
Zell am See – Kaprun – Saalbach
Rakousko

Vše 
v jednom regionu

•  Při použití „S“ karty 
přes 190 vstupů zdarma

• Český personál v místě

Zell am See – Kaprun – Saalbach



190 vstupů zdarma s „S“ kartou 
6-, 12-denní  = 46/55 Euro – dospělí 

= 23/27,50 Euro – děti do 15 let
platí od 1. 5. do 26. 10. 2012, http://www.salzburgerlandcard.com/cz/, 
děti do 6 let zdarma (ročníky do 2005), od třetího dítěte 6–15 let zdarma (ročníky 1997–2006)

Zdarma: koupání – bazény, koupaliště a termály, lanovky, soutěsky, vodopády, doly, 
jeskyně, muzea, vstupy do národního parku, letní bobová dráha, sportovní aktivity, 
hrady, turistický vláček a další atraktivní zážitky

Sestavili jsme pro vás několikadenní plán, vyberte si (číslo odkazuje do katalogu 
„SalzburgerLand Card“, který je pro vás k dispozici v místě ubytování): 
1. den – 104. soutěska Kitzlochklamm (4 €), 117. lanovkou z údolí Gasteinu (20 €), 

5. termální aquapark Alpentherme (22 €) = celý den 46 €

2. den – 109. St. Johan – soutěska Liechtenstein Klamm 
(4 €), 51. hrad Werfen – čes. průvodce (10,50 €), 
3. termály Bad Gastein (21 €) = celý den 35,50 €

3. den – Zell am See – Kaprun – 70. muzeum aut (7 €), 
100. soutěska Sigmund -Thun -Klamm (3,40 €), 
procházka kolem jezera a městečkem Zell am 
See, 11., 46., 45. bazény v Zell am See nebo 
Kaprunu  – venkovní  Zell am See, Piesendorf 
(8,50 €) = celý den 18,90 €

4. den – 131. Wildkogel – lanovka v Neukirchenu (14 €), 102. kouzelný svět 
vody  – prohlídka (6 €), 101. Krimmelské vodopády, 96. prohlídka dolů 
Schaubergwerk Hochfeld (2 €), Mittersill – městečko, bazén s tobogánem, 
saunou, vířivkou (11 €) = celý den 33 € 

5. den – 137. výjezd lanovkou na ledovec Weisssee – ledovcová plesa, turistika (23 €), 
103. Nationalparkzentrum – v hale – fascinující svět hor  – 3D kina, laviny, 
umělý ledovec, sviští ráj pro děti (8 €), 21. bazén v Mittersillu s vířivkou, 
tobogánem, saunou (12 €) = celý den 43 €
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6. den – 105., 107., 28., 133., 160. Rauris  – pohádkové 
údolí zlatokopů – výjezd lanovkou, rýžování 
zlata, muzeum, minigolf, vstup do národního 
parku, koupání (3+6+4+14+2,70 €) = celý den 29,70 €

Za prvních 6 dnů bez „S“ karty zaplatíte 206,10 €, 
s kartou za 43 € ušetříte 163,10 €!

7. den – 82. Saalfelden – oblastní muzeum, 
114. Seisenbergklamm, Lamprechtshohle – 
jeskyně, 110. soutěska Vorderkaserklamm – 
kolem řeky Weissbach k vodopádům, 126. lanovka v Leogangu (i pro kola) 

8. den –  Niedernsill -Piesendorf – 13., 26. koupání, 158. lukostřelba, kola nebo in -line 

Pro zpáteční cestu doporučujeme: 

9. den – 166.–192. Salzburg – Mozartův dům, 
lanovou dráhou do pevnosti, katakomby, výlet lodí 
po řece Salzach centrem Salzburgu, 135. St. Gilgen – 
historickou lanovkou nad jezery Salzkammergutu

10. den – pro rodiny s dětmi – Lammertal – 
108. soutěska Lammerklamm, 115. lanovka, 
150. celodenní vstupenka na letní bobovou dráhu, 
1. koupání – venkovní aquapark se zábavou 

Nezapomeňte ještě: 
164. ZOO park ve Fuschu 
149. lokální turistický 
vlak z Zell am See 
na Krimmlerské 
vodopády a zpět (možná 
přeprava kol za poplatek 
1,50 Euro)
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Cyklostezky 
•  nenáročná rovina mimo silnici vede kolem 

jezera, koupališť, bazénů a vodopádů 
s velkým množstvím odpočívadel s pitnou 
vodou a hřišti

•  na kolech v kombinaci s turistickým vláčkem 
vhodné cestování pro rodiny s dětmi

Horská kola – MTB 
•  cykloterény různých obtížností: okruhy, kopce, 

celodenní prestižní cíle
•  kombinace s lanovkami 

Sjezdy – Downhill 
•  Bike tour – 5 lanovek, to je ráj – celodenní skipas 

na 5 lanovek a tratě, které na sebe navazují 
(Saalbach – Leogang – Hinterglemm)

Silnice
•  okruhy po rovině
•  přes kopce a průsmyky
•  prestižní vysokohorská silnice 

na Grossglockner (možno 
i busem a zpět na kole)

Podrobné mapy 
a informace 
poskytneme 

na místě



Koupaliště 
Bazény 
Termální koupele
Jezera 
Největším jezerem je Zellerské 
jezero s plážemi, ale každá okolní vesnička disponuje také koupalištěm nebo 
bazénovým komplexem s vyhřívanou vodou.
Večer, když zajde slunce, můžete navštívit bazény s tobogány a odpočinkovou 
zónou, nebo rovnou termální koupele (všude zdarma s „S“ kartou).

Tauern Spa Zell am See/Kaprun
Tauern Spa Kaprun nabízející panoramatický výhled na impozantní horské pás-
mo národního parku Hohe Tauern, jsou unikátním léčebným projektem, který byl 
realizován v obci Kaprun. Kompletní a velkolepé zahájení projektu Kaprun proběhlo 
8. listopadu 2010. Jedná se o druhý největší lázeňský komplex v Rakousku.
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Ráj pro pěší turistiku 

Na třicet třítisícovek, množství túr 
a bezpočet tváří alpské přírody: 
rozmanitost musí být. V Zell am See – 
Kaprunu na vás čeká aktivní turistická 
dovolená, která vám na každém výletě 
připraví nová a nová překvapení a probudí ve vás touhu objevovat.
• kombinace s lanovkou, malé okruhy k salaším, celodenní túry a výlety, hřebenovky.
Výlety za sněhem lanovkou nebo autem nabízejí i další ledovce v okolí, naším tipem 
s lanovkou na „S“ kartu je nádherný ledovec Weisssee.
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Podrobné informace 
a výběr vhodných 
túr a map obdržíte 

při ubytování
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• Rafting
• Canyoning
• Paragliding
• Lezení
• Lanová centra
• Vyhlídkové lety

(Všechny sporty jsou provozovány 
pod profesionálním dozorem včetně 
potřebného vybavení.)

Pro golfi sty 
zde čeká doslova ráj: 5 golfových hřišť a 144 jamek

Golf kluby: 
Zell am See – Kaprun www.golf-zellamsee.at
Mittersill  www.golfclub-mittersill.at
Maria Alm  www.golf-urslautal.at
Gastein  www.golf.gastein.com
Kitzbűhel  www.kitzbuehel-golf.com
Saalfelden – Leogang  www.leogang-saalfelden.at

Vše na jednu kartu „Golf Alpin Card“ 
www.golf-alpin.at
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3x ubytování 
s polopenzí 

od 2 790 Kč/os.



Poloha: Gasthof leží v oblasti Kaprun – Zell am See, v centru Niedernsillu. Stezky a terény pro kola 
a in-line přímo od hotelu, koupaliště zdarma 300 m, sportovní a dětský areál. V hotelu je 
český servis.

Pokoje: 1-, 2-, 3-, 4-lůžkové pokoje jsou standardně zařízeny, vybaveny sprchou, WC, kabelovou TV, 
rádiem, pokojovým trezorem.

Stravování: snídaně formou bufetu, večeře o třech chodech.
Další vybavení: restaurace, jídelna, dětský koutek a herna. Zábava a herny pro dospělé: billiard, 

fl ipper, stolní fotbal, šipky, fotoplay apod. Terasy s posezením, sklepní rustikální bar pro 
večerní party, sauna, solárium, bezplatné parkoviště, úschovna kol.

český servis v hotelu
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3x ubytování 
s polopenzí 

od 2 190 Kč/os.



Poloha: Gasthof leží v oblasti Zell am See – Kaprun – Saalbach, koupání 250 m od domu, jezero 
Zeller See 2 km. Kaprun je vzdálen 5 km.

Pokoje: 2–4-lůžkové pokoje. Sprcha + WC společné na chodbě, na pokojích je umyvadlo. Možnost 
připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

Stravování: snídaně formou bufetu, večeře o třech chodech v restauraci penzionu.
Další vybavení: stolní hry, možnost posezení na terase, restaurace, univerzální kulturní sál s pódiem 

a barem pro různé hry a akce. Zábavné hry: stolní tenis, hockey, šipky apod.

český servis v hotelu
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Poloha: Dům leží v oblasti Zell am See – Kaprun – Saalbach, koupání 500 m od domu, 
jezero Zeller See 3 km. Kaprun je vzdálen 5 km.

Popis: Samostatný domek „Ferienhaus“ pro 8–10 osob s menší zahradou.
Vybavení: kuchyňka s myčkou, mikrovlnnou troubou a veškerým příslušenstvím, TV s českými 

programy.
Pokoje: 2x WC, koupelna s vanou, koupelna se sprchou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, 

3x dvoulůžkový, 1x 2–4-lůžkový pokoj.
Další vybavení: stolní hry, možnost příjemného posezení na zahrádce u grilu. Kolem domku vede 

cyklostezka.

přízemí

patro



Ledovec Kitzsteinhorn
Kaprun „ledovec Kitzsteinhorn“ umožňuje 
lyžování po celý rok i v letních měsících.

ceny lyžování v období 21. 5.–12. 10. 2012 (v €)

 dospělý dítě mládež
1 den 33,50  16,50 25,00
2 dny  58,00 29,00 44,00
3 dny 77,00 38,50 58,50

dítě ročníky 1997–2006, mládež 1994–1996 

dodddododospspspspppppěěělělělělělělěě ýý ý ýý dídídídídídí ětětětětětě m  m láláládedeedededeeeežžžžžžžžž
111 11 dededededeeded nnn n 33333333,5,5,5,50 0 0 0  1 1 1 16,6,6,6,5050505050 2 25,5,000000000000
2 2 2222 2 dndndndnd y y y y  5 555558,8,8,8,8,8,00000000000000000 2 222  2  9,9,9,999 0000000 4 44 444,4,4,4 00000000000
3 33 333 dndndndndndny y y y y 777777777777 ,0,00000,00 0000 383838383888,5,555,5,5,5, 0 000 000 5858885 ,5,55,5,555555555555000000

Le
tn

í l
yž

ov
án

í a
 ra

do
vá

nk
y 

na
 s

ně
hu



Ce
ní

k

Gasthof Oberwirt
 neděle–neděle neděle–středa středa–neděle
28. 04.–23. 06. 2012  6 290  2 790  3 790
24. 06.–25. 08. 2012  6 990  3 090  4 190
26. 08.–30. 09. 2012  6 290  2 790  3 790

Gasthof Glocknerhof
 neděle–neděle neděle–středa středa–neděle
28. 04.–23. 06. 2012  4 890  2 190  2 990
24. 06.–25. 08. 2012  5 590  2 490  3 390
26. 08.–30. 09. 2012  4 890  2 190  2 990

Cena zahrnuje:  ubytování + polopenzi/osoba/pobyt, služby delegáta, povlečení, ručníky
Cena nezahrnuje: povinný příplatek – pobytová taxa 1,25 € (osoby nad 15 let/noc) – platba na místě
Možnost pojištění pro léto: 16 Kč/os./den – platba předem v CK
Slevy: dítě do 2 let zdarma • 20% sleva na dítě do 12 let 

Letní super akce:
1. AKCE PRO RODINY S DĚTMI – 2 dospělí + 1 dítě do 15 let ZDARMA
2. AKCE PRO RODINY S DĚTMI – 2 dospělí + 2 děti do 12 let ZDARMA

3. AKCE PRO SKUPINY: 7 + 1 OSOBA ZDARMA, 14 + 2 OSOBY ZDARMA, 
17 + 3 OSOBY ZDARMA

Poznámka: akce nelze kombinovat, platí pro Gasthof Oberwirt a Glocknerhof. 

Ferienhaus Bruck
 neděle–neděle neděle–čtvrtek čtvrtek–neděle
01. 05.–30. 09. 2012 4 000 2 000 2 000

Cena platí při obsazení domu 10 osobami, zahrnuje: ubytování/osoba/pobyt, služby delegáta
Cena nezahrnuje:  povinný příplatek – pobytová taxa 1,25 € (osoby nad 15 let/noc) – platba na místě,

závěrečný úklid 50 €/pronájem domu/pobyt, spotřeba energií 50 €/pobyt – platba na místě
Možnost pojištění pro léto: 16 Kč/os./den – platba předem v CK
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Ski Rakousko, Opletalova 10, Olomouc
tel.: 777 805 980, 739 029 777, 585 232 098 • info@skirakousko.cz

www.ceskealpy.cz • www.skirakousko.cz • www.ski-pro.cz • www.travelclub3000.com 

www.facebook.com/ceskealpy 

I vy můžete vyhrát ubytování ZDARMA!

Staňte se našimi fanoušky na facebooku: 

a sledujte aktuálně naše probíhající soutěže a akce. 


