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Pokladu, který máme pod nosem, si často nevšimneme, a tak je to občas i se 
Salzkammergutem, zeleno-modrým regionem v Horním Rakousku, kousek od hranic 

s Českou republikou. Salzkammergut je obehnaný Alpami a posetý více než 
70 ledovcovými jezery. Místní k regionu přistupují s citem a hrdostí a rozvíjejí ho tak, 
aby ho chránili a zvelebovali. Okolí jezer zůstává přírodní, stále více farem získává 

certifikát bio, kopce a údolí jsou prohlašovány za chráněné oblasti a rezervace. 
Po několika cestách do Salzkammergutu, které jsme s redakcí během přípravy letního 

speciálu absolvovali, jsme ale nepoznali jen samotný region, ale i hornorakouskou 
náturu – setkali jsme se se spoustou upřímných, přímých lidí, skromných a pilných, kteří 

ke své rodné hroudě chovají skutečnou úctu a respekt. A o čem je cestování,  
ne-li o lidech? V Salzkammergutu jich potkáte mnoho – rybáře na křišťálově čistých 
jezerech, sečtené průvodce v historických jádrech města, malíře keramiky, opálené 
farmáře, zanícené včelaře, mlynáře, designéry, krejčí a spoustu dalších, kteří tvoří 

unikátní charakter Salzkammergutu. Léto je jako stvořené k tomu, abyste je poznali 
i Vy – ať už pěšky, na kole nebo na lodi… Šťastnou cestu!

Hana Šinaľová
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Salzkammergut
Alpský region Horního Rakouska s křišťálově čistými jezery, vysokými horami,  

bohatou sítí lanových drah a poklidným životem s ohledem na tradice,  
které se zde předávají z generace na generaci.  
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Attersee-Attergau 
U Attersee život nespěchá. Odvíjí se pomalu a nenásilně, tak klidně, jak se vlní hladina tohoto 

obrovského ledovcového jezera. U ranní lekce jógy na paddelboardech se jezero pod 
paprsky ranního slunce leskne jako křišťál a u večeře, kterou si místní i návštěvníci vychutnávají 

v restauracích na jeho březích, se zbarvuje do zlatavých odstínů. Attersee je ztělesněním 
Sommerfrische – odpočinku, koupání, plachtění a třešničky na dortu – pořádné dávky umění.  
Kdysi zde své Sommerfrische trávil i Gustav Klimt, jehož centrum se zahradou dnes navštěvují 

všichni milovníci vizuálního umění. 

Nahoře zleva: Půjčovna elektročlunů v Attersee 
am Attersee; tradiční rakouská pochoutka – 

vepřové s knedlíkem a fialovým zelím
Dole zleva: Vyhlídková věž; exponáty v galerii 

současného umění u Attersee 
Naproti: Molo na jezeře Attersee
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Nahoře: Historická budova 
galerie moderního umění 
je v příjemném kontrastu 
s uměleckými díly, které se zde 
vystavují
Dole: Exponát v galerii 
moderního umění u Attersee

Nejslavnější obraz  
Gustava Klimta Polibek
Dole vlevo: Odborný výklad  
v Centru Gustava Klimta
Dole vpravo: Extravagantní letní oděv  
Gustava Klimta, ve kterém chodíval  
do hor i na plavby lodí

Sommerfrische Gustava Klimta 
U Atterského jezera trávil rok co rok léto i Gustav Klimt, 
který tady namaloval čtyřicet šest obrazů. Možná i proto 
zde vládne kromě tradiční atmosféry Sommerfrische 
i jakýsi umělecký duch, který se vznáší jako opar všude 
kolem jezera. Člověk má téměř chuť koupit si plátno a bar-
vy a něco si taky namalovat, nebo tu nádheru alespoň 
opsat do deníku. Magická atmosféra kolem dvacet jedna 
kilometrů dlouhého jezera musela svést i malíře Gustava 
Klimta, jenž trávil čas během roku převážně ve Vídni. 
Na obrazech, kde zachycuje kombinaci světla a vln na hla-
dině jezera, často využívá desítky odstínů barev. Kromě 
jezera ho však přitahovaly i okolní hory, po kterých se často 
procházel v ikonickém dlouhém modrém oděvu, který je 
dnes vystaven v moderním centru u Attersee, věnovanému 
výhradně tomuto malíři. Jeho smysly omámily i květy 
všech barev, které jsou ústředním motivem většiny jeho 
obrazů z Attersee. V zahradě Gustav Klimt Zentrum 
(klimt-am-attersee.at/cs) si dokonce můžete prohlédnout 
jeho obrazy v původní 3D verzi – centrum vysadilo malé 
orámované zahrady dle Klimtových obrazů s květy přesně 
dle rozložení na plátně. 

V galerii moderniho umeni  
Umělecký duch Attersee ovšem nežije jen z dob před-
válečných. Díky mladé galeristce, která se k Atterské-
mu jezeru přestěhovala z Vídně a přinesla s sebou 
ducha současného umění, zde vznikla Galerie Petra 
Seiser (galeriepetraseiser.at), kde se umění nejen vy-
stavuje, ale i prodává. Galerie ale není tradičně moder-
nistická. Je spíše spojením starobylého a moderního. 
Sídlí totiž v krásné vile na břehu jezera. Zelenou zahra-
du s posekaným trávníkem a hustými stromy zdobí 
moderní sochy a přes svah pod vilou dohlédnete až 
na nádherně modré jezero. V útulném interiéru se 
můžete podívat na výstavu tvorby současných, zejmé-
na rakouských umělců nejen z regionu, ale i z jiných 
částí země. Vystavená díla jsou obvykle určená na pro-
dej. Galerie se snaží podporovat i začínající umělce 
a nebojí se experimentovat, proto během návštěvy 
povolte uzdu fantazii a zapomeňte na umělecké kon-
vence. Výstavy v galerii se často obměňují, ty aktuální 
si návštěvníci mohou ověřit na webové stránce galerie. 
V červnu a červenci je galerie otevřená v pátek a sobo-
tu od 11:00 do 15:00. Pro návštěvu mimo této doby je 
nutná telefonická domluva.

vpravo: Ředitelka 
galerie moderního  

umění u Attersee  
Petra Seiserová
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Ranni lekce jogy na jezere 
U Attersee se léto tráví stylově. Na mírných svazích 
kolem třetího největšího jezera v Rakousku s rozlohou 
46,7 km² stojí několik zrekonstruovaných dobových 
vil. Některé z nich jsou privátní, v jiných se mohou 
ubytovat i návštěvníci. Jednou z nich je i Vila Weiss 
(villaweiss.at). Kdysi lovecká vilka je dnes pečlivě 
zrekonstruovaná zvenku a zevnitř a ze zahrady před 
předními okny je dechberoucí výhled na Attersee. 
Voda v něm je tak průzračná, že ji mají v oblibě i potá-
pěči, kterým v zimě poskytuje viditelnost až na 25 
metrů. Přes zelený trávník vily, po kamenných scho-
dech a přes asfaltovou silnici se dostanete na malou 
soukromou pláž, kde se v létě schází instruktorka jógy 
na paddleboardech se svými cvičenci. Velké množství 
pláží, na které kolem jezera narazíte, je soukromých, 
ale Attersee i přesto nabízí spoustu možností ke kou-
pání i na travnatých veřejných plážích. I ty soukromé 
jsou však občas přístupné, třeba na ranní lekci jógy 
přímo na jezeře. Na poklidně se vlnící hladině, s vý-
hledem na vycházející slunce a siluety hor, se zde 
nadšenci jógy příjemně protáhnou a pokud mají chuť, 
mohou se po lekci v průzračné vodě i trochu zchladit. 
Po osvěžujícím letním ránu si pak do Vily Weiss mo-
hou zajít na snídani, i když zde nejsou ubytováni. 
Dobové interiéry a výborné jídlo rozhodně stojí 
i za krátkou návštěvu.

Informace o letních rozvrzích jógy na paddle
boardech s jednotlivými instruktory včetně Gabriele, 
která vyučovala nás, najdete v sekci sportovní aktivity 
na stránce attersee-attergau.salzkammergut.at.

Nahoře: Zrekonstruovaná  
Vila Weiss s výhledem na Attersee
Dole zleva: Lekce jógy 
na paddleboardech; instruktorka 
jógy na paddleboardech Gabriele 
Peslová; nová loděnice na Attersee 

Nad zemi a pod vodou  
Pokud jóga není to pravé pro vás a spíše preferujete 
adrenalin, pak si udělejte výlet do lanového parku 
Hochseil u vesnice Seewalchen am Atterssee. Mezi 
lesy a jezerem, na zelené louce s výhledem na hory 
a modrou hladinu, vás zde bude čekat spousta adrena-
linových překážek. Které se rozhodnete zdolat, je jen 
na vás. Stačí si nasadit přilbu, pořádně se jistit a zaho-
dit za hlavu strach z výšek. Park je otevřen celoročně, 
ale návštěvu si je nutné domluvit předem (hochseil.at). 
Další možností, jak u Attersee strávit odpoledne, je 
návštěva vodopádu Nixenfall. Nenáročný výlet vhod-
ný i pro děti vás zavede k magickému místu, u kterého 
údajně žije i vodní víla. Túra dlouhá asi hodinu a čtvrt 
vede přes terén s příjemným převýšením 120 metrů 
a má jen něco přes  5,5 km. Za lesní návštěvu stojí 
i naučná stezka Kaštanový les, která začíná v centru 
Unterachu. Přes idylický les se dostanete až do cíle 
stezky, k Jubilejnímu stromu, který zde vysadili 
v roce 1908 u příležitosti 60. výročí vlády Františka 
Josefa. Skvělé podmínky na dobrodružné výpravy mají 
na Attersee i potápěči. Na dně tohoto průzračného 
jezera totiž leží předměty patřící civilizacím starým víc 
než 6 000 let. Vzácné podvodní nálezy v Attersee jsou 
dokonce zapsány i na seznam UNESCO. Na břehu 
jezera pak najdete pavilony s informacemi o stavbách 
na kůlech, které kdysi stály nad hladinou jezera,  
i o předmětech, které potápěči pozorují pod vodou.

Nahoře: Lanový park Hochseil
Dole zleva: Adrenalinová 
houpačka v lanovém parku; 
instruktorka předvádí 
bezpečné zdolávání překážek
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Attergauska rozhledna 
V Attergau na vrchu Lichtenberg stojí moderní kovo-
vodřevěná konstrukce vyhlídky, ze které je za slunné-
ho dne vidět na celou Solnou komoru. V lesích kolem 
vyhlídky je spousta tras na pěší túry nebo na výlety 
na kolech po mírně zvlněných kopcích, které vás zave-
dou do malých vesniček i do tradičních gasthofů, kde 
si můžete po dni v sedle pochutnat na rakouských 
specialitách a dobrém pivu. 

Pokud budete chtít vyjít až na vrchol vyhlídky, bude-
te muset zdolat 208 schodů a 36 výškových metrů. 
Námaha ale rozhodně stojí za to. Z nejvyššího patra 
dohlédnete až na Traunstein, pohoří Höllengebirge, 
jezero Attersee, Dachstein a mnoho dalšího. Vstup 
na rozhlednu je zdarma, ale v zimě se neudržuje, takže 
nejvhodnější doba na návštěvu je od května do září, 
v případě dobrého počasí i v dubnu a říjnu. 

Kousek od vyhlídky, asi kilometr od obce Attersee 
am Attersee stojí výjimečné včelařství. Je zde farmář-
ská prodejna i kavárna, takže si tady opatříte suvenýry 
té nejvyšší kvality. Pokud máte navíc zájem porozumět 
životu možná nejužitečnějšího hmyzu na světě, může-
te se nechat poučit během komentované prohlídky 
nebo si projít 1,5 kilometru dlouhou naučnou stezku 
s 30 informačními tabulemi rozmístěnými po celé 
stezce. Dozvíte se mnoho informací o domácích vče-
lách a jejich produktech (prodejna otevřena ve středu 
až pátek 10:00 – 18:00, v sobotu 9:00 – 18:00;  
bienenhofattersee.at). A když už bude túr a prohlídek  
až až, můžete si odpočinout na lodi na jezeře  
(atterseeschifffahrt.at). Barva hladiny vás bude neúnav-
ně přesvědčovat, že jste v Karibiku, i když budete „jen“ 
u sousedů v Rakousku. 

Výhled z Attergauské 
rozhledny na jezero  
Attersee

Nahoře: Kaple Gahberg  
pod Mléčnou dráhou
vlevo: Hvězdná obloha  
nad Attersee za jasné noci

Park nocni oblohy 
Světelné znečištění je stále vážnější problém nejen 
v největších světových metropolích, ale prakticky 
v každém menším městě. Spousta z nás již ani neví, 
co znamená pojem „hvězdami posetá obloha“. 
Obyvatelé vesnic kolem Attersee to ale ví moc 
dobře. Jezero a jeho okolí, celkem asi 106 km2, totiž 
zastřešuje první rakouský hvězdný park. Přírodní 
park AtterseeTraunsee byl za park noční oblohy 
vyhlášen teprve v dubnu 2021. Na jeho území leží 
i Gahbergova observatoř, která se věnuje celé astro-
nomické oblasti Salzkammergutu. Na pozorování 
hvězdné oblohy jsou zde skutečně jedny z nejlep-
ších podmínek v celé Evropě. Světelné znečištění je 
tady minimální a úkazy, které návštěvníci pozorují 
na obloze, se za příznivých podmínek nádherně 
odráží i na hladině jezera. U Attersee se tedy na pik-
nik nechodí jen odpoledne, ale i v noci. Noční život 
zde má totiž zcela jiný charakter než v jiných let-
ních destinacích. Je tichý, klidný a nádherně osvět-
lený přírodním divadlem s výhledem až na 6 000 
hvězd. Obloha se zde i skvěle fotografuje. Natur-
park Attersee-Traunsee nabízí i noční komento-
vané prohlídky, které se zabývají celou filosofií 
přírodního i umělého světla, mystikou Měsíce 
a hvězd a dalšími fascinujícími výjevy noční 
 oblohy. Na komentované prohlídce se podíváte 
doslova na noční kino – na „film“, který bude  
právě obloha promítat. Prohlídky se konají vždy 
kolem  úplňku v závislosti na počasí a oblačnosti  
(naturpark-attersee-traunsee.at).
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P U S Ť T E  S E  D O   T O H O Dalsi tipy na vylety
Villa Paulick  
Historická letní vila v See
walchen am Attersee je 
památkově chráněná bu
dova z roku 1877.  Hosté 
penzionu mají k dispozici 
obrovský trávník, loděnici 
i mola vhodná ke kou
pání. Na terase se koná 
spousta zajímavých akcí, 
včetně svateb a večírků. 
Hosté jsou ubytováni 
v pokojích zařízených 
ve stylu začátku 20. stole
tí. Nemálo času zde trávil 
i Gustav Klimt se svou 
přítelkyní Emilií Flögeo
vou. O historii penzionu 
se toho nejvíce dozvíte 
na komentované prohlíd
ce (villapaulick.at). 

Přírodní rezervace 
Egelsee 
Okolí Egelsee je plné 
vřesovišť s unikátní flórou. 
Od roku 1965 je tato 
oblast vyhlášena za chrá
něnou rezervaci. Egelsee 
je malé jezírko obklopené 
bahništi a kostřavami. 
Po rezervaci se můžete 
projít třeba po 4,5 km 
dlouhé trase, která začíná 
u kostela v Unterachu 
a přes kaštanový les vede 
až k Egelsee. Kromě 
spousty jiných rostlin zde 
narazíte na šest druhů 
masožravých rostlin 
a dvanáct druhů orchidejí 
(attersee-attergau.salz-
kammergut.at).

Lodni doprava na Attersee 
Kromě tradičních vyhlídkových plaveb po jezeře nabízí lodní společnost na Atter
see i speciální tematické plavby. Děti nadchne pirátská loď a ekologicky smýšlející 
návštěvníky zase kombinovaná lodní a železniční doprava v nostalgickém vlaku z roku 
1913. Na lodi si můžete zorganizovat i vlastní párty nebo si zde obnovit svatební sliby. 
Třešničkou na dortu je nabídka ranních plaveb se snídaní nebo netradiční noční plavba 
s astroložkou Gerdou Rogersovou, která vám vysvětlí, proč bylo Attersee vyhlášeno 
za park noční oblohy. Více informací včetně lodního pořádku a ceníku najdete  
na atterseeschifffahrt.at.

TOP-AUSFLUGSZIELE
Attersee - Attergau

2021/2022

ENTDECKEN, STAUNEN, 

ERLEBEN!365 TAGE IM
 JAHR

Bienenhof Attersee Kelten.Baum.WegBierschmiedeAbenteuer Pfahlbau
Ein honigsüsser Erlebnisplatz im Salzkammergut reise in die vergangenheitWir hämmern den Geschmack ins Bier!Die prähistorischen Siedlungsreste

Beliebt bei jung & alt ist der Bienenhof Attersee mit seinen Lehrpfaden, 
speziellen Führungen und einem eigenen Hofladen inklusive Café 
Ambrosius.

Der Themen- und Erlebnisweg am Koglberg widmet sich den Menschen der 
eisenzeitlichen Latènekultur, die ca. 450 v. Chr. in unserer Region blühte. 

Erleben Sie authentisches Brauhandwerk und spüren
Sie die Leidenschaft des Brauers.

Die Pfahlbauten sind das 9. UNESCO-Welterbe in Österreich. 
Sie gehören in ihrer einzigartigen historischen und kulturellen 
Bedeutung zum gemeinsamen Gedächtnis aller Völker der Erde.

Etwa 1 km von der Ortschaft Attersee am Attersee entfernt liegt der BIENEN-
HOF ATTERSEE. Auf seinen 1,5 km langen Lehrpfaden lassen sich die Bienen 
auf drei Bieneninseln aus nächster Nähe beobachten. Viele Informationen über 
die heimische Honigbiene und ihre Produkte erfährt man bei den insgesamt 30 
Lehrtafeln entlang der Pfade. Abschluss ist der Besuch im eigenen Hofladen, 
wo es herrlich nach Bienenprodukten duftet und freundliche Mitarbeiter kleine 
Snacks und Getränke servieren.

An neun Erlebnisstationen erfahren Sie Geschichten von Salz und Eisen, von 
Bauern und Handwerkern, vom Arbeiten und Feiern unserer Vorfahren. Ein 
„original“ Keltenhaus und der große „Keltenspielplatz“ sind die Highlights am 
Kelten.Baum.Weg. Mächtige Baumalleen und Kraftplätze sind nicht nur Kulis-
se, sie geben auch uralte Geheimnisse preis. 

Tauchen Sie ein in die vielfältige Welt des Bieres - genussvoll bei regiona-
len Schmankerl mit passender Bierbegleitung in der gemütlichen Braustub’n 
oder inspirierend bei einer spannenden Brauereiführung inkl. Bierverkos-
tung der mehrfach ausgezeichneten Spezialitäten. Im angeschlossenen 
Gschäft’l erhalten Sie bierige Souvenirs und natürlich alle Biere auch zum 
Mitnehmen. Inspiration für den Markennamen war ürigens der Groß-
vater vom Bierschmied, einst Schmied in Steinbach sowie das Schmiede-
handwerk selbst, das wohl wie kein anderes für kraft- und charaktervolle  
Eigenschaften steht.

Erleben Sie eine spannende Zeitreise in die Steinzeit - ein Erlebnis für die gan-
ze Familie! Sie werden 6000 Jahre alte Funde, wie hölzerne Pfähle, Steinbeile, 
Haselnüsse und Feuersteinwerkzeuge hautnah erleben. Oder erfahren Sie, wie 
Feuersteinmesser oder Dolche gefertigt werden, wie sie auch Ötzi bei sich ge-
tragen hat. Sie werden überrascht sein, wenn sie hören, was sich vor 5000 bis 
6000 Jahren am Attersee abgespielt hat und welche Rolle der Attersee für die 
Bewohner der Pfahlbauten spielte. 

Kontakt
Bienenhof Attersee
Neuhofen 5, 4864 Attersee am Attersee
Tel.: +43 (0)7666 20845
hof@BienenhofAttersee.at
www.BienenhofAttersee.at
Facebook: BienenhofAttersee
Instagram: BienenhofAttersee

Café- und Laden-Öffnungszeiten finden 
Sie auf unserer Website und auf Facebook

Gruppenführungen und Veranstaltungen gerne 
nach Vereinbarung möglich.
Preisinformationen auf Anfrage!

Der Themenweg befindet sich am Koglberg ca. 2 km 
von St. Georgen i. Att.

Kontakt
Informationsbüro Attergau - 
St.Georgen/Straß/Berg
Attergaustraße 63, 4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: +43 7666 7719 80
info.attergau@attersee.at, www.keltenbaumweg.at 

Öffnungszeiten
Mai - September
Oktober - April je nach Witterung 
keine Schneeräumung

Führungen am Kelten.Baum.Weg buchbar von Mai bis Oktober.

Kontakt
Bierschmiede 
Seefeld 56, 4853 Steinbach am Attersee
Mobil: +43 (0)664 5486321
office@bierschmiede.at
www.bierschmiede.at
www.facebook.com/bierschmiede.at
Öffnungszeiten Braustub’n:
März bis Dez.: Do – Sa ab 17:00 Uhr
Juli/Aug.: zusätzlich Mi ab 17:00 Uhr
Jän./Feb.: geschlossen
s’Gschäft’l:
Mai bis Sep.: Do – Fr 15:00 – 18:00 Uhr 
Sa 10:00 – 12:00 Uhr
Okt bis Dez. und März bis April 
Fr 15:00 – 18:00, Sa 10:00 – 12:00 Uhr / Jän./Feb.: geschlossen

Kontakt
ABENTEUER PFAHLBAU am ATTERSEE
Agerbrücke / Promenade
4863 Seewalchen am Attersee
Tel.: +43 (0)660 4939729 
info@pfahlbau.at
www.pfahlbau.at
www.facebook.com/PfahlbauamAttersee

Öffnungszeiten
Die Pfahlbau-Pavillons in Seewalchen 
und Attersee sind ganzjährig zu 
besichtigen. Termine für Zeitreisen und 
Themenvermittlungen in den Pavillons 
finden sie auf: www.pfahlbau.at

Attersee Schifffahrt Atterseebahn
Wir verbinden Menschen mit den TOP-Erlebnissen. einsteigen, erleben und entdecken!

Komm an Bord, entschleunige, entdecke, kombiniere & genieße das  
türkisblaue Meer des Salzkammergutes mit unserer Künstlerflotte, welche 
den weltberühmten Gustav Klimt, Gustav Mahler und Christian Ludwig  
Attersee gewidmet ist.

Auf schmaler Spur durch den 
Attergau und direkt zum Attersee.

KOMM AN BORD und ENTDECKE die Faszination Attersee mit seinem atem-
beraubenden Farbenspiel und traumhafter Umgebung.
ENTSCHLEUNIGE an Bord bei einzigartigem Blick auf die imposanten Som-
mervillen und auf die Natur. GENIESSE unsere köstlichen regionalen Schman-
kerl wie zum Beispiel ein geräuchertes Attersee-Forellenfilet, eine herzhafte 
Wanderjause, ein Feinschmecker-Frühstück, süße Verführungen wie das Klimt-
Törtchen der Konditorei Ottet oder kühle Erfrischungen wie das Bier der Bier-
schmiede in Steinbach. 
KOMBINIERE eine Schifffahrt oder eine Bahnfahrt mit unserem Wanderpro-
gramm oder den Top-Ausflugszielen.

Stressfrei von Vöcklamarkt nach Attersee ohne Stau oder Parkplatzsuche mit 
der Atterseebahn direkt zum Badevergnügen, zum Verweilen an das Seeufer 
oder zur Schiffsanlegestelle.  Wobei schon die Fahrt mit den zahlreichen Erleb-
nisangeboten zum einzigartigen Vergnügen werden kann: Speziell für Kinder 
beim „Kinderspaß mit Bahn & Schiff“ oder dem „Keltenzug“. Nostalgiefreunde 
kommen bei „Bahn & Schiff Ahoi“ auf ihre Kosten. Der „Hobbylokführer“ lässt 
Kindheitsträume wahr werden. Immer ein Vergnügen: Eine Fahrt mit der Atter-
seebahn in Kombination mit einem der Top-Ausflugsziele.

Kontakt
Attersee-Schifffahrt 
Büro am Bahnhof Attersee
4864 Attersee am Attersee
Tel.: +43 (0)7666 7806
office@atterseeschifffahrt.at
www.atterseeschifffahrt.at

Öffnungszeiten
ab Ostern/April bis Ende Oktober

Preise & Fahrplanauskunft
www.atterseeschifffahrt.at
Tickets online & auf den Schiffen erhältlich

Kontakt
Atterseebahn
Stern & Hafferl 
Verkehrsgesellschaft m.b.H.
Büro am Bahnhof Attersee
4864 Attersee am Attersee
Tel. +43 (0)7666 7805
attersee@stern-verkehr.at
www.stern-verkehr.at

Öffnungszeiten
ganzjährig durchgehend

Preise & Fahrplanauskunft
www.stern-verkehr.at

*eingeschränkt Barrierefrei je Linienschiff - Auskünfte gerne telefonisch

Kombinationsmöglichkeiten mit
Attersee Schifffahrt & Atterseebahn
und Top-Ausflugsziele finden Sie hier: 
www.atterseeschifffahrt.at

WELT
KULTUR

ERBE!

Hochseilgarten Attersee
Abenteuer einmal anders!

Ganz gleich ob unternehmungslustige oder sportliche Freunde, Familien,
Schulklassen, Firmen, Stammtische, Polterrunden oder Vereine, wir haben
das perfekte Aktivprogramm für euch!

• geführte Programme und Selbstsicherungsparkour
• Feste feiern und Übernachten
• Teamtrainings mit Trainerbegleitung 

Bereit für deine nächste Veranstaltung?
Miete dir einfach unseren Festplatz für eine unvergessliche Feier. Egal ob Ge-
burtstags-, Polter-, Firmenfeier oder einfach nur so! Es gibt immer einen Grund 
zum Feiern!

Kontakt
Haining 63
4863 Seewalchen
Tel.: +43 (0) 699 17660925
office@hochseil.at
www.hochseil.at

Öffnungszeiten
Von März bis November
unter Voranmeldung
von 9:00-18:00 Uhr geöffnet.

Mehr Infos und Preise auf www.hochseil.at

www.top-ausflugsziele.at

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kde se ubytovat 
Hotel Bramosen 
Krásný hotel s výhledem na jezero na klid
ném místě v obci Alexenau má vlastní 
restauraci, wellness se saunou, soláriem 
a infračervenou saunou, dobíjecí stanice 
pro elektroauta, kryté dětské hřiště a do
konce i malou zoo (hotel-bramosen.at).

Hotel Häupl  
Hotel stojí v centru Seewalchen am Atter
see, má prosluněnou terasu s výhledem 
na jezero, vlastní restauraci, koupaliště 
pro hotelové hosty i prostor pro pořádání 
seminářů a saunu (hotel-haeupl.at).

Kam za jídlem
Panoramagasthof Druckerhof 
Hostinec s jedinečným výhledem na je
zero Attersee a na úchvatné panorama 
okolních hor se nachází v nadmořské výšce 
700 m n. m. Je to rodinný podnik vedený 
již 14. generací, který podává klasická 
jídla rakouské kuchyně (druckerhof.com).

Zenz’n Stub’n 
Venkovský hostinec zařízený tradičním 
nábytkem z masivního dřeva. Z terasy  
je panoramatický výhled a restaurace 
nabízí tradiční rakouskou kuchyni  
(zenznstubn.com).

Další informace
Region AtterseeAttergau 
toho v létě nabízí opravdu 
hodně. Brožura Top výletní 
destinace vám pomůže 
zorientovat se v nabídce 
a vybrat si destinace a aktivi
ty, které vám sednou nejvíce.  

Regionální turistická kancelář: 
Tourismusverband AtterseeAttergau 
Attergaustraße 31
4880 St. Georgen im Attergau                                                                                                    
email: info@attersee.at                                                                      
attersee-attergau.salzkammergut.at/cz

Attersee-Attergau 

SalzkammergutSalzkammergut 1110
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Nahoře zleva: Socha Františka  
Josefa I.; cukrář v kavárně Zauner 

Dolu zleva: Historická budova pošty;
značení pěších a cyklistických

stezek v Horním Rakousku.
Naproti: Průvodkyně Noelie  
Torresová v rakouském kroji
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Cisarsky Bad Ischl
Když se sněhy topily a hory se začaly zelenat, císař František Josef, po dlouhé zimě přejedený 
rušnou Vídní, vyrážel do Alp. Na několik týdnů se jeho bydlištěm stávalo městečko Bad Ischl, 

které díky jeho přítomnosti vzkvétalo jako jarní alpské louky. Z města se najednou stalo lázeňské 
centrum a z Vídně sem začalo jezdit mnoho významných státníků. I přesto, že od smrti Františka 

Josefa uběhlo již víc než sto let, město pořád dýchá císařskou atmosférou a vysokým standardem. 
V roce 2024 bude dokonce Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. 
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Nahoře: Budova pošty v Bad 
Ischlu; cyklista projíždí ulicí 
s budovou Trinkhalle

vpravo: Esplanáda  
na brehu řeky  

Traunsee  
v Bad Ischlu

Nahoře: Kaiservilla, sídlo Františka Josefa I.
Dolu zleva: Obrostlé průčelí Kaiservilly;

srpnové císařské slavnosti v Bad Ischlu

Cisarska krev v zilach 
Kdo by mohl být lepší tváří města než císař, když má 
navíc po boku královnu Alžbětu Bavorskou přezdívanou 
Sisi? A co když se ještě slavnému páru povedlo zplodit 
potomky údajně díky léčivé síle místní vody? Pak už má 
město vyhráno a stává se z něj prvotřídní císařská desti-
nace. Na návštěvy císaře je Bad Ischl pyšný dodnes, 
proto vždy v srpnu organizuje festival, na němž si připo-
míná jeho dávnou přítomnost v životě města. Oslavy se 
konají vždy 18. srpna, v den, kdy by měl František Josef 
narozeniny. Po slavnostní mši následuje program se 
spoustou kulturních akcí včetně velkolepé přehlídky 
s koni a spřeženími.  Za svého života si zde císařský pár 
vybudoval letní Kaiservillu. Po sarajevském atentátu 
na Františka Ferdinanda, jenž měl být následníkem 
Františka Josefa I. a jenž byl jeho synovcem, v ní císař 
podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě 
I. světová válka. Kromě 2 500 loveckých trofejí si tedy 
můžete ve vile prohlédnout i originál dokumentu, který 
zpečetil na čtyři roky osud téměř celé Evropy. Doposud 
leží na stole muže, který o něm v roce 1914 rozhodl… 

Prochazka mestem  
Bad Ischl však nežije jen z minulosti. Je to město s ukáz-
kovým komunitním životem, které nedávno získalo 
v konkurenci 700 dalších evropských měst nejvyšší 
skóre v hodnocení životní úrovně. Důkazem je i titul 
Evropské město kultury 2024, který Bad Ischl získal 
i přesto, že zde žije pouze 14 000 obyvatel. Bad Ischl je 
obklopen nádhernými zelenými kopci se stovkami 
cyklostezek. Vždy v pátek se tu ve slavné Trink halle 
na pěší zóně konají trhy a na venkovním jevišti v Kur-
parku se za příznivého počasí organizují od poloviny 
června do začátku září venkovní koncerty zdarma (hor-
nirakousko.cz). Když už se vydáte na procházku po měs-
tě, stavte se i u budovy pošty, kterou nechal vybudovat 
sám císař. Příběhy a legendy o městě vám rádi povyprá-
ví i profesionální průvodci, třeba Noelie Torresová, která 
zná Bad Ischl, jako by se zde narodila i přesto, že pochází 
z Guatemaly (badischl.salzkammergut.at). Na prohlídce 
města ale mějte na paměti, že císař sem kdysi jezdíval 
za odpočinkem. Poklidnou dovolenkovou atmosféru si 
užijete třeba na procházce na esplanádě podél řeky 
Traun, pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy 
můžete užít i s šálkem kávy a dobrým dortem. A pokud 
máte chuť vnořit se do historie města a života Františka 
Josefa o něco hlouběji, můžete na esplanádě navštívit 
i Muzeum města Bad Ischl v krásné historické budově 
Seeauerhaus (stadtmuseum.at). 

B A D  I S C H L
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Cisarske lazne 
Sůl provází návštěvníky Salzkammergutu na každém 
kroku. I když nejvíc se pojí se slavným Halštatem, také 
Bad Ischl z ní těží. Sůl se zde považuje za opravdu 
léčivý artikl a jejího potenciálu se využívá v mnoha 
ohledech. Lázeňský komplex Salzkammergut Ther-
me v Bad Ischlu (eurothermen.at/bad-ischl) nabízí 
venkovní i vnitřní termální bazény se solí. Ze střešního 
termálního bazénu je nádherný výhled na celé lázeň-
ské město, na kostel sv. Mikuláše i na v noci osvětlenou 
lanovku, která pasažéry vozí na vrchol Katrin (katrin-
seilbahn.com). Termální bazén však najdete i v přízemí 
pod otevřeným nebem. Venku se také můžete nechat 
unášet v  „lazy river“, vodním proudu, který vás přene-
se do dalšího bazénu. Kromě termálních bazénů na-
jdete v lázních Salzkammergut Therme i další místa, 
kde se využívá léčebný potenciál soli – solné sauny, 
bylinkové solné sauny se solnými kameny, na které si 
můžete vyložit nohy a relaxovat, nebo mokré inhalační 
sauny. Salzkammergut Therme patří spolu s dalšími 
třemi lázeňskými domy k hornorakouským lázním 
Eurothermen (eurothermen.at), ovšem díky poloze 
v císařském městečku Bad Ischl jsou ze všech tří 
nejoblíbenější. 
Na webové stránce lázní zjistíte, kolik je v jednotlivých 
částech lázní hostů a dle těchto informací pak můžete 
zvážit, jestli máte na návštěvu chuť. Hosté hotelu 
Royal mají vždy na část dne lázně jen pro sebe, takže 
za zvážení stojí i pobyt s jedním z nabízených víkendo-
vých balíčků (vstup do lázní je vždy v ceně pobytu). 
Vydat se sem můžete třeba na dvě noci na Apres ví-
kend nebo můžete využít balíček Sisi a Franz, jehož 
součástí jsou i masáže (eurothermen.at).

Philipp Zauner, představitel sedmé 
generace cukrářského rodu

Dolu zleva: Interiér cukrárny 
Zauner; exteriér cukrárny Zauner; 

Zaunerův slavný Zaunerstollen

200leta cukrarna Zauner 
Na procházce po centru Bad Ischlu narazíte v ulici 
Pfarrgasse na jeden z pokladů města, cukrárnu Zau-
ner, která si drží císařskou úroveň již téměř 200 let. Už 
zvenku každému zákazníkovi udeří do očí její staroby-
lá duše. Konditorei Zauner byla totiž založená již v roce 
1832. Dnes ji vede sympatický Philipp, mladý předsta-
vitel již sedmé generace rodiny cukrářů, kteří sladkost-
mi kdysi zásobovali i Františka Josefa. Dnes v cukrárně 
pracuje kromě Filipa dalších 35 cukrářů, díky čemuž 
má Zauner nejširší nabídku dortů ze všech cukráren 
v Evropě. Najdete tady i nabídku moderních sladkostí 
včetně veganských, přesto však celá cukrárna dýchá 
tradicí a historií… Z velkého pultu ve tvaru písmene 
U plného ovocných dortů, čokoládových pralinek, 
tradičních koláčů a místních specialit včetně fialek 
nakládaných v cukru se vybírá jen těžko. Pokud tedy 
při návštěvě cukrárny nebudete vědět, co si objednat, 
můžete začít nejslavnějším produktem od Zaunerů 
– Zaunerstollen. V roce 1905 přišel s receptem na tuto 
skvostnou lahůdku právě jeden z cukrářů zaměstna-
ných u Zaunerů a od té doby se stala Zaunerstollen, 
čokoládou obalená štola s nugátem a kousky křupa-
vých oříšků uvnitř, jakousi obchodní značkou cukrár-
ny. Konditorei Zauner najdete na pěší zóně a v pobočce 
i s restaurací na promenádě u řeky Traun můžete 
třeba poobědvat. Pokud se ovšem v nejbližší době 
do Bad Ischlu nechystáte, Zaunerstollen včetně dalších 
trvanlivějších sladkostí si můžete přes internetový 
obchod objednat i domů (zauner.at).

Nahoře: Bad Ischl v objetí 
zelených kopců
Dole zleva: Domy na břehu 
řeky Traun v Bad Ischlu; 
venkovní bazén v lázních 
Eurothermen v Bad Ischlu
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Pesky po Alpach
Na Katrin si tradiční vídeňský schnitzel a dobré rakous-
ké pivo můžete objednat hned u stanice lanovky, v pod-
niku Katrin Berggasthof (katrin-berggasthof.at), kde se 
dá v jednoduchých pokojích i ubytovat. Nezapomeňte si 
dát po obědě i místní sladkou specialitu – kaisersch-
marrn neboli císařský trhanec, na kterém si na vrcholu 
Katrin kdysi údajně pochutnal i sám císař, když se 
musel kvůli  špatnému počasí jednoho dne na procház-
ce uchýlit do první chalupy, na kterou narazil. Sladké 
kaiserschmarrn mu tehdy během malé kuchyňské 
improvizace připravila ze zbytků palačinek z předcho-
zího dne místní hospodyně a císař byl z této jednodu-
ché lahůdky nadšen. V Berggasthof Katrin ji podávají se 
skvělou jablečnou a hroznovou marmeládou. V čase, 
kdy vám budou připravovat jídlo, si můžete prolistovat 
brožuru Katrin Seilbahn s užitečnou mapou turistic-
kých stezek a vyhlídek a vybrat si nejbližší cíl. První 

povinnou zastávkou je vrchol Katrin vzdálený od sta-
nice lanovky asi 40 minut. Stojí zde kříž Františka 
Josefa a dovede vás sem stezka číslo 895. Populární je 
také trek Výhled na sedm jezer, okruh, který zabere 
asi 2,5 hodiny a cestou turisty  zavede i ke kříži Františ-
ka Josefa. Ke kříži vede i adrenalinová ferrata, která 
stejně jako turistické stezky nabízí panoramatické 
výhledy na salzkammergutská jezera. V týdnu se 
na Katrin můžete zapojit i do pestrého pravidelného 
programu: každé úterý zde od července do září vede 
v deset ráno Anita Bieblová kurzy jódlování zdarma 
(badisch.at/jodeln), ve středy si v restauraci Berggasthof 
můžete dát horské snídaně, v jejichž ceně je i jízdenka 
na lanovku, nebo si ve středy můžete na Katrin zdar-
ma zacvičit na vedené lekci jógy (excitingfit.at). Když se 
pak snesete zpátky dolů ke spodní stanici lanovky, 
můžete si ještě udělat procházku k soše Františka 
Josefa, tentokrát v loveckém provedení. Socha je umís-
těna na cyklostezce Bergensee trail (více na str. 62).

Restaurace Katrin Berggasthof 
u horní zastávky lanovky 
Katrin

Nahoře vpravo: Kaiserschmarrn, 
dezert v podniku Katrin Berggasthof
vlevo: Dřevěná chata na vrchu 
Katrin

Retro lanovka Katrin 
Blízko města, ale daleko od každodenního života – tak 
by se jednou větou dal popsat den strávený na Katrin, 
retro lanovce, která jezdí z Bad Ischlu na vrch Katrin 
od roku 1959. Když Katrin otevřela dveře návštěvní-
kům, nabízela místa v 49 kabinách z lehkého kovu, 
každá pro dva pasažéry. Na dolní stanici lanovky si 
jednu takovou kabinu, připomínající vesmírnou son-
du, můžete prohlédnout. Od 80. let již lanovka jezdí 
s novými kabinami, které mají několik prosklených 
oken, takže je z nich skvělý výhled na Bad Ischl, jezera 
Wolfgangsee, Hallstättersee a na hornorakouské hory 
včetně Dachsteinu. Pokud se rozhodnete pro výlet 
na Katrin, povezete se v ikonických kabinkách pro 
čtyři osoby a za necelých 15 minut se dostanete z měs-
ta do výšky 1 400 metrů. Nenechte se ale tímto číslem 
zmást. Člověk by si mohl snadno představit oblý krko-
nošský kopec, na který se dá vyjít i s kočárkem a malý-
mi dětmi, ale Katrin je skutečným alpským vrcholem. 
Můžete se na něj samozřejmě vydat i pěšky, ale čekejte 
strmý terén a pořádné šlapání. Vše vám bude jasné 
z kabiny lanovky: příjemné zelené údolí kolem Bad 
Ischlu během pár minut jízdy vystřídají skalní převisy 
a strmé skály , které je pěšky nutno zdaleka obcházet 
po vyšlapaných stezkách. Alpy se zde opravdu neza-
přou, ale o to krásnější je výhled, který se vám z lanov-
ky naskytne. V letní sezóně, od 16. dubna do 14. 
listopadu, jezdí lanovka od 9:00 do 17:00. K lanovce se 
z centra Bad Ischlu dostanete pěšky za 30 minut 
po krásné trase přes esplanádu kolem kavárny Zauner 
(pobočky zmiňované slavné cukrárny) a Sissiparku. 
Stačí následovat fialové značení Fussweg Katrin. 
Můžete využít i veřejnou dopravu (autobus číslo 552) 
na zastávku Kaltenbach-Katrinseilbahn (katrin-
seilbahn.com). U lanovky je i placené parkování. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kde se ubytovat 
Hotel Royal      
Čtyřhvězdičkové pokoje, kuchyně s bio 
certifikátem, wellness centrum a SkyLounge 
pouze pro hotelové hosty s dechberoucím 
panoramatickým výhledem. V Royal Oasis 
si návštěvníci mohou vychutnat čajový bar 
i džusy a lázeňský i saunový svět  
(eurothermen.at). 

Hotel Goldener Ochs 
Rodinný 4hvězdičkový hotel s restaura
cí v centru města založen v roce 1791. 
Ve wellness centru pro hotelové hosty na
jdete krytý bazén, fitness v zimní zahradě, 
sauny i parní lázeň (goldenerochs.at).

Kam na jídlo
Restaurace Elisabeth
Tato restaurace byla otevřena teprve 
v únoru 2022, a to rovnou v centru města. 
Vládne zde útulná atmosféra a pokrmy 
připravuje majitel a šéfkuchař Erich Kühr, 
který využívá čerstvé místní produkty 
(restauration-elisabeth.at).

Gasthaus Siriuskogl  
Z restaurace je krásný výhled na Bad Ischl 
a podávají se zde regionální speciality. 
Děti se mohou vyřádit na dobrodružném 
hřišti a ve výběhu se zvířaty. Restauraci řídí 
mladý tým v čele s Christophem „Krauli“ 
Heldem (siriuskogl.at).

Další informace
Brožura Katrin Seilbahn Bad Ischl je 
zdarma dostupná na stanicích lanovky 
Katrin, ale můžete si ji stáhnout i na stránce 
katrinseilbahn.com. V brožuře 
najdete informace o cenách let
ního a zimního provozu lanovky, 
mapu trailů na vrchu Katrin, kon
taktní informace na restaurace 
a hotely i s otevíracími hodinami.  

Kontakty
Tourismusverband Bad Ischl 
Auböckplatz 5, 4820 Bad Ischl 
email: office@badichl.at  
badischl.at  

P U S Ť T E  S E  D O   T O H O Dalsi tipy na vylety
Vila Lehár
Franz Lehár (1870–1948) 
byl skladatel, který v roce 
1912 koupil v Bad Ischlu 
na ulici Lehárkai 8 vilu 
od vévodkyně ze Sabran. 
Po zbytek života trávil letní 
měsíce právě zde, ve vile 
na řece Traun, protože jak 
říkal „V Ischlu dostávám ty 
nejlepší nápady na melo
die“. V muzeu, které zde 
sídlí, je k vidění sbírka 
s osobními memorabiliemi 
i obrazy, které za života 
sbíral (stadtmuseum.at). 
Každý rok na přelomu čer
vence a srpna se zde koná 
i Lehár Festival, největší 
operetní festival v Rakous
ku (leharfestival.at).

Marmorschlössl
Tak se říká letní „chatce“, 
kde v Bad Ischlu ráda 
trávila čas Sisi. Tato 
spíše vila než chata byla 
postavena v roce 1860 
v Císařském parku a Fran
tišek Josef ji s manželkou 
Alžbětou využíval ze
jména jako salón určený 
ke snídaním. Od léta 
2021 je Marmorschlössl 
otevřen pro veřejnost. Ori
ginální podoba interiérů, 
tak jak vypadaly, když 
zde čas trávila Sisi, byla 
zrestaurována. Uvnitř vily 
se střídají různé tematic
ké výstavy. Od května 
do září otevřeno od 9:30 
do 17:00 (ooekultur.at).

Komentovane prohlidky mesta
Při návštěvě Bad Ischlu jsme se rozhodli využít profesionálních průvodcovských zkuše
ností Noelie Torresové, která spolu s dalšími průvodci připravuje pro návštěvníky celo
roční prohlídky města. Každý měsíc se můžete zúčastnit i jiných tematických prohlídek, 
přičemž v červnu se soustřeďují na sommerfrische a v srpnu na Habsburky. Tematické 
prohlídky se konají vždy ve čtvrtek v 16:00. Trvají asi 90 minut a jsou v němčině. Během 
festivalu Kaisertage se od 12. do 18. 8. konají také speciální prohlídky na témata vily 
v Bad Ischlu, císařovna Alžběta, po stopách Sisi a Franze a František Josef. Všechny 
začínají před Trinkenhalle. Klasické prohlídky se konají vždy ve středu a v neděli.  
Více na badischl.salzkammergut.at.

Bad Ischl 

SEILBAHN  CABLE CAR

Skitour über den 
Windengraben zur Bergstation
Backcountry skiing via Windengraben
to the summit station

Skitour Katrin-Alm: Talstation entlang 
der ehemaligen Piste bis zur Bergstation
Backcountry skiing Katrin-Alm from the valley station 
along the former slope to the summit station

Feuerkögerl
1460 m

Windengraben

Traun

Ruine 
Wildenstein

KATRIN 
ALMHÜTTE

Katrin alpine cabin

KATRIN SEILBAHN
TALSTATION 
Valley Station

KATRIN 
BERGGASTHOF

Restaurant

Herzenslust im Winter Meine Spur im Schnee

Herzerwärmend gemütlich

Winter joy My track in the snow

Heartwarmingly cozy

Exklusiv und gemütlich präsentiert sich das winterliche Naturparadies rund 
um den Berggasthof und die urige Katrin Almhütte. Sonnenliegen und ein 
kostenloser Schlittenverleih erwarten Sie beim Berggasthof. Spazierweg 
und Rodelbahn für Kinder (von der Bergstation zur Almhütte), gastronomi-
sche Genüsse und der Zauber der Bergwelt sorgen auf 1.400 Metern für ein 

herzerwärmendes Wintererlebnis.
The wintery untouched paradise around the Berggasthof restaurant and the 
rustic Katrin alpine cabin has an exclusive and cosy flair. Sun loungers and 
toboggan rentals for free are waiting for you at the Berggasthof. Walking 
trail and toboggan run for children (from the top station to the restaurant), 
culinary highlights and the magic of the mountain world will ensure a heart-

warming winter experience at 1,400 metres above sea level.

W I N T E R - M O M E N T E W I N T E R Z AU B E R N AT U R G E N U S S
W I N T E R  M O M E N TS W I N T E R  WO N D E R L A N D N AT U R E  E X P E R I E N C E

Aus Tradition und schon seit Kaisers Zeiten ist die Katrin der „Herzberg“ der 
Stadt Bad Ischl. Im Herzen des Salzkammergutes regieren hier die Winter-
freuden inmitten der Natur. Die Katrin Seilbahn erhebt zum puren Naturer-
lebnis, zum winterlichen Bergpanorama und zum einzigartigen Winterglück. 
Wer den Alltag hinter und unter sich lassen möchte, der scheut auch die 
Hektik und den Lärm des alpinen Skisports und sucht die ungetrübte, sonni-

ge Entspannung jenseits der Pisten auf den Höhen der Katrin.
Traditionally and since the early imperial days on, Mount Katrin has been the 
“Darling” of the town of Bad Ischl. In the very heart of the Salzkammergut 
area, this is the place where the joy of winter is located, in the middle of 
nature. The Katrin cable car lifts you up to a pure experience of nature, to 
wintery alpine views and the unique winter wonderland. If you want to 
escape everyday life and the hectic and noisy alpine ski slopes, Mount Katrin 

offers a pristine and sunny experience far away from the skiing masses.  

Nicht ein Skilift, sondern eine roman-
tische Gondelbahn oder die eigenen 
Tourenski bringen Sie in Ihr natürliches 
Winterparadies auf der Katrin. Für Touren-
Anfänger und Geübte in allen Varianten 
stets ein purer Genuss, zumal die Wirte 
der Almhütte und des Berggasthofes ein 
Herz für Tourengeher beweisen und auch 
nach Betriebsschluss der Seilbahn geöff-
net haben. Sonnenterrasse, Liegestühle 
und ein einzigartiges Panorama begeis-

tern jeden Winterfreund.

Not just a ski lift, but a romantic cable 
car or your own touring skis will bring 
you up to the top of the untouched 
winter wonderland of Mount Katrin. For 
touring beginners to advanced, Mount 
Katrin always offers only pure pleasure, 
especially since the hosts of the Katrin 
alpine cabin and the restaurant are 
passionate about touring skiers and 
are opened even after closing time. The 
sun terrace, sun loungers and a unique 

panorama excite every winter lover. 
I N FO S  U N D  Ö F F N U N G S Z E I T E N  U N T E R :
I N FO R M AT I O N  A N D  O P E N I N G  H O U R S :

BERGGASTHOF | RESTAURANT: www.katrin-berggasthof.at
KATRIN ALMHÜTTE | CABIN: www.katrinalmhuette.com

Berggasthof | Restaurant:  
0676/7455293 | 06132/31300

Almhütte | Cabin:  
0664/4042600 | 06135/21021

www.katrinseilbahn.com

A C H T U N G !
ATTENTION PLEASE!

Kein Transport von Wintersportgeräten bergwärts.

Die Katrin ist kein gesichertes Skigebiet! Bitte beachten Sie 
die aktuelle Lawinensituation! Als Bahnbetreiber weisen wir 
darauf hin, dass wir für Schneebeschaffenheit oder aktuelle 
Gefahren keine Verantwortung übernehmen können.

Der Parkplatz ist gebührenpflichtig.

No transport of winter sports equipment uphill.

Mount Katrin is not a patrolled skiing area! Please keep 
snow conditions and avalanche warnings in mind! As cable 
car operators, we have to point out that we cannot be held 
responsible for snow conditions or other related dangers.

The parking lot charges a fee.

ÜBERSICHTSKARTE INNEN  
MAP INSIDE

WIN
TER SOMMER

www.katrinseilbahn.com

Wie aus dem Bilderbuch

7-Seen-Blick-Wanderung
Spannende Höhen

Panoramawege

Out of a picture book

7 Lake View Tour
Exciting Heights

Numerous Panorama routes

Die Kurstadt Bad Ischl als Herz des Salzkammergutes mit ihrem „Herzberg“, 
der Katrin, galt schon zu Kaisers Zeiten als Ort der Entspannung. Während 
die Stadt mit ihrer kulturellen Vielfalt und den geschichtsträchtigen Ge-
bäuden und Plätzen keine Wünsche offenlässt, lädt die Katrin in ein ein-
zigartiges Naturerlebnis ein. Die eindrucksvolle Bergkulisse und die nahezu 

unendlichen Weiten bringen seit jeher Menschen zum Staunen. 
Spa town Bad Ischl as the heart of the Salzkammergut with its “Darling”, 
Mount Katrin, has been a place of recreation since the imperial period.
While the city with its cultural diversity and the historic buildings and 
places leaves nothing to be desired, Bad Ischl’s Darling provides a unique  
nature experience. The impressive mountain scenery and the almost infinite 

expanse have always brought people to marvel. 

Genießen Sie fabelhafte Aussichten: im 
Süden der charakterstarke Hallstätter-
see, im Westen der majestätische Wolf-
gangsee, dahinter der Fuschlsee. Auch 
der smaragdgrüne Nussensee, der mys-
tische Schwarzensee und der Traunsee 
sind zu sehen. Bei perfekten Bedingun-
gen erblickt man den weit entfernten 
bayrischen Tachinger See.

Enjoy the views: to the south Lake 
Hallstättersee, to the west Lake 
Wolfgangsee, and further beyond, 
perched higher up, Lake Fuschlsee. Lake 
Nussensee with its emerald color, the 
mystical Lake Schwarzensee and to 
north-east Lake Traunsee are also to 
see. At perfect weather conditions you 
can see the Bavarian Lake Tachingersee.

Für Sportliche und Actionhungrige bie-
tet der Klettersteig Spaß, Spannung 
und eine traumhafte Aussicht auf die 
schönsten Seen des Salzkammergutes 
– der Aufstieg endet beim Katrin Gip-
felkreuz. Auch Kletterhallen-Liebhaber 
kommen auf ihre Kosten in der Kletter-
halle  neben der Talstation.

Apart from fun and action for those who 
want to be active, the promising fixed 
rope route (suitable for families) offers 
a fabulous view of the most beautiful 
lakes of the Salzkammergut region. As 
highlight, the ascent ends at the majestic  
cross on the summit of Mount Katrin. 

Das Wegenetz erstreckt sich vom Feu-
erkögerl Richtung Westen zum kaiserli-
chen Katrin Gipfel und weiter über den 
Gipfelgrat des Katergebirges zum Elfer-
kogel. Danach zum Hainzen und zum 
Rosskopf – immer begleitet vom beein-
druckenden Bergpanorama des Salz-
kammergutes, das Sie begeistern wird.

The network of the circular walk extends 
from lovely Feuer- and Rosenkögerl 
westwards to the imperial Katrin 
summit and further to the beautiful 
Elferkogel, followed by Hainzen and 
Rosskopf - always accompanied by the 
impressive mountain scenery of the 
Salzkammergut that will inspire you.

Der Panoramablick umfasst Dachstein, Loser, Schafberg, Gosaukamm,  Totes 
Gebirge, Höllengebirge und viele weitere Bergwunder des Salzkammergu-
tes. Seit 1959 bringt die Katrin Seilbahn zahlreiche Besucher zu Berge. 
Genießen Sie eine charmante 15-minütige Fahrt auf über 1.400 m Seehöhe 

mit spektakulärer Aussicht!
The panoramic view includes Mount Dachstein, Mount Loser, Mount 
Schafberg, the mountain chains of Gosaukamm, Totes Gebirge and 
Höllengebirge as well as many other wonderful mountains of the 
Salzkammergut. Since 1959, Katrin cable car has brought a range of visitors 
to the summit. Enjoy a charming 15-minute drive to more than 1,400 m 

above sea level with spectacular views!

Schwierigkeit: B/C | Zustieg ca. 40 min & Abstieg: ca. 30 min ab/bis Bergstation 
| Zustieg ausgesetzt | Klettermeter: 320 m/Höhenmeter: 210 m | Absicherung: 
durchgehend 14 mm Stahlseil | Klettersteigausrüstung erforderlich!
Difficulty level: B/C | Starting 40 min & Exit point: 30 min from/to the top 
station | ascend exposed | Length of the Via Ferrata: 320 m | Elevation gain: 
210 m | Safety: 14 mm steel rope throughout via ferrata | 

Climbing equipment strongly recommended!

PA N O RA M A B A H N WA N D E R N K L E T T E R S T E I G
PA N O RA M A  CA B L E  CA R H I K I N G V I A  F E R RATA

E I N Z I GA R T I G E  K U L I S S E
UNIQUE SCENERY

www.katrinseilbahn.com www.katrinseilbahn.com
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W I C H T I G E  I N FO R M AT I O N
IMPORTANT INFORMATION

WINTERSOMMER

www.katrinseilbahn.com

ÜBERSICHTSKARTE INNEN  
MAP INSIDE
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Hory a doly Dachsteinu
Jedno z nejkrásnějších rakouských měst Halštat žije v objetí hor a dolů, na břehu studeného 

jezera, po němž v létě plují dřevěné Zille. Ve stínu Dachsteinu se zde dnes návštěvníci procházejí 
po historických uličkách mezi domy s tradiční rakouskou architekturou a výhled na město si 

užívají hned z několika úhlů: z paluby lodě na jezeře, z vyhlídky SkyWalk nad městem nebo 
z Five Fingers na samém vrcholu Dachstein Krippenstein. Krajina pod tímto horským masivem  

je plná údolí a jezer a spolu s Halštatem je již 25 let zapsaná na Seznamu světového  
dědictví UNESCO.

Nahoře zleva: Rozkvetlá hrušeň v Halštatu; 
výhled na novou část Halštatu z pozemní 
lanovky Salzbergbahn
Dole zleva: Plavba na Zille na Halštatském 
jezeře s převozníkem Johannem Immervollem; 
tradiční alpský dům v Halštatu
Naproti: Pohled na Halštat z paluby Zille
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Nahoře: Plavba na Zille 
po Halštatském jezeře
Dole: Zámeček na břehu 
Halštatského jezera

Nahoře: Výhled na Halštat z vyhlídky SkyWalk
Dole zleva: Hořeček německý zdobí spoustu 
salzkammergutských vrchů včetně Dachstein 
Krippensteinu; vyhlídková plavba na Zille

Vyhled na raj 
Naproti Halštatu, na opačném břehu Halštatského jezera, 
leží malá vesnice Obertraun (ideální místo na ubytování, 
pokud zde chcete strávit více dnů), u níž je postavena spod-
ní stanice lanovky Dachstein Krippenstein. V zimě ji 
využívají fanoušci alpského lyžování, v létě zase milovníci 
horských výhledů a příjemných, nenáročných procházek. 
Kabinová lanovka s velkým převýšením jako by návštěvní-
ky cestou nahoru vezla do samého nebe – přes skalní údolí 
potečkované jehličnany až k ostrým štítům, přes přestupní 
stanici a sedlo až na chladný vrch Dachstein Krippenstein. 
Ten je však překvapivě přívětivý – oblý a  protkaný znače-
nými nenáročnými stezkami, které vedou na různá místa, 
třeba k poněkud bizarní železné soše žraloka, nebo k vy-
hlídce Five Fingers ve tvaru dlaně s rozevřenými prsty. 
Od horní stanice lanovky se sem pohodovou chůzí dosta-
nete za 40 minut a okamžitě se vám naskytne výhled 
na ocelově modré Halštatské jezero dole v údolí, na vesni-
ci Obertraun i na obrysy Halštatu. Zatímco v zimě je odtud 
výhled jako v černobílém filmu, v létě se díváte do krásné 
modrozelené hornorakouské krajiny poseté šedými skála-
mi, zdobenými barevnými květy bojovných rostlin, které 
přežijí i v nadmořské výšce 3 000 metrů.

Plavba po Halstatskem 
jezere 
Zille jsou plytké, dlouhé dřevěné lodě, které plují 
po Halštatském jezeře již staletí. 13,5 kilometrů dlouhé 
jezero s pitnou vodou zůstává studené i v létě, protože 
většinu času ho zahalují stíny okolních hor. 
V Obertraunu je na jeho břehu vybudovaná skvělá 
travnatá pláž se skluzavkami, takže pokud vám nevadí 
voda kolem 20 °C, můžete se zde třeba po túrách 
na Dachsteinu trochu schladit. Když nastane čas 
na přesun do Halštatu, můžete naskočit právě na zmi-
ňované Zille. Zvláštní tvar lodě vám určitě okamžitě 
udeří do očí. Loďka ovšem původně nebyla přizpůso-
bena velkým turistickým skupinám, ale svému hlavní-
mu účelu: kdysi ji využívali na přepravu vytěžené soli 
z Halštatského jezera po proudu řek do celého Ra-
kouskoUherska, až na císařský stůl do Vídně. Jejich 
nejčastější trasou je dnes spojení mezi vesnicemi 
Obertraun a Halštat, proto uděláte dobře, pokud ne-
cháte po návštěvě Dachsteinu auto v Obertraunu 
a do Halštatu poplujete. Mnohým návštěvníkům se 
plavba lodí s výhledy na okolní hory natolik zalíbí, že 
se pak rozhodnou i pro některou z tematických variant 
plavby na Zille, třeba romantickou plavbu při úplňku 
nebo naopak ranní plavbu se snídaní (navia.at).

vpravo: Část železné 
konstrukce  

vyhlídky  
Five Fingers

D A C H S T E I N
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Halstat aneb sul nad zlato 
Má méně než 1 000 obyvatel, tvoří ho jen pár ulic 
a jedno náměstí, a přesto je to jedna z nejnavštěvova-
nějších destinací v Rakousku. Jak je to možné? Půvab-
nější město byste totiž v okolí hledali jen marně. 
Halštat jako by někdo vytesal do úzkého skalního 
výběžku mezi vápencovými srázy a Halštatským 
jezerem. Nebyl zde ale vystavěn díky moderní techni-
ce. Jeho základní kameny byly postaveny mnohem 
dřív, než se slovo technika vůbec začalo skloňovat. 
První osadníci se zde začali usazovat v období od 800 
do 400 před n. l., kdy z dolů kolem města těžili za po-
moci nejprimitivnějších nástrojů vzácný artikl – hal-
štatskou sůl. Od té doby město téměř bez přestávky 
v těžbě soli pokračuje, a i když kvůli okolním horským 
masivům a jezeru nikdy nemohlo expandovat, stabil-
ně přežívalo celá tisíciletí. V roce 1997 byl Halštat vy-
hlášen za světové kulturní dědictví a dnes kromě 
jiného láká do města pečeť UNESCO spoustu návštěv-
níků z celého světa. Právě proto je však nutné napláno-
vat si návštěvu Halštatu rozumně. Jelikož parkování 
v tak malém městě je náročné, nejlepší možností, jak 
se sem dostat, je veřejná doprava. Když třeba do Hal-
štatu dojedete vlakem, který má zastávku na opačném 
břehu jezera, bude vás čekat loď, která pasažéry každé-
ho vlakového spojení převeze rovnou do města. 
Pokud máte chuť dozvědět se o halštatské historii 
a kultuře více, můžete navštívit Muzeum světového 
dědictví, které představuje i zdejší folklórní tvorbu, 
řemesla a místní protestantskou náboženskou komu-
nitu. Dozvíte se zde to nejdůležitější ze 7000leté histo-
rie města Halštat. Od května do září je muzeum 
otevřeno od 10:00 do 18:00. Více informací včetně cen 
vstupenek na museum-hallstatt.at.

Halštat, město na úpatí hor
Dole zleva: Dřevěná marina  

u centra Halštatu; vstupní  
brána do halštatského  

katolického kostela;  
katolický kostel  

Nanebevzatí Panny Marie

Prochazka mestem 
Do města vstoupíte po dlouhé ulici z jedné strany lemo-
vané tradičními rakouskými venkovskými domy ob-
rostlými hrušněmi a z druhé poklidnou hladinou 
jezera. Obchody se suvenýry (nejčastěji se solnými 
produkty) pak vystřídá otevřená plocha Marktplatzu, 
jediného náměstí ve městě. Malé dlážděné trhové 
náměstí je ideální na ranní kávu s výhledem na dřevě-
né balkóny okolních domů zdobené rozkvetlými muš-
káty i na zelené hory. V jeho středu stojí krásný Trojiční 
sloup, kolem kterého se v létě konají koncerty. Kousek 
od náměstí stojí ikonický evangelický kostel, jehož 
základy byly položeny již v roce 1785, je otevřen denně 
od 10:00 do 18:00 a prohlédnout si ho můžete zdarma. 
O několik ulic výš pak narazíte na druhý halštatský 
kostel, tentokrát katolický, od něhož je krásný výhled 
na město i evangelický kostel. Základy Maria-Hilfe 
kostela (otevřeno denně od 9:00 do 17:00) byly polože-
ny již ve 13. století. Kolem jeho zdí je starobylý malý 
hřbitov s neustále rozkvetlými květy, poklidné místo 
odpočinku i modliteb. Pokud vám zbyde čas, podívejte 
se i do kaple sv. Michala, v níž se nachází malá kostni-
ce se stovkami lebek. Originálně zdobené lebky jsou 
označené symboly s údaji o jménu zesnulého a datu 
jeho narození a úmrtí. Prohlídka města zabere asi 
hodinu, a tak vám po ní zbyde dostatek času na „druhé“ 
patro Halštatu. Dostanete se na něj pozemní lanovkou 
Salzbergbahn (dachstein.salzkammergut.at), která vás 
vyveze k vyhlídce SkyWalk i ke vstupu do solného dolu. 

Nahoře: Tradiční architektura 
halštatských domů zasaze
ných mezi jezero a hory
Dole zleva: Evangelický kostel 
v Halštatu; ulička s kamennými 
schody s výhledem 
na Halštatské jezero 
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Po stopach soli
Asi deset minut pěšky od horní stanice lanovky Salz
bergbahn narazíte na vstup do solného dolu Salzwel-
ten. Své běžné oblečení si zde odložíte do skříněk 
a navlečete si ochranný bílý oblek, případně něco teplé-
ho, jelikož v dole je v některých místech méně než 
10 °C. Řádně vystrojeni s průvodcem v uniformě se pak 
vydáte do vstupního, 300 metrů dlouhého tunelu (nic 
pro klaustrofobické povahy), který vás zavede až k prv-
ní adrenalinové skluzavce. Jednoduchá dřevěná 
skluzavka vás pak vezme ještě hlouběji pod salzkam-
mergutské hory, do útrob solného dolu, kde čekají solné 
lampy, hologramy, kino, tělo muže zakonzervované 
v soli a další zajímavosti. Po další, několik desítek met-
rů dlouhé skluzavce se dostanete ještě hlouběji. Pokud 
budete chtít, ze skluzavky si domů budete moci na pa-
mátku odvézt fotografii. V útrobách dolu se dozvíte, jak 
se v současnosti v Halštatu těží sůl a také jak je možné, 
že v srdci salzkammergutských hor je stovky metrů 

pod povrchem zakonzervována mořská sůl. Asi 90mi-
nutová prohlídka dolu je zakončena jízdou na vláčku, 
který vás dlouhou úzkou chodbou vyveze zpátky ven 
na světlo světa. Do dolu se hodí kromě teplého obleče-
ní i pevná obuv. Aktuální ceny vstupného najdete 
na (salzwelten.at/de/hallstatt).

Letos slaví Halštat 25 let od zápisu na seznam 
UNESCO, a když se člověk prochází po městě a po ho-
rách a dolech, které ho obklopují, vidí kolem sebe 
stovky důkazů o tom, že k světovému dědictví opravdu 
patří. Je to navíc mimořádně aktivní region, kde se lidé 
rádi věnují paraglidingu i horské cyklistice, lezou 
po skalních masivech nebo si v zimě užívají free riding 
na zasněžených svazích Dachsteinu. Adrenalin k to-
muto pohoří patří, a proto se tady již 25 let koná i sou-
těž v horské cyklistice Salzkammergut Trophy, 
3denní nabitý program pro všechny zkušené milovní-
ky horské turistiky, které se účastní přes 5 000 bikerů. 
Všichni zájemci se mohou přihlásit na salzkammergut-
-trophy.at.

Průvodkyně podává výklad 
u vstupu do halštatského 
Salzwelten, nejstaršího 
solného dolu na světě

vlevo: Vyhlídka SkyWalk světového dědictví
vpravo Nahoře: Rudolfova věž, kdysi obranná 
pevnost, dnes restaurace nad vyhlídkou 
SkyWalk

Nad Halstatskym jezerem
Před vstupem na stanici si navíc můžete pořídit kvalit-
ní solné produkty, třeba tradiční sůl se spoustou pří-
chutí, solné mlýnky, lampy, mýdla nebo koupelovou 
sůl. Jízda pozemní lanovkou je pomalá a příjemná. 
Pasažéři mají dostatek času vynadívat se přes velká 
okna na okolní krajinu, která zůstává každou vteřinou 
níž a níž pod zelenou kabinou lanovky. Na horní stani-
ci pak mají návštěvníci dvě možnosti: mohou pokračo-
vat dál do kopce, teď již po svých, až ke vchodu 
do solné jeskyně, nebo si mohou užít výhledů a projít 
se ke špičaté vyhlídce SkyWalk – která nabízí výhled 
na světové dědictví. Ta se tyčí nad Halštatským jeze-
rem, pod restaurací, která má ze své terasy téměř 
stejně nádherné výhledy. Vyhlídka ve výšce 350 metrů 
nad jezerem nabízí úchvatný výhled na panorama Alp 
včetně Dachsteinu, na Halštat pod nohama a na kilo-
metry dlouhé jezero. Městečko zapsané na seznamu 
UNESCO se najednou zdá být menší než dlaň. Vyhlíd-
ka je volně přístupná, takže pokud se rozhodnete 
nevyužít služeb lanovky a vyšplháte na kopec pěšky 
(počítejte s asi hodinovou středně náročnou túrou), 
budete si moci tento zážitek užít zdarma. Zvolíteli si 
však přece jen lanovku, informujte se na spodní stani-
ci o speciálních cenách, hlavně pokud se po SkyWalku 
chystáte i do solného dolu. V nabídce jsou totiž i kom-
binované zlevněné vstupenky. V restauraci Rudolfs-
turm (Rudolfova věž) ve staré obranné věži ze 
13. sto letí, která stojí přímo nad vyhlídkou, si pak mů-
žete pochutnat na dobrém štrúdlu nebo si dát tradiční 
rakouský oběd, třeba hovězí vývar s palačinkovými 
nudlemi. Je to skvělá zastávka na odpočinek, i pokud 
právě putujete na dlouhé pěší trase Bergeseen Trailu 
(více informací na str. 62). Od restaurace zpátky ke sta-
nici lanovky pak vede kovová konstrukce, most, ze 
kterého dohlédnete i na opačnou stranu, směrem 
na vstup do nejstaršího solného dolu na světě.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kde se ubytovat 
Gasthof Hotel Moserwirt
V pokoji s 275 let starými kachlovými 
kamny se seznámíte s životem v regionu 
Salzkammergut. U stolu pro štamgasty 
můžete potkat Goiserer (zemědělce 
obdělávající půdu vysokých Alp), kteří 
vám mohou vyprávět mnoho zajímavého 
o životě v horách (moserwirt.at).

Heritage.Hotel Hallstatt
Heritage.Hotel se nachází v srdci města 
Halštat. Skládá se ze tří památkově chrá
něných historických měšťanských domů 
v centru města. Domy jsou od sebe vzdále
né jen několik minut chůze. Z většiny poko
jů a apartmánů se nabízí výhled na jezero 
a okolní hory (hotel-hallstatt.com).

Kam za jídlem
Rathlucken Hütte
Rathlucken Hütte v Bad Goisern charakte
rizují nejkrásnější výhledy na Bad Goisern 
spolu s vynikající místní kuchyní s regionál
ními produkty. Tato horská chata stojí přímo 
na začátku trasy Sagenweg, a kromě 
nádherné zahrady pro hosty má rovněž 
venkovní dětské hřiště (rathlucka-huette.at).

Welterbe-Wirtshaus Steegwirt
Téměř 500letá gurmánská restaurace se 
nachází na břehu jezera Hallstättersee. 
Hostinec zaujme posezením pod kaštany 
a kuchyní oceněnou 2 kuchařskými čepi
cemi. Naservírují vám zde místní pokrmy, 
poctivé regionální produkty i speciality ze 
světa delikates (steegwirt.at).

Další informace
V brožuře Dachstein Salzkammergut 
(ke stažení na dachstein-salzkammergut.at)  
v němčině a angličtině najdete spoustu 
užitečných informací o celém regionu, 
tipy na túry a cyklistické 
výlety, památky, kulturní 
akce, letní a zimní aktivity, 
doporučení na adventní 
trhy, aktivity s dětmi 
a dobré restaurace s tra
diční rakouskou kuchyní. 

Regionální turistická kancelář: 
Tourismusverband Inneres Salzkammergut 
Kirchengasse 4, 4822 Bad Goisern  
email: info@dachstein-salzkammergut.at 
dachstein.salzkammergut.at

P U S Ť T E  S E  D O   T O H O Dalsi tipy na vylety
Manufaktura  
Annamax 
Pokud na cestách hledáte 
kvalitní a chutné suvenýry, 
zastavte se v této manu
faktuře v Bad Goisernu. 
Ručně se tu vyrábí více 
než 20 druhů kvalitních 
hořčic. Všechny jsou navíc 
plné přírodních aromat 
a cenných aktivních 
složek rostlin. Najdete tu 
například hořčici s lesním 
medem a halštatskou solí 
nebo hořčičný kaviár. Vý
robce Rainer H. Baumgart
ner je dokonalý řemeslník, 
protože si všechno vyrábí 
sám, recepty vytváří doma 
a každý kelímek hořčice 
plní ručně (senferei.at).

Ledová jeskyně 
 Dachstein
Jeskynní medvědi, lanové 
mosty a světelná a zvu
ková show – jeskyně 
nabízí rodinám skvělé 
dobrodružství v obklopení 
ledu a skal. V jeskyni 
se nachází nádherné 
ledové útvary, které navíc 
správci zalili světelný
mi efekty a hudebními 
tóny. Jeskyně se nachází 
na přestupní stanici 
lanovky z Obertraunu 
na Dachstein Krippenstein 
(stanice Schönbergalm). 
Komentovaná prohlídka 
jeskyně trvá 50 minut 
(dachstein-salzkammer
gut.com).

Udoli Gosau
Dokonalá lokalita pro outdoorové aktivity. Program si zde snadno připraví 
hlavně rodiny s dětmi, které se mohou vydat na krásné túry v okolí jezera 
Gosau See nebo na výlet lanovkou na Zwieselalm. Údolí je poseté mírnými 
kopci a svahy se dřevěnými domky s tradiční rakouskou architekturou. Toto 
údolí, jenž se rozkládá kolem řeky Gosau, je navíc zapsané na seznamu 
UNESCO. Děti nadchne i rodinný park Urzeitwald s 25 dobrodružnými 
zastávkami (urzeitwald.at). Gosau je vhodné i pro cyklisty a v jezeře se 
můžete i potápět nebo si zaveslovat na loďkách a paddleboardech.  
Delší a náročnější alpské stezky jsou vhodné i pro zkušenější horské turisty.

Dachstein 
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Mondsee a Irrsee 
Mondsee neboli Měsíční jezero má tvar protáhlého půlměsíce a leží u stejnojmenné obce.  

Jelikož je součástí přírodně chráněného území, na jeho březích nemá místo nic, co ze samotné 
přírody nepochází. I veřejné pláže lemuje rákosí a mola jsou výhradně dřevěná. Nedaleké jezero 

Irrsee je zase rájem pro ptáky a obdivují ho nejen ornitologové, ale i ti, kteří mají přírodu rádi 
v původní, nenarušené podobě. Okolí obou jezer je poseto bio farmami, které vyrábí produkty té 

nejvyšší kvality, ať už jde o ponožky z alpačí vlny, originální keramiku nebo hovězí maso. 

zleva: Rozkvetlá srdcovka v zahradě  
keramické dílny Moniky Mayrhoferové; 

pozorovatelna ptáků na jezeře Irrsee
Dole zleva: Přírodní břehy jezera Irrsee;  

alpaka na farmě Edinger Hof
Naproti: Molo a marina  

na jezeře Mondsee
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Nahoře: Prohlídka břehů 
jezera Mondsee na segwayích
Dole: Letní koupání na mole 
na Mondsee

Centrum města Mondsee
Dole zleva: Tradiční rakouský hovězí  
vývar s knedlíky; interiér  
baziliky sv. Michala

Mesto tisicu svateb 
Na náměstí v centru Mondsee stojí majestátní bazilika 
svatého Michala (pfarre-mondsee.at), která byla v roce 
2009 zcela zrekonstruována. Bílé zdi v kombinaci se 
starorůžovými klenbami a tmavým dřevem na 17 ba-
rokních oltářích doplňují živé barvy na obrazech a oka-
mžitě po vstupu otevírají pohled do duchovní historie 
města. Bazilika, která je součástí jednoho z nejstarších 
benediktinských klášterních komplexů v Evropě, se 
neproslavila jen svou krásou či historií, ale především 
druhem „turismu“, jímž do Mondsee každoročně láká 
tisíce návštěvníků z celého světa, možná i proto, že se 
bazilika objevila v muzikálu Za zvuků hudby. Ročně se 
zde totiž koná kolem 250 svatebních obřadů, z toho 
přibližně 100 přímo v bazilice. V jednu sobotu tak mů-
žete před bazilikou potkat klidně i osm nevěst… Ra-
kousko možná není v našem pojímaní zapsáno jako 
nejromantičtější země Evropy, ale pokud partnerku 
požádáte o ruku třeba na idylické plavbě na Zille 
na Halštatském jezeře, samotnou svatbu si pak můžete 
užít jen o pár kilometrů dál, u dalšího romantického 
salzkammergutského jezera.

Kolem Mondsee na segwayi  
Mondsee je oblíbenou letní destinací, protože je jako 
stvořeno na koupání a vodní sporty. Na šestnáct kilo-
metrů dlouhém jezeře je spousta krásných zákoutí, 
ke kterým byste se pěšky dostávali dlouho. Město proto 
kromě pronájmu kol nabízí i další příjemnou a ekolo-
gickou alternativu dopravy – segwaye. Naučíte se 
na nich jezdit v parku během pár minut a dostanete se 
s nimi mimo jiné i k veřejným plážím mimo město. 
Kolem jezera jich leží několik a vstup na ně je zdarma. 
Prohlídky na segwayi tu na rozdíl od evropských metro-
polí nenarušují život chodců na chodnících a je zde 
spousta stezek, které můžete k jízdě využít (funflitzer.at).  
Instruktoři vám sestaví tak dlouhou trasu, po jaké 
toužíte, a se zastávkami, jaké si zvolíte. Snadno a bez 
nutnosti parkování se tak třeba dostanete k méně 
známým travnatým plážím, o kterých návštěvníci 
obvykle neví. Nedaleko dřevěného mola na jedné z nich 
si pak můžete na chvíli segway zaparkovat a s rozbě-
hem z mola si do průzračné vody skočit šipku. Mond-
see je totiž jedno z nejteplejších salzkammergutských 
jezer a v létě teplota vody vystoupá až na 27 °C. Cestou 
kolem jezera budete mít z mnoha míst skvělý výhled 
i na masivní skalní dominantu jezera – Drachenwand 
neboli Dračí stěnu, po které vede jedna z nejkrásnějších 
ferrat v Rakousku ročně s až 30 000 návštěvníky.

vpravo: Průčelí  
baziliky sv. Michala  

s dlážděným náměstím
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Jak chutna Mondsee 
Obyvatelé Salzkammergutu se nestarají jen o své 
vlastní zdraví, ale i o zdraví celého regionu. Milují 
všechny jeho vůně, formy a dary místní přírody. Mož-
ná právě proto zde najdete spoustu skvělých regionál-
ních produktů, jako třeba pletené rukavice nebo 
ponožky z alpačí vlny, které se vyrábějí a prodávají jen 
lokálně. Alpaky nejsou právě první asociací, kterou si 
vytvoříme při zmínce o rakouských Alpách, ale 
i přesto již tvoří jejich pevnou součást. Na farmě 
Edinger Hof (edingerhof.at), pět minut autem od jeze-
ra Mondsee, najdete hned čtrnáct těchto zvířat a spo-
lu s nimi i malou rodinku tibetských jaků, kteří se zde 
chovají pro bio maso. Alpaky ovšem mají zcela jiný 
než kulinářský účel. Farma stojí u rozlehlé louky jen 
kousek od lesa a rodiny s dětmi sem rády jezdí, aby 
lamy „vyvenčily“. Kromě toho si mohou doplnit hor-
skou výbavu o alpačí podkolenky, o řádného kulicha 
nebo o teplou vlněnou deku. Kousek od města Mond-
see leží i další farma s hotelem a restaurací, která 
chová skot ze Skotské vysočiny. Dlouhosrsté zrzavé 
krávy s děsivými dlouhými rohy se zde živí výhradně 
bio senem a občas se dokrmují suchým bio pečivem 
nebo bio jablíčky. Zážitkem nejen pro děti je už pozo-
rování jejich husté dlouhé srsti jako stvořené do skot-
ského nečasu. Pro kulinářské fajnšmekry ovšem 
přichází podstatně intenzivnější zážitek až u servíro-
vání večeře. Maso z tohoto výjimečného dobytka totiž 
můžete vyzkoušet ve skvělé restauraci Aichinger-
wirt, kde se připravuje ten nejvyhlášenější tatarák 
v okolí (aichingerwirt.at).

Nahoře: Samec tibetského jaka 
domácího na farmě Edinger Hof 
Dole zleva: Alpaka na farmě Edinger 
Hof; skotský dobytek chovaný na bio 
stravě u hotelu Aichingerwirt; pekař  
s čerstvým kváskovým chlebem v mlýně 
Erlachmühle

Mlyn ErlachmÜhle  
Pokud se na návštěvě Salzkammergutu na chvíli bude-
te chtít stát princeznou (nebo princem) ze mlejna, 
můžete se ubytovat v Erlachmühle, na chatě u stále 
funkčního mlýna, jehož historie se začala psát již 
začátkem 15. století. Je to jediný aktivní mlýn v regionu 
Mondsee, kde se stále mele kvalitní obilí na mouku. 
Zajímáli vás, jak se ze zrna stává chléb, můžete se 
nechat mlýnem provést mistrem mlynářem Augus-
tem Wieneroitherem, jeho synem nebo dcerou Anto-
nií, která je nejmladší mlynářkou v Rakousku. 
Seznámí vás se všemi výrobními procesy od zpracová-
ní obilí až po přípravu chleba našeho vezdejšího (pro-
hlídka trvá asi 45 minut; vždy v pondělí od 16:00). 
Erlachmühle však nabízí mnohem víc než jen čerstvý 
kváskový chléb z pece. Kousek od mlýna teče řeka, kde 
si hosté (ale i majitelé) mohou ulovit ryby, a mlýn je 
pak nabízí v uzené podobě. I zde se vyznává filosofie 
respektu ke krajině i k hostům, a proto kvalita toho, co 
mlýn nabízí, začíná již na rakouském poli s bio obilím. 
V Erlachmühle si díky tomuto můžete opatřit bio 
obilninové produkty vysoké kvality, jako jsou mouky, 
celozrnné špaldové těstoviny, špaldové müsli, vločky 
nebo krupici. Pokud se z Mondsee vydáte na túru 
do okolí mlýna (třeba podél romantické řeky Zeller 
Ache), stavte se v mlýně na malou svačinu. Prkno 
s tradičními uzeninami a tím nejkvalitnějším kvásko-
vým chlebem vám po dnu na nohou padne skvěle 
a vychutnat si ho budete moci třeba ve slunné zahradě 
s výhledem na hory. 

Nahoře: Příprava tataráku 
z bio skotského dobytka 
v hotelu Aichingerwirt
Dole zleva: Vlněné produkty 
z alpačí vlny na farmě 
Edinger Hof; bio domácí steak 
v restauraci Aichingerwirt
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Pozorovani ptaku na Irrsee 
U dlouhého, úzkého jezera Irrsee, kterému se říká 
i Zeller See, se věci mají trochu jinak než u ostatních 
salzkammergutských jezer. Celé Irrsee je totiž již dese-
tiletí přísně chráněnou přírodní rezervací, do níž patří 
i bažinaté břehy, na kterých vzkvétá rostlinný i živočiš-
ný život. Právě proto na hornorakouské poměry malé 
Irrsee dlouhé 5 kilometrů láká hlavně milovníky nedo-
tčené přírody, kteří rádi pozorují život tak, jak vypadá, 
když do něho příliš nezasahuje člověk. I přesto jsou zde 
však vyhrazená místa, kde se mohou návštěvníci 
zchladit, pokud to tedy teplota vody dovolí. Irrsee je 
totiž dle statistik nejteplejší jezero v celé Solné komoře. 
Kromě koupání sem návštěvníci jezdí i na ryby, nebo si 
půjčují kajaky, kánoe či dřevěné čluny a pozorují jezero 
přímo z hladiny. Irrsee vás nadchne, i pokud se rádi 
věnujete józe nebo meditaci. Můžete si zde zacvičit 
sami nebo pod profesionálním vedením, jogamatku si 

roztáhnout na sluncem ohřátém dřevěném mole a při 
jednotlivých ásanách se budete dívat na třpytící se 
hladinu jezera a kopce na horizontu. Na meditaci 
za zvuků zpívajících ptáků jsou poklidné břehy Irrsee 
s čistým alps kým vzduchem také jako stvořené. 
Nejčastěji však k Irrsee necestují jogíni, ale milovníci 
ptáků. U jednoho z bažinatých břehů najdete moderní 
dřevěnou pozorovatelnu, uvnitř které se můžete 
v případě deště schovat a pozorovat ptáky za každého 
počasí. Je zde i malá výstava s informačními tabulemi 
s fotografiemi ptáků, kteří se zde objevují nejčastěji. 
Na výpravu k Irrsee se proto určitě vyplatí sbalit i dale-
kohled. Z lavičky pod pozorovatelnou, třeba u polední-
ho pikniku, pak můžete i v dáli vyhlížet místí ptačí 
poklady, jako třeba kolihu velkou, velkého ptáka 
s dlouhým špičatým zobákem, který se v Rakousku 
vyskytuje už jen zřídka. U Irrsee ale pořád žije několik 
párů. Když koliha vzlétne, vydá pronikavý tón podobný 
flétně, takže ji po hlasu lehce zpozorujete.  

Vedená lekce jógy 
na mole na jezeře Irrsee

Vstupní dveře do keramické dílny  
Moniky Mayrhoferové
vlevo: Umělecké dílo v zahradě keramické 
dílny Moniky Mayrhoferové

Alenka v risi keramiky 
I když okolí jezer Mondsee a Irrsee proslavila hlavně 
příroda, neznamená to, že kultura zde také nemá své 
místo. Bazilika svatého Michala v centru Mondsee se 
například objevila ve slavném muzikálu Za zvuků 
hudby, ale již tisíce let předtím, než si v ní před oltářem 
řekl ano první novomanželský pár, se v oblasti dnešní-
ho Mondsee usazovaly první místní civilizace. Pod 
vodou byly objeveny zbytky osídlení i s hrnčířskými 
předměty a nástroji z kamene a kostí z mladší doby 
kamenné. Dnes se tyto kultury a civilizace společně 
označují jako „kultury kůlových staveb“, protože si 
obydlí stavěly na březích jezera na vysokých dřevě-
ných kůlech. Zvedající se hladina jezera však postupně 
vesnice zatopila, a tak se dnes pozůstatky tisíce let 
starých obydlí nacházejí již jen na dně jezera. Pokud se 
chcete o těchto civilizacích dozvědět více, můžete 
navštívit Muzeum kůlových staveb v Mondsee 
(MarschallWredePlatz 1, 5310 Mondsee; v květnu až 
září otevřeno od úterý do neděle). V Mondsee najdete 
i pavilon o nálezech kůlových staveb, jejichž archeolo-
gické naleziště pod vodou je na Seznamu světového 
dědictví UNESCO (pfahlbauten.at).

Za řádnou dávkou kultury se můžete vydat i do ke-
ramické dílny Moniky Mayrhoferové, která pokra-
čuje v originálním díle svého otce, sochaře, který 
na zahradě svého domu vybudoval něco jako Alenčinu 
říši barevných sochařských divů. Fantazie zde nemá 
hranice ani žádná jiná omezení. Už samotný dům, 
v němž kromě Moničiny dílny s prodejnou keramiky 
sídlí i malé muzeum, vypadá, jako by byl kulisou z po-
hádky. Za úzkou brankou do zahrady se pak ukrývá 
svět bujných květů a barevných soch ze všech mož-
ných materiálů, především však ze dřeva. Keramickou 
dílnu najdete na adrese Dorfstraße 20, 4893 v Zell am 
Moos, jen kousek od jezera Irrsee. Je jako stvořena 
na nákup kvalitních, krásných, užitečných a hlavně 
originálních suvenýrů (otevřeno v pondělí až pátek 
9:00 – 12:00 a 14:00 18:00, v sobotu od 10:00 do 14:00).
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P U S Ť T E  S E  D O   T O H O Dalsi tipy na vylety
Výlet lodí  
Pokud máte chuť na výlet 
lodí po Měsíčním jezeře, 
malá rodinná lodní společ
nost Mondsee Schifffahrt 
(schifffahrt-mondsee.at) 
vám ho zařídí klidně 
i na míru, s dobou vyplutí, 
která vám bude vyhovovat. 
Od května do září nabízí 
společnost okružní plavby 
Guglhupfberg obvykle 
v 11:15, 12:45, 14:15, 
15:45 a 17:15. Od Veli
konoc do května a během 
října se okružní plavby 
konají za hezkého počasí 
o víkendech v 11:15, 14:15 
a 15:45 hod. Po domluvě 
jsou k dispozici i charte
rové plavby lodí kdykoliv 
během roku.

Farmářské muzeum 
Rozkládá se na svahu 
poblíž kostela Hilfberg. 
Budova muzea je moder
ní variantou hospodář
ského stavení a najdete 
zde informace a úvod pro 
návštěvu budovy historic
ké udírny. Stálá expozice 
představuje návštěvní
kům zemědělskou práci 
v Mondsee během čtyř 
ročních období. Dozvíte 
se zde zajímavosti o les
nictví nebo o hospodaření 
s ornou půdou v průběhu 
dějin. Ve skanzenu uvidíte 
podobu zemědělských 
usedlostí, které byly 
kdysi v oblasti Mondsee 
rozšířeny  
(museum-mondsee.at).

Letni hudebni festivaly 
Největší letní událostí v Mondsee je každoročně Seefest neboli Jezerní festival 
(letos 5.–7. 8. 2022). Koná se vždy první srpnový víkend a během tří dnů promě
ní louku u jezera na dějiště spousty zajímavých hudebních akcí všech možných 
žánrů. Kompletní program festivalu najdete na mondsee.salzkammergut.at. 
Na přelomu srpna a září se pak konají Musiktage, Dny hudby, kdy si na své 
přijdou příznivci komorní hudby. Každý ročník týdne vážné hudby je věnován 
jednomu ústřednímu skladateli (více na musiktage-mondsee.at).

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kde se ubytovat 
Hotel „das mondsee“ 
Hotel se nachází přímo v centru Mond
see. Za pouhé tři minuty dojdete od ho
telu na náměstí s mnoha restauracemi, 
 kavárnami a obchody a za 10 minut se 
ocitnete přímo na břehu jezera  
(info@das-mondsee.at).

Hotel Garni Dorferwirt am Irrsee
Wellness hotel Dorferwirt stojí přímo 
na břehu jezera Irrsee. U hotelu najdete 
velké koupaliště s trávníkem na opalo
vání, půjčovnu kajaků a paddleboardů, 
půjčovnu kol, posilovnu, wellness a mnoho 
dalšího (www.dorferwirt-irrsee.at).

Kam za jídlem
Gasthof Seewirt
V restauraci Gasthof zum Seewirt se podá
vají chutná jídla podle starých rakouských 
receptů. Hostinec poskytuje dokonalou 
kulisu legendárním místním pokrmům, 
například pečenému selátku „Spanferkel“ 
(www.seewirt.com). 

Seecafé an der Seepromenade 
von Mondsee 
Kavárna Seecafé Mondsee vedle přísta
viště lodí na promenádě u jezera Mondsee 
nabízí v nádherné zahrádce pro hosty 
tradiční i moderní pokrmy  
(www.seecafe-mondsee.at).

Další informace
V české brožurce Vítejte v Mondsee 
najdet e mapku města a popis nej
významnějších památek. Stáhnout 
si ji můžete na stránce mondsee.
salzkammergut.at. V brožuře 
najdete informace o lodní dopravě 
i o místních muzeích.  

Regionální turistická kancelář: 
Tourismusverband MondseeIrrsee
Dr. Franz Müller Str. 3 
5310 Mondsee 
email: info@mondsee.at
mondsee.cz/cz

Mondsee a Irrsee
1 2 3
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Mondsee

TOURISMUSVERBAND MONDSEELAND, MONDSEE-IRRSEE
Dr.-Franz-Müller-Straße 3 · 5310 Mondsee
Tel. +43 (0) 6232 2270 · Fax +43 (0) 6232 2270 22
E-mail: info@mondsee.at · www.mondsee.at

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ POBYT

VÍTEJTE V MONDSEE

Irrsee

Salcburk 30 km
Mnichov 167 km 

Linec 107 km
Vídeň 270 km

SUPERMARKETPENĚŽNÍ 
AUTOMAT
BANKOMAT

INFORMACEPARKOVIŠTĚ
PRO AUTO-
BUSY

PARKOVIŠTĚ
PRO OSOBNÍ 
AUTOMOBILY

WC PŘÍSTA-
VIŠTĚ

KULTURNÍ STEZKA

BAZILIKA SV. MICHAELA - 
PARKOVIŠTĚ PRO AUTOBUSY

4140 SalzkammergutSalzkammergut
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Traunsee a Almtal
Lásku k řemeslu a oddanost k přírodě zde v tomto hornorakouském regionu místní pěstují 
z generace na generaci – v restauracích, na statcích, na lesních stezkách, v přírodních 

rezervacích i v keramické dílně. K odkazu předků se hlásí i mladá generace, která na sebe  
bere kapitánskou pásku lodě a nebojí se ani postavit do čela rodinných restaurací a hotelů. 

Čas se zde ale nezastavil. Region se vyvíjí, blíží se k čím dál ekologičtějšímu 
způsobu života, inovuje, dává prostor kreativitě a vítá novinky i přesto, 

že to „staré“ je zde pořád důležitou součástí života.

zleva: Divoká příroda u jezera 
Almsee; vesnice Traunkirchen  

na břehu Traunsee
Dolu zleva: Tradiční rakouské 

domy v centru Gmundenu;  
vlk v přírodní rezervaci  
Wildpark Cumberland

Červnová louka mezi  
jezerem Almsee  
a hřebenem Totes Gebirge
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Nahoře: Pasažér na palubě 
lodi Poseidon během plavby 
po Traunsee
Dole: Kapitán Karl Eder

vpravo: Rybáři na jezeře 
Traunsee se zámkem  
Schloss Ort v pozadí

Malování keramiky v keramické 
manufaktuře v Gmundenu
Dolu zleva: Kostel Tří králů 
v Gmundenu; tradiční  
gmundenská keramika

Keramika v Gmundenu
V posledních letech do Gmundenu sice návštěvníky láká 
hlavně zámek na jezeře (schlossort.gmunden.at), který 
v německy mluvících zemích zviditelnil seriál Schloss-
hotel Orth, malé městečko na úpatí nenápadného Grün-
bergu však původně proslavila keramika. Ta se zde 
vyráběla již v čase, kdy do Ameriky pluli první evropští 
osadníci. „Každý kus keramiky, kterou v Gmundenu 
vyrábíme, projde šedesáti kroky. Všechno děláme ruč-
ně,“ říká Gerlinde Rottenfusserová, průvodkyně v místní 
manufaktuře. Město (traunsee-almtal.salzkammergut.at) 
je s ní spojeno tak pevně, že se zde každoročně v srpnu 
koná Výstavní trh s keramikou, na který dorazí běžně 
až 40 000 návštěvníků. Malování šálků  si navíc v manu-
faktuře může vyzkoušet kdokoliv a vypálený kus kera-
miky pak manufaktura zasílá poštou domů. Znaky 
keramického DNA města najdete i na průčelí radnice, 
na zdech starých domů, nebo v místním kostele, kde se 
věřící klaní keramické Madoně v modrém plášti. 
Od června do srpna se zde koná také festival klasické 
hudby Salzkammergut Festwochen Gmunden  
(festwochen-gmunden.at). 

Lodi po Traunsee 
„Každý den je jezero jiné. A každý den na vodě je také 
jiný,“ říká Karl Eder, kapitán lodě Poseidon, který se 
po jezeře Traunsee s kapitánskou páskou plaví již 43 
let. Dávno předtím, než jezero lemovaly silnice, zde 
pluly lodě, které svážely sůl z halštatského dolu. Přes 
Traunsee se zboží dostalo na koněspřežnou dráhu 
a po ní pak putovalo do Českých Budějovic a dál 
do světa. Lodní dopravu na Traunsee však proslavil 
zejména František Josef I., který sem  s manželkou Sisi 
rád cestoval na Sommerfrische, dlouhou letní dovole-
nou, kterou trávil na hornorakouských jezerech a v ho-
rách. Po Traunsee plul na slavné Gisele, která tehdy 
fungovala na parní pohon. Právě kapitán Eder se 
rozhodl, že dědictví Gisely je příliš vzácné na to, aby se 
na něj jen tak zapomnělo, a v roce 1986 se i s rodinou 
pustil do její šest let trvající renovace. Na Giselu, která 
po jezeře pluje jen v letních měsících, se můžete nalo-
dit přímo v Gmundenu, v zálivu u městské radnice 
(traunseeschifffahrt.at).  
Z její paluby, nebo z paluby modernějších lodí, jako  
je Poseidon, se vám dostane nádherných výhledů 
na městečko, na mocný Grünberg i na majestátní 
skalní útesy, které lemují jižní břeh jezera. Z lodě je 
krásný výhled i na zámek Schloss Ort a vystoupit  
z ní můžete i u idylického Traunkirchenu, starobylého 
kostelíku na břehu jezera. 

T R A U N S E E  A  A L M T A L

44 45Salzkammergut Salzkammergut



Akcni GrÜnberg 
Po odpočinkové plavbě na Traunsee je čas dát si 
do těla. V příjemné nenáročné dávce si fyzickou aktivi-
tu můžete dopřát na gmundenském vrchu Grünberg 
(gruenberg.info), na který je možné se i vyvézt kabinko-
vou lanovkou. Nahoře návštěvníky čeká stezka v ko-
runách nádherně zatočená do věže vysoké 39 metrů, 
z níž je za dobré viditelnosti vidět až daleko na jezero 
Traunsee a okolní hory. Pokud se vám pak z vrchu 
stezky nebude chtít dolů pěšky, můžete se sklouznout 
po skluzavce, která vede až na spodní patro vyhlídkové 
věže (baumwipfelpfade.at). Pokud se opravdu budete 
chystat i na stezku v korunách, na spodní zastávce 
lanovky si můžete opatřit kombinovaný lístek na la-
novku a stezku. Na děti (nebo dobrodružství chtivé 
rodiče) zde čeká i adrenalinová sáňkařská dráha, 
která si to v létě šine nahoru a dolu přes rozkvetlou 
alpskou louku, nebo nízká lanová dráha, která je 
vhodná i pro nezkušené malé horolezce. Připravených 
je zde deset stanovišť ve výšce maximálně 0,5 až 1 
metr. Jak už to v Rakousku bývá, horní zastávka lanov-
ky je i dobrým výchozím bodem pro pěší turistiku. 
Na výhledy nemusíte čekat a budou vás provázet celou 
cestou, třeba k malému ledovcovému jezeru Laudach-
see, které leží asi hodinu pěšky od stezky v korunách. 
Jezero leží v nadmořské výšce 894 metrů na krásném 
turistickém chodníku, který zvládnou i rodiče s malý-
mi dětmi (i s kočárkem) nebo senioři. Pokud patříte 
ke zdatným horským turistům, z Laudachsee můžete 
pokračovat dál až ke gigantickému, respekt vzbuzující-
mu Traunsteinu s výškou 1 691 metrů. Nenechte se 
ale zmást – i hory nižší, než je Sněžka, jsou pořád 
alpskými špičáky, na které se neleze úplně lehce. Je 
proto důležité nepodcenit výbavu a do batohu si sbalit 
všechno potřebné.

zleva: Rys ve Wildparku 
Cumberland nedůvěřivě 
pozoruje návštěvníky; rozkvetlá 
louka ve středu parku; ředitel 
parku Bernhard Lankmaier

Medvěd v lesním výběhu  
ve Wildparku Cumberland

Divocina v Cumberlandu
Jen půl hodiny autem od Gmundenu leží přírodní 
rezervace Wildpark Cumberland. Nazvat tento park 
s místní faunou a flórou zoologickou zahradou by 
snad byla urážka. Rozkládá se na 5 000 ha lesa, do kte-
rého má drtivá většina zvířat volný přístup. Devadesát 
procent zvířat, jež zde žijí, patří výhradně k fauně ze 
salzkammergutských lesů. Na pětikilometrovém 
okruhu po parku tedy možná narazíte na koupající se 
medvědy hnědé, zuby cenící smečku vlků, divoká 
prasata, jak se bahní v obrovské louži, sněžnou sovu, 
která stráží právě vylíhlá mláďata, stádo srnek odpočí-
vající ve stínu pod smrky, kočku divokou namyšleně 
pozorující okolí nebo dokonce vrčícího ryse ostrovida.  
Pokud si na procházku parkem chcete dopřát dostatek 
času, vyhraďte si alespoň 2 hodiny. Budete tak mít 
prostor na některých místech vyčkat, až se zvířata 
objeví, nebo se u jezera rozvalit do trávy a udělat si 
piknik u vody. Právě o tom návštěva Cumberlandu je 
– pochopit, jak život v přírodě funguje, nepospíchat, 
pozorovat, uvolnit se, nasávat všudypřítomnou zeleň 
a ticho přehlušované jen hlasy zvířat. Na prohlídce se 
vám budou hodit pevné boty a užitečný může být 
i dalekohled (a stejně tak německá slovní zásoba 
z oblasti zvířecí říše, jelikož popisky zvířat jsou zde 
zatím jen v němčině). Pokud rádi fotografujete zvířata, 
nezapomeňte si vzít i foťák a stativ – fotografovat zde 
totiž můžete vše, co budete chtít. Park nabízí sedm 
komentovaných tematických prohlídek, ale prohléd-
nout si ho samozřejmě můžete i sami bez průvodce  
(wildpark.at).

Nahoře: Konstrukce stezky 
v korunách na hoře Grünberg
Dole zleva: Výhled ze 
stezky v korunách na jezero 
Traunsee; jezero Laudachsee, 
cíl túry z hory Grünberg
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Lesni lazne v Almtalu
Dovolená na horách nemusí být vždy jen o vyčerpávají-
cích túrách a lanovkových maratonech. U jezera Alm-
see, v hustých nedotčených lesích Salzkammergutu, se 
lidé věnují tzv. waldness, lesním lázním známým hlav-
ně jako šinrin joku. Jde o filosofii, která pochází z Japon-
ska a která nabízí jinou zkušenost z pobytu v přírodě. 
Waldness je možnost, jak se během pobytu v lese úplně 
uvolnit a zregenerovat, jak nechat nervový systém 
odpočívat. V lesech plných borovice lesní, krušiny 
olšové a břízy pýřité a se vzduchem prosáklým vůněmi 
lesních silic jsou na to podmínky dokonalé. Když se tělo 
hýbe pomalu z kroku na krok, má více času vnímat, 
pozorovat, ukládat si vzpomínky na pobyt v přírodě 
všemi smysly. Japonci se šinrin joku věnují již více než 
20 let. „Vdechování zdravé atmosféry lesa“, jak by se dal 
název této aktivity volně přeložit, se odtud v posledních 
letech rozšířilo do celého světa, protože přibývající 

výzkumy dokazují, že tento druh „slow“ cestování má 
nesmírně blahodárné účinky na lidské zdraví – podpo-
ruje imunitní systém, redukuje stres a zlepšuje kvalitu 
spánku. V Almtalu se na podobné procházky můžete 
vydat sami, nebo se na nich můžete nechat provést 
zkušenými „lesníky“, kteří vás vezmou na čtyřdenní 
waldness pobyt se vším, co k tomu patří, třeba i s kelt-
skou jógou waldwyda, která příjemně uzemňuje 
a upokojuje mysl. Podobné pobyty organizuje třeba 
lesní škola Almtal s profesionálními průvodci, která 
zájemce vodí po loukách a lesích Kasbergalmu, Irreral-
mu i k jezeru Almsee (waldness.at). Pokud nejste úplně 
přesvědčeni, jestli je waldness pro vás, můžete se 
zúčastnit malé ochutnávky – čtvrtečních lesních lázní, 
které se v letní sezoně 2022 organizují v horské vesnici 
Grünau im Almtal, odkud se vyráží dál na vybrané 
trasy (traunsee-almtal.salzkammergut.at).

Pohled na hřebeny pohoří 
Totes Gebirge od břehu  
jezera Almsee

Nahoře: Lavička na štěrkovém 
břehu Almsee 
vlevo: Procházka po stezce 
na břehu jezera Almsee

Ticho a klid u Almsee 
Almsee, necelých deset minut autem od Wildparku 
Cumberland, je na salzkammergutské poměry malé 
jezero v západní části regionu obklopené horským 
masivem s výškou 2 400 m n. m. Na hladině jezera se 
spokojeně pohoupává kachna s několika mláďaty, 
po dřevěném můstku nad křišťálově čistou říčkou 
občas proběhne tmavohnědá myš a v korunách vyso-
kých jehličnanů a listnáčů zpívají ptáci. O víkendu 
do sebe uklidňující zelenou barvu celého okolí nasává 
mnoho návštěvníků, ale během pracovních dnů se 
do prašné kamenné stezky, která se táhne kolem jeze-
ra, otiskne jen málo podrážek. Klid, čerstvý vzduch, 
dechberoucí výhledy a žádný spěch. „Příroda je náš 
poklad,“ říká průvodce Stefan Schimpl, když kráčíme 
podél jezera směrem k horskému masivu naproti 
nám. Stezka je součástí 300 km dálkové pěší trasy, 
na které leží dokonce i Salzburg (salzkammergut.cz). 
Kolem jezera nejsou vybudované žádné hotely ani 
velké restaurace, pouze jedna základní studentská 
chata a bufet, kde si návštěvníci rádi pochutnávají 
na svačině. Pokud ale během procházky dostanete 
žízeň a bufet již bude daleko, nic se neděje. Voda z řek 
vtékajících do jezera, stejně jako ta v Almsee i ve všech 
dalších ledovcových jezerech v Salzkammergutu, je 
pitná. Během horkých letních dnů si navíc v přítocích 
můžete zchladit unavená chodidla a dopřát si přírodní 
Kneippovy lázně. Máteli rádi piknik, připravte si před 
návštěvou Almsee něco chutného na zub, přibalte 
deku a rozložte se na louce za jezerem. Na jedné straně 
se nad vámi budou tyčit Alpy vysoké 2 400 metrů, 
na druhé křišťálově modrá hladina jezera. Idyličtější 
místo na piknik byste hledali marně. Ale pozor – plav-
ky nechte doma – ochrana přírody je zde důležitější 
než letní zchlazení.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kde se ubytovat 
Seehotel Das Traunsee 
Hotel Das Traunsee se nachází přímo 
u jezera, v historickém centru obce. Nabízí 
pokoje s výhledem na jezero Traunsee 
a horu Traunstein, místní produkty k snídani, 
panoramatické jezerní lázně, sauny s rela
xační zónou, půjčovnu kol a klidnou polo
hu. Jedná se o podnik přátelský k cyklistům 
(dastraunsee.at).
 
Romantikhotel Almtalhof       
Hotel Romantikhotel Almtalhof, který 
najdete přímo v centru obce Grünau im 
Almtal, je zařízen starožitným nábytkem 
shromažďovaným po celá desetiletí. Na
bízí exkluzivní pokoje a wellness centrum 
s krytým bazénem a saunou (almtalhof.at).

Kam na jídlo
Seegasthof Hois’n Wirt
Tento čtyřhvězdičkový hotel sídlí přímo 
na východním břehu jezera Traunsee. 
Hosté zde mají panoramatický výhled 
na okolí a zahrádku pod kaštany. V re
stauraci se podávají čerstvě ulovené ryby 
a regionální produkty. U hotelu, přímo 
u kotviště lodí, je k dispozici parkoviště 
(hoisnwirt.at).

Das Traunstein
Restaurace a bar přímo u jezera Traunsee 
nabízí novou a kreativní kuchyni. Je útulná, 
a ne příliš velká, podává kvalitní sezónní 
a regionální produkty, které se sjednocují 
v lehkých jídlech. Hosté zde mají k dispozi
ci i parkoviště (dastraunstein.at).

Další informace
V brožuře Grünberg Seilbahn pro letní 
sezonu 2022 (zdarma) najdete užitečné 
tipy na slevové jízdenky, třeba na jízdenku 
4 vrcholy, která vás kromě Grünbergu 
vyveze také na Feuerkogel, 
 Dachstein Krippenstein a Zwie
selalm (na využití jízdenky 
máte celé léto). Kromě toho 
jsou zde doporučení na túry 
na Grünbergu a také odkazy 
na dobré místní restaurace.

P U S Ť T E  S E  D O   T O H O Dalsi tipy na vylety
Feuer Kogel: Nejslu
nečnější náhorní plošina 
v Rakousku je výbor
ným výchozím bodem 
na skvělé túry s výhledem 
na Dach stein a na horno
rakouská jezera. Na plo
šinu jezdí kabinová lanov
ka Feuerkogel seilbahn 
Ebensee s nástupní stanicí 
v Ebensee am Traunsee 
a návštěvníky vozí až 
do výšky 1 600 m n. m. 
Rodiny s dětmi ocení 
výlet na vyhlídkovou 
plošinu Alberfeldkogel 
nebo na Europakreuz, 
vytrvalejší horští turisté 
se vydávají na Großer 
Höllkogel nebo na Rie
derhütte a ti nejnáročnější 
na ferratu  Alberfeldkogel 
(feuerkogel.info).

Historická tramvaj: 
Po strmé tramvajové trati 
se v létě v Gmundenu 
můžete svézt v tramvaji 
se starobylým vozem 
z roku 1898 nebo se 
secesním vozem z roku 
1911. Ze zastávky 
Gmundner Keramik 
pojedete přes gmun
denskou vilovou čtvrť 
na nádhernou Gmund
ner Esplanade a přes 
most nad jezerem se 
dostanete na údajně 
nejstarší železniční stanici 
v Evropě – do Engelhofu. 
Tramvaj se pak odtamtud 
vrací zpátky na stanici 
Gmunder Keramik  
(stern-verkehr.at).

GrÜne Erde-Welt 
Suvenýry z cest mohou být i praktické. Pokud si z dovolené chcete odvézt něco hod
notného, stavte se v Almtalu v Grüne EdreWelt, ve světě zelené Země, kde je každý 
produkt ukázkou nejen neškodlivého, ale i užitečného spojení mezi člověkem a příro
dou. Porozumíte, jak zboží vzniká a podpoříte výrobu v souznění s přírodou. Všechny 
produkty jsou zde vyrobeny z obnovitelných zdrojů, a pokud vás opravdu zajímá, 
jak vznikají, můžete navštívit i místní dílny a workshopy. Nakoupit zde pak lze cokoliv 
od nábytku, přes oblečení, vybavení domácnosti až po přírodní kosmetiku, a pokud si 
vyberete něco velkého, můžete si to nechat domů dovézt poštou (grueneerde.com).

Traunsee a Almtal 

Contact information

Printing errors, mistakes and amendments reserved. 
Photos: W. Spitzbart, Hörmandinger, OÖ Seilbahnholding,
Grünbergalm, Stern&Hafferl, Traunseeschifffahrt, Schöpf, 
TVB Ferienregion Traunsee-Almtal, brainpark.traunsee, 
Fellner, eak ag. V. Hofauer, Flying Swans Traunsee, Thomas 
Reibnegger. 
Design: adeins Werbeagentur GmbH, Linz. 
Print: Samson Druck GmbH, St. Margarethen im Lungau

Info hotline +43 50 140

High up on the Grünberg mountain at almost 1,004 metres, 
you‘ll fi nd the summer toboggan run, offering a fun and 
sporty leisure option for the whole family.

On a total length of 1.4 kilometres, you can take the 
“Grünberg-Flitzer“ along rapid bends and long straights 
zooming down towards the valley, and then head up again 
assisted by an existing lift. 

Delight in the wonderful  scenery and enjoy this unique ride.

Summer toboggan run

Accessibility

Green-minded guests have the option of getting here 
stress-free by boat, train and tram.

By boat:
In the district of Weyer a pier has been built near the valley
station of the Grünberg cable car. Thus you can now already
enjoy the comfortable journey to the Grünberg mountain by 
boat and cable car.
Boat schedules at: www.traunseeschifffahrt.at

By train/tram:
You reach the Grünberg cable car 
by the new Traunseetram from 
train station Gmunden via “Franz-
Josef-Platz” and the bridge 
“Traunbrücke” or from train sta-
tion Vorchdorf via Kirchham and 
Gschwandt.
Tram stop: “Gmunden-Seebahnhof”
Walking time to Grünberg cable car: approx. 5 minutes.
Timetable enquiries at: www.ooevv.at

A paradise for children high up on the peak of the 
Grünberg-plateau. The children’s playground and the 
low rope course directly below the expanded terrace 
and viewing platform of the Grünbergalm restaurant 
leaves nothing to be desired.

Fun & play for all age groups. You can keep an eye on 
the children while enjoying your break at the Grünberg-
alm restaurant and the views. A bright red slide for the 
kids is located right next to the  spacious sun terrace.
More highlights: Climbing tower with several fl oors and a 
viewpoint, climbing wall, basket swing and zip line.

Adventure playground
& Low rope course

Summit view with attractions 

TREETOP WALK  SALZKAMMERGUTTREETOP WALK  SALZKAMMERGUT
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4 Peaks – 1 Ticket

Salzkammergut
4-Gipfel season ticket

PRESALE
(until 31.05.2022)

Full tarif
(from 01.06.2022)

Validity: summer season 2022!

Adults € 228.00 € 288.00

Youth* € 199.00 € 246.00

Children** € 136.00 € 164.00

4-Gipfelticket
Journey up and down

Validity: summer season 2022 
for one journey up and down 
per summit! 

Adults € 68.00

Youth* € 58.00

Children** € 39.00

3-Gipfelticket (= 3 of 4) 
Journey up and down
Validity: summer season 2022 for 
3 journeys up and down, free selectable 
from  the 4 summits. 
(Only valid once per summit)

Adults € 55.50

Youth* € 46.00

Children** € 30.50

Salzkammergut 4-summit season ticket for dogs: € 75.00 
Children – D.O.B. 2016 and after – for free, when accompanied by a parent (please 
demonstrate family status); *Youth: D.O.B. 2003, 2004, 2005; **Children: D.O.B. 
2006 – 2015. The age must be proven with an offi cial ID.
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www.gipfelticket.at
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The four most popular 
mountain peaks can be 
easily reached with a 
single ticket:

• the Grünberg in Gmunden,
•  the Feuerkogel in Ebensee,
•  the Dachstein Krippenstein in Obertraun and
• the Zwieselalm in Gosau.

w w w . g r u e n b e r g . i n f o

Seilbahn.Gmunden.
rünbergg

www.dachstein-salzkammergut.com

S A L Z K A M M E R G U T

www.gruenberg.info

Newsletter

Always nearby
and with the 
latest 
information!

SIGN UP

Newsletter

SIGN UPSIGN UP

Let’s keep in touch!

Always informed!
www.gruenberg.info

#grünberg#grünberg FOLLOW US ON:

Paragliding

More information: www.paragleiten.net

Adults Youth* Children**

Day ticket ascents € 36.00 € 27.00 € 19.70

Get your mountain experience! 

GRÜNBERG VOUCHER - 
THE PERFECT GIFT!THE PERFECT GIFT!
www.gruenberg.info

„for you“

The hike on gorgeous nature trails (broad forest roads) 
form the mountain station of Grünberg cable car to lake 
Laudachsee are ideal for best agers, families with small 
children and pushchairs.

Laudachsee

Operating times 2022:
02. April – 13. November
02. April – 31. Mai: 10:00 a.m.–17:30 p.m. 
01. Juni – 11. September: 10:00 a.m.–18:30 p.m.
12. September – 02. Oktober: 10:00 a.m.–17:30 p.m.
03. Oktober – 13. November: 10:00 a.m.–16:30 p.m. 

„Sagenhafter Grünberg“
STORIES, MYTHS AND FACTS BETWEEN 
GRÜNBERG AND LAUDACHSEE

Free guided tour in the 
context of the project 
„Naturschauspiel“.

Dates and details at 
www.naturschauspiel.at

Contakt & Info:
Ing. Christof Buchegger, 
Tel.: +43 650 944 13 64
E-Mail: naturerfahren@gmx.at

Summer 2022

Treetop walk
Salzkammergut
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Ebensee
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Single ride (downhill & uphill)

Adults Children Group 
Adults

Group 
Children

€ 8.00 € 6.00 € 7.00 € 5.20

10 rides (downhill & uphill)

Adults Children
€ 70.00 € 52.00

5 rides (downhill & uphill)

Adults Children
€ 37.00 € 27.00

Grünberg-Seilbahn Gmunden
Traunsee Touristik GmbH Nfg. & Co KG
Karl-Josef-von-Frey-Gasse 4
A-4810 Gmunden, Phone: +43 50 140
info@gruenberg.info
www.gruenberg.info

#grünbergRegionální turistická kancelář
Tourismusverband TraunseeAlmtal,  
Toscanapark 1, 4810 Gmunden        
email: info@traunsee-almtal.at
traunsee-almtal.at/cz
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Camino de Wolfgangsee
Okolí jezera Wolfgangsee je jako stvořeno na pěší turistiku. Z města se pěšky dostanete hned 

na dvě místa s překrásným výhledem na Wolfgangsee – vrch Schafberg, na který jezdí i pozemní 
lanovka, a na Falkenstein, jenž stojí přímo na trase poutnické pěší stezky. Nedaleko historického 
městečka se starobylým kostelem leží i jedna z největších náhorních plošin v Evropě – Postalm. 

Na Wolfgangsee je zajištěna pravidelná lodní doprava, kterou se pasažéři dostanou ke dvěma 
dalším alpským městečkám – Stroblu a Gilgenu.

zleva: Socha svatého Wolfganga;  
výhled na hory z náhorní plošiny Postalm
Dole zleva: Značení pěší turistické stezky;  

deštivý den v městečku Svatý Wolfgang
Naproti: Kaple na náhorní plošině Postalm
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Nahoře: Pohled z jezera 
na město Svatý Wolfgang 
s kostelem svatého Wolfganga
Dole: Fontána u kostela 
svatého Wolfganga

Výhled na jezero Wolfgangsee  
z pozemní lanovky Schafbergbahn

Dole zleva: Průvodčí na lanovce  
Schafbergbahn; výhled  

z vrchu Schafberg

Mesto svateho Wolfganga 
Táhlé jezero Wolfgangsee hýřící všemi odstíny modré 
lemuje spousta pláží a přístupné hory. Na jednom jeho 
břehu se rozkládá městečko Svatý Wolfgang, které se 
pojí se jménem svatého Wolfganga stejně jako španěl-
ské Santiago de Compostela se svatým Jakubem. Svaté-
mu Wolfgangovi, který zde žil, se totiž připisuje mnoho 
zázraků, a tak mu tu vyrostl nádherný kostel se dvěma 
vzácnými oltáři i fontána s vodou, o níž byli poutníci 
přesvědčeni, že je léčivá. Pěší putování, ať už z důvodu 
touhy po dobrodružství nebo tradičního spirituálního 
obrození, momentálně zažívá v Rakousku renesanci 
a vítá i poutníky ze zahraničí. Svatý Wolfgang je plný 
malých penzionů se skvělým jídlem, obvykle rovnou 
na břehu jezera, i obchůdků s lokálními produkty. 
Město si ale jako rezidenci vybrala i spousta význam-
ných lidí z oblasti sportu, obchodu nebo politiky, kteří 
zde obývají luxusní vily na břehu jezera. Kolem těchto 
usedlostí a stejně tak i po městě a jeho okolí se během 
celého roku můžete nechat povozit na spřežení 
s vozkou, který vám cestou o majitelích vil a chat něco 
zajímavého povypráví (wolfgangsee.salzkammergut.at).

Zubacka na Schafberg
Pasažéři usazeni na dřevěných lavicích uvnitř 
rudého vláčku sledují výpravčího, jak zavírá všech-
ny dveře na nejstrmější lanovce v Evropě a čekají, 
jak asi bude 30% stoupání na horu vypadat. Schaf-
berg Bahn (salzburg-bahnen.at) jezdí od roku 1893 
z městečka Svatý Wolfgang na 1 732 metrů vysoký 
Schafberg. 130 let bez jediné nehody láká každého, 
kdo se ve Svatém Wolfgangu ocitne. V případě 
35minutové jízdy totiž skutečně platí, že cesta je cíl, 
a to i přes výhled na sedm jezer a pohoří Dachstein, 
který se člověku z vrcholu naskytne (pokud tedy 
právě není zamračený nebo mlhavý den). Ozubená 
lanovka se svými kovovými zuby celou cestou 
hladově zatíná do skalnatých srázů, díky čemuž 
pasažérům nabízí úchvatné výhledy na jezero 
Wolfgang see z mnoha úhlů. I přesto si však někteří 
zvolí raději jednu ze tří peších tras, která je 
na Schafberg neboli Ovčí horu dovede, a výhledy si 
raději zaslouží po tříhodinové námaze. Trasa lanov-
ky i pěší stezky vede přes hustý les plný původních 
jedlí, smrků a buků, a zahlédnout zde občas možno 
jeleny nebo kamzíky.

vpravo: Interiér 
historického kostela 
svatého Wolfganga 

ve stejnojmenném městě
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Pesi pout za sv. Wolfgangem 
Podobně jako v případě Svatojakubské cesty do Santia-
ga de Compostela, i na pěší pouť do Svatého Wolfgan-
gu se lidé vydávají z různých důvodů, přičemž víra je 
jen jedním z nich. Na rozdíl od poutě do Santiaga však 
na té do Svatého Wolfgangu nemusíte strávit celé 
týdny. Nejčastěji se poutníci vydávají na historickou 
trasu pěší stezky z Furbergu nedaleko městečka St. Gil-
gen přes Ried a krásný vrch Falkenstein, z něhož je 
úžasný výhled na jezero Wolfgangsee a okolní hory. 
Na trase je v němčině zaznačených 24 míst, na kterých 
se dočtete zajímavosti o této historické poutnické 
trase. Kromě asi 200metrového intenzivního stoupání 
na Falkenstein je trasa příjemná a zdolají ji i ti méně 
fyzicky zdatní nebo děti. Zabere přibližně tři hodiny. 
Cestou se podíváte k pramenu svatého Wolfganga, 
který údajně léčí oční neduhy a do hezké kaple zasvě-
cené svatému Wolfgangovi, která je zasazená do skal-
ního převisu nad loukou. Kaple je pořád funkční, 
konají se zde i mše a uvnitř na chvíli můžete spočinout 
v tichu a meditaci, usazeni v chladných prostorách 
na dřevěné lavici. 

Pokud byste si chtěli trasu o něco prodloužit, můžete 
začít pěší pouť v Mondsee, projít se kolem jezera 
Mondsee a přes St. Lorentz dojít k jezeru Wolfgangsee, 
podél něhož se pak dostanete přes Falkenstein 
do města Svatý Wolfgang. Tato trasa nevede jen příro-
dou, ale i podél asfaltové silnice, takže nemusí vyhovo-
vat každému. Má něco málo přes 20 kilometrů 
a zabere asi 6 hodin. 

Nahoře: Výhled na jezero 
Wolfgangsee z vrchu Falkenstein
Dole zleva: Pěší turisté u kaple 
svatého Wolfganga pod vrchem 
Falkenstein; značení na turistických 
stezkách; odpočinek na louce nad 
jezerem Wolfgangsee 

Nahorni plosina Postalm  
I když Postalm znají mnozí hlavně jako Winterpark se 
skvělými podmínkami na zimní i jarní lyžování, je to 
také destinace jako stvořená na letní horskou turisti-
ku. Postalm (v překladu Poštovní pastvina – kdysi se 
zde totiž pásli a regenerovali poštovní koně Františka 
Josefa I.) je druhá největší náhorní plošina v Evropě. 
V létě se zde pasou zvířata, z jejichž mléka a masa pak 
místní vyrábí skvělé produkty. Na Postalm vede place-
ná panoramatická vysokohorská silnice, která se 
táhne v nadmořské výšce 1 200 až 1 900 m n.m. Lepší 
volbou než vyjet sem za poplatek autem je využití 
levné městské autobusové dopravy. Nejznámější stav-
bou na plošině je romantická postalmská kaplička, 
ikona na zelené louce se dřevěným oplocením. Kousek 
od kaple stojí chata Postalmhütte a spolu s ní čtyři 
další chaty, ve kterých můžete na túrách po okolí 
poobědvat nebo se osvěžit chlazeným nápojem. Chce-
teli si dovolenou „nahoře“ prodloužit, aniž byste 
museli sjíždět zpátky dolů, na postalmských horských 
chatách můžete i přenocovat. Stejně jako pěší turisté, 
Postalm oblibují i cyklisté. Ti trénovanější si nahoru 
od Svatého Wolfgangu vyjedou přímo na kole, ostatní 
si kola vyvezou autem a ze sedla si pak užívají výhledy 
na hory na více či méně rovinatých cyklostezkách. 
V létě se na Postalm dostanete i po ferratě Postalm-
klamm Klettersteig (bergsteigen.com), která vede přes 
nádhernou soutěsku i podél vodopádů.

Nahoře: Výhled z náhorní 
plošiny Postalm na okolní hory
Dole zleva: Značení stezky 
BergeSeen Trail na náhorní 
plošině Postalm; kaple 
na Postalmu
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Beh kolem jezera 
Již padesát let se ve Svatém Wolfgangu běží třetí říjno-
vý víkend 27kilometrový běh kolem celého jezera, 
přičemž ti nejvytrvalejší si ho mohou prodloužit o dal-
ších pár kilometrů a uběhnout tak salzkammergutský 
maraton z lázeňského císařského města Bad Ischl až 
do Svatého Wolfgangu a pak kolem celého jezera. 
Tradiční 27kilometrová trasa vede kolem jezera i přes 
vrch Falkenstein (stoupák jen pro trénované!), takže 
nabízí kromě běžeckého zážitku i neuvěřitelné výhle-
dy na okolitou přírodu. Původní parta třinácti kamará-
dů odstartovala tuto tradici přesně před padesáti lety. 
„Dokončili jsme ho tehdy jen v jedenácti, dva se cestou 
zapomněli v hospodě,“ říká Franz Zimmer, dnes osm-
desátiletý obyvatel města, který se pořád aktivně 
podílí na jeho kulturním i sportovním chodu. „V po-
sledních ročnících už zde závodí kolem šesti tisíc 
běžců,“ dodává (wolfgangseelauf.at). 

Nabídka běžeckého víkendu se ale se stoupajícím 

zájmem rozšiřuje, takže v ročníku 2022 si budete moci 
zaběhnout celkem na šesti různých závodech včetně 
5,2 km dlouhého panoramatického běhu mezi 
Stroblem a Svatým Wolfgangem a 10kilometrového 
běhu mezi Gschwendtem a Svatým Wolfgangem, 
kterého se často účastní víc než 2 000 závodníků. 

V sobotu se pro ty, kteří běhu až tolik neholdují, 
organizuje poklidná Procházka u jezera. Začíná i končí 
v Seeparku přímo na jezeře v St. Gilgenu a je jakousi 
předehrou následujících běžeckých závodů. Navazuje 
také na prapočátek běžeckého víkendu, který se v roce 
1972 zrodil z tehdy populárního dne lidové turistiky. 
Informace o registraci a startovacích poplatcích jed-
notlivých závodů jsou dostupné na wolfgangseelauf.at. 
Letos vychází termín konání závodů na 15. a 16. října. 
Čím dřív se na závody přihlásíte, tím je startovné 
levnější. Během celého závodu je pro běžce výborně 
zorganizovaná veřejná lodní i autobusová doprava, 
která je přesouvá ke startovním páskám jednotlivých 
závodů.

Lodě společnosti Wolfgangsee 
Schifffahrt plují po jezeře 
během celého léta

vlevo: Terasa u mola na jezeře Wolfgangsee
Nahoře vpravo: 200 metrů vysoký útes 
u nejhlubšího bodu Wolfgangsee

Na vlnach Wolfgangsee 
Wolfgangsee, deváté největší jezero v Rakousku, má 

rozlohu více než 12 km2 a je jako stvořené na lodní 
dopravu. Pravidelné linky zde jezdí zejména mezi 
městy Svatý Wolfgang, Strobl a St. Gilgen. Zatímco 
do Stroblu plují lidé hlavně za skvělým přírodním 
parkem se zvířaty Kleefeld (více na str. 61), Gilgen rádi 
navštěvují milovníci umění. Žila zde totiž talentovaná 
Nannerl Mozartová, která však nikdy nedostala prostor 
svůj talent veřejně rozvíjet. Právě Nannerl poskytovala 
po bratrově smrti informace o životě slavného sklada-
tele. Dnes zde má tato klavíristka, která se nestala 
slavnou jen proto, že se narodila ve špatném století, 
i své vlastní muzeum (mozarthaus.info). Lodní doprava 
do těchto tří měst je populární i v prosinci, kdy se 
ve všech třech destinacích konají nádherné vánoční 
trhy, ovšem i přesto zažívá největší slávu v létě, kdy se 
pasažéři opalují na palubě a vychutnávají si Sommer
frische. Návštěvníci dnes mají na plavbu k dispozici 
celou flotilu lodí včetně tradičního, 33 metrů dlouhého 
parníku Kaiser Franz Josef I. Lodní doprava je 
na tomto jezeře zajištěna již od roku 1873 a současná 
flotila pěti lodí zastavuje ve stanicích St. Gilgen, Für-
berg, RiedFalkenstein, St. Wolfgang, Schafbergbahn, 
Markt, Gschwendt Parkplatz a Strobl. Ceník palubních 
lístků a lodní řád najdete na stránce 5schaetze.at. Lodní 
společnost nabízí i specializované plavby, třeba pirát-
skou loď pro děti nebo plavbu pro gurmány či plavbu 
u západu slunce. 

Pro ty náročnější je k dispozici i poněkud dekadent-
nější a luxusnější možnost lodní dopravy, a to motoro-
vý člun. Ten vás na soukromé plavbě po vlnách 
Wolfgangsee sveze tam, kam budete chtít, třeba ke dvě 
stě metrů vysokému skalnímu útesu u nejhlubšího 
bodu jezera nebo k velkolepému pobřežnímu sídlu, 
které kdysi nechal své milence vybudovat František 
Josef I. 
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P U S Ť T E  S E  D O   T O H O Dalsi tipy na vylety
Abarena
Velký areál se spoustou 
atrakcí u Wolfgang
see, který se dá využít 
za každého počasí. Jsou 
zde trampolíny, vodní 
hřiště, houpací atrakce, 
podzemní důl, westernové 
městečko, mini jezírko, 
vyhlídková věž, obrovský 
tobogán, model železnice 
a spousta dalšího. Tato 
aréna nadchne hlavně 
děti, ale nenudí se zde 
ani dospělí. Můžete si tu 
zahrát fotbal nebo lozit 
po lezecké stěně. V nabíd
ce jsou speciální rodinné 
vstupenky za zvýhodně
nou cenu (abarena.at). 

Wellness Alm 
Luxusní wellness 
v Leopoldhofu kousek 
od Wolfgangsee nabízí 
devět saun a pět bazénů. 
Po dnu na nohou v horách 
je pro tělo regenerace 
k nezaplacení. Celý 
wellness má rozlohu 
3 200 m2, je vybudován 
na třech úrovních, přičemž 
z té nejvyšší je výhled 
na okolní hory. Wellness 
Alm nabízí i balíčky 
s ubytováním, ale navštívit 
ho můžete i čistě jen kvůli 
wellnessu. Je otevřen den
ně od 10:00 do 22:00 
a je zde i bar a restaurace  
(wellness-alm.at).

Prirodni park Kleefeld 
Penzion Kleefeld provozuje přírodní park se zvířaty, který nedaleko Wolfgangsee rády 
navštěvují hlavně rodiny s dětmi. Spatřit tady můžete jeleny i kozorohy a spoustu dalších 
krotkých zvířat. V nabídce jsou i komentované prohlídky. Park nabízí i specializovaný 
včelí okruh, který děti zavede ke králíkům, kozám, kamerunským ovečkách, k prasátkům 
a zmiňovaným jelenům. V areálu jsou také rybníky se spoustou ryb a dětská hřiště. V re
stauraci penzionu se často připravují zvěřinové i rybí speciality a z obchůdku v gastho
fu si nějaké ty speciality můžete odvézt i domů (kleefeld.at).

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Kde se ubytovat 
Hotel Cortisen am See 
Hotel Cortisen se nachází přímo u jezera, 
má pokoje s výhledem na Wolfgangsee 
a 25metrový bazén. Hotel garantuje 
bezplatné zrušení rezervace do 24 hodin 
před příjezdem. Děti od 12 let jsou v hotelu 
srdečně vítány (cortisen.at).

Hotel Garni Seehang & Seelounge  
Leží u jezera, takže z jeho pokojů jsou 
krásné výhledy. Na velké travnaté pláži 
s molem u hotelu mohou hosté využít 
lehátka a slunečníky nebo hotelový člun. 
V hotelu je i sauna a WiFi chytnete i na te
rase a na pláži (seehang.com).

Kam za jídlem
Dorfalm zu St. Wolfgang 
Horská chata v centru rekreačního stře
diska s restaurací „Almhüttenrestaurant“ 
s výbornou domácí kuchyní v srdci obce 
Svatý Wolfgang. Užijete si zde klasickou 
venkovskou atmosféru horské chaty  
(dorf-alm.at).

SeeSushi
Japonská Izakaja v regionálním podání. 
Vše, co se zde připravuje, je z místních 
ryb. V pokrmech této restaurace se vedle 
japonských vlivů objevují také mezinárodní 
akcenty, ale vždy s regionálním nádechem 
(Tel.: +43 6137 7431).

Další informace
V brožuře Wolfgangsee (v němčině a an
gličtině) najdete tipy na uby
tování, wellness i restaurace 
ve Svatém Wolfgangu, v Stroblu 
i v Gilgenu. Je zde i seznam 
kempů u jezera, které rozhodně 
stojí za návštěvu i za pobyt.  

Regionální turistická kancelář: 
Wolfgangsee Tourismus GmbH
Au 140
5360 St. Wolfgang                                                                            
email: info@wolfgangsee.at                                       
wolfgangsee.salzkammergut.at

Wolfgangsee 

SalzkammergutSalzkammergut 6160

W O L F G A N G S E E



zleva: BergeSeen Trail  
v úseku AtterseeAttergau; 

regenerace u Almsee

Výhled na hornorakouské Alpy 
z vrchu Katrinu.

Pesi dalkova trasa
Pěší turistika má spoustu výhod. Najednou zjistíte, že 
do batohu se vám vejde vše, co k životu potřebujete. 
Několik hodin pěšího putování denně je sice nároč-
ných, ale paradoxně během nich obvykle návštěvníci 
načerpají spoustu energie a odpočinou si. Jinak to ani 
mezi respekt vzbuzujícími horami a pohádkově čistý-
mi jezery nejde. Voda v jezerech se navíc během pěší-
ho i cyklistického výletu promění na vaše nové 
životodárné palivo. Místo benzínu budete k pohonu 
na dovolené potřebovat salzkammergutskou vodu 
– zchladí vás během každé koupele a jelikož je voda 
v jezerech pitná, napojí vás, kdykoliv to budete 
potřebovat. 

BergeSeen Trail v cislech
Délka klasické varianty pěší trasy BergeSeen Trail je 
370 kilometrů. Ta je rozdělena na 23 denních etap 
s délkami od 9,7 do 23,8 kilometru. Celá trasa vede 
kolem neuvěřitelných 35 jezer a provede vás osmi 
regiony Salzkammergutu: AtterseeAttergau, Ausseer-
land, Bad Ischl, Dachstein, Fuschlsee, MondseeIrrsee, 

TraunseeAlmtal a Wolfgangsee.  
Většina túr na BergSeen Trailu vede v nadmořské 
výšce 800 až 2 000 metrů a průměrná doba chůze při 
každé z nich je čtyři až sedm hodin. Dálkovou cestu 
poznáte podle samolepek s černým logem se žlutým 
písmenem S, které jsou na klasických turistických 
značkách. Běžně jsou však horské turistické trasy 
v alpských zemích značené červenobílými značkami 
se třemi pruhy.

Kolik tras existuje?
Kromě tradiční trasy existují i dvě specializované 
alternativy: regionální s 9 etapami a alpská se 17 eta-
pami, která je však vhodná jen pro návštěvníky s řád-
nou horskou výbavou (i když nic speciálního jako  
třeba lana není potřeba), kterým výšky nedělají pro-
blém a kteří jsou v dobré fyzické kondici. Na stránce  
salzkammergut.at/cz/solna-komora/leto/pesi-turistika/
trasa-salzkammmergut-bergeseen najdete podrobný 
seznam jednotlivých etap všech tří alternativ dálkové 
trasy, ale také videa o tom, co si na turistiku sbalit, 
které trasy jsou vhodné pro děti, jaké turistické boty 
vám zde dovolenou zpříjemní a co je v salzkammer-
gutské přírodě dovoleno a naopak zakázáno. 

Z
a okny auta, letadla nebo kabiny lanovky neucí-
tíme vůni trávy ani chlad čerstvého horského 
vzduchu. Na obou variantách BergeSeen Trailu, 
pěší nebo elektrokolové, je to ale jiné. Na takové 
dovolené poznají návštěvníci Solnou komoru 

ve všech náladách – za horkého dne s ostrými sluneč-
ními paprsky i za vlhka a bičujícího deště. Zkušenost 
z cestování po trasách, kam se čtyřkolové dopravní 
prostředky nedostanou, je zkrátka jiná. Možná méně 
komfortní, ale o to autentičtější.

Na BergeSeen Trailu se čas zpomalí, zrak zaostřuje 
do dálky, duše se upokojí neustálou přítomností zele-
né barvy a tělo se regeneruje ve studené horské vodě 
bystřin a jezer. Nikam se nepospíchá, žádný autobus 
ani vlak vám neujede, protože na žádný se nechystáte. 
Když budete mít sílu kráčet dál nebo opět šlápnout 
do pedálů, pokračujete v cestě, a když si budete potře-
bovat odpočinout, nebo vás uchvátí výhled a dostanete 
chuť  posvačit, prostě zastavíte a užíváte si. Kolo ani 
nohy vám neujedou… 

BergeSeen Trail
Pěší a cyklistická stezka, oficiálně otevřena před pěti lety, 
zavede milovníky horské turistiky a křišťálových jezer 
do těch nejkrásnějších míst Salzkammergutu a dalších 
hornorakouských regionů.
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zhora po směru  
hoDiNových ručiček:  
Výlet na elektrokolech 
v pohoří Dachstein; 
odpočinek u Almsee; západ 
slunce na vrchu s křížem; 
BergeSeen Trail na Katrin; 
typické značení BergeSeen 
Trailu; západ slunce 
nad jezerem; na kolech 
na Plankensteinalmu

Kudy vede pesi stezka?
Je to unikátní projekt, na kterém spolupracovali všechny 
salzkammergutské regiony, a tak stezka propojuje to nejkrás-
nější, co jednotlivé části Solné komory nabízí. Kromě mnoha 
dalších míst se podíváte i do destinací, o kterých jsme se 
v tomto speciálu již zmiňovali – Gmunden, Traunsee, Atter-
see nebo Svatý Wolfgang, Mondsee, Postalm, Bad Ischl, 
Katrin, údolí Gosau i Halštat. Podrobný seznam míst, přes 
které BergeSeen Trail vede, najdete v brožurách nebo 
na stránce salzkammergut.cz.

BergeSeen eTrail pro kola
Lákáli vás BergeSeen Trail, ale desetitisíce kroků denně už 
pro vás tak lákavé nejsou, pak si můžete výhledy na salzkam-
mergutské hory užít ze sedla elektrokola. Pro cyklisty je 
k dispozici jedna varianta trasy s deseti etapami. Jelikož trasa 
je určená primárně pro elektrokola, je vhodná pro všechny 
věkové kategorie a i pro začátečníky. Na délce 624 kilometrů 
překonáte celkově 14 500 výškových metrů. Každá etapa má 
vzdálenost od 40 do 80 kilometrů a překonává 1 170 až 2 020 
výškových metrů. Více než polovina trasy vede po lesních 
cestách a asi 44 % po asfaltu. Po celé délce trasy, podobně 
jako i na pěších trasách BergeSeen Trailu, stojí spousta pří-
jemných gasthofů, kde se můžete dobře najíst a přespat. 
Na každé etapě je k dispozici také možnost  dobíjení 
akumulátorů. 
salzkammergut.at/cz/solna-komora/leto/kola/bergeseen-etrail

Kudy vede cyklotrasa?
Trasa vede od jezera Mondsee k jezerům Irrsee, Fuschlsee, 
Wolfgangsee, Gosausee, Hallstättersee, Altausseer See 
a Grundlsee. Na závěr vás trasa zavede k Attersee a pak zpátky 
k Mondsee. Nejkratší vzdálenost měří 40 kilometrů (Fuschl 
– Ebenau), nejdelší je dlouhá 80 kilometrů (Grünau – Stein-
bach). Trasy vedou po břehu jezer, přes lesy a částečně 
i do kopce – proto je ebike dobrou volbou. 

Kdy se na BergeSeen Trail vydat?
Jednoznačně v pozdní jaro nebo v létě, kdy už louky kvetou 
a nejsou prosáklé topícím se zimním sněhem, kdy se můžete 
kdykoliv a kdekoliv rozvalit do měkké luční trávy a užít si 
horské slunce v obličeji. Velmi užitečné jsou i tištěné brožury 
BergeSeen Trail s vypsanými parametry jednotlivých etap. 
Jsou navíc k dispozici  zdarma. Podobně užitečná je na pěším 
a cyklistickém výletu po BergeSeen Trailu i speciální letní 
slevová karta Salzkammergut card. Získáte s ní spoustu slev 
na ubytování, vstupy, lanovky, lodní lístky a mnoho dalšího.

Pěší putování po Salzkammergutu 
v úseku na Feuerkogelu
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ATTERSEE-ATTERGAU  •  AUSSEERLAND  •  BAD  ISCHL 
DACHSTEIN  •  FUSCHLSEEREGION  •  MONDSEE-IRRSEE

TRAUNSEE-ALMTAL  •  WOLFGANGSEE

BERGE SEEN eTRAIL

etrail.salzkammergut.at

Wald, Forst

Wohnbau- / Gewerbefläche

Höhenlinien900900

Landesgrenze

TOPOGRAFIE

Gipfel / mit Kreuz

Bundesstraße

Landesstraße

Kreisstraße

Autobahn Gemeindestraße

Hauptwirtscha�sweg

Wirtscha�sweg

Feldweg

STRASSEN UND WEGE

Gondelbahn Eisenbahn


Geoinformationen © Outdooractive

© 1996-2020 here. All Rights reserved. 

KARTENGRUNDLAGE

Hotel Eichingerbauer
Eich 34; 5310 St. Lorenz am Mondsee 
 +43 6232 2658-0  eichingerbauer.at

Ebner's Waldhof am See
Seestraße 30; 5330 Fuschl am See 
 +43 6226 8264  ebners-waldhof.at

Hotel Obermayr
Wiestalstraße 74; 5323 Ebenau 
 +43 6221 7236  hotel-obermayr.at

Gasthof Hotel Kirchenwirt
Bürglstraße 2; 5350 Strobl 
 +43 6137 7207  kirchenwirt.eu

Gasthof Gosauschmid
Gosauseestraße 131; 4825 Gosau 
 +43 6136 8513  gosauschmied.at

Narzissen Vital Resort
Pötschenstraße 172; 8990 Bad Aussee
 +43 3622 55300  vitalresort.at

Agathawirt Landhotel 
St. Agatha 10; 4822 Bad Goisern am Hallstättersee 
 +43 6135 8341  agathawirt.at

AlpenParks Hagan Lodge Altaussee
Lichtersberg 84; 8992 Altaussee
 +43 3622 72323 alpenparks.at/haganlodge

Hotel Goldenes Schiff
Adalbert Stifterkai 3; 4820 Bad Ischl 
 +43 6132 24241 goldenes-schiff.at

JUFA Hotel Almtal 
Hinterrinnbach 17; 4645 Grünau im Almtal 
 +43 57 083 570  jufa.eu/hotel/almtal

Activ-Hotel Föttinger 
Seefeld 14; 4853 Steinbach am Attersee 
 +43 7663 8100 hotel-attersee.at

Salzkammergut Touristik
Götzstraße 12; 4820 Bad Ischl 
 +43 6132 24000-17 salzkammergut.co.at

Tourismusverband	Mondsee-Irrsee
Dr. Franz Müller Straße 3; 5310 Mondsee

+43 6232 2270
 info@mondsee.at

mondsee.at

Fuschlsee	Tourismus
Lebachstraße 1; 5322 Hof bei Salzburg

+43 6226 8384
 incoming@fuschlseeregion.com

fuschlseeregion.com

Wolfgangsee	Tourismus
Au 140; 5360 St. Wolfgang

+43 6138 8003
 info@wolfgangsee.at

wolfgangsee.at

Tourismusverband	Inneres	Salzkammergut
Kirchengasse 4; 4822 Bad Goisern am Hallstättersee

+43 5 95095
info@dachstein-salzkammergut.at

dachstein-salzkammergut.at

Tourismusverband	Ausseerland	-	Salzkammergut
Bahnhofstraße 132; 8990 Bad Aussee

+43 3622 54040 0
  info@ausseerland.at

ausseerland.at

Tourismusverband	Bad	Ischl
Auböckplatz 5 - Trinkhalle; 4820 Bad Ischl

+43 6132 27757
 office@badischl.at

badischl.at

Tourismusverband	Traunsee-Almtal
Toscanapark 1; Gmunden

+43 7612 74451
 info@traunsee-almtal.at

traunsee-almtal.at

Tourismusverband	Attersee-Attergau
Attergaustraße 31; 4880 St. Georgen im Attergau

+43 7666 7719 0
 info@attersee.at

attersee-attergau.at

0 2.000 4.000 m1.000

Maßstab 1 : 90.000   1 cm in der Karte entspricht 900 m in der Natur

TOUR

Tourverlauf

Richtung

Startpunkt

Schiebestrecke

IM AUFTRAG VON

Salinenplatz 1, A-4820 Bad Ischl, Österreich
Tel. +43 6132 26909

E-Mail: info@salzkammergut.at
Web: www.salzkammergut.at

Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH
Geschäftsführer: Mag. Michael Spechtenhauser

April 2020 – Auflage: 50.000 Stück

BILDRECHTE
Salzkammergut/Kathrin Kerschbaumer, Harald Maier

Alle Angaben nach bestem Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler.

Zeit vergessen - Freiheit spüren. 
Mit dem eMTB durch's Salzkammergut
Ab Sommer 2020
• Von jung bis alt, für eMTB-Einsteiger und Familien
• 634 Kilometer, 14.500 Höhenmeter
• 10 Tagesetappen zwischen 40 und 80 km
• 8 Salzkammergut-Regionen - drei Bundesländer
• 55 % Forststraßen, 44 % Asphalt, 1 % Trails
• eMTB-Leihstationen-Netz vorhanden
• MTB-freundliche Gasthäuser und Hotels entlang der Tour
• Einkehrmöglichkeiten mit Auflademöglichkeit
• Ausgebildete eMTB-Guides vor Ort

HINWEIS: Aufgrund der Länge der Touren ist entweder ein zweiter Akku zu 
empfehlen oder auf den Strecken das Rad zu laden. 

Forget time. Feel free. 
With the eMTB through the Salzkammergut
Starting in summer 2020
• For all age groups, eMTB beginners and families
• 634 kilometers, 14,500 altitude metres
• 10 daily stages between 40 and 80 km
• 8 Salzkammergut regions - three Austrian states
• 55% forest roads, 44% asphalt, 1% trails
• eMTB rental station network available
• MTB-friendly inns and hotels along the tour
• Refreshments with charging options
• Professional eMTB guides on site

NOTE: Due to the length of the tours, either a second battery is 
recommended or to load the bike on the routes.

etrail.salzkammergut.at
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ATTERSEE-ATTERGAU  •  AUSSEERLAND-SALZKAMMERGUT
BAD ISCHL  •  DACHSTEIN SALZKAMMERGUT  •  FUSCHLSEEREGION

MONDSEE-IRRSEE  •  TRAUNSEE-ALMTAL  •  WOLFGANGSEE
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SOMMER
CARD

2022

ATTERSEE-ATTERGAU  •  AUSSEERLAND-SALZKAMMERGUT  
BAD  ISCHL  •  DACHSTEIN SALZKAMMERGUT 

 FUSCHLSEEREGION  •  MONDSEE-IRRSEE 
TRAUNSEE-ALMTAL  •  WOLFGANGSEE

up to 25% discount on over 
120 Attractions!
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Objevte oblast Salzkammergut
Oblast Salzkammergut lze prozkoumat pěšky nebo na kole.  Po celý rok se můžete vydat  po stopách umění, kultury  

a tradice. Křišťálově čistá jezera, impozantní pohoří a pohádková krajina okouzlí každého návštěvníka. Zapomeňte na 
starosti všedního dne, zhluboka se nadechnete a znova ožijete – takhle se chodí na pěší túru nebo cyklotúru po celý  

rok v oblasti Salzkammergut.

salzkammergut.cz

Na elektrokole oblastí 
Salzkammergut
Z Gosau přes  Ausseerland do Bad Ischlu.  V oblasti  
Salzkammergut se i milovníci jízdy na elektrokole 
dostanou hodně vysoko! Jednotlivé etapy lze libovolně 
kombinovat. Délka jednotlivých etap této nabídky  
je  4-6 hodin.  

NABÍDKA ZAHRNUJE:
• 4x nocleh
• 1x uvítací video
• 1x mountainbike cyklomapa oblasti Salzkammergut a informační 

materiál, GPX-trasy
• 1x sýrový nebo slaninový sendvič s 1 nápojem na chatě Rossalm
• 1x transfer z Bad Ischlu do Gosau (vč. kol a zavazadel) v den odjezdu
• 2x přeprava zavazadel
• Za vaši rezervaci zasadíme strom!
• Exkluzivně pro čtenáře Lonely Planet: pantofle s logem oblasti 

Salzkammergut

CENA ZA OSOBU:
např. ve  3* hostinci od  EUR 449,00
Ubytování v jiné kategorii nebo přikoupení dalšího noclehu je možné!

od 

€ 449,-
na  

osobu

REZERVACE A INFORMACE
Salzkammergut Touristik GmbH
Götzstraße 12 | 4820 Bad Ischl, Austria
Tel. +43 (0)6132 24000-71 | rad@salzkammergut.co.at

salzkammergut.co.at

od 

€ 559,-
na  

osobu

REZERVACE A INFORMACE
Fuschlsee Tourismus GmbH
Dorfplatz 1 | 5330 Fuschl am See, Austria
Tel. +43 (0)6226 8384-11 | incoming@fuschlseeregion.com 

fuschlseeregion.com

Dálková pěší turistika  
„4hory – 3jezera“
Vícedenní turistická trasa v oblasti Salzkammergut  
„4 hory - 3 jezera“ vede přes čtyři fantastické vrcholy v okolí 
jezer Fuschlsee, Wolfgangsee, Mondsee-Irrsee.  Čtyři etapy 
vás provedou překrásnou krajinou a to vše bez zavazadel. 
Každá etapa trvá cca 5-7 hodin. 

NABÍDKA ZAHRNUJE:
• 4x nocleh
• 1x jízda nahoru a dolů zubačkou na horu Schafberg
• 2x výlet lodí na jezeře Wolfgangsee
• 1x jízda dolů lanovkou Zwölferhornbahn
• 1x flaška na pití (SIGG/1 l) a turistické hole Komperdell
• 1x batoh Northland (25 l) a denní přeprava zavazadel
• 1x turistická mapa s výškovými profily a všeobecnými informacemi
• Exkluzivně pro čtenáře Lonely Planet: funkční sportovní tričko 

Northland „4 hory – 3 jezera“

CENA ZA OSOBU:
např. ve  3* dvoulůžkovém pokoji od  EUR 559,00
Psi jsou také vítáni – za příplatek!
Ubytování v jiné kategorii nebo přikoupení dalšího noclehu je možné!




