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MARIA ALM SE SLEVOVOU KARTOU

Osmidenní velice oblíbený cykloturistický zájezd – TOP zájezd naší CK. Individuální etapové putování na
kolech po vyznačených cyklostezkách v Rakousku. Budeme ubytováni v malebném městečku Maria Alm,
odkud budeme hvězdicovitě vyjíždět buď autobusem, nebo na kole do přilehlých údolí a jiných atraktivních
oblastí v blízkosti ubytování. Sportovní městečko Maria Alm s jednou z nejvyšších kostelních věží
v Rakousku (83 m) je cyklistické, turistické a lyžařské centrum alpského vápencového pohoří Steinernen
Meer – „Kamenné moře“. Samotné městečko Maria Alm leží cca 70 km jižně od Salzburgu poblíž oblasti Zell
am See - Kaprun a patří do turisticko-lyžařského regionu Hochkönig, spolu s vesnicemi Dienten a Mühlbach,
jež jsou součástí největší lyžařské oblasti v Rakousku Ski Amadé.
Podívej se na video:

https://youtu.be/Xy_CyNiugrw
Název tomuto regionu dal nejvyšší vrchol v této oblasti Hochkönig (2.941 m), který společně
s ostatními vrcholy tvoří nezaměnitelnou kulisu celému regionu. Nejbližší okolí Maria Alm skýtá
nepřeberné možnosti pro aktivní letní, tak i zimní dovolenou. Region je také
součástí rakouského národního parku Vysoké Taury. Jednou z hlavních výhod zájezdu je
slevová karta Hochkönig Card, kterou zdarma obdrží všichni účastníci, a díky ní můžeme neomezeně a
bezplatně využívat hlavní atrakce regionu Hochkönig, ale i vzdálenějšího okolí, což nám umožní doprovodný
autobus. Popis všech atrakcí a výhod je v samostatné příloze.
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UBYTOVÁNÍ
Penzion Tyrol *** se nachází v překrásné přírodě uprostřed rakouských Alp v malebné obci
Maria Alm. V okolí penzionu je široké sportovní vyžití jak v letních, tak i v zimních měsících:
tenisové kurty, letní koupaliště, termální lázně, dětské hřiště, bobová dráha, golfové hřiště,
cyklotrasy, turistika. Penzion nabízí ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s plným sociálním zařízením,
TV, Wi-Fi připojením. Podívejte se na: www.pensiontyrol.com . Naše CK má s ubytovatelem domluveno, že v
případě manželských nebo partnerských párů bude ubytování v pokojích pro 2 osoby bez doplatku.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze v rodinném prostředí s česky
mluvícím personálem. Snídaně je formou
švédského stolu a večeře je servírovaná a obsahuje
polévku, hlavní jídlo a salátový bufet. Polopenzi je
možné objednat i jako vegetariánskou, bezlepkovou či
jinou dietní. Restaurace je pouze pro hosty penzionu,
kteří zde mohou strávit příjemné chvíle u českého piva
nebo rakouského schnapsu. V letních měsících se jídlo
podává také ve venkovních zastřešených prostorách na
zahradě penzionu.
RELAX
V letním období je návštěvníkům přímo v
Maria Alm k dispozici velice pěkný
venkovní bazén / vstupné v ceně /
s výhledem na nádherné panorama hor včetně vodních
atrakcí jako tobogan, vodní mlýn apod. v ceně, tenisové
kurty, 18jamkové golfové hřiště.
TURISTIKA
Kromě toho nabízí nejbližší okolí Maria
Alm bohaté možnosti pro turistiku, horské
túry a cykloturistiku, které nám usnadní
využívání lanovek zdarma. Dále největší evropský
bikepark pro horská kola v Leogangu, nebo letní 1.600
m dlouhá bobová dráha v Saalfeldnu a spousta dalších
atrakcí.

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

POČET DNÍ NA KOLE

trekkingové / horské

6 dní
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TERMÍN A CENA:

14.7.2021 – 21.7.2021
10 900,- Kč
/ děti do 15 let sleva 20% /
ZÁLOHU VE VÝŠI 1000,- Kč JE NUTNÉ UHRADIT DO 31.3.2021.
CENA ZAHRNUJE:
Dopravu klimatizovaným autobusem s možností občerstvení a se speciálním přívěsem
na kola. Autobus je k dispozici každý den, kopíruje naši trasu. V průběhu dne jsou zařazeny čekací
zastávky, proto si s sebou na kolo můžete vzít jen nejnutnější věci. Dále přepravu kol, 5x nocleh
v penzionu s polopenzí včetně všech poplatků, povlečení a ručníky, pobytovou taxu. Dále slevovou
kartu Hochkönig Card, mapy tras, informační a propagační materiály, převoz osobních věcí,
asistenci cykloprůvodce. Pojištění proti úpadku CK.
CENA NEOBSAHUJE: Cestovní pojištění cca 20 Kč / den. Ostatní výdaje jsou minimální, prakticky
veškeré vstupné na turistické akce je obsaženo ve slevové kartě.
PROGRAM:
1. den: navečer odjezd, noční přejezd do Rakouska.
2. den: po nočním přejezdu zastavíme u penzionu a pokud to provoz penzionu umožní - převlečení
v penzionu a odjezd na trasu nenáročné půldenní cykloturistiky. Odpoledne individuální příjezd na
kole na místo ubytování, možnost
využití slevové karty už od prvního dne
pobytu v penzionu, prohlídka horského
městečka
Maria
Alm,
lanovka,
koupaliště, večeře.
3.–6.den:
cykloturistika
v blízkém
i vzdálenějším okolí městečka Maria Alm
a také v celém regionu Hochkönig –
poznávání a využívání všech atrakcí
slevové karty s pomocí doprovodného
autobusu. V programu jsou celodenní
výlety do oblasti Saalbach-Hinterglem, Zell am See – Kaprun, rekreační oblasti Pilersee,
Hochfilzen, Leogang atd. Výlety lanovkami s koly i bez kol v celém regionu – např. lanovkou Dorfjet
Natrun přímo v Maria Almu do výšky 1 105 m – nádherný panoramatický výhled, odkud se dá sjet na
kole několika variantami, nebo bikeparkem, nebo sejít pěšky po zábavné stezce na které se nachází
6 nerezových skluzavek, jejichž použití je zdarma. Každodenní bezplatná návštěva koupaliště a další
aktivity s využitím slevové karty, jejíž možnosti jsou uvedeny v samostatné příloze. Podrobný
program zájezdu obdrží účastníci zájezdu společně s mapami na večerních poradách.
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7. den: po snídani individuální odjezd na kole
na Tauernskou cyklostezku přes Saalfelden
podél řeky Saalach k divokým soutěskám
Seisenbergklamm a Vorderkaserklamm u
Weißbachu které se dají projít bez kol po
dřevěných schodech a lávkách a určitě stojí
za
prohlídku.
Dále
kolem
jeskyně
Lamprechtshöhle u St. Martina až do
malebného městečka Lofer. Zde možnost
využití krásného koupaliště Steinbergbad
Lofer s úžasným výhledem na pohoří
LofererSteinberge. Nebo využití kabinové
lanovky Bergbahn Lofer s kolem, nebo bez
kola do oblasti nádherné náhorní plošiny
Loferer Alm. Nakonec do příhraniční obce Unken na rakousko – německé hranici, možnost koupání
ve venkovním, nebo krytém koupališti Alpenbad Unken, nebo občerstvení před odjezdem domů.
Zde naše cykloputování ukončíme, navečer kolem 16 hodiny, naložení kol, večerní přejezd do ČR.
Příjezd na české území kolem 21 hodiny, příjezd do Jeseníku v cca 01 hodin, nejedná se tedy o noční
přejezd. 8.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.

Na setkání s vámi a příjemně strávený čas se těší Milan a Iva Mikulenkovi.
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HLAVNÍ VÝHODY HOCHKONIG
PODROBNĚ POPSÁNY

CARD JSOU
V PŘÍLOZE NÍŽE
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HLAVNÍ VÝHODY KARTY HOCHKÖNIG CARD

Zde je popis hlavních výhod slevové karty Hochkönig Card, která je zdarma – viz níže. Hochkönig
Card je karta umožňující svému držiteli využít bezpočet výhod, které region Hochkönig nabízí.
S kartou Hochkönig Card můžete zdarma navštívit různé přírodní a kulturní zajímavosti, lanovky,
koupaliště atd. v regionu Hochkönig a městečkách Maria Alm, Dienten a Mühlbach. Pokud
využijete jen jednou každou hlavní atrakci, tak ušetříte cca 52 Euro, vy však jistě určitě využijete
některé atrakce jako např. koupaliště nebo lanovku vícekrát během dne nebo během pobytu.
Podívej se na videa kliknutím na odkazy v textu nebo na webové stránky atrakcí v textu. Tato karta
umožňuje mimo jiné:
 Neomezené užívání lanovek v regionu Hochkönig – což představuje celkem 6 kabinových
a sedačkových lanovek, přičemž 2 z nich Dorfjet Natrun a Karbachalmbahn patří mezi
nejlepší rakouské letní lanovky, které nesou pečeť kvality „Vynikající rakouská letní
dráha“ reprezentující kvalitu lanové dráhy. Bezplatná přeprava kol je samozřejmostí.
V programu je využití těchto lanovek, jak na půldenní výlety bez kol, tak i s koly.
Podívejte se na video: https://youtu.be/vgZHI5UXpCo, https://youtu.be/t5QNsXCVByI
(Jízdné bez karty je nahoru i dolů 18,50 €; jízdné nahoru / dolů 14,40 €)
 Každodenní neomezený počet návštěv koupaliště v Sommerstein v Maria Alm (denní
vstupné bez karty 4,5 €), nachází se asi 400 m od centra města, nabízí několik bazénů,
dětský bazén, 40 m dlouhou skluzavku, sprchy s masážním proudem, lavice s masážním
proudem, dětské hřiště a mnoho dalších atrakcí, které Vám zaručí spoustu zábavy v letních
slunečných dnech.
 1x během pobytu volná jízda na bobové dráze v Saalfeldenu (jízdné bez karty: 16,90 €),
https://youtu.be/c_aI9p-ymy4.
 Neomezené užívání tenisových kurtů v Maria Alm. (1 hod. vstupu bez karty 13 €),
http://www.tcmariaalm.at/.
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 Sleva na návštěvu lanového centra Waldseilgarten Natrun Maria Alm, 30 % sleva
na vstupné (plná cena bez karty 36 €), zde si můžete vyzkoušet své dovednosti v lanovém
centru s trasami všech obtížností, od nejsnazších až po ty těžké, adrenalinové. Atrakce pro
dospělé i děti, lukostřelba, jízdné po laně Flying Fix. http://www.waldseilgarten-natrun.at/.
 10% sleva na okružní plavbu lodí po jezeře Zell am See.

 Neomezený počet návštěv venkovního vyhřívaného koupaliště v Mühlbachu – přímo
v centru vesničky vyhřívaný bazén, skluzavka pro děti a další atrakce (denní vstupné bez
karty 4.50 €).
 Volný vstup do hornického muzea v Mühlbachu – vstupné bez slevové karty 6 €,
https://www.museum-hochkoenig.com/.
Několik tisíc let stará historie hornictví se návštěvníkům představuje v místním Muzeu hornictví
a vlastivědy. Bývalí zkušení horníci zde nyní působí jako velmi dobří průvodci, kteří jsou schopni
opravdu profesionálním způsobem vyprávět o těžbě rudy. Ukázkové a veřejnosti přístupné těžební
štoly pak představují názornou ukázku, jak to zde vypadalo již od starověku až po současnost.
 Další slevy, které nemáme šanci během pobytu využít, např.: neomezené užívání
turistického autobusu Maria Alm – Mühlbach, slevy na zapůjčení kol v místních půjčovnách,
organizované procházky s průvodcem, slevy na vstupné do soutěsek, sleva na vstup do
Tauern Spa Kaprun www.tauernspakaprun.com a spousta dalších atrakcí.
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