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SKI AMADÉ NA KOLE

Desetidenní cykloturistický zájezd do Rakouska. Individuální etapové putování na kolech po cyklostezkách
v oblasti nazývané Ski Amadé - jedné z největších a nejznámějších lyžařských oblastí v Evropě, která
se rozprostírá na území spolkových zemí Salcbursko, Štýrsko a Horní Rakousko Z místa ubytování
budeme s pomocí doprovodného busu hvězdicovitě vyrážet do bližšího i vzdálenějšího okolí
penzionu. Dovolená v Salcbursku slibuje poznání jednoho z nejzajímavějších regionů Rakouska, která
nabízí množství nejrůznějších aktivit, atrakcí, turistických památek i zajímavostí; krásná údolí, hory
protkané sítí stezek různých náročností pro pěší i kola, vodní svět v termálních lázních a koupalištích, příjemnou
rakouskou pohostinnost, dobrodružné i adrenalinové zážitky a mnohé další. Lanovky nám umožní úžasné
panoramatické výhledy na skalnaté vrcholy. Každý den budeme vyrážet do oblastí, kterým vévodí Dachstein
lemovaný řekou Enns, Salzach a Solnou komorou.
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UBYTOVÁNÍ
Penzion Haus am Hirschberg / super propagační video penzionu: youtu.be/UuADXlyu5wY,
youtu.be/YOk9Zzr1qMw / se skládá z 3 apartmánových domů – hausů a nachází se v samém srdci
lyžařské oblasti SKI AMADÉ, v jedné z nejkrásnějších alpských lokalit a současně nejzajímavějších
regionů pro letní dovolenou, ve spolkové zemi Salzburg. Penzion je situován na slunném a klidném místě u lesa,
na okraji městečka Altenmarkt Im Pongau. Velkou výhodou je výborná poloha penzionu v blízkosti zimních i
letních aktivit, nachází se přímo u cyklostezky, vzdálenost do centra 1 km. V přízemí penzionu se nachází
prostorná společenská místnost s televizí a českými programy ideální pro pořádání našich porad. Samozřejmostí
je přítomnost Wi-Fi připojení v celém penzionu, které je zcela zdarma bez jakéhokoliv omezení. Součástí budovy
je dostatečně velká úschovna kol. Penzion disponuje různými velikostmi apartmánů s kapacitou od 2 do 6 lůžek.
Každý apartmán je vybaven samostatným sociálním zařízením a plně vybavenou kuchyní s jídelním stolem,
mikrovlnkou, varnou konvicí, ledničkou, sporákem troubou, myčkou na nádobí. Dále obývací pokoj s plochou
televizí. Podívejte se na webové stránky: https://www.ceskypenzionvalpach.cz/cz/. Zde najdete všechny důležité
informace včetně virtuálních prohlídek penzionu a okolí.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní, a to buď v plně vybavených apartmánech / viz
web.stránky ubytování / nebo v restauracích. Parkování autobusu
s vlekem je na soukromém parkovišti penzionu 50 m od objektu a
ihned naproti parkovišti je supermarket obchodního řetězce MPREIS
vzdálený 50 m, který můžete využít na nákup čerstvých potravin za méně než
byste čekali a třeba ranního čerstvého pečiva ke snídani na balkoně v bufetu
Baguette / otvírací doba 7,30 – 19 hod /. Dále SPAR 500 m, BILLA 700 m, LIDL
1,9 km. Velké porce za nejlepší ceny v okolí najdete i v bufetu vyhlášeného
řeznictví Schitter, které denně nabízí poctivá a vždy čerstvá jídla nejvyšší
kvality - 900 m. Během teplých měsíců můžete grilovat na venkovním grilu.
Pokud vám na přípravu večeře nezbydou po cyklistickém dni síly, můžete
vyrazit do některé z restaurací v městečku Altenmarkt. Během letní sezóny je
možno se osvěžit českým pivem Pilsner Urquell.
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RELAX
Po návratu z cyklistické vyjížďky si můžete odpočinout v městečku Altenmarkt, které dýchá historií
a tradicí s velkým množstvím kaváren či restaurací, vzdáleno je od místa ubytování zhruba 1 km.
Vřelá atmosféra idylického tržiště nebo muzeum vás zavedou do jiného světa. Region Altenmarkt –
Zauchensee nabízí celou řadu nejrůznějších aktivit a turistických zajímavostí v podobě krásných
údolí a okolních hor protkaných sítí stezek pro pěší i kola. Letní dovolená na horách však není pouze o aktivním
pohybu – vyzkoušejte také wellness nebo vodní svět Aquapark Therme Amadé, který skýtá prostor pro nerušený
odpočinek a relaxaci. Čekají zde na vás např. 2 tobogány – a to jedinečný červený looping tobogán s raketovým
startem a druhý modrý rychlý tobogán, plavecký bazén s věží a skokanským můstkem, bazén s umělými vlnami,
několik vířivých bazénů s teplou a slanou vodou až 34°C i venkovní bazén s různými doplňky. Oddělený saunový
úsek „Sauna Welt“ s úžasnými 7 typy saun, bazény a s velkou možností saunových rituálů. To vše pouze 100 m od
domu. Můžete také využít placených koupališť v okolí a to v Ebenu a Radstadtu. Pokud však raději preferujete
koupání ve volné přírodě a bez placení, je možno využít buď koupaliště Badesee v Reitdorfu cca 2,5 km – 10 min
na kole po cyklostezce, nebo přírodní jezero Winklersee ve Flachauwinkelu cca 8,5 km – 30 min na kole po
cyklostezce.

Nenáročná pohodová cykloturistika vhodná i pro větší děti s možností využití
doprovodného autobusu.
DOPORUČENÉ KOLO

POČET DNÍ NA KOLE

trekkingové / horské

8 dní

TERMÍN A CENA

30.7.2021 – 8.8.2021

11 500 Kč / děti do 15 let sleva 20% /
Při noclehu v obývacím pokoji s rozkládací sedačkou a komfortním dvoulůžkem
sleva

2 000 Kč / osoba

ZÁLOHU VE VÝŠI 1000,- Kč JE NUTNÉ UHRADIT DO 31.3.2021.
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CENA ZAHRNUJE:
Doprava klimatizovaným autobusem s možností občerstvení a se speciálním přívěsem na kola,
přeprava kol. Autobus je k dispozici každý den, kopíruje naši trasu a jsou zařazeny čekací
zastávky, na kolo si proto můžete vzít s sebou jen nejnutnější věci. Dále 7x nocleh v penzionu
včetně všech poplatků, povlečení a ručníky, pobytová taxa, mapy tras, informační a propagační
materiály, převoz osobních věcí. Pojištění proti úpadku CK.
CENA NEOBSAHUJE: cestovní pojištění cca 20 Kč os./den, vstupné na turistické atrakce, lanovky atd..

PROGRAM
1. den: navečer odjezd, noční přejezd do Rakouska. 2. den: Zauchensee - po nočním přejezdu příjezd
na místo ubytování, převlečení ve společenské místnosti, seznámení se s okolím penzionu. Poté
busem odjezd k jezeru Zauchensee. Zde možnost výjezdu lanovkou na Gamskogel / 2 188 m.n.m. bez kol / – pěší
turistika – nebo návrat zpět do penzionu Hirschberg,, více variant příjezdu do penzionu.
3.den: Obertauern – busem do vyhlášeného TOP střediska Rakouska - sedla Obertauern / 1 731 m.n.m. /. Zde
doporučený výjezd kabinovou a sedačkovou lanovkou na východní stranu střediska k jezeru Grunwaldsee pod
vrchol Seekarspitze / 1 889 m.n.m. /. Odsud nenáročný sjezd po asfaltové silničce nádhernou vysokohorskou
krajinou zpět do Obertauernu proslaveného nejen jako vyhlášené letní a zimní středisko, ale také pobytem
skupiny Beatles, která zde v roce 1965 natáčela film Help. Poté sjezd přes Untertauern do údolí řeky Enns,
možnost návštěvy bezplatného Wildparku s oborou, minizoo a restaurací u pěkného jezírka s možností zapůjčení
rybářské udice a samolovu pstruhů za poplatek.
4.den: Ennská cyklostezka – na kole přes Radstadt do Schladmingu, možnost výjezdu lanovkou na Planai. Dále
po jedné z nejznámějších rakouských cyklostezek údolím řeky Enns přes Haus do Aichu, zde naložení kol a
přejezd zpět do penzionu.
5.den: Tauernská cyklostezka – na kole přes Eben údolím říčky Fritzbach k řece Salzach – Tauernské cyklostezce
do Werfenu. Dále divokou soutěskou na sedlo Pass Lueg. Zde možnost návštěvy soutěsky Salzachöfen Salzachklamm / vstupné 3 Eura, 60 minut /. Řeka Salzach si zde doslova prorazila cestu skrz místní vápencové
hory, soutěska se budovala silou řeky po celá staletí a je dlouhá 800 m. Odsud následuje sjezd do městečka
Golling. Po trase možnost zajížďky k jezeru Bluntausee – jednomu z nejkrásnějších jezer v okolí Saltzburgu. Po
prohlídce městečka naložení kol a návrat zpět do penzionu.
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6.den: Kleinarl – busem k horskému jezeru Jägersee v závěru údolí Kleinarl. Odsud do Wagrainu, možnost
výjezdu lanovkou Flying Mozart buď jen do mezistanice, nebo s přestupem až pod vrchol Grießenkarecku / 1 991
m.n.m / s dechberoucím panoramatickým výhledem na celou oblast Salzburska kterou budeme po celou dobu
zájezdu poznávat. Obě varianty jsou zkratkou dojezdu na kole do penzionu.
7.den: Do údolí řeky Salzach - na kole přes Wagrain do St Johannu k jedné z hlavních rakouských cyklostezek
údolím řeky Salzach. Možnost zajížďky k impozantní soutěsce Liechtensteinklamm. Poté po cyklostezce
s nádhernými výhledy na okolní skalní štíty přes Bischofshofen - skokanské můstky, pod strážní hrad – pevnost
Hohenwerfen. Zde naložení kol a přejezd do Flachauwinkelu k severnímu portálu Tauernského dálničního tunelu,
k začáttku Ennské cyklostezky. Složení kol a přes Flachau dojezd do penzionu. Po cestě bezplatné horské
koupaliště s restaurací Badesee Winklersee Flachauwinkel, které nabízí příjemné osvěžení po cyklistickém dni.

8. den: Ramsau am Dachstein - busem do Filzmoos skládání kol s pohledem na impozantní krajinu horského
masívu Dachstein / 2996 m. n.m. / a odtud na kole do Ramsau am Dachstein, možnost výjezdu čtyřsedačkovou
lanovkou Rittisbergbahn na vrchol Rittisberg s nádherným panoramatickým výhledem na masiv Dachsteinu a na
pohoří Hohe Tauern. Sjezdem do údolí řeky Enns a poté po Ennské cyklostezce zpět na ubytování.
9. den: Mondsee – po snídani autobusem přejezd do oblasti Solné komory k jezeru Mondsee. Zde po cyklostezce
relaxační objezd jezera, koupání, možnost zajížďky k jezerům Attersee nebo Irrsee. V Mondsee odpoledne naše
cykloputování ukončíme, naložení kol. Příjezd na české území ve večerních hodinách, příjezd do Jeseníku v cca 01
hodin, nejedná se tedy o noční přejezd. 10.den: návrat do ČR v nočních hodinách.
Poznámka: za změnu programu jsou považovány objektivní podmínky, které mohou nastat v závislosti na změně počasí, dopravní situaci,
úrazu, onemocnění nebo dalších mimořádných případech především s ohledem na bezpečnost účastníků. Změna pořadí naplánovaných
dnů se nepovažuje za změnu programu. K dispozici je na základě individuální domluvy dětský vozík za kolo značky Thule.

Cestovní kancelář
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