www.salzkammergut.cz

Dovolená
v Horním Rakousku.

Šťastná
dovolená tak blízko.

Romantické město a nedotčená příroda

Steyr a region národního parku

Relaxujte a užívejte si Horní Rakousko

Tipy na zážitky a mapa

1 000letá kulturní historie města Steyr (Štýr) v kombinaci
s druhově rozmanitou faunou a flórou v nedotčeném
moři lesů Národního parku Kalkalpen.
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Krátká vzdálenost:

K horám, jezerům a městům
Horního Rakouska se
z České republiky dostanete
snadno a pohodlně.
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Dovolená s rodinou:

Horní Rakousko je vhodné
pro rodiny s dětmi. Cesta
netrvá dlouho, ubytování je
náležitě vybaveno a hosté
využívají regionální karty,
nabízející rodinné výhody.
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Pohostinnost:

V Horním Rakousku nám leží na
srdci pohostinnost a kreativní
gastronomie. Tradiční lahůdky
připravujeme z regionálních
surovin, které se pasou nebo
rostou hned za dveřmi.

Salzkammergut

Salzkammergut splní každé přání: nabízí světoznámá místa, jako je Hallstat zapsaný na Seznam světového dědictví
UNESCO, půvabné císařské městečko Bad Ischl nebo St.
Wolfgang am Wolfgangsee, panorama pohoří Höllengebirge, Osterhorngruppe, Totes Gebirge nebo hory Dachstein.
Příroda je zde sportovní arénou: 4 150 značených tras pro
pěší turistiku, trasy pro horská kola, horolezecké trasy
a deset golfových hřišť. Osvěžení nabízí 76 jezer, od jezer
Traunsee a Attersee s vodními sporty až po malá horská
jezera, jako jsou Almsee, Offensee nebo Laudachsee.
Region Salzkammergut je pyšný na svoji tradiční domácí
kuchyni a je ovlivněn láskou k hudbě. Originální večerní
program nabízejí místní jódlující zpěváci i tanečníci.

Region nabízí skvělé sportovní možnosti: Cyklostezky
a trasy pro horská kola, 100 kilometrů značených pěších
stezek, 30 lezeckých parků s více než 1 300 trasami.
Poutní místo Christkindl s barokním poutním kostelem
a Ježíškovou poštou je ve středu dění o Vánocích, místní
adventní trhy jsou vyhlášené kovářským uměním.

Rozmanitost mezi horami a jezery

Osm regionů Vás okouzlí krásou své krajiny, křišťálově
čistými jezery, horami a dalekými výhledy. Salzkammergut (Solná komora) je rájem pro milovníky pěší turistiky,
horských kol, zážitků a přírody.

Romantické město Steyr leží na soutoku řek Enns (Enže)
a Steyr a je to architektonický skvost. Na náměstí najdeme harmonicky uspořádané měšťanské domy z různých
epoch. Zámek Lamberg je dominanou historického
centra. Zároveň je toto město branou k přírodnímu ráji,
Národnímu parku Kalkalpen. Jeho nedotčené bukové lesy
byly organizací UNESCO označeny za Světové přírodní
dědictví.
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Výhodný poměr
ceny a kvality:

Náš tip
Pěší stezka BergSeenTrail nabízí 20 etap putování po
krásách Salzkammergut.

Horní Rakousko nabízí
pestrou dovolenou za
příznivé ceny, kterou lze
flexibilně rezervovat i velmi
krátce před příjezdem.

Nabídka dovolené
Dálková cykloturistika v Salzkammergut
3 regiony oblasti Salzkammergut během 6 dní. Užijte si výhledy v regionu Ausseerland, císařskou atmosféru v Bad Ischlu
i přírodu Traunsee-Almtal.
5 nocí se snídaní, karta Mountainbike, trasy etap v GPX formátu, 1 gastronomická poukázka „Almtal Genuss-Lizenz“,
1 jízda vlakem z Bad Ischl do Bad Aussee, přeprava zavazadel. Cena od 578 eur za osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
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Příroda:

Příroda Horního Rakouska zůstává nedotčená,
přestože je protkaná skvěle udržovanými
pěšími trasami, cyklostezkami, traily a pěšinami.
Chráněná krajinná oblast se rozkládá na více
než 100 000 hektarech. Samotný Národní park
Kalkalpen má rozlohu 20 850 hektarů.

Bezpečí hostů je na první místě: Aktuální informace a pokyny pro hosty a cestovatele do Horního Rakouska www.hornirakousko.cz/dovolena

Oberösterreich Tourismus Information

Informace a rezervace:
Salzkammergut Touristik GmbH, rad@salzkammergut.co.at
Salzkammergut Tourismus, info@salzkammergut.at

To musíte zažít.
hornirakousko.cz/dovolena

(Turistické informační centrum Horního Rakouska)
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
tel.: +43 732 221022, e-mail: info@oberoesterreich.at
www.hornirakousko.cz/dovolena

www.steyr-nationalpark.cz

Náš tip
Ranger Tour - podnikněte výpravu se strážcem národního parku do hlubin nedotčené divočiny Národního parku Kalkalpen.

Nabídka dovolené
Pobyt Steyr moments
3 dny v romantické atmosféře města Steyr. Hornorakouská
zemská výstava 2021 umožní nahlédnout do života měšťanů,
pracujícího lidu a šlechty.
2 noci se snídaní ve 3* nebo 4* hotelu a karta hosta „Steyr
Card“: vstup na Hornorakouskou zemskou výstavu, procházka s ponocným, prohlídka s audioprůvodcem v češtině.
Cena od 121,90 eur za osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
Informace a rezervace:
Tourismusverband Steyr + Nationalpark Region ,
anfrage@steyr-nationalpark.at

www.regiondunaj.cz

Horní Rakousko
jedním pohledem.

Město proměn

Linec, město na Dunaji
Linec Vás překvapí, inspiruje a změní: ať už při výletu lodí po
Dunaji, při koncertech, na vyhlídce vysoko nad městem, při
nákupech v centru, se sprejem v ruce v galerii graffiti nebo
při provádění experimentů v muzeích.
Návštěvníky města strhne otevřená atmosféra v centru
města, kulturní nabídka a energie Dunaje. Břehy řeky slouží
jak k relaxaci, tak k pořádání kulturních akcí. V muzeu umění
Lentos si můžete prohlédnout díla soudobých autorů. Ars
Electronica Center umožňuje nahlédnout do světa technologií budoucnosti a zobrazuje vizionářské mediální umění.
Po proudu řeky je v průmyslovém přístavu k vidění umělecký
projekt: „Mural Harbor“ je největší galerií graffiti a muralismu v Evropě s 200 uměleckými graffiti. V přilehlé průmyslové
zóně Vám ve voestalpine Stahlwelt umožní nahlédnout do
zákulisí moderní výroby oceli.

Přírodní a kulturní zážitky

Dunajský region v Horním Rakousku
Kdo hledá aktivní relaxaci, prozkoumá Dunajský region
Horního Rakouska na kole. Výlet po cyklostezce Donauradweg vede k působivým přírodním a kulturním
pokladům, které prahnou po objevení.
Cyklostezka Donauradweg je královnou mezi cyk
lostezkami. Již po léta patří díky perfektní síti tras
k nejoblíbenějším dálkovým cyklotrasám v Evropě.
Cyklisté oceňují relaxační jízdu přírodní a kulturní krajinou a rozmanitost - každý den Vás čeká jiná zajímavost.
Kdo zamíří do hornorakouského Podunajského regionu kempovat, stráví dovolenou v nádherné přírodě.
Komfortně vybavené kempy se většinou nacházejí u vody.
V noci zde můžete spát i pod širým nebem.
Dovolená na břehu Dunaje bude zážitkem pro celou
rodinu: dobrodružství na více než 1 000 metrů dlouhé
stezce v korunách stromů, ubytování v hotelu v korunách
stromů, nebo ubytování v teepee, řádění s dětmi v ohromném přírodním parku - zde baví každý okamžik.

V Linci to na jevištích i v hledištích jiskří emocemi:
Akustiku koncertního domu Brucknerhaus ocenil již
Herbert von Karajan. Hudební divadlo Musiktheater patří
k nejmodernějším v Evropě.

www.vitalwelt.cz

Náš tip
Navštivte výstavu „Höhenrausch 2021“ nad střechami
Lince. Denně od 7. května do 17. října. Téma roku 2021 je
„Jako v ráji“. www.hoehenrausch.at

Nabídka dovolené
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Víkend v Linci
Za 3 dny Vás toto rozmanité město, pyšnící se titulem
UNESCO City of Media Arts překvapí a nadchne.

V

2 noci se snídaní ve 3*/ 4* hotelu a 3denní karta Linz-Card:
zahrnuje vstupy do muzeí, využívání městské dopravy, slevy
na kulturní a gastronomické zážitky v hodnotě 15 eur a jízdu
úzkokolejnou dráhou Pöstlingbergbahn.
Cena od 119 eur za osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

Relaxace v termálních lázních

Prázdninový region
Vitalwelt Bad Schallerbach

Informace a rezervace:
Tourist Information Linz,
info@linztourismus.at

Náš tip
Staňte se kapitánem na říční lodi - pramici „Zille“
a podnikněte plavbu meandrem „Schlögener Donauschlinge“ a zažijte západ slunce na vyhlídce nad meandrem řeky.

Sedm obcí v prázdninovém regionu Vitalwelt Bad Schallerbach Vás zve ke strávení dovolené plné relaxace: wellness
a odpočinek v termální vodě, výlety s rodinou, pěší turistika
a jízda na kole v kopcovité krajině.
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www.linztourismus.at/cz
S

Nejexkluzivnějším místem regionu jsou termální lázně Euro
thermenResort Bad Schallerbach. Zatímco co si děti užívají
vodní radovánky v pirátském světě „Aquapulco“, mohou
dospělí odpočívat v lázních Cabrio-Therme „Tropicana“
a v luxusní horské vesničce se saunami „AusZeit“.

Nabídka dovolené
Cyklistika podél řeky: Dunajská cyklostezka ze Schrädingu do Ennsu 4denní výlet na kole po Horním Rakousku
podél řek Dunaj a Inn, z Schrädingu do Ennsu.

Praha 191km
CZ

3 noci v 3* hotelích a hostincích, snídaně, přeprava zavazadel, přeprava z Ennsu zpět do Schrädingu a karta DONAUCard se slevami v celém Dunajském regionu.
Cena od 269 eur za osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
Informace a rezervace:
Austria Radreisen GmbH, office@austria-radreisen.at
Tourismusverband Donau Oberösterreich,
info@donauregion.at
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Náš tip
Vydejte se na lázeňskou „Tour-de-Kur“. Cyklovýlet dlouhý
42 kilometrů kolem Gallspachu a Bad Schallerbachu.

Nabídka dovolené

Podnikněte výlety s rodinou a poznávejte kopcovitou krajinu
Vitalwelt na více než 40 pěších túrách nebo 300 kilometrech
cyklotras. V hospůdkách vyhlášených svými ovocnými mošty
se podávají pochoutky z místních surovin. K tomu se čepuje
regionální pivo Grieskirchner.

Odpočiňte si ve Vitalwelt
3 dny odpočinku v EurothermenResort Bad Schallerbach.
2 noci ve vybrané kategorii ubytování se snídaní, 2 vstupy
do EurothermenResort Bad Schallerbach, zapůjčení
jízdního kola, karta hosta Vitalwelt.
Cena od 133 eur za osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

Ubytovat se lze jak na farmách, tak ve 4* hotelu. Po celou dobu
pobytu mají hosté k dispozici kartu Vitalwelt se slevami ve více
než 25 výletních cílech, jako jsou Zoo a Aquazoo Schmiding
nebo prohlídka pivovaru Grieskirchen s ochutnávkou.

Informace a rezervace:
Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt,
info@vitalwelt.at

