1. květen - 26. říjen: út - ne 10-17 hod., změny vyhrazeny

€ 5,00

€ 3,00

+43 664 75144765

1. květen - 26. říjen: út - ne 10-17 hod., změny vyhrazeny

€ 7,00

Okružní plavby lodí: MS H. Odilo

+43 664 4934684

březen - říjen, na žádost možné celoročně

tarif dle řádu

Okružní plavby lodí: MS Mondseeland

+43 676 6047644

celoročně, změny vyhrazeny

tarif dle řádu

Kolomanův kostel - nejstarší dřevěný kostel
v Rakousku

+43 6232 4166

celoročně

bezplatný vstup

Kostel Panny Marie Pomocné

+43 6232 4166

celoročně

bezplatný vstup

€ 4,00

Oberhofen (PSČ 4894) Informace tel. +43 6213 8215, Fax 8215-4, E-Mail: oberhofen@mondsee.at, oberoesterreich.at/oberhofen
Keltský pahorek

+43 6213 8215

celoročně

bezplatný vstup

Oberwang (PSČ 4882) Informace tel. +43 6233 8217, Fax 8217-4, E-Mail: gemeinde@oberwang.ooe.gv.at, oberoesterreich.at/oberwang
Rodokmeny-ateliér Rosenlechner

+43 6233 8553

od € 8,00

Stezka s inform. stanovišti Konradova kašna a kaple +43 6233 8217

celoročně

bezplatný vstup

Tématická stezka s informacemi o historii Oberwangu +43 6233 8570

celoročně, v zimě se sníh neodklízí

bezplatný vstup

Zell am Moos (PSČ 4893) Informace tel. +43 6234 8215, Fax 8215-4, E-Mail: zellammoos@mondsee.at,, oberoesterreich.at/zell-am-moos
+43 6234 7025

€ 5,00
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Cena
dospělí

Zážitek u řeky Alm – cesta podél řeky Alm

+43 7616 8268

Schůdná od května do října, traunsee-almtal.at

zdarma

děti

Cesta přírodou na vrcholek Gmundnerberg

+43 7612 87181

květen – říjen, naturerlebnisweg-gmundnerberg.at

zdarma

Tématické cesty v Altmünster & Neukirchen

+43 7612 87181

celoročně

zdarma

Eggerův dům v Altmünsteru kulturní centrum

+43 650 8266927 od.
+43 676 814283669

červen - září: neděle 14-17 hod. a po tel. dohodě, eggerhaus.at

€ 5,00

€ 2,50

Heimathaus Neukirchen - lidové umění

+43 664 5022527

1. červen – 28. září: čt & so 14-16:30 hod., poslední vstup
v 16 hod., skupiny po tel. dohodě, heimathaus-viechtau.at

€ 5,00

€ 2,00

Farní kostel s jesličkami od p. Schwanthalera

+43 7612 87130

celoročně: jesličky na objednávku (prohlídky dopoledne)

zdarma

Muzeum šachu v Altmünster

+43 676 7513020

1. květen - 31. říjen., po tel. nebo e-mailové dohodě
(office@schachmuseum.org), schachmuseum.org

€ 6,00

www.windlegernweg Neukirchen

+43 7663 20135

celoročně, windlegernweg.at

zdarma

Josefova cesta – vydat se na pouť

+43 7612 87181

3-denní túra u jezer Traunsee & Attersee, květen – říjen,
josefweg-salzkammergut.at

zdarma

Přírodní park Attersee – Traunsee

+43 7663 20135

celoročně, naturpark-attersee-traunsee.at

zdarma

€ 3,00

Skanzen a kovářské muzeum

+43 7245 250550

květen až říjen, každou 2.-4. sobotu v měsíci od 10-11 hod. nebo
po dohodě, bad-wimsbach.at

€ 8,50

€ 6,50

Tempus – archeologické muzeum

+43 7245 250550

otevírací doba viz. web.stránky nebo po tel. dohodě,
museum-tempus.at

€ 6,50

€ 4,50

Farní kostel v Bad Wimsbach

+43 7245 25729

celoročně

bezplatný

Ebensee am Traunsee (PSČ 4802) Informace tel. +43 6133 8016, fax 8016-870, e-mail: ebensee@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/ebensee

zdarma

© TVB Ausseerland-Salzkammergut / Tom Lamm

Irrsee vlastivěd. dům a zahradní galerie

Otevírací doba

Bad Wimsbach-Neydharting (PSČ 4654) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/bad-wimsbach-neydharting

celoročně, pro skup. a individ.hosty po tel. přihlášce

květen – září po tel. dohodě: po – pá: 9-12 a 14-18 hod.
so 10-14 hod. Zahradní galerie volně přístupná!

Tel.

Altmünster (PSČ 4813) Informace tel. +43 7612 87181, fax 87181-45, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/altmuenster

€ 3,00

Muzeum kůlových staveb a klášterní muzeum

Místo/pamětihodnosti

Muzeum v Ebensee

+43 676 83940778

26. - 30. prosinec & 1. leden - 2. únor: denně 13-17 hod.; letní
otevírací doba na webových stránkách, museum-ebensee.at

€ 6,00

€ 2,00

Kabinová lanovka na Feuerkogel

+43 50 140

18. prosinec - 3. duben, půlka května – konec října 2022: denně
8:30-17 hod. (červnec + srpen do 18 hod.), feuerkogel.info

€ 23,10 € 25,50

€ 13,20 € 18,70

Gasselská krápníková jeskyně

+43 680 1127544

1. květen - 15. září: so, ne, svátky 9-16 hod. (doba chůze: cca 2 3/4
hod.), shuttle bus po dohodě předem možný (+43 680 4446510),
gasselhoehle.at

€ 9,00

€ 5,00

Chráněné krajinné jezerní oblasti Offensee a
Langbathseen

+43 6133 8016

celoročně, ebensee.com

zdarma

Přírodovědné muzeum Solná komora
„Setkání s přírodou“

+43 6133 3218

1. leden - 31. prosinec: po-pá 9-17 hod. (poslední vstup v 16 hod.),
o víkendech viz. web. stránky, naturmuseum.at

€ 8,90 € 9,90

€ 4,90

Motokárová hala

+43 650 7098784

st/čt 17-21 hod.; pá 14-22 hod.; so/ne 13-22 hod.;
svátky 13-21 hod., karthalle.at

€ 13,00

€ 13,00

Štoly - památník koncentračního tábora

+43 6133 5601

1. květen - 14. červen a 16.-30. září: so + ne; 15. červen - 15. září:
€ 6,00
út - ne; 10-17 hod., další prohlídky po domluvě, memorial-ebensee.at

€ 4,00

Muzeum soudobých dějin

+43 6133 5601

říjen - únor: út - pá (zavřeno: 24.-27.12.21; 31.12.-3.1.22, 6.10.1.22); 1. březen - 14. červen: út - so; 15. červen - 30. září: út - ne; € 7,00
vždy 10-17 hod., prohlídky dle dohody, memorial-ebensee.at

€ 4,50

Katolický farní kostel

+43 6133 5263

celoročně, 8-16 hod., 24. prosinec - 2.únor velké jesličky
v kostele pfarre-ebensee.at

vstup zdarma

Fischlham (PSČ 4652) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/Fischlham
Zámek Bernau

+43 676 7833569

celoročně koncerty, schloss-bernau.at

tarif dle řádu

Gmunden (PSČ 4810) Informace tel. +43 7612 74451, fax 71410, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/gmunden
Zámek Weyer - muzeum míšeňského
porcelánu

+43 7612 65018

červenec - srpen: út - pá 10-12 a 14-17:30 hod. a so 10-13 hod.

tarif dle řádu

Plavba po jezeře Traunsee
kolesovým parníkem „Gisela“

+43 7612 66700

půlka května - půlka října dle dohody, červenec – srpen i linková
přeprava! traunseeschifffahrt.at

tarif dle řádu

Muzeum „Kammerhof“ v Gmundenu

+43 7612 794423

st - ne 10-15 hod., museum.gmunden.at

€ 6,00

€ 2,00

+43 7612 78672

celoročně, prohlídky výroby: po-so 10:30/13 hod., červenecsrpen: i v neděli: 10:30/13 hod. mimořádné termíny dle tel. dohody, malování keramiky: po-pá: 9-18 hod., so 9-17 hod., červenecsrpen i v neděli 10-16 hod., přihlášky pro skupiny od 5 osob jsou
nutné, gmundner.at

€ 9,50

zdarma
do 14 let,
tarif dle
řádu

Manufaktura na výrobu
gmundenské keramiky

Partnerské společnosti karty Salzkammergut SommerCard
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Místo/pamětihodnosti

Tel.

Otevírací doba

Cena
dospělí

Traunská / gmundenská tramvaj

+43 7612 795-2000

celoročně, nostalgické jízdy na základě objednávky,
stern-verkehr.at/nostalgiefahrten

tarif dle řádu

Příběhy z dějin

+43 7612 74451

celoročně, traunsee-almtal.at/gmunden

zdarma

Lanovka Grünberg

+43 50 140

začátek dubna – půlka listopadu, otevřeno denně od 9 hod.,
sezónou podmíněná zavírací doba, gruenberg.info

tarif dle řádu

Letní bobová dráha na Grünbergu

+43 50 140

začátek dubna – půlka listopadu, v provoze denně od 10 hod.
sezónou podmíněná zavírací doba, gruenberg.info

tarif dle řádu

Jezerní zámek Ort – symbol Gmundenu

+43 7612 794-400

od Velikonoc do 26. října, 9:30-16:30 hod.

€ 5,00

Cesta v korunách stromů

+43 7612 219 00-0

začátek dubna – půlka listopadu, otevřeno denně od 9:30 hod.,
gruenberg.info

tarif dle řádu

děti

+43 7616 8425

Výzkumné pracoviště Konrada Lorenze

Cena
dospělí

Otevírací doba

St. Konrad (PSČ 4817) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/sankt-konrad
Jezero

+43 7615 8029

květen až září za hezkého počasí 9-20 hod., traunsee-almtal.at

tarif dle řádu

Farní kostel St. Konrad z 14.století

+43 7615 8015

celoročně

vstup zdarma

Stadl-Paura (PSČ 4651) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/stadl-paura
Velikonoce – svátek Všech svatých: 7-19 hod., prohlídky po tel.
dohodě, v zimě vždy v neděli: 9:30-10 hod., paurakirche.at

zdarma

Muzeum říční dopravy

+43 7245 28011-15

1. květen – konec října, ne & svátek 14-16 hod., skupinové
prohlídky na vyžádání, schifferverein.at/museum

€ 5,00

Koňské centrum Stadl-Paura

+43 50 6902 3110

po - pá 8-14 hod, pferde-stadlpaura.at

cena na požádání

Horse Training centrum Hellmayr

+43 664 4622968

út - pá: 9-19 hod., so & ne 9-17 hod., htc-hellmayr.at

prohlídka prohlídka
€ 10,00
€ 6,00

Christophorus dům MIVA

+43 7245 28945

miva.at

zdarma

Indooraction Funnymotion - Play, Jump, Lasertag

+43 650 5210862

st - čt 14-18 hod., pá 14-20 hod.,
so/ne/svátky/prázdniny 9-20 hod., funnymotion.at

tarif dle řádu

dobrovolné vstupné

Tématická cesta u řeky Traun

+43 7245 28011-15

celoročně, schifferverein.at/eroeffnung-traunufer-themenweg

tarif dle řádu

zdarma

€ 6,50

Almsee - hra na dechové nástroje s ozvěnou

+43 7616 8268

konec června - začátek září: st 19:30-20 hod., traunsee-almtal.at

zdarma

Steinbach am Ziehberg (PSČ 4562) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/steinbach

Horská silnice Farrenau/horská chata

+43 7616 8477

začátek května až konec října, hochberghaus.at

automobil € 10,00

Muzeum Kalkofen

+43 664 7614245
+43 664 73997410

otevřen celoročně

+43 7613 3951

otevřeno po – ne: 10-16 hod.; papier.druck@papierwelten.co.at

€ 6,50

€ 4,50

Benediktinský klášter Lambach

+43 7245 21710

9-12 a 13-16 hod., od velikonoční neděle do 31.10.: denně
prohlídka ve 14 hod., skupinové prohlídky po tel. dohodě kdykoliv

€ 10,00

Dílna Neumühle

+43 699 12666974

program kurzů dle web.stránek, werkschule.at

tarif dle řádu

€ 5,00

Dům Thomase Bernharda

+43 7612 47013

návštěva po dohodě předem možná, thomasbernhard.at

tarif dle řádu

1.evropské muzeum „trial“ motorek

+43 699 12905198

telefonická rezervace je vítaná, trialmuseum.at

tarif dle řádu

Pettenbach (PSČ 4643) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/pettenbach
od 12 let
poz€ 5,00
návácí
mladší
prohlídka
děti jsou
€ 7,50
zdarma!

+43 7615 203411

po - so 9:30-18 hod., svátky zavřeno, grueneerde.com

Vlastivěd. muzeum a muzeum písma
„Bartlhaus“ s tiskárenskou dílnou

+43 676 844464401

zač. května až konec říj.: so 14-17 hod.; ne a svátky 10-12 hod. po
tel. dohodě kdykoliv, (tiskárenská dílna + € 1,00), bartlhaus.at

€ 5,00

Zřícenina Seisenburg z 12.století

+43 7586 8155

celoročně, volně přístupná, traunsee-almtal.at

vstup zdarma

Poutní kostel Heiligenleiten & Magdalenaberg

+43 7586 20603

celoročně

vstup zdarma

Lesní a ptačí naučná stezka Holzing

+43 7586 7816

celoročně, holzing.at

vstup zdarma

Kříž míru na Oberkaibling

+43 7586 20603

celoročně

vstup zdarma

Muzeum pivních lahví v hotelu Ranklleiten

+43 699 14133140

ranklleiten.com

cena na požádání

€ 1,00

Pinsdorf (PSČ 4812) Informace tel. +43 7612 74451, fax 71410, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/pinsdorf
+43 664 4520701

vstup pouze po tel.dohodě

€ 9,90

+43 650 9810071

červenec, srpen - nepřetržitě, květen, červen, září, říjen - jen
o víkendech, svátky a prodloužené víkendy: 10-17 hod., skupiny
od 20 osob dle tel. dohody, agrarium.at

€ 14,90

Funtasia – farma speciálně pro děti

+43 664 8418421

otevírací doba na požádání, kindererlebnishof.at

tarif dle řádu

Benediktinský klášter

+43 7241 2216235

skupinové prohlídky: po – čt 9-15 hod., dle tel. dohody

na požádání

Farní kostel s rybářskou kazatelnou

+43 7617 2214

celoročně

zdarma

Historická tématická cesta

+43 7612 74451

celoročně

zdarma

Tématická cesta ArcheKult – archeologické pokla+43 676 7851070
dy z Traunkirchenu

celoročně

zdarma

Muzeum lidové tvořivosti

+43 664 5401364

květen, červen, září, říjen: pá, so, ne 14-17 hod.; červenec,
srpen: čt - ne 14-17 hod., návštěva pro skupiny od 10 osob po
dohodě předem možná kdykoliv

tarif dle řádu

Přírodní památka Johannesberg s
Johannesbergskou kaplí

+43 7617 2214

celoročně

zdarma

Křížová cesta (nejstarší v Solné komoře)

+43 7617 2214

celoročně

zdarma

Ohlsdorf (PSČ 4694) Informace tel. +43 7612 74451, fax 71410, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/ohlsdorf

Zoologické muzeum Solné komory

€ 1,00

Traunkirchen (PSČ 4801) Informace tel. +43 7612 74451, fax 71410, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/traunkirchen

Lambach (PSČ 4650) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/lambach

Svět zelené Země

€ 2,00

Zábavný dino park „Agrarium“

Laakirchen (PSČ 4663) Informace tel. +43 7613 8644-226, fax 8644-42, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/laakirchen
Rakouské muzeum výroby papíru &
muzeum tisku

květen – říjen po tel. dohodě,
ooemuseen.at/museum/126-kalkofenmuseum

€ 2,00

Steinerkirchen an der Traun (PSČ 4652) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at

Gschwandt bei Gmunden (PSČ 4816) Informace tel. +43 7612 74451, fax 71410, e-mail: info@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/gschwandt
Pozdně gotický farní kostel

děti

+43 7245 21710 116

1. listopad - 31. březen, vstup: 10-16 hod. (východ do 17 hod.),
€ 10,00
1. duben - 31. říjen: vstup 9-17 hod. (východ do 19 hod.), wildpark.at
pouze po dohodě, klf.univie.ac.at

Tel.

Barokní kostel „Dreifaltikeitskirche“

Grünau im Almtal (PSČ 4645) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/gruenau-im-almtal
Obora Cumberland Grünau

Místo/pamětihodnosti

tarif dle řádu

Vorchdorf (PSČ 4655) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/vorchdorf
Pivovar zámek Eggenberg

+43 7614 6345

rezervace je možná, schloss-eggenberg.at

€ 11,00 do 20 osob
€ 8,80 od 20 osob

escape-house Vorchdorf

+43 7614 21444 nebo
+43 699 10144887

čt 17-20:30 hod., pá - so 12:30-22:30 hod.,
ne 10:30-20:30 hod., escape-house.at

cena € 20,00/
osobu

Muzeum motocyklů Vorchdorf

+43 664 3572393

květen až říjen denně 10-17 hod., motorradmuseum-vorchdorf.at

€ 9 / ve skupině € 7
prohlídka € 30

Muzeum oblasti Vorchdorf/Kitzmantelfabrik

+43 7614 6555-0 nebo úterý a čtvrtek 13-17 hod., další informace o otevírací době na
+43 676 898655578
požádání, museum-vorchdorf.at

cena na požádání

Hasičské muzeum

+43 664 9987215

otevírací doba dle dohody předem, ff-vorchdorf.at

zdarma

Email muzeum Gertrude Stöhr

+43 7614 6555 nebo
+43 699 11401383

pouze po telefonické rezervaci, traunsee-almtal.at

cena na požádání

SLEVY:

Scharnstein (PSČ 4644) Informace tel. +43 7616 8268, fax 8895, e-mail: almtal@traunsee-almtal.at, traunsee-almtal.at/scharnstein
Muzeum Geyerhammer (muzeum kos)

+43 650 3912720

1. květen - 26. říjen: so, ne, svátky vždy 10-12 & 14-16 hod., každou
1. sobotu v měsíci v 15 hod., kovářská přehlídka, sensenmuseum.at

tarif dle řádu

Dřevorubařské muzeum „Va uns dahoam“

+43 699 81771584

vstup pouze po tel.dohodě, sensenmuseum.at

dobrovolné vstupné

Rakouské muzeum kriminalistiky a četnictva

+43 664 3005677

1. květen - 15. říjen: so, ne, svátky otevřeno po – pá, dodatečně i
za špatného počasí, kriminalmuseum.at

€ 8,00
skupiny
od 15
osob:
€ 6,00

Malé muzeum Zülow ve Viechtwangu

+43 699 10025708

po dohodě předem, traunsee-almtal.at

dobrovolné vstupné

Zřícenina Scharnstein ze 14. století

+43 7615 2255

celoročně, volně přístupná, traunsee-almtal.at

vstup zdarma
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€ 4,00

www.dachstein-salzkammergut.com

www.dachstein.at

Partnerské společnosti karty Salzkammergut SommerCard

www.feuerkogel.info

www.gruenberg.info
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Místo/pamětihodnosti

Tel.

Cena
dospělí

Otevírací doba

děti

St. Gilgen (PSČ 5340) Informace tel. +43 6227 2348, Fax 2348-9, E-Mail: st.gilgen@wolfgangsee.at, wolfgangsee.at

Online Ticket
Jednoduše naskenujte
QR kód
Cíl za každého
počasí!

Pro děti
od 4 let

salzwelten.at

S

TRAUNSEE
OD ROKU 1839

Skutečné zážitky!
Zažít & objevit
jezero Attersee

www.atterseeschifffahrt.at

… bis bald!

Karlhein
· +
z Eder GesmbH · 4810 Gmunden · Austria · Sparkasseg. 3 % 43 7612 66700

Nastup a zpomal!
Vydejte se na „zpomalenou“
vyjížďku po jezeře

www.altausseeschifffahrt.at

Vítejte na palubě!
PRAVIDELNÁ LODNÍ LINKA:

Gmunden – Altmünster – Traunkirchen –
Ebensee a zpět
OD KVĚTNA DO ŘÍJNA PODLE PEVNÉHO
JÍZDNÍHO ŘÁDU

TEMATICKÉ PLAVBY:

Naše lodě jsou místem konání řady netradičních akcí, např. Večeře při svíčkách, Jazz na
lodi, Plavba za Jezerními slavnostmi

CHARTEROVÉ PLAVBY:
Objevte oblast kolem Attersee a
Traunsee po železnici!

www.stern-verkehr.at

PŘEPRAVA OSOB
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Uspořádejte narozeninovou oslavu, svatbu
nebo firemní večírek na lodi

www.traunseeschifffahrt.at

Lanovka Zwölferhornseilbahn

+43 6227 2350

na poptávku, zwoelferhorn.at

dle vývěsky

Poutnická stezka - Falkenstein, „Via Nova“ „St.
Rupert“

+43 6227 2348

St. Gilgen / kláštery Gut Aich - Fürberg - Falkenstein St. Wolfgang, wolfgangsee.at

Muzeum hudebních nástrojů různých národů

+43 6227 8235

celoročně, 1. říjen – konec listopadu dle dohody, hoerart.at

€ 4,00

Evropský klášter – usedlost Aich

+43 6227 2318

prohlídky s průvodcem, klášterní sklep, bylinková zahrádka,
klášterní obchod, kostel. europakloster.com

dle vývěsky

Muzeum malířské kolonie Zinkenbach

+43 6227 20343

18. červen - 9. říjen: denně 14-19 hod., malerkolonie.at

dle vývěsky

Vesnice zvířat - zoologická zahrada

+43 660 7149291

začátek dubna – konec října.: denně 10-18 hod., dorfdertiere.at

dle vývěsky

Abarena – park pro volný čas za
každého počasí

+43 6227 27180

od Velikonoc, o prázdninách denně 10-18 hod., abarena.at

dle vývěsky

Lodní plavba na jezeře Wolfgangsee

+43 662 8884-9700

2. duben - 1. listopad: denně, speciální jízdní řád podle ročního
období, salzburg-bahnen.at

tarif dle řádu

„Příroda a kultura“ - tématická okružní stezka
kolem jezera

+43 6227 2348

start v obci Fürberg/St. Gilgen přes Strobl, St. Wolfgang a zpět
do Fürberg.

Mozartům dům v St. Gilgenu

+43 6227 20242

červen - září: út - ne 10-16 hod., mozarthaus.info

€ 2,50

dle vývěsky

St. Wolfgang (PSČ 5360) Informace tel. +43 6138 8003, Fax 8003-81, E-Mail: st.wolfgang@wolfgangsee.at, wolfgangsee.at
Poutní kostel s oltářem od Michaela Pachera

+43 6138 2321

denně 8-19 hod. (zima: 8-16 hod.), wolfgangsee.at

vstup zdarma

Muzeum loutek

+43 6138 20145

celoročně 11-18 hod., zavírací den, puppenwelt.at

dle vývěsky

Výletní vláček/Schafberg (1783 m)

+43 662 8884-9700

30. duben - 9. říjen: denně, mimořádný jízdní řád během
adventu, salzburg-bahnen.at

€ 43,30

Lodní plavba na jezeře Wolfgangsee

+43 662 8884-9700

2. duben - 1. listopad: denně, speciální jízdní řád podle ročního
období, salzburg-bahnen.at

tarif dle řádu

Poutní kostel na kopečku

+43 6138 8003

celoročně, wolfgangsee.at

Jezero Schwarzensee (okružní turistická stezka)

+43 6138 8003

celoročně, v zimě podle sněhové situace, wolfgangsee.at

Wellness-Alm u jezera Wolfgangsee

+43 6138 20420

denně 10-22 hod., wellnes-alm.at

€ 21,70

dle vývěsky

Strobl (PSČ 5350) Informace tel. +43 6137 7855, Fax 5958, E-Mail: strobl@wolfgangsee.at, wolfgangsee.at
Vlastivědné muzeum Lipphaus v Abersee

+43 6137 7855

1. červen - 30. září, otevřeno pouze v sobotu a neděli,
wolfgangsee.at

€ 4,00

Jezerní promenáda s kulturou

+43 6137 7855

celoročně; bronzové plastiky sochařky prof. Evy Marie
Mazzuccové, wolfgangsee.at

vstup zdarma

Deutschvilla

+43 6132 2768-9

umělec. výstavy, wolfgangsee.at

dle vývěsky

Silnice na Postalm

+43 6137 7330

celoročně, postalm.at

dle vývěsky

Letní bobová dráha

+43 6137 7085

květen - říjen: za hezkého počasí, mimosezóna: 10-18 hod.,
hl. sezóna: 10-19 hod., rodelnamsee.at

rodinná vstupenka

Obora, včelí naučná stezka a areál s lanovými
překážkami „Kleefeld“

+43 6137 7383

celoročně, kleefeld.at

vstup zdarma

Lodní plavba na jezeře Wolfgangsee

+43 662 8884-9700

2. duben - 1. listopad: denně, speciální jízdní řád podle ročního
období, salzburg-bahnen.at

tarif dle řádu

Blinklingmoos a vysokohorské rašeliniště

+43 6137 7855

celoročně, wolfgangsee.at

vstup zdarma

Panoramatická cesta Bürglstein

+43 6137 7855

celoročně, wolfgangsee.at

vstup zdarma

do 10 let
zdarma
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