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Attersee – „Když vidím toto jezero, už nepotřebuji žádné moře!“
Je jedno, zda preferujete pěší turistiku, cyklistiku, plachtění, plavání nebo jednoduše
odpočinek, v dechberoucí kulise u tyrkysově modrého jezera se najde něco pro každého.
Nasbírejte nesčetné dojmy z malebného jezera z mnoha perspektiv, at’ už z flotily, která
brázdí hladinu Attersee, nebo z vrcholků hor.
Zažijte opojný svět pod vodní hladinou na vlastní kůži při potápění v jezeru s vodou kvality
pitné vody. Jezero o rozloze 46,2 km2 je oblíbeným cílem mnoha vyznavačů vodních
sportů díky stálému severovýchodnímu větru, kterému zasvěcení přezdívají „růžový vítr“.
Milovníci pěší turistiky zase ocení krajinu s mírnými kopci na západě a pohoří Höllen
gebirge s vrcholky vysokými přes 1.800 m na jihu. Od roku 2012 se mezi prázdninovým
regionem Attersee a jezerem Traunsee na 77 km2 rozprostírá přírodní park Attersee
-Traunsee. Voda představuje odpočinek, sílu a energii, krajina idylickou výzvu.
U Attersee se ze snové krajiny stane nezapomenutelný zážitek!

Pěší turistika s
potápěčskými brýlemi

1 noc – okouzlující vodní divy vysoko nad zemí &
hluboko pod hladinou – ochutnávka vody z Attersee

Za jezerem Attersee je ukrytý pestrobarevný přírodní
div, kaskády Gimbach, které se nachází v blízkosti
Weißenbachu u Attersee ve směru na Bad Ischl.
Tím správným vybavením pro první dějství rodinného dobrodružství je turistická obuv. Na konci
pětikilometrové túry začne dějství druhé: Vybalíte
potápěčskou výbavu a neopren a k výchozímu bodu
se vrátíte pod hladinou v zurčící průzračné vodě.
Ryby a zážitky zaručeny! Mějte prosím na paměti, že
tuto túru je možné uskutečnit pouze za odpovídajícího
počasí.
• 1 přenocování se snídaní v penzionu u jezera
Attersee
• poskytnutí potápěčské výbavy (maska, šnorchl,
ploutve, neoprénový oblek)
• průvodce jak na kopci, tak pod vodou
• přeprava turistické výbavy do údolí (ve vodotěsném batohu)
• příp. po zaškolení možnost speciálních tipů na
potápění v jezeře Attersee
• osvěžující nápoje příp. malá regionální svačina u
potoka

Termíny a ceny
Rezervace možné od května do října – téměř za
každého počasí,
od 3 osob (výjimky: povodně nebo silné dlouhotrvající deště).
Od € 119,00 za osobu (s přenocováním).
Od € 69,00 za osobu (bez přenocování).
Věnujeme pozornost i skupinám:
Tuto nabídku Vám s radostí zarezervujeme i pro
skupinu 8 osob.
Užijte si zábavu s přáteli – sami s průvodcem
Cena za osobu: € 59,00 (bez přenocování)
Kontakt pro rezervace
Turistický spolek Attersee-Solná komora
Nußdorferstraße 15, 4864 Attersee am Attersee
Tel. +43-7666-7719-0, Fax. +43-7666-7719-19
info@attersee.at / www.attersee.at/cz
Heslo: „Pěší turistika s potápěčskými brýlemi“

Dny na kajaku na
tyrkysově modrém Attersee

2 noci – 2 různá ubytování – nezapomenutelné sportovní zážitky
Jízda na kajaku, to je synonymum pro uvolnění!
Nechte své myšlenky bezstarostně plynout uprostřed
nedotčené přírody. Objevujte tajemná zákoutí a
užívejte si svobodu při jízdě průzračnými vodami
Attersee během mnoha hodin, kdy hladinu hýčkají
sluneční paprsky. A to vše s přenocováním v útulné a
pohodlné posteli s čerstvou kávou ke snídani u stolu a
ne ve stanu a s plynovým vařičem.

Průběh cesty:
• začátek cesty v obci Attersee u jezera Attersee
• Cíl 1. dne Unterach s přenocováním
• Cíl 2. dne Weyregg s přenocováním
• Cíl 3. dne Attersee se závěrečným odpočinkem a
cestou domů

Nabídka obsahuje:
• 2 noci se snídaní ve 3hvězdičkovém podniku u
Attersee (za příplatek možno 4hvězdičkový hotel)
• tipy na 3 jednodenní výlety
• možnost uschování kajaku ve vybraných podnicích
• přeprava zavazadel k dalšímu ubytování
• 2x zdravý oběd formou balíčku s sebou
• závěrečný drink v „baru na jezeře“ v obci Attersee
u jezera Attersee

Rezervace možné od poloviny června do konce září,
od 1 osoby.
Od € 169,00 za osobu.

Termíny a ceny

Kontakt pro rezervace
Turistický spolek Attersee-Solná komora
Nußdorferstraße 15, 4864 Attersee am Attersee
Tel. +43-7666-7719-0, Fax. +43-7666-7719-19
info@attersee.at / www.attersee.at/cz
Heslo: „Dny na kajaku“

Via Ferrata Mahdlgupf
Krásná dlouhá ferrata na vrcholek Mahdlgupf přímo
u Attersee - túra vede kolem mohutné bílé zdi tzv.
„Weiße Wand“, vyžaduje ale kondici - téměř 1200
metrů lana vede až k výstupu přímo u vrcholu.
Ve střední části je trasa příkrá a exponovaná. Po
odpočinku v tzv. „lesíku“ následuje dlouhý úsek cesty
po hřebeni. Jedná se o krásnou trasu s nádherným
výhledem na jezero a krátkými, strmými pasážemi. Na konci vede ještě o něco příkrejší závěrečný
výstup na samotný vrchol. Ferrata představuje výzvu
pro zkušené lezce a úžasnou zážitkovou trasu, po
jejímž výstupu se Vám naskytne krásný výhled na
jezero Attersee.

Dálková trasa Attersee-Attergau
V oblasti Solné komory máme jedinečnou přírodní
kombinaci hor a jezer. U Attersee máme „Dálková
trasa Attersee-Attergau“ s délkou cca 90 km. Spojujeme celkem 11 obcí s již existující slavnou dálkovou
trasou z východu na západ okolo Attersee –

jedinečné vyhlídky na nekonečně tyrkysově modré
Attersee, top výletní cíle a různá zajímavá místa
v každé obci na trase. Nezapomeňte na možnosti
pauzy a přenocování na své cestě kolem Attersee,
která trvá 4 dny a 3 noci.

„Objevujte Attersee – Attergau 365 dní v roce!“ S
tímto sloganem se představují ty nejlepší výletní cíle
v oblasti Attersee – Attergau. To je jasné znamení,
že návštěva Attersee– Attergau s sebou v každém
ročním období přináší výjimečné momenty. Vyberte
si své oblíbené výlety a kombinujte je dle svých představ. Od Přírodního parku Attersee-Traunsee, 

pivovaru Bierschmiede ve Steinbachu, Centra
Gustava Klimta ve Schörflingu až po attergauskou
rozhledu a ještě mnoho dalšího. Užijte si jedinečnou
krajinu Alpského podhůří a tyrkysově modré jezero
Attersee. čekají na Vás místní kulinářští experti s
vybranými lahůdkami.

www.top-ausflugsziele.at/cz
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