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Dunaj.
Pěšky i na kole podél řeky.

Mühlviertel.
Horská kola na pastvinách.

Linec.
Město, které umí žít.

Salzkammergut.
V oblasti hor a jezer.

Pyhrn-Priel.
Klenot Alp. 

hornirakousko.cz

Horní 
Rakousko,
 neuvěřitelně blízké.



Horní Rakousko je naším neuvěřitelně blízkým 
sousedem. A to nejen co do vzdálenosti. Stejně blízcí 
jsou nám obyvatelé této země, jak svým životním 
stylem, tak svou kulturou a dobrosrdečností.

Horní Rakousko překvapí mnohotvárností své krajiny 
a životním elánem svých obyvatel. Vrcholky Alp a 
jezera v Solné komoře. Turistika v přírodě národního 
parku Kalkalpen a hned kousek odtud skalnaté 
vrcholy regionu Pyhrn-Priel. Za hranicí s Jižními 
Čechami začíná region Mühlviertel – kraj mlýnů, 
svažující se do nekonečných dálav až k Dunaji, který je 
zároveň tepnou života i kultury. Právě Dunaj propůjču-
je hornorakouské metropoli Linci jeho nesrovnatelný 
půvab a osobitou atmosféru. 

Místa je tu dost jak pro cyklisty, tak vyznavače 
horských kol, pěší turisty i horolezce, pro ty, kdo se 
věnují vodním sportům, i pro milovníky kultury a 
labužníky. Protože rozmazlován je každý, kdo sem 
přijede. Rybami, slaninou nebo pivem z regionálního 
pivovaru. A jako zákusek si ještě může dát jemňoučký 
a křehoučký linecký dort. 

Rychlá dostupnost
Cesta autem z Prahy do Lince trvá zhruba čtyři hodiny. 
Kromě toho mezi Prahou a Lincem jezdí osmkrát denně 
vlak a navíc je spojuje několik autobusových linek. 
Jízdní řády najdete na: 
www.cd.cz, www.le.cz, www.helloe.com
www.flixbus.com, www.westbus.at

Horní Rakousko je nám 
neuvěřitelně blízké!  Linec
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KONTAKT

Od dalších zajímavostí a informací vás 
dělí jen jeden telefonát : +43 732 22 10 22

Nebo pár kliknutí: 
hornirakousko.cz
info@hornirakousko.cz
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Objevit a 
žasnout!

▶ 

upperaustria.at/movie
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Gastronomie, kultura a pohyb v přírodě. Tak by se 
dala v krátkosti popsat cyklostezka Donauradweg  
z  Passau, až do Strudengau. 

Velká část cyklostezky, oceněné německým 
cyklistickým klubem ADFC čtyřmi hvězdičkami, sloužila 
v minulých staletích k vlečení člunů proti proudu řeky. 
Po těchto stezkách chodili v dávných dobách koně a  
vlekli lodě, které v té době neměly žádný pohon, vzhůru 
proti proudu Dunaje.

Dnešní cyklisté zde musejí vynakládat podstatně 
méně sil. Většinou projíždějí v lehkém spádu dolů  
z kopce po proudu Dunaje. Po absolvování denní etapy 
si mohou odpočinout u jednoho z padesáti ubytovatelů 
s certifikátem „bett+bike“ od německého klubu cyklistů 
ADFC. Ti nejzvědavější se mohou vydat po 41 trasách 
na okružní cesty do vnitrozemí. Možná i na elektrokole, 
které odlehčí lýtkům a usnadní tak některé příkřejší 
úseky s větším stoupáním. Odměnou jsou nečekané 

dojmy a kulinářské zážitky. Jako lehounké zavazadlo si 
pak odvezete tyto zážitky s sebou domů, aby se navždy 
zabydlely ve vaší paměti. 

Pěší turistika v říši pověstí na Donausteig
Údolí Dunaje mezi Horním Rakouskem a Bavorskem 
oplývá poklady. Delikatesami, které lahodí mlsnému 
jazýčku. Poklady, které potěší oči, tajnostmi, které 
uvedou v úžas toho, kdo je objeví. A k tomu všemu máme 
ještě další poklady v podobě pověstí. Jsou to kouzelné 
příběhy, skrývající za fantazií, čarováním a čerty vždy 
pravdivé jádro, které vypráví o životě, o lidech a o Dunaji. 

Klíčem k tomuto pohádkovému pokladu je Donausteig 
- 450 kilometrů dlouhá síť dálkových turistických cest 
mezi městy Passau a Grein. Dějištěm pověstí jsou 
hrady a zámky, kostely a kláštery, rokle a skaliska, podél 
kterých vede stezka Donausteig. S knihou pověstí z 
podunajské stezky budete cestovat i domů.

Neuvěřitelně 
pobízející, 
Dunaj v Horním 
Rakousku.   

Podunajský region je bohatý na přírodní krásy, 
Schlögener Schlinge je jedinečný přírodní úkaz. Spolu 
s kulturními zážitky vás pobízí, abyste se zdrželi a tuto 
oblast si oblíbili.

Neuvěřitelně 
krásný, 
Dunaj.

© WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH/Hochhauser

80 výhod s kartou DONAU-Card 
za 4,90 Euro ušetříte až 270,- Euro!

WGD DONAU OBERÖSTERREICH TOURISMUS GMBH

Lindengasse 9, 4040 Linz, Österreich, Tel.: +43 732 7277-800 

info@donauregion.at, www.regiondunaj.cz

KONTAKT

Wellness oáza v Aumühle
Požitek v srdci přírody!

Zveme vás do naší wellness oázy v samém srdci Podunají v 
Strudengau, kde můžete opravdu relaxovat a uklidnit svou duši. 
Rádi bychom, abyste se v našem rodinném podniku s osobním 
přístupem cítili příjemně a užívali si neomezených možností 
turistických výletů v nádherné přírodě. 

2 noci ve standardním pokoji
 - snídaňový bufet  
 - 2 x večeře menu o čtyřech chodech včetně salátového bufetu 
 - pěší turistické výlety do soutěsky Stillensteinklamm  
 -  využití wellnessu: krytý bazén, whirlpool, parní lázeň, solná 
sauna, sauna s mlýnským kolem, dávkujícím vodu přímo na 
kameny, sauna s borovicí limba, levandulová sauna, infrasauna 

 - koupací plášť, ručník do sauny a plážová taška

Aumühle eU, Gastgeber Leopold Schöller, Panholz 17, 4360 Grein, 
Österreich, +43 (0) 7268 8130, info@aumuehle.at, www.aumuehle.at

od

€ 99,–
na osobu

Rodinná dovolená v rezortu 
IKUNA Naturresort  
Apartmány v indiánských teepee. Zcela jedinečné.

Poznejte na našich silných elektrokolech půvabný kraj mezi 
řekami Dunaj a Inn a nechejte se večer rozmazlovat regionální-
mi lahůdkami z našeho tříchodového menu v restauraci IKUNA, 
která právě získala ocenění za přírodní kuchyni s regionálními 
produkty „Grüne Haube“ (Zelená kuchařská čepice). Romantika 
u táborového ohně a nocleh v jedinečných čtyřhvězdičkových 
apartmánech ve tvaru indiánského teepee jsou skvělým 
způsobem relaxace. 

3 dny / 2 noci v apartmánu teepee se zážitkovou snídaní

 - tři chody regionálních specialit na závěr dne
 - láhev vína – Red Betty ve vašem apartmánu 
 - sauna a romantika u táborového ohně zdarma
 - užívání elektrokol zdarma   

Termíny: březen – květen 2017 a září - listopad 2017

Ikuna Naturresort, Naturpfad 1, 4723 Natternbach, Österreich
+43 7278 20 800, info@ikuna.at, www.ikuna.at

€ 139*,–
na osobu

*  při obsazení dvou 
lůžek v apartmánu 
teepee 

Dunaj v plamenech – hudební ohňostroj při 
plavbě po Dunaji 

© WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH/Weissenbrunner

© Romantika u táboráku/IKUNA Naturresort

© WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH/Hochhauser

Karta DONAU-Card je ideálním průvodcem pro 
vaše výlety i noclehy v podunajském regionu mezi 
Horním Rakouskem a Bavorskem. Majitelé karty získají 
slevy min. 20 % u téměř 80 poskytovatelů služeb podél 
Dunaje a mohou ušetřit až 250,- Euro. Majitelé karty 
DONAU-Card budou mít v našich speciálních part-
nerských podnicích 2 noclehy zdarma. Více informací 
najdete na: www.donaucard.info

*  ve dvoulůžkovém 
pokoji 

© WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH / Grein
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Mühlviertel – kraj mlýnů - je pro vyznavače 
cykloturistiky v Horním Rakousku nečekaně 
náročným regionem. Jeho sílu a rozmanitost však 
neobjeví sportovci hned na první pohled. Mühlviertel 
začíná pozvolnými svahy u Dunaje, které se na sever 
zvedají do vrcholků od 500 do 1 300 metrů nad 
mořem.

Velký okruh Granitlandrunde
Charakter Mühlviertel od údolí Dunaje až po vrcholky 
pohoří Böhmerwald poznáte nejlépe na velkém okruhu 
žulovou krajinou Granitlandrunde. Přibližně na 260 
kilometrech překonáte výškový rozdíl kolem 7 000 m. 
Rozmanitá krajina na tomto okruhu klade na sportovce 
vysoké nároky jak při dechberoucích výstupech, tak na 
technicky náročných trasách i při nádherných sjez-
dech. A kdo nechce přecenit své síly, může poznávat 
a zamilovat si mountainbikový region „Granitland“ na 
některé z dalších 10 tras.

„Tour de Alm“
Od loňska láká milovníky horských kol východní část 
regionu Mühlviertel na trasu po horských pastvinách. 
177 km dlouhá trasa pro horská kola překonává 5 000 
výškových metrů a prochází kolem mnoha kulturních 
památek i přírodních zajímavostí, jako jsou například 
zříceniny hradů Ruttenstein a Prandegg nebo rašeli-
niště Tanner Moor. Na těchto místech si cyklisté mohou 
užít okouzlující výhledy, než se pustí do další náročné 
etapy. 

Občerstvení na cestě po Mühlviertel zajišťují četná po-
hostinství a partneři specializující se na cykloturistiku. 
Kdo si chce ověřit svou kondici, může poměřit své síly 
s ostatními cyklisty z tuzemska i ze zahraničí při závo-
du na horských kolech Granitmarathon (3. - 4. června 
2017) nebo Granitbeisser-Marathon (2. září 2017). 

Horská kola 
– zkouška 
vytrvalosti 
v Mühlviertel  

Na milovníky horských kol čeká v Mühlviertel náročný 
terén s prudkým stoupáním. Ti, kdo se odváží až na 
vrcholky žulové pahorkatiny, budou odměněni překrás-
nými výhledy a divokým sjezdem zpátky do údolí!

Neuvěřitelně 
malebný, 

Mühlviertel.

© Mühlviertel Marken GmbH/Hochhauser

Tip na výlet: „Klášterní pivovar Schlägl“  
V jediném klášterním pivovaru v Rakousku se vaří pivo 
již více než 400 let. Při prohlídce pivovaru se návště-
vníci pivovarského pavilonu ponoří do multimediálního 
světa, seznámí se s postupy vaření piva i s pivovar-
nickými tradicemi, seznámí se s regionálními surovin-
ami a přitom objeví tajemství jedinečné chuti piva  
z Mühlviertel. 

Varna v klášterním pivovaru Schlägl

MÜHLVIERTEL TOURISMUS INFORMATION

Freistädter Straße 119, 4041 Linz, Österreich, +43 732 7277-727

info@muehlviertel.at, www.muehlviertel.at/cz

KONTAKT

„Tour de Alm“
Cykloturistika mühlviertelskou vysočinou

Individuální jízdy na horském kole! Jízda nahoru a dolů po 
mírných zelených kopečcích nedotčenou přírodou zve k 
nejkrásnějším zážitkům.  
 

3 noci / 4 dny s polopenzí 
 -  Regionální snídaně formou bufetu s nabídkou müsli a 
večerním gurmánským menu o čtyřech chodech 

 -  Profesionální služby pro cykloturisty: garáž na kola, prostor 
na mytí kol, nářadí, Připravené trasy pro horská kola včetně 
map regionu, Stažení tras na GPS zdarma

 - 1 láhev na pití vč. dvou energetických nápojů jako dárek 
 - Zdarma mapa tras po horských pastvinách Mühlviertler Alm
 - 1x regenerace na terapeutickém přístroji iLifeSOMM (12 min.)
 - Relaxace ve vlastní hotelové wellness oáze

Hotel Rockenschaub, Liebenau 5, 4252 Liebenau, Österreich
+43 7953 2470, info@hotel-rockenschaub.at, www.hotel-rockenschaub.at

Okruh Granitlandrunde 
v Mühlviertel 
Dovolená na horských kolech regionu Böhmerwald

Proměnlivá krajina nabízí pro každého něco: na sportovce, 
zabývající se vytrvalostní i rychlostní cyklistikou zde čekají 
náročné trasy - výzvy, u kterých se opravdu zapotí, i jedinečný 
pocit dosaženého úspěchu. 
 
3 noci / 4 dny s polopenzí

 - Bohatá kontinentální snídaně
 -  Večeře: tříchodové menu s polévkou nebo předkrmem, 
hlavním jídlem a dezertem

 - 2x obědový balíček nebo oběd/svačina/občerstvení na cestě
 - 2x energetický nápoj a 2x domácí müsli tyčinka na cestu 
 -  Užívání vybavení pro horská kola gratis  
(dílna, prostor na mytí kol, atd.) 

 - Užívání naší sauny zdarma 

Gasthof Greiner, Hinterschiffl 13, 4162 Julbach, Österreich
+43 7288-82 02, office@gasthof-greiner.at, www.gasthof-greiner.at 

od

€ 179,–
na osobu

© Stiftsbauerei Schlägl

Na zdraví! 

©Tourismusverband Mühlviertler Kernland/Hochhauser

© Oberösterreich Tourismus GmbH/Erber

© Oberösterreich Tourismus GmbH/Erber© Oberösterreich Tourismus GmbH/Erber

od

€ 188,–
na osobu
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Linec leží v srdci Horního Rakouska, jen čtyři 
hodiny jízdy z Prahy. Hlavní evropské město kultury 
roku 2009 a UNESCO City of Media Arts -město 
mediálního umění nadchne rozmanitou kulturní 
nabídkou, výjimečnou polohou na Dunaji a kouzelnou 
atmosférou. K Linci neodmyslitelně patří Svět zážitků 
na hoře Pöstlingberg a Musiktheater, nejmodernější 
hudební divadlo v Evropě. Vidět musíte  Ars 
Electronica Center, jedinečné muzeum budoucnosti, 
stejně jako voesalpine Stahlwelt, svět oceli.

Okružní plavby po Dunaji 
Objevovat město ze zcela nové perspektivy můžete 
při okružních plavbách. Z lodi je překrásný pohled na 
nábřeží i město a jeho okolí. Odplouvá se od muzea 
umění Lentos, cesta pokračuje podél kulturních zajíma-
vostí na břehu Dunaje tzv. Kulturmeile, kolem ocelárny 
až do luk Traunauen a zpět k Mural Harbor v obchod-
ním přístavišti. Fasády průmyslových hal zde zdobí 
umělecká díla v podobě obrovských graffiti a vytvářejí 

tak největší souvislou galerii grafitti pod širým nebem 
na světě. Okružní plavby po Dunaji se konají třikrát 
denně, kromě pondělí od konce dubna do konce září. 

Svět zážitků Pöstlingberg 
Pöstlingberg je nazýván „lineckou domácí horou“. 
Výhled na město je odtud nejkrásnější. Zážitkem je 
jízda na vrchol s Pöstlingbergbahn, nejstrmější adhezní 
dráhou v Evropě . Poutní bazilika, vyhlídka, ZOO nebo 
pohádková a trpasličí říše Grottenbahn – každý si vyso-
ko nad městem přijde na své.

Rozmanitost města na Dunaji vzbuzuje závislost, máte 
stále větší chuť poznávat další zákoutí Lince! Historické 
centrum města svádí se tu zdržet a užívat si nákupů. 
V tradičních kavárnách i v módních restauracích se 
najde pro každého něco. Toulání se a nakupování v ob-
chůdcích je ideálním zakončením návštěvy Lince! Kdo 
navštíví Linec, prožije tu neobyčejný čas a s lineckým 
dortem si jako suvenýr odveze i spoustu vzpomínek.

Linec vás změní, 
budoucnost je 
umění žít

Hoďte všední dny za hlavu a objevte město, které umí 
žít: Linec vás nadchne svojí polohou na Dunaji, pestrou 
nabídkou kulturních akcí, rozmanitými kulinářskými 
zážitky i širokou nabídkou nákupních možností. 

Neuvěřitelně 
moderní,  

Linec.

© Oberoesterreich Tourismus Gmb/Robert Maybach

TOURIST INFORMATION LINZ

Hauptplatz 1, 4020 Linz, Österreich 

+43 732 7070-2009, tourist.info@linz.at, www.linztourismus.at/cz

KONTAKT

Na břehu Dunaje se skvěle odpočívá  

Tip na výlet: „Užít si nákupy v Linci“ 
Nakupování v centru města a na hlavní třídě Landstra-
ße, druhé největší nákupní ulici v Rakousku je skutečně 
zážitek. Spousta obchodů a pasáží zve k toulání a 
koukání do výloh nabízejících ohromný výběr zboží.  
V postranních uličkách a ve starém městě najdete 
nepřeberné množství obchůdků s módním a trendy 
oblečením, kosmetikou, stylovými dárečky a 
gurmánskými delikatesami. 

Odpočinek při nákupech v centru Lince 

© Oberösterreich Tourismus GmbH/Susanne Einzenberger

Odpočinek ve městě na Dunaji 
Víkend v Linci naplněný uměním žít

Zahrnuje 2 noclehy ve dvoulůžkovém pokoji ve vámi vybraném 
hotelu vč. snídaňového bufetu, kartu Linz-Card a mnoho dalšího.
www.linztourismus.at/wochenende 

Výhody karty Linz-Card 
Při pobytu v Linci mohou návštěvníci užívat výhod třídenní karty 
Linz-Card. Tato karta obsahuje:
 - Volný vstup do muzeí a na výstavy
 - Jízdu zdarma autobusy a tramvajemi společnosti Linz AG Linien
 - Slevy na turistické atrakce a výlety
 -  Slevu 10,- Euro na lodě, koncerty a divadlo 
„Donau-Kultur-Gutschein“ 

Tourist Information Linz, Hauptplatz 1, 4020 Linz, Österreich 
+43 732 7070-2009, tourist.info@linz.at, www.linztourismus.at/cz

od

€ 109*,–
na osobu 

© Oberösterreich Tourismus GmbH/Marco Mestrovic
*  ve dvoulůžkovém 

pokoji 

Tip na výlet: „voestalpine Stahlwelt“ 
voestalpine Stahlwelt, návštěvní centrum pro celou 
rodinu ineraktivně a hravě ukazuje výrobu oceli a její 
využití v životě. Výrobu oceli lze vidět během prohlídky 
areálu ocelárny včetně vysoké pece. Jedině v Linci je 
možné navštívit fungující ocelárnu a dozvědět se 
historii největšího průmyslového podniku Rakouska. 
Návštěva je možná po celý rok, pondělí – sobota 9.00 
– 17.00 hodin. Pro prohlídku areálu ocelárny a vysoké 
pece je nutná rezervace termínu.

Stahlwelt - návštěva fascinujícího světa oceli 

©Linz Tourismus/Müller

© Linztourismus/zoefotografie
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Nádherná krajina regionu Salzkammergut patří  
k nejznámějším turistickým destinacím a regionům 
pro trávení volného času a dovolené v celém Rakousku. 
Najdete zde nejen místo tradičního letního odpočinku 
císařského dvora, šlechty a umělců v době c.k. 
monarchie, ale díky Hallstattu také kolébku lidské 
kultury. Rozmanitost krajiny propůjčuje regionu 
Salzkammergut jeho jedinečná poloha mezi Alpami  
a jejich podhůřím, protkaná více než 70 jezery, mnoha 
řekami a potoky pramenícími v typických vápenco-
vých skalách.  

„Jen tam, kam jsi došel pěšky, jsi skutečně byl“,  J.W. 
von Goethe. Dnešní heslo zní: „Opusť virtuální svět, 
sbal si batoh, zašněruj pohorky a jdi do přírody. Čekají 
tam třpytivá jezera, bohatý svět hor, útulné chaty na 
horských pastvinách a dechberoucí výhledy.“ Nová 
stezka „Salzkammergut BergeSeen Trail“ je dlouhá 350 
km a ve 20 denních etapách předkládá krásy regionu 
Salzkammergut jako na stříbrném podnosu.

Převážná část trasy vede v nadmořské výšce od 800 
do 2 000 metrů. Většina etap trvá mezi čtyřmi a sedmi 
hodinami. Turistická stezka vede kolem 35 jezer.  
Stezku BergeSeen Trail v regionu Salzkammergut si 
můžete vychutnávat i po kouskách: Zdolat ji po jedno-
denních túrách je daleko snadnější a tento ambiciózní 
trek se tak pro vás stane jedinečným zážitkem.
 
Turistická mapa je k dispozici na turistických infor-
mačních centrech, lze ji stáhnout, stejně jako další 
informace na adrese: trail.salzkammergut.at.
 
A kdo má rád hodně prudké svahy, pro toho nabízí 
Salzkammergut spoustu skvělých možností v divokých 
skalních stěnách, na hřebenech hor i ve skalních 
věžích. Ať jste začátečník, zkušený horolezec nebo 
náruživý sportovní lezec – v regionu Salzkammergut na 
vás čeká ráj, který je jen kousíček od nebe.

Po dálkové 
turistické 
cestě regionem 
Salzkammergut - 
BergeSeen Trail    

Ryzí pocity. Potěšení z cesty na vrchol i sestupu do 
údolí, z koupání v jezeře a nalezení vlastního rytmu. 
Radost z nekonečných obzorů a výhledů. To je pěší 
stezka BergeSeenTrail. 

© Andreas Mühlleitner_Hüttenackalm_Pohled na Dachstein

Tip na výlet: „Fascinace světem soli“ 
Sůl je a vždycky byla pro Rakousko jednou z ne-
jdůležitějších surovin. „Bílé zlato” se stalo nejen 
základem pro názvy měst, jako Salzburg – Solnohrad  
a regionů jako Salzkammergut – Solná komora, ale 
odjakživa formovalo přírodu, kulturu i lidi. Dějiny těžby 
soli v solných světech v Halleinu, Hallstattu a u jezera 
Altaussee jsou dnes pro nás velkým dobrodružstvím.
Informace a vstupenky on-line: www.salzwelten.at

Na hornické skluzavce za dobrodružstvím 

SALZKAMMERGUT TOURISMUS

Salinenplatz 1, 4820 Bad Ischl, Österreich, 

+43 6132 26909, info@salzkammergut.at, www.salzkammergut.at/cz

KONTAKT

Sportovní lezení v Höllen-
gebirge u jezera Attersee
Lezení na Mahdlgupf a Unterach 

Pomýšlíte na to užít si u jezera Attersee v regionu Salzkammer-
gut horolezecké výstupy a túry, nebo lezení bez jištění? 
Doporučujeme horolezeckou vesničku Steinbach u Attersee“ s 
5-ti lezeckými oblastmi. Můžete vyzkoušet venkovní lezeckou 
věž v Unterachu, popřípadě kryté lezecké stěny v hale ve 
Steinbachu u Attersee, a pak se ochladit v tyrkysově modrém 
jezeře Attersee.
 
2 noci se snídaní pro 2 osoby 
 -  Tipy na výlety, s horolezeckým průvodcem a dálkovými treky a 
složka s informacemi o jezeře Attersee na každém pokoji

 -  Na přání nabízíme horolezeckou túru s průvodcem a výstup 
na Mahdlgupf

Tourismusverband Attersee-Salzkammergut, Nussdorferstr. 15, 4864 
Attersee am Attersee, Österreich, hemetsberger@attersee.at, 
www.attersee.at

Dálkové turistické trasy 
v regionu Salzkammergut
Zažijte přírodu na vlastní kůži!

Objevte v sobě nadšení pro turistiku na šestidenním dálkovém 
pochodu. Na trase objevíte idylické vesničky jako Fuschl am 
See, Faistenau am Hintersee, Ebenau, Postalm, St. Wolfgang a 
Mondsee. Vychutnáte si překrásné výhledy a krajinu, ze 
kterých se vám bude tajit dech.

5 x nocleh v dvoulůžkovém pokoji se snídaní ve *** hotelu
 -  1 x nocleh se snídaní v horské chatě na pastvinách v Postalmu
 - 1 x nocleh se snídaní v Schafbergu
 -  1 x jízda horskou dráhou Schafbergbahn 
 - 1 x detailní turistická mapa
 - 1 x kvalitní turistický batoh Deuter (25 l)
 - bezpečné parkoviště pro vaše vozidlo na celou dobu pobytu 

Fuschlsee Tourismus GmbH, Dorfplatz 1, 5330 Fuschl am See, Österreich 
+43 6226 83 84 -11, incoming@fuschlseeregion.com, fuschlseeregion.com

od

€ 569*,- 
na osobu

©salzwelten/Bergauer

© Fuschlseeregion_Erber

©Klettersteig Mahdlgupf/Johann Reichl

od

€ 109*,–
na osobu

*  ve dvoulůžkovém 
pokoji 

BergeSeen Trail - nová dálková turistická cesta 
regionem Salzkammergut 

© Salzwelten/Kossmann

Neuvěřitelně 
vertikální,

Salzkammergut. *  ve dvoulůžkovém 
pokoji 
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Asi jste to tušili: Dříve jsme byli pytlácký region. 
Naši pytláci tu měli opravdu skvělé úlovky. Díky tomu, 
že je náš region poněkud odlehlý, podařilo se nám 
udržet si svou jedinečnost a zachovat si kulturní 
dědictví. Dnes jsme hrdí na husté lesy v našem 
národním parku, na spoustu vyvěrajících pramenů, na 
bystřiny, proudící přes bílé skalní podloží, na vz-
nešené vrcholy, tyčící se nad loukami, posetými hořci. 
Jsme rádi, že se podařilo zachovat všechny naše 
poklady v neporušeném stavu.   

Rekreační oblast Pyhrn-Priel obepínají mocné vápen-
cové vrcholy tří pohoří – Totes Gebirge, Haller Mauern 
a Sengsengebirge. V místech, kde první extrémní 
horolezkyně Gerlinde Kaltenbrunner podnikala své 
první horské túry, na vás dnes čeká 600 km značených 
turistických cest a neomezené možnosti pro nezapo-
menutelné zážitky při pokořování horských vrcholků 
a ze zdolávání obtížných výstupů. Kdo chce porazit 
krále mezi vápencovými vrcholy, vyšplhá na Großer 

Priel nebo Spitzmauer. Ale neméně krásný je dálkový 
treking po Vápencových Alpách - Kalkalpenweg. Ty 
nejkrásnější pastviny a horské salaše jsou na ní jako 
perličky na šňůře. Hladoví turisté ochutnají čerstvé 
horské sýry i sladké selské koblihy. A zážitky z jízdy na 
kanoích s „profesionálními dobrodruhy z Pyhrn-Prielu“ 
po křišťálově čistých řekách nebo tandemový let  
k nejvyšším vrcholkům zase vyburcují váš adrenalin.

Přejete si ještě více prázdninových zážitků? Když 
si pořídíte kartu Pyhrn-Priel AktivCard čeká vás 40 
služeb zdarma a na dalších 23 získáte slevu. A to 
nejlepší: atraktivní kartu pro hosty obdržíte přímo 
od pronajímatele zdarma již po prvním přenocování. 
Přenocujte v jednom z našich více než 180 part-
nerských podniků a vychutnejte si ničím neomezenou 
prázdninovou zábavu!

Klenot Alp – 
rekreační oblast 
Pyhrn-Priel   

V jižní části Horního Rakouska, na okraji národního par-
ku Kalkalpen - Vápencové Alpy, najdete rekreační oblast 
Pyhrn-Priel. Tento osobitý region překypuje bohatstvím 
chráněné přírody a samozřejmě nespočtem možností 
pro sportovní aktivity. 

© TVB Pyhrn-Priel/Röbl

Neuvěřitelně 
přírodní, 

Pyhrn-Priel.

Tip na výlet: „Dobrodružství na pytlácké stezce“ 
Běh po pytlácké stezce knížete Schwarzenberga není 
nic pro průměrné běžce. Při dlouhém a náročném 
běhu po příkrých kopcích si sáhnete až na dno svých 
sil. Ale ten, kdo tuto výzvu přijme, bude bohatě 
odměněn. Takže vzhůru za sdílením a lajkováním, 
štěbetáním ptáků a pěší turistikou mezi smrkovými 
šiškami a kosodřevinou! www.wildererweg.at

Útok na vrchol na Pytlácké stezce 

TOURISMUSVERBAND PYHRN-PRIEL

Hauptstraße 28, 4580 Windischgarsten, Österreich

+43 7562 5266-99, info@pyhrn-priel.net, www.pyhrn-priel.cz

KONTAKT

Horské lanovky zdarma 
Užijte si lepší dovolenou s kartou Pyhrn-Priel Card

Horské lanovky a dalších 40 služeb zdarma a mnoho dalších slev 
již ode dne, kdy jste přicestovali až po den návratu. Tak často, jak 
si budete přát! 
 
1 noc a stravování v požadované kategorii 
 - Karta Pyhrn-Priel AktivCard na celou dobu pobytu 

 - horské lanovky zdarma  
 - plavecké bazény zdarma 
 - muzea zdarma 
 - veřejná hromadná doprava zdarma 
 -  pěší túry s původcem do Národního parku Kalkalpen 

Vápencové Alpy zdarma 
 - a mnohem více…

Tourismusverband Pyhrn-Priel, Hauptstraße 28, 4580 Windischgarsten, 
Österreich, +43 7562 5266-99, info@pyhrn-priel.net, www.pyhrn-priel.cz

Turistická hůl a opojení 
z pastvin
Objevte hory v klenotu Alp

3 nebo 4 noci a stravování v požadované kategorii 
 - Turistická mapa Pyhrn-Priel 1:35.000
 - Tipy na bezpečné turistické trasy 
 - Karta Pyhrn-Priel AktivCard na celou dobu pobytu:

 - horské dráhy zdarma 
 - plavecké bazény zdarma 
 - muzea zdarma 
 - veřejná hromadná doprava zdarma 
 - pěší túry s původcem do národního parku Kalkalpen zdarma 
 - a mnohem více…

Rezervace: od čtvrtka do neděle nebo od neděle do čtvrtka
Období: 13.05. - 14.10.2017

Tourismusverband Pyhrn-Priel, Hauptstraße 28, 4580 Windischgarsten, 
Österreich, +43 7562 5266-99, info@pyhrn-priel.net, www.pyhrn-priel.cz

od

€ 87*,–
na osobu

© TVB Pyhrn-Priel/Hinterramskogler

Nejlepší odměnou na vrcholku je výhled do údolí

©TVB Pyhrn-Priel/Röbl

© OÖ Tourismus/Hochhauser

© TVB Pyhrn-Priel/Sulzbacher

od

€ 20*,–
na osobu

*  ve dvoulůžkovém 
pokoji se snídaní 

*  a noc ve 
dvoulůžkovém pokoji 
se snídaní
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TOURISMUSVERBAND STEYR AM NATIONALPARK

Stadtplatz 27, 4400 Steyr, Österreich

+43 7252 53229-0, info@steyr.info, www. steyr.info

TOURISMUSVERBAND NATIONALPARK REGION ENNSTAL

Eisenstraße 75, 4462 Reichraming, Österreich, +43 7254 8414, 

info@nationalparkregion.com, www.nationalpark-region.at

KONTAKT

Cykloturistika v 
národním parku 
Kalkalpen  

Jízda na kole, kultura a zážitky: z romantického 
městečka Steyr až do idylické divočiny národního parku 
v údolí Ennstal   

Živé a přívětivé městečko Steyr je bránou do národ-
ního parku. Město s tisíciletou historií vyrostlo přímo 
na soutoku řek Enns a Steyr má 38.000 obyvatel. 
Historické jádro města Steyr tvoří kulisu bohatého 
kulturního života, architektura překlenuje celá staletí 
stavebních stylů od gotiky až po rokoko. Steyr je 
výchozím bodem pro cykloturistiku po údolích Garst-
nertal, Steyrtal, do kraje v údolí Ennstal a do národního 
parku Kalkalpen. Tento ráj turistů, cyklistů a milovníků 
přírody je od města Steyr vzdálen pouhých 30 minut. 
Lesy, křišťálově čisté potoky, divoké rokle, vrcholky hor 
s překrásnými výhledy a malebné horské louky formují 
kraj jak přímo v národním parku, tak v jeho okolí. 
Mnoho rostlinných i živočišných druhů, které jsou již 
jinde vzácné, zde nachází dobré podmínky pro život. Je 
to ráj pro odpočinek.  Na zhruba 400 km dobře 
značených tras pro horskou cykloturistiku může tento 
region poznávat prakticky kdokoli.  
 Steyr - pohled na staré město 

Hluboké lesy národního parku Kalkalpen

Pro rodiny s dětmi je oblíbenou trasou R9 - cyklostezka 
vedoucí podhůřím se spoustou přírodních koupališť. 
Horské salaše zvou k příjemnému občerstvení a 
ochutnání regionálních specialit.

Tipy po volný čas: Výlety s průvodcem na elektroko-
lech nejnovější generace ze Steyru do Reichramingu.

© TVB Ennstal

© Oberoesterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach©Wolfgang Hack

© Ralf Hochhauser_OÖT

Neuvěřitelně 
jedinečný,  

národní park 
Kalkalpen.

Ennstal

nově 4 h 05 min

Praha – Linec od 248 Kč

www.cd.cz

Zrychlujeme! Cestu z Prahy do Lince
naše vlaky nově zvládnou za čtyři hodiny.
Takže máte třičtvrtě hodiny k dobru. 
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a u s t r i a . i n f o

Více informací pro Vaši  dovolenou v Rakousku  
na bezplatné informační l ince v češt ině
Tel . :  800 180 800, info@rakousko.com
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