SALZBURGSKÁ KARTA

Apartmány
Blueberry a Wildbach

Leogang

Pension Baranek
Ceny Salzburgské karty

už se slevou 7% pro naše hosty při pobytu na 7 nocí a více
Kategorie
Dospělí
6. denní karta
58,00 €
12. denní karta
71,00 €
Děti do 6. let
zdarma
Od třetího dítěte 6-15 let, platí také pro samoživitele
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Děti (6-15 let)
29 €
36 €

Jezera
Koupaliště
Bazény

Terasové koupaliště Abtenau

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Přírodní venkovní bazén, vhodný
zejména pro rodiny, nabízí
zábavné koupání, rychlý a velmi
široký tobogán, divokou řeku,
jeskyně, vodní masáže a
bublinkové lázně, vodopád,
skluzavky pro malé děti,
protiproud a hřiště pro plážový
volejbal.
Od poloviny května do začátku
září, denně od 9.00–19.00 hod.
Červenec – srpen od 9.00 –
20.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (5,60 €)
105 km Leogang – Zell am See –
Bischofshofen - NiedernfritzSankt Martin - Abtenau

Lesní koupaliště Lungötz

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Zábavný a idylický bazén
uprostřed nádherné přírody a
krajiny. K dispozici skluzavka,
dětský bazén, dětské hřiště,
občerstvení, hřiště pro plážový
volejbal a rozlehlý prostor pro
opalování
Konec května – konec září
denně (za příznivého počasí)
volný vstup (3,50 €)
74 km Leogang – Bischofshofen
- Niedernfritz-Sankt Martin –
Annaberg-Lungotz
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Skalní termální lázně Bad Gastein
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Lázně nabízí relaxaci a zábavu
s relaxačním bazénem, vodní
masáže, 70 m dlouhý tobogán,
skalní jeskyně, bazén pro sport,
termální lázně (24° – 34° C)
Denně od 9.00 – 21.00 hod
jeden volný vstup,
4 hodiny (24,50 €)
70 km Leogang – Zell am See –
Schmitten - Bad Gastein

Gesteinské jezero

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Gasteinské jezero se nachází v
prosluněném Gasteinském údolí
mezi městy Bad Gastein a Hof
Gastein.
Voda je velmi příjemná ke
koupání, v přilehlé hospůdce je
možno se občerstvit.
Začátek května – září
denně
volný vstup (5,50 €)
70 km Leogang – Zell am See –
Schmitten - Bad Gastein

Alpské horké vřídlo Gastein

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Pomořte se do nejmodernějšího
klidného, alpského světa
2
rozkládajícího se na 32 000 m
a 360º alpských panoramat,
sauna s vlastním horským
jezerem, relaxace, oáza a vodní
tobogán.
denně od 9.00 hod.
jeden volný vstup, 4 hodiny
(24,50 €)
62 km Leogang - Zell am See –
Lend - Bad Hofgastei
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Sluneční lázně Gastein

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Aquacentrum umístěné ve
slunném Gateinského údolí je
místem pro celou rodinu. Nabízí
multi-účelový bazén se dvěma
vodními tobogány, dětský
bazén, 2 kulaté bazény a prostor
pro plážový volejbal, dětské
hřiště, rozlehlá místa pro
opalování a četnými možnostmi
zábavy
Polovina až konec května a
začátek září, od 12.000 – 20.00
hod., červen, červenec, srpen,
od 10.00 – 20.00 hod.
jeden volný vstup (7,70 €)
54 km Leogang - Zell am See –
Lend - Dorfgasten

Venkovní koupaliště Grossarl

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Jedinečné relaxační centrum s
koupáním, zábavou pro celou
rodinu, dětský bazén, místo pro
neplavce, široká skluzavka,
potápěčské platformy, opalovací
plochy, restaurace s terasou.
Vedle "Gaudího-Alm" je dětské
hřiště se vstupem zdarma.
Od 30 května do 31. srpna
Denně od 9.00 – 19.30 hod.
volný vstup (4,50 €)
75 km Leogang – Saalfelden –
Zell am See – Taxenbach –
Sankt Johann - Grossarl

Lázně Amadé

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Termální lázněh v AltenmarktZauchensee s krásnou horskou
krajinou. K dispozici sport pro
celou rodinu, spousta zábavy,
plavecký bazén.
Ne-Čt 9-10 hod, Pá a So 923:00; ve dnech před svátky 911 hod;
Sauna svátky 9-24 hodin
Jeden volný vstup (20,90 €)
80 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – Huttau –
Altenmarkt im Pongau Altenmarkt-Zauchensee
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Přírodní koupaliště Eben

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Přírodní jezero nabízí všechny
druhy zábavy pro malé i velké,
7000 m2 vodní plochy a .. , dva
vodní tobogány, 13 000 m2
plochy pro opalování, dětské
hřiště, plážový volejbal a
restauraci
Konec května – začátek září
Denně od 9.00 – 19.00 hod.
volný vstup (5,10 €)
66 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - Eben

Fuschlseebad

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Zážitek z koupele a zábavu pro
každého nabízí Fuschlseebad.
Vedle dlouhé přírodní pláže
měřící 250 m se nachází
vyhřívaný bazén s relaxačním
centrem. Dětský bazén, obří
skluzavka, pro děti písečná pláž,
surf, mini golf, půjčovny kajaků,
pronájem.
Od května – polovina září
Denně od 10.00 22.00 hod.
Jeden volný vstup (6,80 €)
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Rašelinové jezero Goldegg

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Nostalgické vybavení bylo
renovováno v roce 1995 a je
umístěno na břehu rašelinového
jezera, oblíbeného pro čistou,
teplou a léčivou vodu s teplotou
dosahující od 20° do 26° C.
Polovina května – konec září
Od 9.00 – 18.00 hod.
volný vstup (4,20 €)
58 km Leogang - Zell am See –
Lend - Goldegg

Rekreační zařízení Hollersbach
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Ideální místo pro celou rodinu
s využitím hřiště pro turnaje ve
volejbale, Skatepark, přírodní
jezero a plocha pro opalování
Květen – září
denně
volný vstup (3,70 €)
53 km Leogang - Zell am See –
Mittersill - Hollersbach im
Pinzgau

Koupaliště Krimml

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Uprostřed nádherného údolí,
které obklopuje Krimleyovo
sedlo, leží plavecký bazén o
rozloze 500 m2 s odděleným
bazénkem pro děti
Polovina května – začátek září
Denně od 9.00 – 18.00 hod.
volný vstup (4,00 €)
75 km Leogang - Zell am See –
Mittersill - Kriml
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Leogangský vodní ráj Sonrain

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Plavecký areál s tobogánem,
divoká řeka, dětský bazének,
sportovní bazén, tenis a hřiště,
plážový přístup zařízený stejně
jako Kneipperské lázně nadchne
každého, kdo miluje brouzdání
vodou
Od poloviny května – polovina
září
Denně od 9.00 – 19.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (5,10 €)
600 m Leogang

Plavecký bazén Lofer

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Uvelebte se uprostřed krajiny
pod pohořím Loferer Steinberge,
K dispozici máte 2 plavecké
bazény, tobogán, divokou řeku,
speciální koutek pro maminky s
dětmi a plážový volejbal
Od poloviny května – polovina
září
Od 9.30 – 19.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,70 €)
29 km Leogang – Lenzing Sankt Martin bei Lofer

Vodní svět Sommerstein

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Opravdový zážitek zažijete na
40 m dlouhém vodním
tobogánu, protiproud,
bublinkové lázně, vodní lavice
s masáží a speciální koutek pro
maminky s dětmi
od poloviny května – polovina
září: 9:00 – 20.00
volný vstup (4,00 €)
14 km Leogang – Saalfelden –
Maria Alm
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Koupaliště, sportovní centrum

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Sportovní bazén pro vášnivé
rodiny, tobogán pro mladé,
slunná vyhlídková terasa
společně s restaurací,
postavená proti nádhernému
přírodnímu horizontu Langrui,
nabízí zábavu a pobavení pro
celou rodinu
Červen – začátek září: 10:00 –
19:00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,50 €)
127 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 – Exit 104 Sankt Michael im Lungau –
Mauterndorf - Mariapfarr

Relaxační a sportovní centrum
Popis

Provozní
doba

Cena

Trasa

Udělejte pro své tělo něco
dobrého v centru Samsunn
Wellness. Na 1 800 m2 Vás zde
čeká moderní areál s unikátní
saunou a restaurací
Pondělí - sobota
15:00 – 21:00 hod
čtvrtek:
15:00 – 18.00 hod (sauna pro
ženy)
jeden volný vstup – 3 hodiny
(12.00 €)
127 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 – Exit 104 Sankt Michael im Lungau –
Mauterndorf - Mariapfarr

Přírodní koupaliště s pláží Mattsee

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Pobřeží Mattsee bylo několikrát
rozšiřováno, nyní nabízí 400 m
dlouhý břeh, rozlehlý opalovací
prostor, 3 hřiště pro plážový
volejbal a novou dobrodružnou
skluzavku
květen – červen: denně 9:00 –
19:00 hod
červenec: srpen: 8:00 – 19.00
září:9.00 – 18.00
volný vstup (5,00 €)
95 km Leogang – Lenzing –
Lofer - Bad Reichenhall –
Salzburg – Außerhof – Mitterhof
- Mattsee
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Koupaliště Mauterndorf

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Vodní dobrodružství s velkým
rekreačním vybavením nabízí
spoustu zábavy a akce pro děti i
dospělé. Rychlé tobogány,
brouzdaliště, koutek pro děti,
minigolf.
Červen – září: 9.00 – 19.00
(za příznivého počasí)
volný vstup (5,40 €)
121 km Leogang –
Bischofshofen – A10 – Exit 104 Sankt Michael im Lungau Neuseß – Mauterndorf

Koupaliště Mittersill

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Na Mittersillské plovárně
očekávejte – divokou řeku,
tobogán, sprchy, vzdušné
trysky, skokanské můstky,
dětský a sportovní bazén, bazén
pro neplavce, hřiště, občerstvení
aj.
květen – červen: 9:00–18:00
hod
červen – srpen: 8:00–20:00
hod.
volný vstup (5,00 €)
57 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Mittersill

Krytý bazén Mittersill

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Objevte opravdovou radost ze
života – ať už hledáte fyzickou
zátěž nebo se chcete jen
jednoduše brouzdat ve vodě.
Doplňte svou energii plaváním
nebo relaxací ve whirpoolu.
Wellnesské centrum je perfektní
místo pro odpočinek
vnitřní bazén:
denně od 10:00 – 22:00 hod
sauna: denně od 15:00 – 22:00
hod. (poslední vstup: 20:00 hod)
jeden volný vstup (16,50 €)
57 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Mittersill
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Koupaliště Mühlbach

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Dobrodružný bazén je umístěn
na otevřeném prostranství
v srdci Mühlbachu s nádherným
pohledem na Hochkönig Masiv.
Kromě plaveckého bazénu je
zde bazének pro děti, 2
tobogány, stejně tak i jiné
příležitosti k zábavě a hře.
Od poloviny května – začátek
září, denně od 9.00 – 19.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (3,90 €)
37 km Leogang – Saalfelden –
Maria Alm - Mühlbach am
Hochkönig

Jezero Niedersill

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Se svými mnohými atrakcemi,
prostorným plaveckým areálem
mezi sportovní oblastí a přírodní
rezervací nabízí populární místo
pro mladé i starší. Je vhodné
pro milovníky vodní zábavy.
Dostupné buď veřejnou
dopravou, na kole nebo autem.
Denně od poloviny května –
začátek září
volný vstup (5,80 €)
35 km Leogang – Saalfelden –
Maishofen - Zell am See –
Piesendorf – Niedernsill

Koupaliště Pfarrwerfen

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Objevte rekreaci a relaxaci v
solárně vyhřívaném venkovním
bazénu. Naše prostory pro
opalování jsou ideálním místem
k odpočinku, zatímco ti nejmenší
jsou v brouzdališti či na hřišti.
Restaurace s nádherným
výhledem na panoramata
okolních hor.
Od 1. května – začátek září
Denně od 10.00 – 19.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (5,10 €)
55 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - A10 – Exit 44 –
Pfarrwerfen
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Koupaliště Piesendorf

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Hinkelsteinské koupaliště má
mnoho atrakcí – 3 tobogány,
sportovní bazén, dětský
bazének a brouzdaliště, také
venkovní občerstvení na
přehledné terase. To vše je
kousek od Piesendorfského
zábavního parku.
květen – září:
denně od 9:00 – 20:00
volný vstup (5,00 €)
29 km Leogang – Saalfelden –
Zell am See – Piesendorf

Koupaliště Radstadt

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Očekává vás otevřená náruč
vodního centra umístěného
v nádherném prostředí horské
stráně. Nabízíme - bazén pro
dospělé, děti i batolata, 3
tobogány (48 m), vodní hříbky, 3
rozlehlé opalovací plochy,
občerstvení, stolní tenis a
nedalekou restauraci
květen – září:
denně od 8:00 – 19:00 hod
volný vstup (5,70 €)
73 km Leogang – Bischofshofen
– A10 – Exit 63 – E651 –
Radstadt

Koupaliště Rauris

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

V našem vyhřívaném venkovním
bazénu (min.24º C) naleznete
relaxaci i zábavu pro celou
rodinu. Je doplněn plaveckým
bazénem i bazénem pro
neplavce, je zde také
brouzdaliště pro malé děti, 51 m
dlouhý tobogán, hřiště a stolní
tenis.
konec května – začátek září:
denně od 9:30 – 19:30 hod
Poslední vstup v 18.30 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,50 €)
47 km Leogang – Saalfelden Zell am See – St. Georgen –
Taxenbach – Unterland – Rauris
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Vodní svět „Käpt´n Hook“ Saalbach

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

„Käpt´n Hook“ je vodní svět o
rozloze 1 000 m2 s velkým
množstvím vodních skluzavek,
vodních peřejí, masážních lavic
a vodních fontán. Kromě toho
zahrnuje i extra-široký tobogán,
hřiště pro plážový volejbal,
studený léčivý pramen a kino
pro děti.
Od poloviny května – polovina
září
Denně od 10.00 – 19.00 hod.
jeden volný vstup (7,00 €)
29 km Leogang – Saalfelden –
Harham – Maishofen –
Viehhofen – Saalbach

Vodní svět Obstmarkt Saalfelden

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Solárně vyhřívaný venkovní
bazén s odděleným sportovním
a potápěčským bazénem, dále
tobogán, protiproud, bazének a
tůňka pro děti, prostorné plochy
k opalování, solární studio a
občerstvení
Od začátku května – polovina
září od 9.00 – 18.00 hod.
Červen – srpen od 9.00 – 20.00
hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (5,00 €)
8 km Leogang – Saalfelden

Jezero Ritzensee s pláží Saalfelden

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Idylické přírodní jezero s vodou
výborné kvality obklopené
rozlehlým (20 000 m2) travnatým
porostem nabízí tobogán, hřiště,
bazének pro děti, nudistickou
pláž a restauraci.
Od začátku května – polovina
září od 9.00 – 18.00 hod.
Červen – srpen od 9.00 – 20.00
hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (5,00 €)
8 km Leogang – Saalfelden
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Vodní svět Schwarzbach

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Nabízí vodní tobogány, masážní
lavice, vodní kanón, dále i
oddělený rodinný areál, proudy
a herní vybavení, k dispozici je i
bazén, u kterého zažijete den
plný zážitků.
Květen – září
Od 9.00 – 19.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,80 €)
54 km Leogang – Saalfelden Zell am See – St. Georgen –
Taxenbach- Lend – Schwarzach

Přírodní koupaliště Seeham

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Nabízí 40 m dlouhý vodní
tobogán, nové a zábavné vodní
skokánky, dětský bazén, hřiště
pro plážový volejbal, moderní
zařízení, prostory pro opalování,
občerstvení. Tento přírodní
bazén je skutečným vodním
rájem.
během sezóny denně
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,40 €)
95 km Leogang – Lofer –
Hallenstein – Germany – A8
Salzburg – A1 – Exit 288 – B156
– Bergheim – Seeleiten Seeham

Vodní park St.Martin

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Středisko je postaveno
uprostřed nádherné krajiny,
2
nabízí 5 500 m vodní plochy a
rozlehlé opalovací plochy, stejně
tak i vodní tobogán, hřiště na
plážový volejbal, rozsáhlý dětský
koutek a báječnou restauraci u
jezera.
začátek června – konec září:
denně od 9:00 – 19:00 hod
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,40 €)
66 km Leogang – Saalfelden –
A10 Graz – Exit 56 – St. Martin
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Venkovní bazén St.Michael

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Hlavním rysem tohoto
rekreačního centra je venkovní
bazén, dětský bazének a
brouzdaliště se stálou teplotou
vody 24º C. Dále mini-golf a
návštěvu spousty jiných
zábavných rozptýlení.
konec května – konec září:
9:00 – 19:00 hod
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,40 €)
112 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Graz – Exit
104 - Sankt Michael

Koupaliště St.Veit

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Vodní centrum Sv. Veit´s nabízí
vyhřívaný bazén, stejně tak i
přírodní bazén vyhřívaný
slunečními paprsky, udržovaný
a čištěný vodními tryskami, které
do něj proudí. Je zde i oddělený
bazén pro děti, hřiště a plážový
volejbal.
Od poloviny května – začátek
září, denně od 9.00 – 19.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,00 €)
56 km Leogang – Saalfelden Zell am See – St.Georgen –
Lend - Schwarzach im Pongau Sankt Veit

Koupaliště Stuhlfelden

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Vyhřívaný venkovní bazén
s tobogánem, proudící kanál,
dětský bazén, restaurace,
dětský koutek, areál pro
kolečkové brusle, hřiště na
plážový volejbal, velká plocha
k opalování aj. Za poplatek
můžete navštívit saunu.
začátek června – začátek září:
denně od 9:00 – 19:00 hod
(za příznivého počasí)
volný vstup (5,- €)
44 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Uttendorf –
Stuhlfelden
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Aquapark „Ostrov“ Tamsweg

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Nabízí různé druhy zábavy.
Četné atrakce se rozkládají od
vodopádu přes plážový volejbal,
až k obrovský tobogán, který je
úžasný. Návštěva se pro vás
stane opravdu
nezapomenutelným zážitkem
Konec května – začátek září
Denně od 9.00 – 21.00 hod.
volný vstup (6.90 €)
127 km Leogang - Saalfelden –
Bischofshofen - A10 Graz Exit 104 - Sankt Michael im
Lungau -Tamsweg

Bazén Thalgau

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Přírodní vyhřívaný bazén, velké
opalovací plochy a velký
tobogán. Skokanský můstek a
pro dětský bazén pro mládež,
plus řada sportovišť
Od začátku května – začátek
září, denně od 9.00 – 20.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (5.00 €)
94 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany – A8 Salzburg
– A1 – Exit 274 – Thalgau

Centrum volného času Unken

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Nádherná alpská panoramata u
bazénu vytváří neobyčejný pocit.
Vnitřní i venkovní bazén
s obrovským tobogánem, parní
koupele, sauna (dodatečné
vstupné: 5,00 €), fitness,
masáže, restaurace a dětský
koutek.
Květen: denně od 14.00 21.00
hod., červen, červenec, srpen,
denně od 10.00 21.00 hod.
Volný vstup (6,75 €)
38 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Hallenstein – Unken
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Přírodní koupaliště Uttendorf

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

V naše bezprostředním jezerním
letovisku najdete všechny druhy
atrakcí a zábavy: obrovský
tobogán, vodní trampolínu,
šplhání po plovoucím ledovci,
jezerní kavárnu, plážový
volejbal, sportovní a bruslařský
areál
během sezóny denně
volný vstup (4,00 €)
41 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Piesendorf Uttendorf

Vodní svět Amadé, Wagrain

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Rozkládá se na ploše o rozloze
10 000 m2 s 900 m2 vodní
plochy. Nabízí spoustu atrakcí,
vnitřní a venkovní bazén (pro
návštěvu sauny je oddělené
vstupné)
červen – září: 9:30 – 20:00 hod
(poslední vstup: 18:30 hod)
za nepříznivého počasí je čas
koupání omezen 3 hodinami
jeden volný vstup (15,00 €)
70 km Leogang – Saalfelden Zell am See - Sankt Johann –
Pongau – Wagrain

Koupaliště Werfen

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Po návštěvě ledových jeskyní
nebo Hohenwerfen Fortress je
čas relaxace v našem
vyhřívaném bazénu, nabízíme i
dětský bazének, prostorné
plochy k opalování, občerstvení
a fantastický výhled na okolní
hory
květen – konec srpna:
denně od 9:00 – 19:00 hod
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,20 €)
58 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - A10 – Exit 44 –
Werfen
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Jezera - Koupaliště - Bazény
Centrum volného času Wengsee

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

V tomto plaveckém areálu zažijí
mladí i starší návštěvníci různé
druhy zážitků: vodu prvotřídní
kvality, 27 m dlouhý tobogán,
slunná terasa, ,plážový volejbal,
badminton, všech je spojené a
slibuje/vytváří velkou zábavu.
Od poloviny května – poloviny
září, denně od 9.30 – 19.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,90 €)
58 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - A10 – Exit 44 –
Werfenweng

Centrum volného času Zell am See

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Tento plavecký areál u
Zellerského jezera nabízí
pestré/mnohostranné vybavení,
jako je: vyhřívaný bazén,
skokánky ve výšce 5 m,
obrovský tobogán, dětský
bazének, sprchy, masáže a
možnost vodního lyžování, stolní
tenis a minigolf
Od poloviny května – polovina
září, denně od 9.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (7,20 €)
20 km Leogang – Saalfelden Zell am See

Krytý bazén Zell am See

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

25 m dlouhý plavecký bazén
s masážními lavicemi, skákací
prkno, dětská skluzavka, dětský
bazének, podlažní whirlpool,
vodní atrakce, solárium, parní
koupele.
denně:10:00 – 22:00 hod
jeden volný vstup, není časově
omezeno – 13,30 €
20 km Leogang – Saalfelden Zell am See
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Hrady a zámky

Hrad Klammstein

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Pokud chcete najít kořeny
historie Dasteinu, tak je
nemožné ignorovat hrad
Klammstein, který byl do 16. st.
regionálním, správním a
soudním centrem. Početné
domy jsou exponáty týkající se
hradní historie, lovu a
nerostů/hornin.
úterý – neděle: 11.00 – 18.00
jeden volný vstup 1hod (6,00 €)
54 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Lend –
Dorfgastein

Zámek a muzeum Goldegg

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Hrad ze 14. st.. Rytířské haly
s dřevěným obložením jsou
skvostné. Muzeum vystavuje
exponáty statků, jejich vybavení
a kroje. (Pongau) masky, staré
nástroje holičů a mnohem víc.
15.6 – 15.9. denně mimo středu
od 10.00 – 12.00 hod.a od 15.00
– 17.00 hod., v neděli od 15.00
– 17.00 hod., prohlídky
s průvodcem denně mimo
středu ve 14.00 hod.
16.9. – 14.6. prohlídky
s průvodcem do 14.00 hod.
volný vstup 1 hod (4,00 €)
58 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Lend –
Schwarzach – Goldegg
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Hrady a zámky
Hrad Mauterndorf
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Hrad Mauterndorf ze středověku se
vrátil k životu při setkání lorda
Leonharda von Ketschach a jeho
dvořanů, jenž se Vám stane
skutečně nezapomenutelným.
Květen, červen, září, říjen: denně od
10.00 – 18.00 (poslední vstup
v 16.30 hod.), červenec, srpen:
denně od 9.30 – 18.30 hod.
(poslední vstup v 17.00 hod.
Jeden volný vstup na 2 hod. (8,50 €)
127 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 – Exit 104 Sankt Michael im Lungau –
Mauterndorf

Pohádkový Hrad Hohenwerfen

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Exkurze pevností Vás strhne zpět do 11.
st. Návštěva expozice zbraní, výstava
popisuje - historii této stavby,
demonstrace, hradní sklepení, stejně
tak i neobyčejné události. NEW. sýpky
dosahují až k hornímu hradnímu
nádvoří.
Květen, červen, září: denně od 9.00 –
17.00 hod., červenec a srpen: od 9.00 –
18.00 hod., říjen: od 9.30 – 16.0 hod.
jeden volný vstup 1,5,-2,5hod..: 11,00 €
(poplatek za návštěvu sýpek a
speciálních akcí)

58 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - A10 – Exit 44 –
Werfen
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M
Muuzze
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a vvýýsstta
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Muzeum mramoru Adnet
Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Výlet po Marbleské stezce a
návštěva muzea, kde se můžete
poučit o fascinující historii a o
použití světově známé Adnet
Marbel.
Podrobnosti o provozní době na
webu nebo telefonicky
Podrobnosti o cenách na webu
nebo telefonicky,
volný vstup, 30 min (3,00 €)
85 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany – A8 Salzburg
– A1 – Exit 16 – Hallein – Adnet

Historické stavení Altenmarkt

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Muzeum vystavuje farmářské
nářadí a tradiční nástroje z roku
1981. Hlavní muzeum zahrnuje
školní místnost, farmářský
(obývací) pokoj,
rolnickou/vesnickou koupelnu,
masky bájných „Perchen“, výjev
zrození, jesličky, tradiční
kostýmy
St – Pá: 16:00 – 18:00 hod
(průvodce na požádání)
volný vstup, 1,5 hod. (3,00 €)
71 km Leogang – Saalfelden –
A10 Graz – Exit 63 - Altenmarkt
im Pongau
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Muzea a výstavy
Gasteinské muzeum

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Muzeum dokumentuje historii
této lázeňské obce, stejně tak i
Gasteinské lidové kostýmy a
hornickou tradici. Kromě sbírky
obrazů a výstavy hornin, se zde
konají i speciální prohlídky a
historické exkurze
Denně mimo pondělí od 14.30 –
18.00 hod., Každé pondělí od
15.30 – 18.00 hod.
(průvodce na požádání)
volný vstup (7,00 €, 1,5 hod.)
70 km Leogang – Zell am See –
Schmitten - Bad Gastein

Leharova vila

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

V Leharově vile v Bad Ischl zažil
skvělý skladatel své nejtvořivější
momenty. 24 operet je
spojováno s Bad Ischle. Mezi
jeho nejpopulárnější díla patří
"Veselá vdova", "Paganiny" a
"Judita"
1.5 – 30.9.:
denně 10:00 – 17:00 hod
v květnu, červnu a září:
v úterý zavřeno
volný vstup (5, 70 €, 45 min.)
141 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany – A8 Salzburg
– A1 – Exit 265 – Mondsee Sankt Gilgen – Jainzen - Bad
Ischl

Městské muzeum Bad Ischl

Popis

Provozní
doba

Cena

Trasa

Dříve hotel Austria, císaře
Franze Josefa zasnoubeného
s Elizabeth Bavorskou, známou
jako Sisi 1853. Dnešní muzeum
nabízí ukázky dokumentující
historii, kulturu a lid. umění Bad
Ischlu.
květen, červen, září, listopad:
Út, Čt-Ne: 10:00 – 17:00 hod,
St: 14:00 – 19:00 červenec,
srpen: Po, Út, Čt-Ne:
10:00–17:00, St:14:00–19:00
hod, pondělí a úterý zavřeno
volný vstup (5,40 €, 1 hod.)
141 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany – A8 Salzburg
– A1 – Exit 265 – Mondsee Sankt Gilgen – Jainzen - Bad
Ischl
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Muzea a výstavy
Letovisko Kaiserpark

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Po desetiletí patřilo letovisko
Kaiservilla císaři Franzi Josefu I.
a císařovně „Sisi“ Elizabeth.
Kaiservilský vila je obklopená
parkem, který byl vytvořen
v roce 1853, je vhodný pro
procházky, vychutnávání přírody
a její atmosféry.
celý rok – 1.5. - 30.9. - denně
9.30 – 17.00 hod., říjen 10.00 –
16.00 hod. denně
volný vstup do parku (4,50 €, 45
min.)
141 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany – A8 Salzburg
– A1 – Exit 265 – Mondsee Sankt Gilgen – Jainzen - Bad
Ischl

Muzeum Bramberg

Popis

Provozní
doba

Cena

Trasa

Wilhelmgutské muzeum je
umístěno v jednom místním
starém farmářském domě.
Můžete zde vidět jednu z
největších sbírek minerálů,
mnohostrannou lidovou výstavu
a Salzburský Wollstadl.
Květen a říjen: St, Čt, Ne od
10.00 – 18.00 hod.
Červen – konec října: denně od
10,00 – 18.00
jeden volný vstup (6,00 €, 1,5
hod.)
60 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Mittersill Bramberg am Wildkogel

Muzeum archeologie
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Stálá výstava "Archeologie v
Pongau" byla znovu celkově
navržena a rozšířena o cennosti
z vykopávek v regionu " Inner
Gebirge".
St, Pá-Ne: 10:00 – 16:00 hod
a na požádání
v roce 2015 není součástí SC
48 km Leogang – Saalfelden
Maria Alm – Bischofshofen
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Muzea a výstavy
58

Báňské muzeum Altböckstein

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Navštivte muzeum Salzstadl výstavu týkající se historie
zlatého dolu z let 1342 až 1945 –
továrnu na zpracování zlata v
Saumerstall, těžba se datuje od
roku 1741, a kostel horníků.
Od poloviny května – začátek
října, od pondělí do neděle,
denně od
10:00 – 12:00 hod
a 15:00 – 17:30 hod
volný vstup (5,00 €, 1h.)
72 km Leogang – Saalfelden Zell am See - Bad Gastein –
Böckstein

59

Knížecí muzeum v Ebenau

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Toto muzeum dokumentuje
historický význam Ebenau (1585
- 1971) – centra na zpracování
železa, mědi a mosazi. Zvláště
pozoruhodné jsou zbraně a
výzbroj z rodiny Klett (17. století),
které byli v Ebenu vytvořeny.
červen – září: Út, Čt:
10:00–12:00, So:14:00–17:00
hod (provádění po celý rok)
volný vstup (4,00 €, 1h.)
103 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany – A8 Salzburg
– Exit 274 – Oberdorf –
Vorderschroffenau – Ebenau

60

Muzeum na hradě Golling
Muzeum je umístěno 25 km od
města Salzburg
Lokalizovaný 25 km od města
Salzburg, toto muzeum v
Popis
Gollingském hradu je proslulé jeho
vlastní historií, zkamenělinami,
minerály, starověkou historií,
skalními rytinami, náboženským
uměním a mučírnou
květen – říjen: Út – Ne:
Provozní
10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod
doba
(v Po zavřeno)
Cena
volný vstup (5,00 €,1h.)
Trasa

72 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Salzburg –
Exit 28 - Golling an der Salzach
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Muzea a výstavy
60

Muzeum rádií Grödig

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Na obrázku jsou rádia z úplného
začátku 60-tých let. Vzácností
jsou jedny z nejstarších rádií
vytvořené v Salzburgu, v závodu,
který ještě pracuje. Pro rodiny:
výroba rádií s dětmi. Zvláštní
výstavy!
St: 15:00–19:00 hod na
požádání, speciální prohlídky pro
skupiny
volný vstup (3,00 €, 1-2h.)
78 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany - Bad
Reichenhall – A8 Salzburg – A1
– A10 – Exit 8 – Grödig

62

Muzeum v Utenbergu
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Příběhy a legendy z Untersbergu
se točí kolem mramoru, vody,
rašeliny. Drtiče mramoru byly
opět uvedeny do provozu v roce
1989.. Speciální výstava!
1.5. – 31.10.: So, Ne, st. svátky:
13:00 – 18:00 hod (na požádání
prohlídky s průvodcem)
volný vstup (3,00 €, 45 min.)
78 km Leogang – Lenzing – Lofer
– Germany – A8 Salzburg- A1 –
Exit 8 – Grödig

63

Muzeum v přírodě - Skanzen

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

60 originálních budov z 5. století
, úchvatné vesnické zahrady,
působivý pohled, dobrodružná
hřiště spolu s řemeslným
představením zaručují
pozoruhodný zážitek pod širým
nebem
1.4.–1.11.: Út-Ne: 9:00–18:00
hod
červenec – srpen:
denně od 9:00 – 18:00 hod
volný vstup (10,00 €, 2-3h.)
58 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany - Bad
Reichenhall - Bayerisch Gmain –
Austria – Großgmain
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Muzea a výstavy
64

Keltské muzeum Hallein
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Jedno z předních muzeí keltské
kultury uvádějící jedinečné
exponáty z nejstarší evropské
kultury.
otevřeno denně po celý rok:
9:00 – 17:00 hod
jeden volný vstup (6,00 €)
84 km Leogang – Saalfelden –
St. Johann – Bischofshofen –
A10 Salzburg – Exit 16 – Hallein
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Muzea a výstavy
Muzeum pokojíčků pro panenky

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Muzeum Hollhouse v Hintersee
uvádí mnoha nádherných
exponáty: 45 různých domečků
pro panenky, hračky, medvídky a
panenky - vedou děti do
zajímavé historie "velkého svět
malých věcí".
otevřeno denně (kromě Po a Út):
12:00 – 17:00 hod
volný vstup (3,50 €, 30 min – 1h.)
113 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany – A8 Salzburg
– Exit 274 – Baderluck – Vald –
Vordersee – Hintersee

Muzeum v přírodě

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

66

Tal-enské museum je skanzen
zvláštního typu s přírodními
motivy, horským kinem
(představuje nejstarší filmy, které
vznikaly v Talenu), Talenské
hospodářství (tradiční udírna),
volný/bezplatný průchod oborou.
Zvláštní výstava: „Světlý a tmavý
svět“.
Od začátku května – 26. října,
denně od 10.00 17.00 hod.
volný vstup (7,00 €, 2h.)
82 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Sankt Johann im
Pongau - Schied – Großarl –
Bach – Hüttschlag

Muzeum vozidel a veteránů

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

65

67

Muzeum je umístěno ve
****hotelu Vőtters Sportkristall
(500 m od centra Kaprunu směrem ke Kaprunskému hradu).
Nabízí přes 150 exponátů (auta,
motorky, traktory a vzácnosti)
z 50. – 70. let.
denně: 10:00 – 18:00 hod
volný vstup (8,80 €,1h.)
29 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Landesstraße
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Muzea a výstavy
68

Muzeum hornictví v Leogangu

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Představuje bohatou historii
Leogang-ského a Pillerseelského regionu. Slavné stříbrné
penízy, užitkový materiál, gotické
sochy a obrazy pod heslem
"Ukazatelé z temnoty".
Středověké svaté stavby.
Zvláštní výstava!
květen – říjen:
Út- Ne:10:00 – 17:00 hod
volný vstup (7,00 €, 1,5h.)
1,1 km Leogang

Muzeum Kaprun
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

69

400 let starý farmářský dům
umístěný na Kirchbichlhat se
zvláštním charisma. V okolí stojí
kostel i více historických budov.
Deně St a Pá 10-12 hodin, a v 1518 hod.
volný vstup (3,90 €, 1-2h.)

29 km Leogang - Zell am See –
Kaprun

70

Muzeum krajiny v Lungau

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

V 17 místnostech poskytuje
působivé pohledy do oblastí
života, náboženství, bohaté
kulturní tradice, spolu s
pozoruhodnou nerostnou
výstavou. Zvláštní výstava "Dívej se a obdivuj: Motýli"
1.5. – 31.10.: 10:00 – 18:00 hod
jeden volný vstup spojený
s Mautemdorfem (4,10 €, 1,5h.)
127 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 – Exit 104 Sankt Michael im Lungau –
Mauterndorf
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Muzea a výstavy
71

Muzeum tradic Mittersill
Toto hradní pevnost z roku 1147
byla proměněna na muzeum v roce
1969, obsahuje exponáty
zaměřené na vesnické dovednosti,
Popis
kulturu a tradice. Zahrnuje také
sekce o těžbě, horolezectví,
lyžování, stejně tak i
zrekonstruovanou školu z roku
1609.
květen, říjen: So, Ne a st.svátky:
13:00 – 17:00 hod
Provozní červen – září:
doba
Út – Pá: 10:00–17:00 hod
So, Ne a st. svátky: 13:00–17:00 h.
(v Po zavřeno)
Cena
volný vstup (5,00 €, 1,5h.)
Trasa

75 km Leogang - Zell am See –
Mittersill

72

Muzeum ve Fronfeste

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Ve Fronfeste jsou exponáty
potvrzující soudní a kriminální
historii Neumarktu, originální cely
(z konce roku 1600), šibenice a
mučidla. Dále jsou k vidění
výrobky z kůže, vyšívané kožené
kalhoty, výroba kloubů atd.
Program pro děti! Zvláštní
výstava
1.5. - 26. 10. Čt – 10.00 – 12.00
hod. Pá – Ne – 14.00 – 17.00
hod.
(skup.prohlídka na požádání)
volný vstup (3,00 €, 1h.)
98 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany – A8 salzburg –
A1 – Exit 281 - Neumarkt am
Wallersee

73

Muzeum písní a písniček

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Světově proslulá koleda „Tichá
noc, svatá noc“ poprvé zazněla
v Oberndorfu v roce 1818. Poblíž
pamětní kaple se nachází
muzeum zabývající se vznikem a
šířením písní.
denně: 9:00 – 16:00 hod
(ve středu zavřeno)
volný vstup (2,50 €, 30 min)
86 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany – Laufen –
Austria - Oberndorf bei Salzburg
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Muzea a výstavy
Rodiště melodie písně "Tichá noc!

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Rodiště melodie písně "Tichá
noc! Heilige Nacht! "- domy,
školy a betlémy z doby Franze
Xavera Grubera. Informace o
speciálních výstavách najdete na
domovské webové stránce.
Pá-Ne 14-17 hod
A kdykoliv dle domluvy.
volný vstup (3,00 €, 1h.)
98 km Leogang – Saalfelden –
Salzburg – Freilassing –
Oberndorf – Lamprechtshausen

Muzeum keramiky
Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

75

V rozmanitých místnostech
muzea je rozmístěna sbírka
keramiky, vytvářející představu
toho, jaký byl život v minulosti.
Střídání speciálních výstav!
Červen-září: 14:00 – 18:00 hod
a na požádání
volný vstup, k.A.
91 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany - Bad
Reichenhall – A8 Salzburg – A1
– Exit 288 – Bergheim Obertrum am See

76

Muzeum panenek

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

74

Navštivte s dětmi i přáteli náš
svět panenek a nechte se
okouzlit 270-ti ručně dělanými,
porcelánovými panenkami,
s ručně foukanýma krystalovýma
očima, pravými vlasy a ručně
dělaným oblečením z ateliéru
Gertrud Hauser.
duben – prosinec:
Pá – So: 14:00 – 17:00 hod
(na požádání speciální exkurze
pro skupiny)
volný vstup (3,00 €, 1h.)
91 km Leogang – Lenzing –
Lofer – Germany - Bad
Reichenhall – A8 Salzburg – A1
– Exit 288 – Bergheim Obertrum am See
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77

Muzeum Kapucínů

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Muzeum je umístěno v hradním
opevnění. Návštěvníci si zde
mohou prohlížet
rolnické/zemědělské nářadí a
nástroje, nástroje na výrobu
látek, stejně tak i kostýmy
„Perchten“.
Červen – září, denně mimo
pondělí od
10:00–12:00 a 14:30–7:00 hod
volný vstup (7,00 €, 1,5h.)
73 km Leogang – Bischofshofen
– A10 – Exit 63 – E651 –
Radstadt

78

Muzeum na hradě Lerchen

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Výstava na hradě Lerchen se
soustředí na historii země,
náboženství a popis Radstadtu.
V několika dílnách je vystaveno
nářadí a ruční výrobky. Dále
umožňuje shlédnutí sbírky
národních lidových tradicí aj.
Květen: Út - 10:00–12:00 a
14:30–17:00 hod. Červen-září
kromě Po denně 10.00 – 12.00
hod. A 14.30 – 17.00 hod.
volný vstup (7,00 €, 1h.)
73 km Leogang – Bischofshofen
– A10 – Exit 63 – E651 –
Radstadt

79

Raurisské muzeum

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Je umístěno ve staré těžební
budově z roku 1563 a
představuje ojedinělou výstavu
ze zlaté těžební éry, hornický a
společenský život, zvyky a
hospodářské práce v Rauris-kém
údolí, ale také sbírku hornin
Červen – říjen
Detaily o otevírací době
telefonicky
volný vstup (3,50 €, 1h.)
47 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Unterland – Rauris
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Muzea a výstavy
Muzeum lyží a techniky Saalbach

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Výstava rozkládající se na 120
m2 zahrnuje zemědělské a
lesnické nářadí, ruční výrobky,
tkalcovnu a výstavu představující
„Saalbach Hinterglemm - tehdejší
doby. V muzeu lyží je 300
exponátů, které popisující historii
před 100 lety
začátek června – konec září:
Út a Čt: 14:00 – 18:00 hod
(skupinová prohlídka na
požádání)
volný vstup (3,00 €, 1h.)
29 km Leogang – Saalfelden –
Harham – Maishofen –
Viehhofen – Saalbach

Pinzgauerské muzeum Saalfelden

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

80

81

Výstava se rozkládá na 1 200
m2, naleznete zde výstavu
minerálů, zjistíte dávnou historii,
geologické podrobnosti,
shlédnete ulovenou zvěř, lidové
umění, betlém, stejně tak i na
předměstský život, kostýmy,
řemeslná díla a tradice
St, So, Ne: 14:00–17:00 hod
1.7.–30.9.:denně 11:00–17:00 h.
(v Po zavřeno), poslední vstup
v 16:00 hod
volný vstup (5,00 €, 1,5h.)
8 km Leogang – Saalfelden

82

Muzeum hudebních nástrojů
Víte co je "prstoklad", "nosní flétna"
nebo "zúžené housle" ? Muzeum
hudebních nástrojů vám nabízí
Popis
mnoho k vidění, poslechu a samé
zkušeností. Vezměte vaši rodinu
na muzikální cestu světem.
Květen – červen: Po – Čt – 9.00 –
11.00, 15.00 – 18.00 hod., Pá-9.00
Provozní – 11.00 hod., So-15.00 – 18.00
doba
hod., červenec – pol. Října – Út-Ne
– 9.00 – 11.00 hod., 15.00 – 19.00
hod.
Cena
volný vstup (4,00 €, 1-2h.)
116 km Leogang – Lenzing – Lofer
Trasa
– Germany – A8 Salzburg – A1 –
Exit 265 – Mondsee – St. Gilgen
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Muzea a výstavy
83

Muzeum historie Alp
Muzeum zahrnuje 4 000 lét alpské
historie,vystavuje zajímavosti
týkající se dolování, archeologie
spolu s různými druhy
Popis
zemědělského/rolnického zařízení.
Jedna část je věnovaná
rakouskému autoru Thomas
Bernhard.
Květen – 26. říjen každou středu
od 14.00 – 17.00 hod., Neděle a
Provozní
svátky 10.00 – 12.00 a 14.00 –
doba
17.00 hod., červenec a srpen
každou středu 10.00 – 12.00 hod.
Cena
volný vstup (5,00 €, 1-1,5h.)
59 km Leogang – Saalfelden - Zell
Trasa
am See - Schwarzach im Pongau –
St. Veit im Pongau

Svět sýra – stálá expozice
Získejte zkušenost z první ruky, jak
lze výživné,přírodní mléko
proměnit na lahodný sýr. Můžete
Popis
se podívat na výrobce sýrů, jak
dělají svou práci. Všechny fáze
výroby jsou samozřejmě
vysvětleny.
1.4. - 31.10. Po – So 8.00 – 17.00
Provozní hod., 1.11 – 31.3. - 8.00 – 12.00
doba
hod.
skupinky po 10 a více osobách )
Cena
v roce 2015 není součástí SC
98 km Leogang – Lenzing – Lofer
– Germany – A8 Salzburg – A1 –
Trasa
Exit 281 – Eugendorf –
Tödtleinsdorf – Schleedorf

84

Železničářské muzeum

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

V Tauern-bahnu naleznete
exponáty zaměřené speciálně na
vlaky spolu s modelem železnice.
Nové muzeum bylo navržené
architektem Adolfem
Krischanitzem a je umístěné
v bývalé železniční boudě/stanici.
Od začátku května – začátek
října, středa a sobota od 136.00
–17.00 hod., neděle a svátky od
10.00 – 17.00 hod., řervenec a
srpen od 19.00 – 22.00 hod.
(prohlídka ve skupinkách)
volný vstup, (6,00 €, 1,5h.)
54 km Leogang – Saalfelden Zell am See – St. Georgen –
Taxenbach- Lend – Schwarzach
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85

Muzeum zpracování kovů

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Přírodní zdroje v Lungau hrají
významnou roli od středověku až
do 19. století. století. Nabízí
mnoho vzácných památek –
historické železné tavící
příslušenství s tavící pecí, atd.
Vyznačená "Hornická cesta"
provede návštěvníky důlní
oblasti.
červen, září: (St, Ne)
červenec, srpen: (St, Pá, Ne)
10:00 – 16:00 hod
(prohlídka ve skupinkách)
volný vstup, (8,00 €, 1h.)
123 km Leogang – Saalfelden –
A10 Gratz – Exit 104 – Pichlern –
Thomatal

86

Muzeum farmářství

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Tradiční a venkovské farmářské
muzeum je umístěné
v nadmořské výšce 1200 m na
slunné rovině hory Weberlandl.
Farmářské nářadí a nástroje
poskytují náhled na prácí a život
před 250-ti lety.
Konec května – začátek října
9.00 – 17.00 hod.
volný vstup k.A., 30 min
70 km Leogang – Saalfelden Zell am See - Sankt Johann –
Pongau – Wagrain

87

Dům K.H.Waggerla

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Do 50-tých lét bylo muzeum
domovem autora K. H. Waggerla.
Originální pokoje, film a 2
hlasové nahrávky poskytují
detailní pohled na autoru, jeho
práci a sociální dopad. Zvlášť
místnost je věnována Josefovi
Mohrand a jeho slavná písni
"Tichá noc! Svatá noc'".
Od května – konec června, úterý,
středa, pátek od 14.00 – 18.00 hod.
Červenec – srpen, úterý – pátek od
14.00 – 18.00 hod., září – 26.října,
úterý, čtvrtek, pátek od 14.00 – 18.00
hod.
volný vstup, (4,20 €, 1,5-2h.)
70 km Leogang – Saalfelden - Zell
am See - Sankt Johann – Pongau –
Wagrain
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Muzeum minerálů
Od července 1991 představuje
Kurt Nowak své nálezy z
národního parku veřejnosti.
Muzeum je známé zvláště
Popis
prezentací celé skupiny nerostných
surovin, stručným popisem
jednotlivý nálezů spolu s
fotografiemi
červen – září:
Provozní PO-PÁ: 13:00–17:00 hod,
doba
Ne/st. svátky na požádání
Cena

Trasa

volný vstup, (3,00 €, 1h.)
69 km Leogang – Saalfelden - Zell
am See – Uttendorf - Neukirchen
am Großvenediger - Wald im
Pinzgau

Lyžařské muzeum

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

89

Přijeďte do hor a navštivte jedno
z nejkrásnějších lyžařských
muzeí na světě. Salzburgské
lyžařské muzeum ve
Werfenweng dokumentuje
skutečnou historii alpského
lyžování a snowboardingu.
Po-Pá – 9.00 – 12.00 a 13.0 –
17.00 hod. So- 16.00 – 18.00
hod. Neděle a svátky – 10.00 –
12.00 hod.
volný vstup, (4,00 €, 1h.)
58 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - A10 – Exit 44 –
Werfenweng

Museum „Ruda, zlato a minerály“

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Historické doly na Larzenbach
jsou výchozím bodem pro
každou návštěvu muzea, ve
kterém se nacházejí různé
historické části stavebních
řemesel. Téma „Rudy, zlato a
minerály“ zobrazují kouzlo a
význam nerostných surovin,
které se nacházejí v blízkosti
Salzburgu.
15.5. – 30.6.
1.7. – 15.9., denně od 11.00 –
16.00 hod.
volný vstup,(4,50 €)
58 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - A10 – Exit 44 –
Werfenweng
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Prohlídky dolů

Měděný důl Larzenbach

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Prozkoumejte fascinující svět
středověkých důlních technik a
malebný minerálů, a to na cestě
podzemní dráhou po historických
měděných dolech Larzenbach,
která vás zavede dolů ve třech
úrovních
15.5. – 30.6. a 16.9. – 26.10.:
prohlídky jsou denně v
11:00 a 14:00 1.7. – 14.9.:
denně do 10:00 – 16:00,
neohlášené skupiny
volný vstup, (9,00 €, 1h)
65 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - A10 Gratz –
Exit 56 – Hüttau

Důl na barevné kovy Leogang

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Pověstný bývalý důl, těžiště stříbra, rtuti, mědi, olova, niklu,
kobaltu, je jedním z
nejproslulejších Salzburgských
dolů, který je přístupný dodnes.
Je zde ukázána historie těžby
během 6 staletí.
Květen, červen, září, říjen – úterý
– sobota, prohlídka ve 12.00 a
14.00 hod., červenec a srpen,
prohlídky od 10.00 – 16.00 hod.
volný vstup (10,30 €, 1h)
1,1 km Leogang
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Prohlídky dolů
Měděný důl Mühlbach
Projděte se po hornických stopách
nejstaršího těžebního dolu mědi.
Tradiční vesnička Mahlbach,
Popis
bohatá na přírodní nerosty, leží na
úpatí mohutné hory Hochklönig.
Důlní společnost vznikla před více
jak 5 000 lety.
Od poloviny května – polovina
Provozní
října: čtvrtek – neděle od 14.00 –
doba
17.00 hod.
Cena
volný vstup (11,00 €, 2,5h.)
37 km Leogang – Saalfelden –
Trasa
Maria Alm - Mühlbach am
Hochkönig

Schaubergwerk Sunnpau
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

4000 let zkušeností z historie těžby
mědi v dole „Sunnpau“, zaujímají
fascinujícími historickými těžebními
metodami. Parkoviště je od místa 10
minut chůze.
Od 1. května – 26. října, každou
středu, neděle a svátky od 10.00 –
17.00 hod. (poslední prohlídka
v 16.00 hod.)
jeden volný vstup (10,00 €, 1h.)
65 km Leogang – Saalfelden - Zell
am See – Mittersill - Neukirchen am
Großvenediger - Neukirchen am
Großvenediger
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Přírodní krásy a zajímavosti

95

Soutěska Salzachöfen

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Salzachöfen v Pass Lueg je
označení pro kaňon, který leží na
horské louce mezi
Tennengebirge a Hagengebirge.
Významnou podívanou pro
všechny je „chrámová“ soutěska
a stejně tak i 1000 m hluboké
řečiště lemované vápencem.
květen - říjen
volný vstup (2,50 €, 45 min.)
72 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Salzburg –
Exit 28 - Golling an der Salzach

Gollingerské vodopády

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

96

Velice hodnotným výletem se pro
vás stane návštěva vodopádu
padajícího z výšky 75 m,a také
nedalekého poutního pozdně
gotického kostela SV. Nicholase,
s barokním interiérem, který byl
umístěn na pravěké osadě
květen - říjen
volný vstup (2,50 €, 30 min.)
72 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Salzburg –
Exit 28 - Golling an der Salzach
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Přírodní krásy
Soutěska Sigmund-Thun

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

97

V době ledové bylo Kaprunské
sedlo pokryto silným ledovcem.
Pomalé tání narušovalo pevný
skalní povrch. Jakmile celý
roztál, zanechal za sebou trhliny,
kterými teče do údolí Kaprunská
řeka a jejíž cesta vede skrz
Sigmund-Thun-Gorge
Od poloviny května – konec září
Denně od 9.00 – 17.00 hod.
volný vstup (3,90 €, 1h.)
29 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Kaprun

Krimmelské vodopády

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

98

Krimmlerské vodopády, vysoké
380 m jsou nejvyšší v Evropě.
Tato jedinečná přírodní oblast
Rakouska byla již v roce 1967
označena evropskou radou za
jedinečnou přírodu
Začátek května – konec října
volný vstup (3,00 €,
15 min-1,15h.)
75 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Mittersill –
Vorderkrimml - Oberkrimml
(Krimml)

99

Kouzelný vodní svět Krimml

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Dům z vody, aqua park, multi
kino. Vhodně umístěné Krimmel
vodopády jsou vstupní bránou do
WasserWurderWelt Krimml.
Předmětem tohoto parku je
ukázat návštěvníkům unikátní,
úžasné a nevídané jevy točící se
kolem vody
1.5. – 31.10.: denně 9:30 – 17:00
jeden volný vstup (9,00 €,
1-1-5h.)
75 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Mittersill –
Vorderkrimml - Oberkrimml
(Krimml)
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Přírodní krásy
Národní park Hohe Tauern

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

100

V létě 2007 budou návštěvníkům
otevřeny bráno do centrálního
národního parku. Návštěvníci se
budou moci postupně procházet
devíti přírodními místnostmi,
v průběhu prohlídky budou
získávat znalosti a nejlepší
porozumění neobvyklým
rozmanitostem největší alpské
přírodní rezervaci
denně od 9:00 – 18:00 hod
volný vstup (8,50 €, 2h.)
75 km Leogang - Zell am See –
Mittersill

Národní park „Králové vzduchu“

Popis

Provozní
doba
Cena

101

Orlosup bradatý, sup a orel jsou
největší ptáci v Alpách. Dozvíte
se zajímavá fakta o Alpách,
odchovu mláďat, jejich míst, kde
hnízdí i o ochraně jejich
prostředí.
denně od 10.00 – 18.00 hod.
volný vstup (5,00 €, 1h.)

Trasa

Soutěska Kitzlochklamm

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

102

Protože silný hukot/řev několika
malých vodopádů, malá idylická
zátoka a sluneční paprsky které
vyčarují umělý déšť s jemnou
mlhou. Roklina byla prohlášena
za národní rezervaci.
V červenci/srpen: ÚT: procházky
za pochodní (příplatek 4,00 €)
květen – září: denně 8:00 –
18:00, říjen:10:00 – 16:00
(za příznivého počasí)
volný vstup (5,50 €, 1h.)
38 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Taxenbach
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Přírodní krásy
Naleziště a rýžování zlata Bodenhaus

103

106
Toto naleziště zlata připomíná

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

rozkvět těžby zlata v Rauriském
údolí během 15. – 16. století.
Kromě toho nabízí- srub, hřiště a
grilování. Cena zahrnuje:
odbornou instrukci, zapůjčení
nástrojů a zlatokopeckou listinu.
Listina je jen pro účastníky
zlatokopeckého kurzu.
červen – září: denně 9:30 –
17:00
volný vstup (6,00 €, 1h.)
47 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Unterland – Rauris

Ornitologické centrum Hochalm

Popis

Provozní
doba
Cena

104

Rychlou, vhodnou dopravu až
k ptačímu centru umístěnému na
vrcholku stanice( působiště,
stanoviště) poskytuje Rauris
Hochalm. Příležitost (Máte
možnost) podívat se z blízka na
jinak plaché sovy a dravce.
Trvání: asi 40 minuty
29.5.-30.6. - 13.9.-9.10.: - 11.00
– 14.30 hod.
každé ÚT, ČT, SO: 1.7. - 9.9.
jeden volný vstup (11,00 €,
40 min.)

Trasa

Naleziště a rýžování zlata v Heimalm

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Jednoduše zbohatnout můžete
v Rauruser Hochalmbahn – nalezišti
zlata. Horská řeka Heimalm je
dobrou školou, kde se naučíte
rýžovat zlato. Pod odborným
dozorem se naučíte několik
základních kroků pro rýžování zlata.
Během provozní doby
v Hochalmbahnu (str. 63)
Od 9.00 – 16.00 hod.
jeden volný vstup (8,00 €, 1h.)
47 km Leogang – Saalfelden - Zell
am See – Unterland – Rauris
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105

Přírodní krásy
Soutěska Lammerklamm

Popis

Provozní
doba

Cena

Trasa

106

Po době ledové vytvořil roztátý
ledovec během tisícileté strmou
roklinu, kterou protéká řeka
dlouhá 1 km. Lammerklamm
patří k jednomu
z nejúchvatnějších přírodních
památek v celém
Salzburgerlandu.
Květen – říjen od 9.00 – 17.00
hod., červenec – srpen od 9.00 –
19.00 hod., červen – září od 9.00
– 18.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,00 €, 1h.)
80 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Salzburg –
Exit 28 - Golling an der Salzach –
Unterscheffau

107

Soutěska Liechtensteinklamm
Liechtenstein roklina není pouze
jednou z nejkrásnějších, ale také
jednou z nejhlubších divokých
vodních roklin v celých Alpách. Pro
Popis
celé rodiny, za jakéhokoliv počasí,
bezpečné, zabezpečené mosty a
cestičky. Bez ohledu na to, jaké je
roční období, jsou doporučeny
pevné boty a teplé oblečení
Začátek května – 30.9.: denně
8:00 – 18:00 1.10. – 31.10: denně
Provozní 9:00 – 16:00 (při extrémních
doba
podmínkách: jako je například
povodeň, může být dočasně
zavřeno)
Cena
jeden volný vstup (5,50 €, 1,5h.)
Trasa

60 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - Sankt Johann im
Pongau

Soutěska Wonderkasseklamm

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

108

Roklina Vorderkasse (přírodní
památka z roku 1977) je
umístěna mezi St. Martin a
Weissbach. Z hlavní cesty B 311,
pokračují návštěvníci 2 km
dlouhou cestou přes národní
rezervaci Schidergreban ke
vstupu do rokliny. Parkování
zdarma.
začátek května – konec října:
denně 9:30 – 17:00 hod
srpen – denně od 9.30 – 18.00
hod.
volný vstup (4,10 €, 1-1,5h.)
29 km Leogang – Lenzing Sankt Martin bei Lofer
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Přírodní krásy
Lamprechtské jeskyně

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

109

Lamprechtské jeskyně je jednou
z největších a nehlubších
v Evropě. Prostory dostupné
veřejnosti jsou velmi dobře
udržované pro pohodlný
průchod. Přímo u vstupu je
k dispozice parkoviště (na B
311).
Začátek května – konec října
Denně od 8.30 – 18.30 hod.
volný vstup (4,80 €, 45 min.)
28 km Leogang – Lenzing –
Euring - Sankt Martin bei Lofer

110

Keltské vesnice ve Steinerbichlu

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

„Drží kus historie“ – Uttendorf je
jako archeologické naleziště,
týkající se regionálního významu
s rozsáhlými obchodními vztahy.
Chcete vědět víc? S našemi
výlety můžete nahlédnout do
světa Keltů, jejich zvyků, rituálý a
mytologie!
Začátek května – konec října,
každý čtvrtek ve 13.00 a 15.00
hod.
volný vstup (8,00 €, 1,5h.)

111

Hvězdárna a planetárium

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Königsleiten, je nejvýše položené
hvězdárna a
pozorovatelna/meteorologická
stanice (ve výšce 1 600 m) v celé
Evropě. Poskytuje dokonalý
výhled k obdivování hvězdné
oblohy v celé nádheře
Začátek června a polovina října
Více informací na webu
volný vstup (9,00 €, 1h.)
82 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Mittersill –
Vorderkrimml – Königsleiten
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Přírodní krásy
Soutěska Seisenbergklamm

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

112

V 1831 postavili lesní dělníci
první cestu (z polen) skrz roklinu.
Vstup je přímo ve vesnici a je
počátečním místem pro
překrásný výlet. Ven ze samotné
rokliny je možné pokračovat
podél působivé přírodní cesty až
do Hirschbicht..
květen – říjen: denně 8:30 –
18:30
volný vstup (4,50 €, 1h.)
119 km Leogang – Lenzing Weißbach bei Lofer
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Lanovky

Riederkar-ská dvou-sedačková
lanovka otevírá turistický ráj
Popis
Dachstein West s příjemnými
výlety a náročná horolezecká
dobrodružství.
Konec června – polovina října (Út a
Provozní Pá od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00
doba
– 17.00 hod. – za příznivého
počasí)
Cena
V roce 2015 není součástí SC
89 km Leogang – Saalfelden –
Trasa
Bischofshofen – A10 Gratz – Exit
56 – Abtenau

114

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Vystoupejte otevřenou lanovkou
umožňující nádherné turistické
cesty, pro celou rodinu.
Procházky podél zvířecích
pastvin od chalupy k chalupě.
Pro děti je vhodné Fun-centrum.
Konec května – konec října
neomezený volný výstup i sestup
(23,50 €)
74 km Leogang – Saalfelden –
A10 Graz – Exit 56 - Annaberg
im Lammertal
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Lanovky
115

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Gabühel dvou-sedačková
lanovka vás vezme z Dienten (1
071 m) do nadmořské výšky 1
634 m do populární turistické
oblasti okolo Klingspitz a
Hundstein, také vhodné pro
rodiny. Restaurace na vrcholku je
otevřena každý den.
Červenec – srpen, Út, Pá a ne od
9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 –
16.00 hod.
jeden volný výstup i sestup na
jednu ze tří hor (k.A.)

27 km Leogang – Saalfelden Dienten am Hochkönig

117
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Fulseck lanovka vás vezme do
výšky 2 033 m, do počátečního
místa mnoha turistických cest.
Vhodné taky pro paragliding
s přistáním v údolí
Začátek června – 26. říjen,
denně od 8.30 – 12.00 hod. a od
13.00 – 15.30 hod.
jeden volný výstup i sestup (k.A.)
54 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Dorfgastein

118

Popis

Flachau, dům olympijského vítěze a
dvojnásobného světového vítěze,
Hermanna Maiera, je dobrým
příkladem rozsáhlé rekreační
příležitosti dostupné v Salzburgském
sportovním světě. Těšte se na
projížďku naší výjimečnou
sedačkovou lanovkou a rozhledu po
turistickém ráji, který vás čeká ve
Flachau

Provozní
doba

28.6. 15.9.: ÚT, ČT: 9:00 –
12:00 a 13:30 – 17:00
(za příznivého počasí)

Cena

jeden volný výstup i sestup (16,90 €)

Trasa

77 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz –
Flachau
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Lanovky
119

Popis

Užijte si jízdu na 4-SK Gro3berg.
Poskytuje Vám tak nádherné
panoramatické pohledy na
Bischofsmütze a masív Dachstein!
Dále zde naleznete krásné turistické
stezky v okolí Filzmoos se
vzrušujícími zážitky.

Provozní
doba

Konec června – pol. Září (Út a Čt
od 9-12 hod a od 13.30-15.30
hod.) – za příznivého počasí

Cena

jeden volný výstup i sestup (12,10€)

Trasa

77 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz –
Flachau

Popis

Vyhlídka s báječným a
neobyčejným výhledem na jednu
z nejproslulejších památek
v Alpách: jezero Gosausee
společně s Dachsteinským
masivem a horský ledovcem. Na
Zweiselalmu se budete moci těšit
na klidné procházky alpskými
chatami, nebo také celodenní
turistiku po břehu Gosausee nebo
Hornspitz lanovku.

120

Provozní
doba
Cena
Trasa

Polovina a května a konec října
Podrobnosti na webu
jeden volný výstup i sestup (13,90 €)
100 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz – Exit 56 Niedernfritz-Sankt Martin – Gosau

121

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Nejlepší zážitek získáte z
vyhlídkového místa na sedle
Grossartal. Lanovkou se
dostanete do výšky 1 850 m, do
počátečního místa početné
turistiky/mnoha turistických cest.
K dispozici je občerstvení
v restauraci a okolních alpských
boudách.
Začátek června – polovina října
(více informací na webu)
jeden volný výstup i sestup k.A.
74 km leogang – Saalfelden –
Zell am See – Schied – Großarl
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Lanovky
122

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Lanovkou se dostanete do výšky
2 200 m. Na nejvýhodnější
počáteční místo pro mnoho
přírodních procházek přes
vysoké louky s krásným alpským
kvítím. Ideální pro rodiny. Celá
cesta zpět dolů do údolí je
vyznačena ukazateli cesty.
20.6. 3.7. a 12.9. - 9.10.: St, Pá:
4.7. 11.9.:Po, St, Pá: 9.00 12.00
a 13.00 – 16.00
volný výstup i sestup (18,50 €)
118 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz –
Exit 104 – Stranach – Katschberg

125

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Osmi místnou kabinkovou
lanovkou s jedinečným zážitkem
se dostanete do Asitz
v Leogangu: smyslného parku,
cyklistického parku v Leogangu,
Asitz – turistického ráje pro celé
rodiny. Těšte se na skutečné
kulinářské pohoštění v horských
hospůdkách...
Květen – říjen: 9.00 – 16.30 hod.
Více na www .leogangerbergbahnen.at.
Jeden volný vstu a výstup. k.A.
1,1 km Leogang

126
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Náš Loferer-Alm-Bahn je nově
přestavěn! V zimním období
budou nové, moderní a pohodlné
8-sedačkové lanovkové kabiny.
Informace najdete na ww.skilofer.at
Telefonicky na 06588/84 50
Jeden volný vstup (11,00 €)
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Lanovky
123

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Moderní osmi místnou lanovkou
budete vyvezeni na Grossecksattel
(ve výšce 2 000 m). Po užití si
velkolepé procházky po hoře a při
pohledech na Lungau, se můžete
pohostit v malém občerstvení nebo
zatavit na jídlo v jedné ze tří
restaurací
Červen, říjen – Út a Ne, červenec,
srpen, denně od 9.00 – 16.00 hod.
(za příznivého počasí)
volný výstup i sestup popř. účast na
speciální nabídce (13,00 €)
121 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz – Exit 104
- Sankt Michael im Lungau –

Mauterndorf

116

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Karbachalm-ská lanovka vás
vyveze do překrásné turistické
oblasti na vrcholku Schneeberg.
Při cestě nahoru budete
ohromeni nádherným pohledem
na Hochkönig.O hlad se vám
postarají v místní restauraci, kde
se setkáte s jednáním na
nejvyšší úrovni.
Začátek června – začátek října
(středy a neděle), červenec, srpen
(St, Čt, Ne), za příznivého počasí
Více informací na webu nebo
telefonicky.
jeden volný výstup i sestup (k.A.)

37 km Leogang – Saalfelden –
Maria Alm - Mühlbach am
Hochkönig

127

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Moderní, šesti místná kabinková
lanovka nabízí za každého počasí
pohodlnou dopravu na vrcholek.
Přátelská restaurace na vrcholku a
pohostinná horská obsluha je
specialitou Pinzgauského regionu.
Těšte se na nádherný pohled na
národní park Hohe Tauern ve výšce
3 000 m.
Červen – konec října denně od 9.30
a od 15.30, poslední jízda je v 16.30
hod.
jeden volný výstup i sestup, přeprava
kol zdarma (16,00 €)
65 km Leogang – Saalfelden - Zell
am See – Mittersill - Neukirchen am
Großvenediger
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Lanovky
128

Popis

Provozní
doba
Cena

Tato pohodlná lanovka vás
bezpečně a rychle vyveze do
úžasně překrásného alpského
světa. Stanici na vrcholku je
ideálním východiskem/ ideální
základnou pro pohodlné/snadné
procházky po horách. Těšte se
na skvělý pohled na krajinu a tři
idylicky umístěná horská jezírka
2011 - Uzavřena
jeden volný výstup i sestup (14,00 €)

Trasa

94 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz – Exit
63 – Obertauern

Popis

Šesti místná kabinková lanovka
vás během několika minut vyveze
do těžiště zlata do střední stanice
Heimalm, nebo do vrchní stanice
Hochalm, výchozímu bodu (pro)
mnoha turistických cest. Ptačí
stanice s dvěma
exhibicemi/představeními denně se
nachází v Hochalm. Nádherný
pohled na krajinu

129

Provozní
doba
Cena
Trasa

Konec května – konec června a
polovina září – začátek října (Ne, Út,
Čt), červenec – pol.října, denně od 912 hod., 13-14 hod., 15-16.30 hod.
volný výstup i sestup (16,50 €)

47 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Unterland – Rauris

130

Popis

Provozní
doba

Nastupte na lanovkou Hornbahn
a těšte se na velkolepý pohled na
krajinu okolních hor jako je
Dachstein, Groβglockner a
Gosaukamm. Zážitkem je také
jízda vláčkem do vesnické
boudy/chaty Edtalm.
Konec června – pol.září (středy)
Červenec – pol.září (St, Čt, Ne
od 9-12 hod. a od 13-17 hod.

Cena

jeden volný výstup i sestup (14,50 €)

Trasa

95 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz –
Exit 56 - Rußbach
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Lanovky
131

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

V Salzkammergut je jeden
z nejkrásnějších pohledů na
hory. Nastupte na lanovku a
těšte se na překrásný pohled na
sedm jezer a na celou cestu do
Dachsteinu. Stanice na hřebenu
(ve výšce 1 476 m) je výchozím
bodem pro několik výletů a
přehledných turistických cest.
květnen – říjen: 9:00 – 17:00
jeden volný výstup i sestup
(23,50 €)
116 km Leogang – Lofer –
Germany - A8 Salzburg – A1 –
Exit 265 – Mondsee – St. Gilgen

- 53 -

Lanovky
132

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Lanovka vede výchozím bodem
pro mnohé výlety na
panoramatickém místě. Na
cyklostezce najdete různé duhcy
zemí, ohně, vody a vzduchu.
Najdete zde ohromné zážitky.
Konec května – začátek června a
začátek října – konec října
(středy a neděle), pol. Června –
konec září, deně od9-17 hod.
volný výstup i sestup (19,00 €)

133

Popis

Provozní
doba

Krásným zážitkem je stoupání do
národního parku Hohe Tauern.
Nastupte na šesti místnou
lanovku , budete stoupat přes
jezera a přes jedinečnou alpskou
horskou krajinu, do alpského
centra Rudolfshűtte na březích
Weisssee (ve výšce 2 315 m)
Pol. Června – konec září,
začátek října (St, Ne), pol.června
– konec září, denně od 9-17 hod.
20% sleva na další lístky

Cena

jeden volný výstup i sestup (24,00 €)

Trasa

41 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Piesendorf Uttendorf

134

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Wagrain, „kvetoucí vesnička“ je stále
hodnotným výletem v jakémkoliv
ročním období. Jak příroda tak i
pohostinství – umístěné uprostřed
alpských vrcholků, s čistou vodou,
čerstvým a voňavým vzduchem hraje důležitou roli během letních
měsíců, krásně to popisuje K. H.
Waggerl
Květen – říjen
Více informací na webu
jeden volný výstup i sestup,
s lanovkou Flying Mozart nebo
Grafenberg k.A.
70 km Leogang – Saalfelden - Zell
am See - Sankt Johann – Pongau –
Wagrain
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Lanovky
135

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Naše horská lanovka je vaší
bránou do národního parku Hohe
Tauern. Jakmile budete na
vrcholku, můžete jít přes svěží
alpské louky nebo horskou
cestou vystoupat na Kitzbűhel.
Pokud budete mít hlad, zastavte
se v jedné z okolních horských
hospůdek.
Konec června – začátek října,
denně od 9-16 hod.
jeden volný výstup i sestup
(13,70 €)
69 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Uttendorf Neukirchen am Großvenediger Wald im Pinzgau

136

Popis

Provozní
doba

Cena

Užijte si jízdu lanovkou IKARUS,
ve výšce 1 850 m do slavného
horského světa. Kochat se
můžete pěšky nebo na paraglidu,
zastavte se také v přátelské
horské chatě. Ikarus je jednou
z nejpozoruhodnějších oblastí
kolem.
Polovina května – konec června
(So, Ne, Pá), konec června –
kon.září – denně, konec září –
kon. Října – St, So, Ne, Pá (za
příznivého počasí)
jeden volný výstup i sestup
(14,00 €)

Trasa

137

Popis

Provozní
doba
Cena

Tento turistický ráj vás zavádí
snadno a ryhle do pěší zóny
Seekar s nádhernými
panoramatickými výhledy a
unikáty. Hned vedle hrské
stanice se nachází
Gamskogelhutte. Je velmi
oblíbených jak u mladých tak i u
starých.
Konec červan – pol. Září, denně
od 9-15 hod. (z apříznivého
počasí)
jeden volný výstup i sestup
(12,00 €)

Trasa
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Panoramatické
trasy

Popis

Provozní
doba

Cena

Trasa

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Postalm je rozsáhlá alpská
farmářská oblast a druhá největší
alpská plošina v Evropě, snadno
dosažitelná po překrásné
Postalmské trase. Při příjemném
putování alpskými farmami, máte
možnost nahlídnout do produkce
místních farem.
Denně
volný vstup autem nebo
autobusem, pozor – volný vstup
je platný pouze na Abtenauer
Postalmstraβe (10,00 €)
89 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz –
Exit 56 – Abtenau

Vydejte se na cestu do jednoho
z nejmalebnějších údolí
v Evropě, nebo procházku po
hornické cestě do Kolm-Saigurn
denně
jeden volný vstup s použitím auta
(9,00 €)
47 km Leogang – Saalfelden Zell am See – St. Georgen –
Taxenbach – Unterland – Rauris
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140
Parní vlak Taurachbahn vám
umožňuje odjet daleko od
hektického světa, také se těšte na
klidnou cestu mezi Mauterndorf a
Popis
Sv. Andrä. Kola a kočárky jsou
přepravovány zdarma, vyzkoušejte
spojit cestu vlakem
s prozkoumáním Taurach údolí.
Polovina června – konec srpna
Provozní
(Pá, So, Ne), Začátak až pol. Září
doba
– So a Ne
jedna celotýdenní volná jízda
Cena
(12,00 €)
121 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz – Exit
Trasa
104 - Sankt Michael im Lungau –
Mauterndorf

141

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Autobusem se dostanete až do
Seidlwinkl sedla do Gruberalm,
jenž uzavírá hlavní cestovní ruch.
Odtud si můžete vybrat z mnoha
turistických cest, jako je Rauriser
Tauernhaus, nebo cesta směrem
k Grossglocker.
Konec června – konec září,
denně od 8.30 – 17.30 hod.
Nutná registrace
volné jízdy (14,50 €)
47 km Leogang – Saalfelden Zell am See – St. Georgen –
Taxenbach – Unterland – Rauris
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Výletní vláček Tschu-Tschu
Přírodní rezervace Pöllatal je
během léta uzavřena všem autům.
Je to sezóna „vláčku“, který vyveze
Popis
cestující za jednu hodinu do
konečného cíle v Pöllatal.
Tip: udělejte si procházku po
Pöllatal-ské přírodní cestě.
2. sobota v květnu – 1. sobota v
říjnu
Provozní denně: 9:15, 10:15, 11:15, 12:15,
doba
13:25, 14:25, 14:25, 15:20, 16:10,
17:05 (odjezd od Vorderes
Pöllatal/místo pro grilování)
Cena
volná jízda (7,50 €)
121 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz – Exit
Trasa
113 – Gries - Rennweg am
Katschberg

Okružní plavby na lodi v Mattsee
Tužíte plavit se po jezeře na
palubě tradiční dřevěné lodi?
Seenland vám právě teď nabízí
tuto možnost, okružní cesty do
Popis
Trummer Seen. Během plavby,
před konečným návratem do
přístavu, se zastavíte v malebných
vesničkách.
Květen – říjen, denně kromě
Út a St
Provozní 10.30 hod., Pá, So,
doba
Ne v 16.00 hod.
červenec, srpen
denně mimo St v 10.30 hod.
Cena
volná jízda (14,00 €)
95 km Leogang – Lenzing – Lofer
– Germany – A8 Sazburg – A1 –
Trasa
Exit 288 – Bergheim – Mitterhof –
Mattsee
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Místní vlak PINZGAUER

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Více než 115 let úzkorozchodná
železnice vinoucí se podél řeky
Salzach a HoheTauern národním
Parkem, Údolí vypadá jako by
bylo vytrženo ze stránek krásné
knihy. Skvělé možnosti pro
cyklisty a turisty. Parní vlak a
další doplňkové služby nejsou
zahrnuty v ceně.
Podle plánu
20,80 € - celodenní lístek
20 km Leogang – Saalfelden - Zell
am See
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145

Letní sáňkařská dráha Abtenau

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Dvou sedačkovou lanovkou
Karlogel se dostanete nahoru
(1 980 m) do horské stanice
a razantně rychlou pevnou
dráhou zase dolů –
nejnapínavější letní sáňkařskou
dráhou v Evropě. Děti do 6 let
mohou jezdit pouze v doprovodu
dospělého.
Polovina května – konec června,
pol. Září – pol. Října, denně od
10.00-16.00 hod., červenec –
pol.září, denně od 9-17 hod.
jedna jednotlivá jízda (11,50 €)
89 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz –
Exit 56 – Abtenau

146

Kuželky Gastein

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

„Všech devět“ – název pro
kuželkovou dráhu v Dorfgasteinu.
Bude-li jeden den vaší dovolené
deštivý, zastavte se a nebraňte
se návštěvě bowlingu. Naše
sportovní kuželková drahá je
ideální pro rodinné soutěže.
Denně od 15:00 – 21.00
volný vstup (12,00 €)
70 km Leogang – Zell am See –
Schmitten - Bad Gastein
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Minigolf Flachau
Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

147

Těšte se s přáteli na okruh 18-ti
jamkového minigolfu přímo
v Ortszentum.
V blízkosti najdete dětský koutek,
hospůdku a klidný park.
květen, červen, září:
13:00 – 18:00
červenec, srpen: 10:00 – 20:00
říjen: 13:00 – 17:00
(za příznivého počasí)
volný vstup (4,00 €)
77 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz –
Flachau

Pit-pat minigolf na stole Flachau
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Pit-Pat = mini golf na stole.
Můžete se pustit do překonání 18
stolních mini golfů nebo
překážek. Budete vybaveni - 4
míčky (různé měkkosti) a tágem.
Denně 9:00 – 21:00
(za příznivého počasí)
volný vstup (2,50 €)
77 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Gratz –
Flachau

Golf pěšky nebo na kole Maishofen

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

148

Výlet, kolo a golf – jedinečné
rekreační atrakce: 18 zábavně
umístěných golfových jamek, pro
naše návštěvníky jsou zde
ideální cesty pro prozkoumávání
krajiny a okolí Maishofen na kole
či pěšky. Projíždějte se nebo
jděte pěšky od jedné jamky
k další - a po každé očekávejte
nečekané
PO – PÁ:
8:00 – 12:00, 15:00 – 18:00,
SO: 16:00 – 18:00
Volný vstup (2,50 €)
16 km Leogang – Saalfelden –
Harham – Maishofen
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Půjčovna lodí a šlapadel Mattsee

Popis

Provozní
doba
Cena

150

Chcete Váš den strávit na vodě?
Pak jste u nás správně.
Pronajímáme elktriké čluny,
šlapadla a plachetnice. Pro
plachetnice je nutný základní
certifikát.
Nepříznivé počasí: od 9-17 hod.
Příznivé počasí: od 9.00 do
setmění
Neomezený pronájem lodí (17,00
€)

Trasa

Škola surfu a plachtění Mattsee

Popis

Provozní
doba

Cena

Trasa

Chcete strávit den na vodě? Tak pro
vás máme perfektní místo. Pronajměte
si šlapadla, elektrické loďky,
plachetnice, veslařské loďky a
windsurfing. Kurzy plachtění trvají
přibližně 6 hodin, zatímco hodiny
surfování jsou dlouhé zhruba 4 hodiny.
půjčovna lodí (nepožaduje se záloha,
za deštivého počasí: 9:00 – 17:00):
denně 9:00 – 20:00
kurzy plachtění a surfování (požaduje
se záloha za nepříznivého počasí):
11.5. – 14.9.: PO: 9:00 – 12:00 a 13:30
– 17:00
volné výlety na loďkách (15,00 €/hod)
nebo kurzy surfování, plachtění (50,00
€)
95 km Leogang – Lenzing – Lofer –
Germany – A8 Sazburg – A1 –
Exit 288 – Bergheim – Mitterhof –
Mattsee

152

Minigolf Mautendorf

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

151

Dalším vašim očekávaným
dobrodružstvím je výborný 18-ti
jamkový minigolfový kurz. V jeho
klidném prostředí si odpočinete a
můžete se soustředit na vaše
myšlenky.
červen – září: 9:00 – 19:00
(za příznivého počasí)
volný vstup (3,00 €)
127 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 – Exit 104 Sankt Michael im Lungau –
Mauterndorf

- 62 -

Sport a zábava
153

Lučištnická střelnice Niedersill

Popis

Provozní
doba
Cena

Trasa

Heslo „jděte si pro zlato“ se dá
na naší lučištnické střelnici
uskutečnit. K dispozici vám bude
cíl pro všechny vzdálenosti a
příslušná výstroj pro malé i velké.
Trenér vám ukáže jak na to!
Nutná registrace.
květen – konec září: pouze
ÚT: 9:00 – 12:00, nutná
rezervace
volný vstup, dětem do 10 let
vstup zakázán (8,00 €)
35 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Piesendorf –
Niedernsill

154

Minigolf Radstadt

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

18-ti dráhové minigolfové hřiště
se nalézá u sportovního centra v
Ortsnähea. Dopřejte si
napínavou hru, mezitím co si vaši
děti užívají na hřišti. Večerní
osvětlení. Restaurace s kioskem
se nachází v bezprostřední
blízkosti
Květen – říjen: denně
10:00 – 20:00
volný vstup (3,00 €)
73 km Leogang – Bischofshofen
– A10 – Exit 63 – E651 –
Radstadt

Minigolf Rauris

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

155

Dobře udržované 18. jamkové
hřiště se nachází 5 minut chůze
nad kostelem. K dispozici je také
stánek s terasou, stolní tenis a
dětské herní prvky. Večerní
osvětlení
Svatodušní svátky až do září
konec, květen, červen a září, So
13-19 hodin; Červenec a srpen
otevřeno denně 10 do 22 hodin.
(pokud počasí dovolí)
(3,10 €)
48 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Bruck and der
Großglocknerstraße – Rauris
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Fit-Point Seeburg
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Mini golfové hřiště se zvlášním
pro zábavu a hry se nachází u
hradební zdi v Seeburg.
K dispozici jsou hřiště pro děti.
Duben-říjen: St 16-22 hod., ČtNe 10-22 hod.
volný vstup (3,00 €)

157

Minigolf St.Michael

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

18-ti dráhové minigolfové hřiště
umístěné na slunném jižní
straně, se nachází v
bezprostředním sousedství
s plaveckým bazénem. Ideální
pro rodiny a mladistvé
k uvolnění, jakož i pro napínavé
turnaje a kolektivní události.
květen – září: denně 9:00 –
20:00
volný vstup (2,80 €)
112 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen – A10 Graz – Exit
104 - Sankt Michael

158

Minigolf Werfen

Popis

Provozn
í doba
Cena
Trasa

Werfen-ské minigolfové hřiště je
proslulé tím, že je přes hranice
Rakouska. Na tomto
mezinárodním 18-ti jamkovém
hřišti si můžete vyzkoušet vaše
schopnosti, zatímco si také
užijete skvělé chůze po
Tennengebirge.
1.5. – 30.6. a 1. – 30.9.:
denně 13:00 – 19:00
1.7. – 31.8.: denně 10:00 – 20:00
volný vstup (3,00 €)
58 km Leogang – Saalfelden –
Bischofshofen - A10 – Exit 44 –
Werfen
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a parky
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Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

V 20 ha parku divoké zvěře se
můžete potkat s mnoha druhy
zvířat (200 zvířat). Park leží
v divokém, romantickém,
horském údolí, přímo před
Mautstelle u vysoko alpské úžiny
Groβglockneru.
Pro děti je zde 20 000 m2
dětského dobrodružného kraje.
květen – listopad: denně od
8:00 až do svítání
volný vstup (7,50 €)
33 km Leogang – Saalfelden Zell am See – Wald – Fusch

160
Uprostřed původní krajiny se
budete moci toulat relaxujícími
procházkami a těšit se z pohledu
na divoká zvířata. V samotném
Popis
areálu naleznete také: dětský
koutek, kopcovité pastviny, výletní
vlak, jízdu na koni, koupání
v jezeře, rybářský rybník,
procházkové cesty
Provozní začátek května – konec října:
doba
denně
volný vstup, pro držitele
Salzburského lístku - rybářská
licence: 3,00 místo 4,00; 30 min.
Cena
jízda na člunu: 2,00 místo 2,50;
projížďka vlakem: 2,50 místo 3,00;
koupání bezplatné
84 km Leogang – Saalfelden –
Trasa
Bischofshofen – A10 Gratz Exit 63 – Untertauern
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161

Museum vykopávek

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Museum podzemních vykopávek
poskytuje nahlédnutí na
architektoniku doby románské.
Pozůstatky římského letohrádku
a základ románského slohu
západní věže jsou speciální
výstavou
červenec – srpen, denně od 9-17
hod., poslední prohlídka v 16.45
hod.
Jedn volný vstup (2,50 €)
72 km Leogang – Salzburg

163

Muzeum v katedrále

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Museum je umístěno v galeriích
Salzburgské katedrály. Tyto
skvostné místnosti s jejich
barokní výzdobou a pohledem na
město, stejně jako katedrála jsou
cennou návštěvou.
Polovina května – konec října:
Po-So od 10-17 hod., Ne a Pa od
11-18 hod.
Jednorázový vstup zdarma
Jeden volný vstup (12,00 €)
72 km Leogang – Salzburg
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Festivalový dům

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Prohlížejte si zákulisí
Salzburského festivalu. Naše
procházka vás provede skrz
foyer, hlediště a jeviště,
obojím malým i velkým
Festspielhaus (slavnostním
špičkovým domem)

Květen, říjen: 14 hod., červen,
září: 14, 15.30 hod., červenec,
srpen: 9.30, 14, 15.30 hod.
Jednorázový vstup (6,00 €)
72 km Leogang – Salzburg

Pevnost Hohensalzburg

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Lanovka do pevnosti je nejstarší
lanovka v Rakousku, postavená
v roce 1892. Kombinovaný lístek
FestungsCard pro výstup i
sestup lanovkou, pevnost,
nádvoří, prohlídka nádherných
pokojů, zvukové a vizuální
ukázky, hradby, pevnostní
muzeum. Muzeum loutek
Květen – září: 9-19 hod.
Říjen – 9.30-17.00 hod.
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (11,30 €)
72 km Leogang – Salzburg

Dům básníka George Trakla

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Dům na Waagplatz je rodným
domem Salzburského básníka
George Trakla (1887 – 1914).
V památném místě jsou
svědectví o životě a práci
lyrického básníka. Pozoruhodné
je také atrium s arkádami
(klenutými chodbymi)
Prohlídka s průvodcem: Pondělí
– pátek ve 14.00 hod.
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (4,00 €)
72 km Leogang – Salzburg
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Dům přírody

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Jeho 80 vystavujících hal nás
zasvětí do neobvyklých nalezišť
naší země. Akvária, pavilon
plazù, živé kolonie hmyzu, haly
kosmických objevù, kamenné
krystaly, interaktivní výstavy, aj.
Denně od 9-17 hod.
Jedn volný vstup (8,00 €)
72 km Leogang – Salzburg

Hellbrunnský palác

Popis

Provozní
doba

Hellbrunn palác, s jeho obsáhlým
parkem a spletitými fontánami, je
jedním z nejhezčích příkladů
architektury v severních Alpách a
je ojedinělým v celé Evropě
Říjen: 9-16.30 hod., květen,
červen, září: 9.-17.30 hod.,
červenec, srpen: 9-18 hod.

noční prohlídka fontány:
červenec, srpen

Cena

volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (10,50 €)

Trasa

72 km Leogang – Salzburg

Katakomby

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Hřbitov Sv. Petra je jedním z
nejkrásnějších hřbitovů světa.
Katakomby, které byly vysekány
do sklaních útesů Mönchsbergu,
sahají do dávného křesťanstvím.
Byl zde nalezen hrob Johanna
Michaela Haydna a Nannerl
Mozarta
květen – září:
Út–Ne:10:30 – 17:00 hod
říjen: St, Čt: 10:30 – 15:30 hod
Pá–Ne: 10:30 – 16:00 hod
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (2,00 €)
72 km Leogang – Salzburg
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Muzeum Michaela Haydna

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Pamětní muzeum vyhrazené
Johannu Michaelu Haydnu (1737
– 1806). je umístěné v interiéru
panství St. Peter. Množství
hudebních a osobních hodnocení
připomíná hudebníka, jehož život
a díla byla shromážděna na
tomto panství.
Červen – září
Út – So: 14.00 – 17.00 hod.
V roce 2015 není součástí SC
72 km Leogang – Salzburg

170

Rodný dům W.A.Mozarta

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Zde se 27. 1 1736 narodil
Mozart. Návštěvníci jsou
pozváni do domova Mozartovi
rodiny a mohou vidět jak
Salzburg žil ve skladatelově
době. Také zobrazuje
originální Mozartovi hudební
nástroje, portréty a dopisy.

denně: 9:00 – 18730
červenec – srpen: denně
9:00 – 20:00 (poslední vstup 30
min. před uzavřením)
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (10,00 €)
72 km Leogang – Salzburg

171

Dům W. A. Mozarta

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

V této budově žil W. A. Mozart
do roku 1780 a zde vytvořil
jeho hlavní Salzburská díla.
Muzeum dokumentuje - s
pomocí hudby - život a práci
tohoto proslulého
Salzburského skladatele a jeho
rodinu

denně: 9:00 – 17:30
červenec, srpen: 9:00 – 20:00
(poslední vstup 30 min. před
uzavřením), zavřeno pravidelně
během Mozartova týdne, když
se místa ujmou koncerty
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (10,00 €)
72 km Leogang – Salzburg
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Sbírka audiodokumentů
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Sbírka audiovizuálních
dokumentů o W. A. Mozartovi
a současných salzburských
skladatelů.

PO, ÚT, PÁ: 9:00 – 13:00; ST,
ČT: 13:00 – 17:00 (mimo st.
svátky)
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty
72 km Leogang – Salzburg
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Národní historická sbírka

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Ve skalnatém Mönschsberg
naleznete počátek Mönchsbergské lanovky, která vás vezme
nahoru na Mönchsberg-skou
terasu, na jedno z nejkrásnějších
vyhlídkových míst v celém
Rakousku.
Květen, červe, září, říjen
Čt-Út: 8.00 – 19.00, St – 8.00 –
21.00 hod.
Červenec, srpen – denně od 8.00
– 21.00 hod.
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (3,40 €)
72 km Leogang – Salzburg

Muzeum moderního umění

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

174

Museum umístěné na vrcholku
strmého útesu Mönchsberg
nabízí místní výstavu umění 20.
a 21. století, stejně jako
prezentaci jeho vlastní sbírky a
Rakouských fotografií.
Út – Ne: 10:00 – 18:00 hod
St: 10:00 – 20:00 hod
v Po zavřeno, výjimkou je
Mozartův týden a období
festivalu
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (8,00 €)
72 km Leogang – Salzburg

175

Muzeum moderny a grafiky

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Galerie moderního a grafického
umění je umístěna v barokním
paláci stojícího naproti
slavnostního sálu. Sbírka je
určená klasickému modernímu
umění a jménům jako jsou Oskar
Kokoschka, Gustav Klimt, Emil
Nolde a mnoho jiných.
Út–Ne: 10:00–18:00 hod
St: 10:00–20:00 hod
v Po zavřeno (kromě Mozartského víkendu a období
festivalu)
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (6,00 €)
72 km Leogang – Salzburg
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Město Salzburg
Muzeum Salzburských panoramat

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Obrazy z roku 1829 představují
historický pohled na město,
stejně jako olejové malby z 19.
století s architektonickými a
venkovskými motivy
Denně: 9:00 – 17:00, ÚT: 9:00 –
20:00 (poslední vstup 30 min.
před uzavřením)
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (3,00 €)
72 km Leogang – Salzburg

Biskupské sídlo

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Středověké biskupské sídlo získalo
současnou podobu na konci 16.
století. Nyní se můžeme těšit na
nádherné raně barokní sídlo, jakož
i prohlídku 11 skvostných pokojů –
původně postavenékomory a
obytné místnosti Salzburského
prince.

denně: 10-17 hod.
(poslední prohlídka 30 min před
koncem)
v roce 2015 není součástí SC
72 km Leogang – Salzburg

Galerie Salzburg

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Obrazy z 16. – 19. stol. Tviří
významnou evropskou sbírku.
Vynikající nizozemské malby ze
17. stol. – práce velkých mistrů
jako jsou Rembrandt, Rubens
nebo Breughel.
Út – Ne od 10-17 hod.
v roce 2015 není součástí SC
72 km Leogang – Salzburg
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176

Město Salzburg
177

Salzburské muzeum
Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Salzburské muzeum poskytuje
nahlédnutí do Salzburské
historie, umění a kultury
v nádherně renovovaném novém
sídle. Speciální výstava.
Üt – Ne od 10-17 hod.,
Po – otevřeno během festivalové
sezöny
Jeden volný vstup (7,00 €)
72 km Leogang – Salzburg

Golf pěšky nebo na kole Maishofen

178

Těšte se na krásy města a jeho
okolí z jeho nejkrásnější strany.
Při přívalových deštích, záplavách,
malém množství vody nebo dalších
nepříznivých lodních podmínkách
Popis
je krátká provozní doba, nebo
úplné uzavření. Doporučuje se
předběžná rezervace. S použitím
Salzburské karty, si u pokladny
vyberete originální lístek..
Začátek dubny – konec října
Provozní
Více informací na webu nebo
doba
telfonicky
jedna volná okružní jízda po dobu
Cena
24 hod. salzburské karty (14,00 –
17.00 €),
Trasa
72 km Leogang – Salzburg

Muzeum hraček a hudebních nástrojů

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Augusteum-ské museum hraček
bylo založeno v roce 1978 v
bývalé nemocnici. Sbírka
obsahuje: dětské hračky,
panenky, domečky pro panenky,
železnice, papírové hračky,
optické a tělesné hračky, cínové
panáčky
denně: 9:00 – 17:00 hod
červenec, srpen: Út - Ne
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (4,00 €)
72 km Leogang – Salzburg

- 76 -

180

Město Salzburg
181

Pivovar Stiegl

Popis

Provozní
doba

Cena

Trasa

Salzburský pivovar, je největším
rakouským soukromým
pivovarem, vezme návštěvníky
na napínavou historickou exkurzy
piva sahající až do doby před
100 lety. Navštivte výstavu „Svět
piva „ a naučte se jak se pivo
vaří.
denně: 10:00 – 17:00
červenec, srpen: 10:00 – 19:00
(poslední vstup 1 hodinu před
zavřením)
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty, zahrnuje dvě
malá piva, nealkoholický nápoj pro
děti, jeden preclík a dárek (11,00
€)

72 km Leogang – Salzburg

Lanovka na Untersberg
Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

182

Lanovkou vyjeďte na Untersberg
(ve výšce 1 853 m) a těšte se na
fantastický pohled na Salzburg.
Květen, červen, říjen: 8.30 –
17.00 hod.
Červenec – září: 8.30 – 17.30
hod.
jeden volný výstup i sestup s
použitím 24 h salzburgské karty
(22,00 €)
72 km Leogang – Salzburg

183

Národní historická sbírka

Popis

Provozní
doba
Cena
Trasa

Hellbrunner Monatsschlösel byl
postaven v roce 1615 jako
lovecký domek arcibiskupa
Markuse Sittikus. Opatruje
národní historickou sbírku muzea
Carolino Augusteum,
návštěvníkům poskytuje
kompletní náhled do Salzburské
kultury.
Duben – říjen: denně od 10 –
17.30 hod. (poslední vstup
v 17.15 hod.)
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (2,50 €)
72 km Leogang – Salzburg
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Město Salzburg
184

ZOO Salzburg

Popis

Provozní
doba

Cena
Trasa

Hellbrunnské ZOO má přes 500
zvířat – od těžkých afrických
nosorožců, až k evropským
trpasličím myškám. Působivým
zážitkem jsou také volně létající
husy. Na naše mladé
návštěvníky čekají zvířata, která
si budou moci pohladit..
denně, otevřeno celý rok od 9:00
srpen: PÁ a SO:otevřeno do 23:00
noční ZOO (poslední vstup 21.30
hod.)
volný vstup po dobu 24 h
salzburské karty (10,50 €)

72 km Leogang – Salzburg

185

Městská autobusová doprava
Městský dopravní systém
Salzburgu vás vezme do všech
míst. Pokladnu k zakoupení lístku
naleznete v ulici Schrannen 4 a na
Popis
nástupištích.
Poznámka: před nástupem do
autobusu musí být zapsáno datum
a čas, aby byla vaše jízdenka
platná
Provozní denně: 6:00 – 23:00 hod
doba

Cena

Volná doprava všemi městskými
autobusovými linkami v Salzburgu
po dobu 24 h salzburské karty
Salzburské karty nejsou přípustné
pro skupinky o 10 a více osobách.

Trasa

72 km Leogang – Salzburg
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