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OBJEVUJTE, ŽASNĚTE A 

UŽÍVEJTE SI

365 DNÍ V ROCE!



„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 v Schörflingu až po attergauskou  
rozhlednu a mnoho dalšího. Užijte si jedinečnou přírodní krajinu Alpského podhůří a tyrkysově  
modré jezero Attersee.

S vybranými lahůdkami na Vás čekají místní kulinářští experti a v případě potřeby Vás regionem  
Attersee-Attergau osobně provedou odborníci nebo si můžete zvolit audio průvodce v  
aplikaci Hearonymus (viz s. 21).

www.top-ausflugsziele.at/cz

Užijte si přírodu i kulturu
a oddejte se požitkům s 15 top výletními cíli v oblasti 

Attersee a Attergau.

LODNÍ DOPRAVA 
NA ATTERSEE

CENTRUM A 
ZAHRADA 
GUSTAVA KLIMTA

SVĚT 
KRYSTALICKÉ 
SOLI

VČELÍ STATEK 
ATTERSEE

PŘÍRODNÍ PARK 
ATTERSEE-
TRAUNSEE

PIVOVAR 
BIERSCHMIEDE

ATTERGAUSKÁ 
DRÁHA

STAVBY NA 
KŮLECH

SVĚTOVÉ 
KULTURNÍ 
DĚDICTVÍ!

Rádi Vám při plánování Vašich výletů pomůžeme, naše rady a podpora jsou Vám kdykoliv k 
dispozici!

Turistický spolek Attersee-Attergau: +43 (0)7666 7719-0 · www.attersee-attergau.at

Přejeme Vám dovolenou plnou zážitků v prázdninovém regionu Attersee-Attergau
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Loď & dráha
SPOJUJEME LIDI S TOP ZÁŽITKY

Vstupte na palubu, zpomalte, objevujte, užívejte si & kombinujte!

VSTUPTE NA PALUBU a OBJEVTE fascinující jezero Attersee s jeho dechberoucí hrou barev a snovým 
okolím. 
ZPOMALTE na palubě při jedinečném výhledu na impozantní letní vily a přírodu. 
VYCHUTNEJTE SI kulinářské lahůdky, jako jsou vydatné svačinky na túrách, uzený filet z atterského 
pstruha, sladká lákadla a chladivá osvěžení. 
KOMBINUJTE plavbu lodí nebo jízdu po dráze s pěší túrou nebo top výletními cíli.

Kontakt
Lodní doprava na
Attersee & attergauská dráha
Kancelář na nádraží u Attersee
4864 Attersee am Attersee
Tel.: lodě: +43 (0)7666 7806
Tel.: dráha: +43 (0)7666 7805
E-mail lodě: office@atterseeschifffahrt.at
E-mail dráha: attersee@stern-verkehr.at
Web lodě: www.atterseeschifffahrt.at
Web dráha: www.stern-verkehr.at

Otevírací doba
Lodě: od Velikonoc/dubna do konce října
Dráha: dostupná celoročně

Ceny & jízdní řády
www.atterseeschifffahrt.at
www.stern-verkehr.at

Naše TOP tematické plavby:
· pro labužníky & objevitele: snídaně ve vile, vily & víno
· pro děti: pirátská loď, dobrodružná plavba proti
 proudu času, dětský speciál
· pro milovníky hudby: párty loď
 Další plavby na www.atterseeschifffahrt.at

Okružní plavby:
· směr sever, 1 hod 10 min, od 13 €
· směr jih, 2 hod 25 min, od 19 €
· kombinovaná trasa lodí & attergauskou dráhou,
 2 hod 15 min, od 18 €

zčásti bezbariérové podle konkrétního plavidla - informace rádi poskytneme telefonicky
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Centrum a zahrada 
Gustava Klimta SVĚTOVĚ PROSLULÝ UMĚLEC U ATTERSEE

"Toužím ven z města jako nikdy předtím," napsal Gustav Klimt v srpnu roku 1901 
z velkoměsta Vídně Emilii Flögeové na Attersee.

Attersee se dnes prezentuje jako jedinečné místo působení světově proslulého secesního malíře Gusta-
va Klimta, který v tomto regionu pravidelně trávil letní měsíce v letech 1900 až 1916. Zde vytvořil 
převážnou část svých cca 50 známých krajinomaleb. Multimediální výstava v Centru Gustava Klimta 
představuje ideální výchozí bod, díky kterému můžete objevovat motivy z umělcových obrazů během 
procházky na tematické trase „Klimt“ nebo při toulkách Klimtovou zahradou přímo před dokumen-
tačním centrem.

Kontakt
Centrum Gustava Klimta
Alej u zámku Kammer, Hauptstr. 30
4861 Schörfling am Attersee
Mobil: +43 (0)664 8283990
E-mail: info@klimt-am-attersee.at
Web: www.klimt-am-attersee.at

Otevírací doba
od května do října
Detaily viz:
www.klimt-am-attersee.at

Ceny
Dospělí 7 € 
Děti 4 €
Snížené vstupné 6 €

Zahrada Gustava Klimta
Klimtovo nadšení pro barevnou krásu květin se 
projevuje především v jeho krajinomalbách. 
Inspirována šesti mistrovými zobrazeními zahrad 
zve k návštěvě 100 m2 velká plocha koncipovaná do 
čtvercových záhonů, s leknínovými jezírky a růžovou 
zahradou v přístavu Marina Schörfling (Zahájení 
provozu: červen 2019)

· TIP: speciální akce kolem narozenin Gustava   
 Klimta a Emilie Flögeové
· prohlídky: DE/EN, další jazyky po domluvě
· audio průvodce pro děti a dospělé
· obchod se suvenýry 
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Svět krystalické soli
SOLNÁ INHALACE JAKO V LÉČIVÉ SOLNÉ JESKYNI

Domácí krystalická alpská sůl je u nás zaručeně nerafinovaná, nejodidovaná & bez umělých přísad. 
Solná inhalace: objevte u nás léčivé účinky soli s tisíciletou tradicí! Mnoho tun krystalické soli, grado-
vna a medicínské rozprašování soli blahodárně působí na kůži, dýchací cesty a celkový organismus, 
podobně jako pobyt u moře nebo návštěva solné jeskyně.

Kontakt
Svět krystalické soli, Innerlohen 12
4881 Straß im Attergau / Wildenhag
Tel.: +43 (0)7667 80 77 77
Obchod: shop.KristallSalzWelt.at
Web: www.KristallSalzWelt.com

Celoroční otevírací doba obchodu
Út-So 10-12 hod & 14-18 hod.
Telefonické objednání pro:
solnou jeskyni, masáže apod.

Ceny
Dospělí 14 € / 6 vstupů 76 € 
Dospělí s dítětem 21 € / dítě 9 €
10 vstupů 114 €
Skupiny (do 9 osob) 76 €
Zájezdové skupiny po domluvě

Kde se zastavit - viz s. 22-23:
· hotel a restaurace Schneeweiss
· penzion Kreuzer
· penzion Hemetsberger

· inhalační/relaxační místnost pro dospělé 
· inhalační místnost pro rodiny se solným pískovištěm
· speciální oblečení nebo převlečení není nutné!
· rozmanitá nabídka alpské soli v solném obchodě
· masáže krystalickou solí & praxe pro duševní hygienu
· jedinečné prostředí pod kopulí
· individuální péče & poradenství

Solné lázně pro zdraví & wellness v Solné komoře pro návštěvníky regionu a autobusové 
zájezdové skupiny.  Celoročně a za každého počasí.
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Včelí statek Attersee
MEDOVĚ SLADKÝ ZÁŽITEK V SOLNÉ KOMOŘE

VČELÍ STATEK ATTERSEE je oblíbený u malých i velkých díky naučným stezkám, 
speciálním prohlídkám a vlastnímu obchůdku včetně kavárny Café Ambrosius.
VČELÍ STATEK ATTERSEE leží cca 1 km od malebné obce Attersee am Attersee. Na 1,5 km dlouhé 
naučné stezce můžete včely na třech místech pozorovat z bezprostřední blízkosti. Na celkem 30  
informačních tabulích rozmístěných po celé stezce se dozvíte mnoho informací o domácích včelách a 
jejich produktech. Třešničkou na dortu je závěrečná návštěva obchůdku, kde to krásně voní po včelích 
produktech a přátelští prodavači servírují malé svačinky a nápoje.

Kontakt
Včelí statek Attersee
Neuhofen 5, 4864 Attersee am Attersee
Tel.: +43 (0)7666 20845
E-mail: hof@BienenhofAttersee.at
Web: www.BienenhofAttersee.at

Otevírací doba kavárny a obchodu
Čt-So: 10:00 - 18:30
Neděle: 9:00 - 15:00
Červenec & srpen denně od 10:00
Leden: obchůdek je zavřený
Skupinové prohlídky, účast na akcích a 
kurzech možné po domluvě

Ceny
Veřejné prohlídky: 7 € za osobu
Prohlídky pro děti: 6 € za osobu

Kde se zastavit - viz s. 22-23:
· Café Ambrosius
· hotel Alpenblick
· hospůdka Mostschenke u Hoangartenu &  
 pivovar Kaltenböck
· kavárna na terase Koberger

· veřejné prohlídky: každý čtvrtek 16:15 - 16:45 hod.
 (květen - září), nutné objednání předem
· speciální prohlídky pro děti: v červenci a srpnu každý  
 čtvrtek 15:30 - 16:00 hod.
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Dobrodružné stavby na kůlech
RELIKTY PREHISTORICKÉHO OSÍDLENÍ

Stavby na kůlech představují 9. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO v Rakousku. Díky svému
jedinečnému historickému a kulturnímu významu jsou součástí společné paměti celého lidstva.

Prožijte napínavou cestu časem do doby kamenné - zážitek pro celou rodinu! Na vlastní
kůži se seznámíte s 6000 let starými nálezy, jako jsou dřevěné kůly, kamenné sekery, ořechy a pazour-
kové nástroje. Nebo si vyzkoušejte, jak se vyrábí pazourkové nože a dýky, které měl u sebe i ledový 
muž Ötzi. Budete překvapeni, až uslyšíte, co se na jezeře Attersee odehrávalo před 5000 až 6000 lety 
a jakou roli hrálo Attersee pro obyvatele staveb na kůlech.

Kontakt
DOBRODRUŽNÉ STAVBY NA KŮLECH
u ATTERSEE
most Agerbrücke / promenáda
4863 Seewalchen am Attersee
Tel.: +43 (0)660 4939729
E-mail: info@pfahlbau.at
Web: www.pfahlbau.at
www.facebook.com/PfahlbauamAttersee

Otevírací doba
Pavilony se stavbami na kůlech v 
Seewalchenu a Attersee je možno navštívit
celoročně. Termíny pro prohlídky „putování
časem“ a tematické přednášky v
pavilonech najdete na: www.pfahlbau.at

SVĚTOVÉ 
KULTURNÍ 
DĚDICTVÍ!

Kde se zastavit - viz s. 22-23:
· kavárna Café Bandlkramerey
· restaurace Zenz´n Stub´n
· hotel & restaurace Häupl
· kavárny Cafe Eiszeit nebo
 Seecafe v bezprostřední blízkosti

Lodní, vlaková a autobusová doprava
v bezprostřední blízkosti!
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Pivovar Bierschmiede
KOVANÁ CHUŤ PIVA!

Zažijte autentické pivovarnické řemeslo a pociťte vášeň sládků.

Ponořte se do rozmanitého světa piva - požitkářsky s regionálními lahůdkami a vhodně spárovaným pivem  
v útulné pivovarnické hospůdce nebo inspirativně při zajímavé prohlídce pivovaru s ochutnávkou 
mnohonásobně vyznamenaných pivních specialit. V připojeném obchůdku si můžete zakoupit pivní 
suvenýry a samozřejmě i všechna piva. Inspirací pro název značky byl mimochodem praotec pivovaru, 
tehdy kovář ve Steinbachu, stejně jako samo kovářské řemeslo, které vyžaduje sílu a charakter jako 
žádné jiné.

Kontakt
Pivovar Bierschmiede
Seefeld 56, 4853 Steinbach am Attersee
Mobil: +43 (0)664 5486321
E-mail: m.scheckenberger@bierschmiede.at
Web: www.bierschmiede.at
www.facebook.com/bierschmiede.at

Otevírací doba
Pivovarnická hospůdka:
Březen až prosinec: čt-so od 17 hod.
Červenec/srpen: navíc středa od 17 hod.
Leden/únor: zavřeno

Obchůdek:
Od května do září: čt-pá 15 - 18 hod.
so 10 - 12 hod.
Od října do prosince a od března do dubna:
pá 15 - 18 hod., so 10 - 12 hod.
Leden/únor: zavřeno

·  informace k prohlídkám pivovaru viz
 www.bierschmiede.at
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Trasa „Kelten.Baum.Weg“
CESTA DO MINULOSTI

Tematická a zážitková trasa na Koglbergu je věnována lidem laténské kultury z doby železné, která 
vzkvétala v našem regionu cca 450 l. př. Kr.

Na devíti zážitkových stanicích si poslechnete příběhy o soli a železe, o rolnících a řemeslnících, o práci 
a oslavách našich předků. Největšími atrakcemi na trase Kelten.Baum.Weg jsou „původní“ keltský dům 
a velké „keltské hřiště“. Mocná stromořadí a magická místa nejsou jen kulisami, vydávají také prehisto-
rická tajemství.

Tematická trasa se nachází na Koglbergu
cca 2 km od St. Georgenu v Attergau.

Kontakt
Informační kancelář Attergau – 
St. Georgen/Straß/Berg
Attergaustraße 31
4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: +43 7666 7719 80
E-mail: info.attergau@attersee.at
Web: www.attersee-attergau.at

Otevírací doba
Květen - září
Říjen - duben podle počasí
Trasa se v zimě neudržuje.

Prohlídky na trase Kelten.Baum.Weg
jsou možné kdykoliv!

Kde se zastavit - viz s. 22-23:
· penzion Spitzerwirt - přímo na tematické trase,
 parkoviště & vstup, keltská hostina od 10 osob
 (nutné předchozí objednání)
· penzion Grüner Baum - blízko vstupu na 
 tematickou trasu

·  Hlavní vstup: parkoviště pro návštěvníky u koglerského  
 kruhového objezdu západně od St. Georgenu
· Délka: 2,5 km, průměrná doba cca 2 hod.
· V keltském muzeu v „Domě kultury“ v centru
 St. Georgenu se nachází originální exponáty
 z attergauských mohylových hrobů. Prohlídky
 po domluvě.
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Attergauská rozhledna
V NEJVYŠŠÍM BODĚ REGIONU ATTERGAU

Nádherný panoramatický výhled na celou Solnou komoru v nadmořské výšce 884 m.n.m.

Vášniví milovníci přírody zde naleznou nesčetné příležitosti pro pěší túry. Pro příjemný výlet dojeďte 
autem na parkoviště pro návštěvníky na Lichtenbergu a odtamtud vyrazte na okružní trasu na Lich-
tenbergu nebo udělejte jen několik kroků k „soláriu“ na okraji lesa. Po 208 schodech a 36 výškových 
metrech budete mít volný výhled na Traunstein, pohoří Höllengebirge, jezero Attersee, Dachstein a 
mnoho dalšího. V každém případě se vyplatí vystoupat na attergauskou rozhlednu.

Attergauská rozhledna se nachází na  
Lichtenbergu cca 4 km od St. Georgenu
v Attergau.

Kontakt
Informační kancelář Attergau – 
St. Georgen/Straß/Berg
Attergaustraße 31
4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: +43 7666 7719 80
E-mail: info.attergau@attersee.at
Web: www.attersee-attergau.at

Otevírací doba
Květen - září
Říjen - duben podle počasí
V zimě se neudržuje.

Kde se zastavit - viz s. 22-23:
· horský penzion Danter - na Lichtenbergu,
 cca 10 minut od rozhledny
· penzion Spitzerwirt - výchozí bod a možnost
 parkování pro túru na Lichtenberg

· výchozí bod: parkoviště pro návštěvníky
 na Lichtenbergu
· turistický region Lichtenberg nabízí túry
 nejrůznějších stupňů obtížnosti
· turistické mapy k dostání v informační kanceláři
· webová kamera: www.lichtenberg.panomax.com
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Přírodní park Attersee-Traunsee
ZACÍLENO NA ČLOVĚKA A PŘÍRODU

Výjimečná kulturní a přírodní krajina mezi jezery Attersee a Traunsee byla v roce 
2012 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí a zařazena mezi přírodní parky.

Kvetoucí ovocné stromy na jaře, louky poseté pestrobarevnými květy a šumící modřínové lesy, tajuplné 
pastviny a divočina mnoha tváří – jediný přírodní park v Solné komoře se vyznačuje velkou rozmani-
tostí míst k odpočinku i pestrostí zážitků. Připraveny jsou četné prohlídky přírodních scenérií, při kterých 
můžete proniknout do světa zvířat a rostlin na louce, v lese i ve vodě. Přírodní park Attersee-Traunsee je 
známý také svými vzácnými druhy švestek. V rámci interaktivní a bezbariérové stálé expozice "Cesta do 
říše švestek" objevíte přírodní park a švestkové plody z nejrůznějších úhlů pohledu. 

Kontakt
Přírodní park Attersee-Traunsee
Steinbach 5, 4853 Steinbach am Attersee
Tel.: +43 (0)7663 20135
E-mail: naturpark@attersee-traunsee.at
www.zwetschkenreich.at

Otevírací doba stálé expozice
Po-pá: 8 - 12 hod.
Po, út a čt: 14 - 17 hod.
Skupiny si mohou zamluvit individuální 
termíny!

Přírodní park Attersee-Traunsee je
chráněná krajinná oblast a je tedy
kdykoli přístupný po vyznačených 
trasách pro pěší, cyklisty i jezdce na 
koních.

Kde se zastavit - viz s. 22-23:
· Födingeralm
· penzion Almgasthof Schwarz am Hongar
· hospůdka Mostschenke Grablerhof ve Steinbachu
· penzion Kienklause ve Steinbachu
· penzion Schöberingerhof ve Weyreggu

Pozemky a lesy v přírodním parku jsou většinově v  
soukromém vlastnictví a jsou předmětem udržitelného 
zemědělství a lesnictví. Děkujeme za ohleduplnost během 
Vašeho pobytu.
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Lamí farma See-Alpaka
"... PO STOPÁCH ROUNA BOHŮ"

Přijďte si k nám pro zážitky a zajímavé poznatky o lamách alpakách.

Naši božští dodavatelé rouna - tak jsou lamy alpaky dodnes nazývány ve své vlasti, v jihoamerických 
Andách - nalezli adekvátní domov na východním břehu úžasně položeného jezera Attersee.
Nechte se okouzlit těmito neobyčejnými zvířaty na jedné z našich prohlídek obory... a navštivte náš 
obchůdek, kde naleznete vysoce kvalitní produkty z vlny alpaky s jejími vynikajícími vlastnostmi.

Kontakt
See-Alpaka
Weyregger Straße 121
4852 Weyregg am Attersee
Tel.: +43 (0)664 16 19 605
E-mail: renner@see-alpaka.at
Web: www.see-alpaka.at

Otevírací doba

"Obchůdek"
Květen - září: čt 17 - 20 hod.
Říjen - leden: so 14 - 18 hod.

Možno i po telefonické domluvě.

Kde se zastavit - viz s. 22-23:
· centrum Weyreggu
· Födingeralm

Prohlídky:
· červenec-srpen: út a čt 10 hod.
· další termíny - viz webové stránky

· Navštivte náš obchůdek se skvělými 
 produkty z vlny.
· online katalog produktů na adrese:
· http://www.see-alpaka.at/index.php/katalog.html
 obora s alpakami se nachází v ulici Dr. Gleißnerweg
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Čokoládovna Frucht & Sinne
ČOKOLÁDOVO-OVOCNÝ ZÁŽITEK SE ZAPOJENÍM VŠECH SMYSLŮ 
VE FRANKENMARKTU
Nejovocnější čokoláda v Rakousku - lokální ovoce v kombinaci s fairtrade čokoládou.

Okusíte a vychutnáte si tu nejovocnější čokoládu v Rakousku! K tomu patří ovocné čokolády a ovocné 
pralinky, které jsou vyráběny výhradně v naší čokoládovo-ovocné manufaktuře. Za využití zcela  
speciálního postupu vzniká z lokálního ovoce ve Frucht & Sinne sušené ovoce, jehož chuť je ve srovnání 
s čerstvými plody mnohonásobně intenzivnější. S kombinací těchto sušených plodů s fairtrade čokoládou 
poskytujeme labužníkům zcela nový chuťový zážitek. 

Kontakt
Frucht & Sinne
Schokoladenmanufaktur GmbH
Mühlberg 8, 4890 Frankenmarkt
Tel.: +43 (0) 7684 / 20 238
E-mail: office@fruchtundsinne.at
Web: www.fruchtundsinne.at

Obchod - Otevírací doba
Pátek 14 - 17 hodin

Mimo otevírací dobu nás, prosím, 
kontaktujte předem telefonicky a 
my pro Vás rádi otevřeme.

Adresy smluvních partnerů naleznete 
na našem webu.

Kde se zastavit:
· Maxn Wirt, Hauptstraße 65, Frankenmarkt
· penzion Kogler, Hauptstraße 122, Frankenmarkt
· penzion Fimberger, Hauptstraße 100, Frankenmarkt

Máte zájem o prohlídku?
Prohlídku manufaktury nabízíme skupinám od 15 
osob. Nabídky naleznete na našem webu. Jednotli-
vci nebo menší skupiny mají možnost připojit se (po 
domluvě) ke stávajícím prohlídkám.
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Blumen Bergmoser
ZÁŽITKOVÉ ZAHRADNICTVÍ VE FRANKENMARKTU

Ve sklenících zahradnictví Blumen Bergmoser čeká na zákazníky a návštěvníky 
celoroční záplava květin.

V našem květinářství je Vám denně k dispozici přátelský tým floristů, který Vám s čímkoli rád poradí 
a pomůže. Jsme tím správným partnerem pro firemní akce, svatební dekorace nebo květinové dárky.  
Nabídku z oblasti květin a rostlin doplňuje mnoho dalších zajímavých produktů, např. frizzante s  
růžovými květy, růžová čokoláda nebo nové hnojivo na růže.  
Pro spolky a zájezdové skupiny nabízíme rovněž celoročně prohlídky zahradnictví.

Kontakt
Zážitkové zahradnictví
Blumen Bergmoser
Danzenreith 33, 4890 Frankenmarkt
Tel.: +43 (0) 7684 / 65 53
E-mail: dietmar.bergmoser@tvweb.at
Web: www.blumen-bergmoser.at

Otevírací doba
Pondělí až pátek 8 - 18 hod.
Neděle a svátky zavřeno

Sobota 8 - 12 hod.
(duben a květen do 17 hod.)

Kde se zastavit:
· Maxn Wirt, Hauptstraße 65, Frankenmarkt
· penzion Kogler, Hauptstraße 122, Frankenmarkt
· penzion Fimberger, Hauptstraße 100, Frankenmarkt

Máte zájem o prohlídku?
Prohlídku nabízíme skupinám od 15 osob. 
Jednotlivci nebo menší skupiny mají možnost připojit 
se (po domluvě) ke stávajícím prohlídkám.
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Skleněné údolí
BREJLOVEC A HOUPAJÍCÍ VÁŽKA

Tematická trasa vede podél freudenthalské bystřiny, která se vine příjemně chladným smíšeným 
lesem. Četné herní a zážitkové stanice se postarají o zábavu pro malé i velké.

Objevovat můžete obrovskou skluzavku, jedinečný biotop, lesní lékárnu a mnoho dalšího. V rámci pro-
hlídky můžete navštívit Muzeum skla, prohlédnout si modelovou vesničku a obdivovat různé ukázky. 
Pro školní třídy jsou k dispozici speciální projektové dny s nebo bez přenocování.

Kontakt
Obecní úřad Weißenkirchen
im Attergau
Weißenkirchen 13
4890 Weißenkirchen im Attergau
Tel.: +43 (0)7684 6355
E-mail: info@dasglaesernetal.at
Web: www.dasglaesernetal.at

Otevírací doba
Květen - září
Říjen - duben podle počasí
V zimě se neudržuje.

Kde se zastavit - viz s. 22-23:
· hostinec Freundenthal
· penzion Kramer Wirt ve Weißenkirchenu

· délka: cca 2,5 hodiny
· začátek a konec trasy: Muzeum skla ve 
 Weißenkirchenu im Attergau
· informace & přihlášky na prohlídky a projektové
 dny: telefonicky nebo e-mailem
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Vodopád Nixenfall
PŘÍRODNÍ PODÍVANÁ S ŠUMIVÝM EFEKTEM

Tato nádherná rodinná pěší túra nás zavede k vodopádu, v němž podle 
pověsti žije vodní panna "Adhara".

Výchozím bodem je most Fachbergbrücke ve Weißenbachu am Attersee (obec Steinbach am Attersee).  
Cesta je dobře značená a vhodná i pro dětské kočárky - jednoduše perfektní výletní cíl pro celou  
rodinu! Svěží vůně lesa a působivá hra světla a stínu elementů země a vody podél potoka Weissenbach 
nadchne malé i velké.

Krátce předtím, než dorazíte k vodopádu Nixen-
fall, vede cesta ohybem s informační cedulí, na 
níž si můžete přečíst pověst o vodní panně od 
jezera Attersee. Na tomto místě necháte stát 
kočárek.

Po dřevěných schodech po chvíli dorazíte k im-
pozantnímu cca 50 metrů vysokému vodopádu. 
Odpočívadlo nedaleko vodní nádrže je ideální na 
piknik.

Doba trvání: cca 1 hodina
Mapa k dostání v informační kanceláři

Kontakt
Turistický spolek Attersee-Attergau
Nußdorfer Straße 15, 
4864 Attersee a. Attersee
Tel.: +43 (0)7666 7719 0
E-mail: info@attersee.at
Web: www.attersee-attergau.at

Otevírací doba
přístupné po celý rok
v zimě se neudržuje

Výchozí bod
Parkoviště a začátek trasy ve 
Weißenbachu am Attersee (B 153 
směr Bad Ischl - po cca 600 m 
doprava přes most, poté doleva)
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Přírodní jeviště
KOLEM JEZERA ATTERSEE A V ATTERGAU

TRASA „WASSER-ROAS-WEG“
Weyregg am Attersee
Pěšky cca 1 hodina

TRASA „CESTA UMĚLCE“
Steinbach am Attersee
Pěšky cca 45 minut
S audio průvodcem cca 2 hodiny

KAŠTANOVÝ LES 
Unterach am Attersee
Místo k odpočinku s krásným výhledem

KRONBERGSKÉ „NÁMĚSTÍČKO“
Attergau
Místo k odpočinku s krásným výhledem

PROCHÁZKA KE GERLHAMSKÉMU MOČÁLU
Seewalchen am Attersee
S "prostranstvím s hruškami", které přináší štěstí. 
Pěšky cca 3 hodiny.

TRASA „WILDHOLZWEG“
Nußdorf am Attersee
Pěšky cca 1 hodina

Objevujte kulturu, vědění, historii a pohádková místa na tematických trasách u Attersee a 
v oblasti Attergau.

Informace na adrese: www.attersee-attergau.at
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Rosi Huber - D´Brennerin 
Seedorf 4, 4852 Weyregg am Attersee
Mobil: +43 (0)676 6636280
E-mail: rosi.huber@brennerin.at
Web: www.brennerin.at

Od roku 2005 ve svém podniku sama vyrábím ušlechtilé 
pálenky a likéry té nejvyšší kvality.

Nechte se inspirovat světem přírodních aromat a navštiv-
te mě v mém vysokoprocentním dámském podniku.

D´Brennerin

Kultura se v Attergau představuje rovněž na malém,
ale skvělém muzejním ostrově.

Heimatverein Attergau 
Attergaustr. 31, 4880 St. Georgen im Attergau 
Mobil: +43 (0)664 73839406
E-mail: heimatverein@attergau-zeitreise.at
Web: www.attergau-zeitreise.at

Attergauský 
muzejní ostrov

Domek skladatele Gustava Mahlera
Seefeld 14, 4853 Steinbach am Attersee
Klíč je k vyzvednutí v hotelu Föttinger
Tel.: +43 (0)7663 8100
Web: www.mahler-steinbach.at

Skladatel Gustav Mahler strávil letní měsíce let 1893-
1896 ve Steinbachu. Aby mohl nerušeně komponovat, 
nechal si přímo na břehu jezera postavit domek. 
Vzniklo zde velké množství písní a části jeho 2. a 3.   
symfonie. Nechte se inspirovat a navštivte jej.

Domek skladatele 
Gustava Mahlera

· muzeum „Dům kultury“ prezentuje nálezy attergaus- 
 kých mohylových hrobů z keltského období, sbírku o  
 osobnosti barokního básníka a hudebníka Johanna  
 Beera a také přibližuje život učitele, vědce a malíře prof.  
 Ericha W. Riceka.
· muzeum pod širým nebem „Aignerhaus“
· farní muzeum na faře
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Fascinující region Attersee - Attergau
OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ A TAJNÉ TIPY MAJITELŮ A JEDNATELŮ TOP VÝLETNÍCH CÍLŮ

OBJEVUJTE
ŽASNĚTE
UŽÍVEJTE SI

DIETMAR BERGMOSER, BLUMEN BERGMOSER

"Naše květinové zážitkové zahradnictví naleznete severně od nád-
herného regionu Attersee. Po sklence šumivého růžového frizzante bude-
te mít při procházce květinovým mořem s průvodcem mnoho příležitostí 
k vytvoření krásných fotek jako vzpomínky, kterou si s sebou odvezete 
domů."

MARIO SCHECKENBERGER, PIVOVAR BIERSCHMIEDE

„Pivovar Bierschmiede, to je vaření piva z čisté vášně a se zapojením 
všech smyslů. Chci lidem ukázat, jak rozmanité pivo může být. Nejlépe 
to poznáte sami při prohlídce pivovaru s navazující ochutnávkou piva v 
útulné hospůdce Braustub’n. Tak se z výletu stane ten pravý zážitek.“

SANDRA TRETTER, CENTRUM GUSTAVA KLIMTA

„Krajinomalby Gustava Klimta se dnes v mezinárodních aukčních síních 
prodávají za rekordní ceny - jedinečnou inspiraci pro tyto obrazy našel 
světově proslulý umělec u Attersee! Mám radost, že naši návštěvníci zde 
mohou tyto motivy objevovat z velké části i dnes."

CLEMENS SCHNAITL, PŘÍRODNÍ PARK ATTERSEE-TRAUNSEE

„Projekt „Top výletní cíle v regionu Attersee-Attergau“ představuje roz-
manité možnosti odpočinku a zážitků a posiluje spolupráci. To podporu-
je udržitelný rozvoj regionu a odpovídá úloze a poslání přírodního parku 
(ochrana kulturní krajiny, vzdělávání, odpočinek, regionální rozvoj). My 
ze Spolku Přírodního parku Attersee-Traunsee tuto iniciativu vítáme.“

Můj tip: každou neděli v 10:30 prohlídka výstavy zdarma!

Můj tip: Využijte našich odborných znalostí a zjistěte vše potřebné pro zdravé a 
svěží květiny!
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MICHAEL RYBA, VČELAŘ

Mně jako včelaři i mému týmu dělá obzvláštní radost, když můžeme 
přímo u nás návštěvníkům vyprávět o životě včel a také jim ukázat, 
jak takový včelí život vypadá.
Můj tajný tip: Včelí statek je ideální na odpolední procházku - vychut-
nejte si u nás i kávu a domácí moučníky!"

DORIS SCHRECKENEDER, LODNÍ DOPRAVA NA ATTERSEE 

„To, co mě na „moři“ Solné komory tak fascinuje, je hra barev na jeho hla-
dině, impozantní pohoří Höllengebirge, přepychové letní vily a osobnosti, 
které se jezerem nechaly inspirovat.
Můj tip: Objevte fascinující jezero Attersee při okružní plavbě lodí a 
nechte se rozmazlovat kulinářskými lahůdkami, jakou je například filet z 
atterseeského pstruha s ryzlinkem.“

DIANA HOLLACHER, SVĚT KRYSTALICKÉ SOLI

„Při návštěvě top výletních cílů se stanete součástí přírodního způsobu 
života severní části Solné komory a jejích obyvatel. Vstupte do tohoto 
světa, buďte otevření a odvezte si s sebou domů i poznatky o původních 
léčivých účincích naší zcela přírodní alpské soli a jejích rozmanitých a 
jednoduchých způsobů použití!“

VÁŠ AUDIO PRŮVODCE PRO TOP 
VÝLETNÍ CÍLE!

Stáhnout zdarma!

Aplikace Hearonymus!

S bezplatnou aplikací Hearonymus se ze smartphonu stane moderní audio průvodce pro 
TOP výletní cíle. S možností vyhledávání podle místa, kategorie a/nebo tématu rychle  
najdete správného audio průvodce pro každou příležitost. Stažený audio průvodce se uloží v 
telefonu. Díky tomu je zážitek z poslechu zajištěn i bez internetového připojení. 

Náš tip pro stažení všech top výletních cílů: zvolte "Prázdninový region Attersee-Attergau"



Strana 22 Top výletní cí le

Horský penzion Danter
Lichtenberg 3, 4881 Straß im Attergau
Tel.: +43 (0)7667 6555
E-mail: office@berghof-danter.at
Web: www.berghof-danter.at

Penzion Panoramagasthof Druckerhof
Druckerstraße 15
4866 Unterach am Attersee
Tel.: +43 (0)7665 8295
E-mail: info@druckerhof.com
Web: www.druckerhof.com

Födinger Alm
Bach, 4852 Weyregg am Attersee
Tel.: +43 (0)664 9279608
Mobil: +43 (0)664 73976997
E-mail: riedl117@aon.at
Web: www.waldgasthof-foedinger.at

Penzion Seehof Attersee
Hauptstraße 2, 4864 Attersee am Attersee
Tel.: +43 (0)7666 7791
E-mail: office@seehof-attersee.at
Web: www.seehof-attersee.at

Hotel a restaurace Schneeweiss
Abtsdorf 30, 4864 Attersee am Attersee
Tel.: +43 (0)7666 7721
Fax: +43 (0)7666 7721-22
E-mail: reception@hotel-schneeweiss.at
Web: www.hotel-schneeweiss.at

Seite 22 Top Ausflugsziele

Café Bandlkramerey 
Tostmann Trachten GmbH & Co. KG
Hauptstraße 4, 4863 Seewalchen am Attersee
Tel.: +43 (0)7662 2304-40
E-mail: bandlkramerey@tostmann.at
Web: www.bandlkramerey.at

Uvedené podniky představují pouze výběr z nesčetných možností. Úplný seznam gastronomických a 
ubytovacích zařízení naleznete na www.attersee-attergau.at. V případě dotazů je Vám Turistický spolek 
kdykoli k dispozici.

KDE SE OBČERSTVIT



Attersee . Attergau Strana 23

Hospůdka Mostschenke z. Hoangarten
& pivovar Kaltenböck
Palmsdorf 17, 4864 Attersee am Attersee
Tel.: & Fax: +43 (0)7666 7003, Mobil +43 (0)676 3755 051
E-mail: hoangarten@gmail.com  
Web: www.hoangarten.at

Kavárna a restaurace „Das Klimt“
Hauptstraße 30
4861 Schörfling am Attersee
Tel.: +43 (0)7662 29870
E-mail: office@klimt-cafe.at
Web: www.dasklimt.at

Hotel Alpenblick
Abtsdorf 56, 4864 Attersee am Attersee
Tel.: +43 (0)7666 7543, Fax +43 (0)7666 7471
Mobil: +43 (0)699 11 78 40 00
E-mail: info@hotel-alpenblick.co.at
Web: www.hotel-alpenblick.co.at

Penzion a hotel Hemetsberger
Abtsdorf 16, 4864 Attersee am Attersee
Tel.: +43 (0)7666 7716
Fax: +43 (0)7666 7716-6
E-mail: gasthof@hemets.at
Web: www.hemets.at

Restaurace Zenz´n Stub´n
Marktwaldstraße 19
4861 Schörfling am Attersee
Tel.: +43 (0)7662 3494
E-mail: a.zenz@aon.at
Web: www.zenznstubn.com

Pivovar Bierschmiede Braustub´n
Seefeld 56, 4853 Steinbach am Attersee
Mobil: +43 (0)664 5486321
E-mail: m.scheckenberger@bierschmiede.at
Web: www.bierschmiede.at
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Penzion Spitzerwirt
Kogl 17, 4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: +43 (0)7667 6590
Fax: +43 (0)7667 6590-26
E-mail: info@spitzerwirt.at
Web: www.spitzerwirt.at

Penzion Kreuzer
Abtsdorf 34, 4864 Attersee am Attersee
Tel.: +43 (0)7666 7939
E-mail: gh.kreuzer@gmx.net
Web: www.kreuzerhof.at
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TURISTICKÝ SPOLEK ATTERSEE-ATTERGAU
Nußdorfer Straße 15 · 4864 Attersee am Attersee

Tel.: +43 (0)7666 7719-0 · Fax. +43 (0)7666 7719-19 
info@attersee.at · www.attersee-attergau.at

NAVŠTIVTE NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA 
V OKOLÍ JEZERA ATTERSEE A V 

ATTERGAU!

VÝLETNÍ CÍLE V OKOLÍ 
FRANKENMARKTU

Objevujte Attersee - Attergau 
365 dní v roce!
Top výletní cíle v regionu Attersee - Attergau www.top-ausflugsziele.at/cz


