Letní pobyty v zeleném srdci Rakouska,
oblasti Schladming - Dachstein:
v ceně pobytu je i atraktivní program.
Podle zaměření skupiny si sami můžete vybrat vlastní varianty programu.
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Pro skupiny už
od 10 osob
s vlastní dopravou,
pro skupiny
od 27 osob
zajistíme dopravu.
Délka pobytu
3 - 7 nocí.
Oblast Schladming - Dachstein, to je svět nádherných alpských scenérií, vodopádů a horských jezer,
specifické flóry a fauny, ledovce Dachstein s atrakcí SKYWALK.
Pro své vysokohorské túry můžete využít 5 největších lanových drah,
pro odpočinek koupaliště a vodní parky. To vše a mnoho dalších aktivit máte v ceně.

Volné termíny v době:
25. 5. - 14. 7. 2012, 21. 7. - 11. 8. 2012, 25. 8. - 15. 9. 2012
Cena: 600,- Kč/os/noc

cena obsahuje: ubytování, stravu, program na každý den
(lanovky, koupaliště, placené úseky silnic atd. jsou v ceně)

Vzorový program

1. den Lehká hřebenová túra s využitím lanovky oběma směry. Busem do Schladmingu, pěšky
k dolní stanici lanovky na Planai - převýšení 1 080 m k vrcholu Planai tak překonáte za
12 minut. Pohodlná vrcholová trasa ke Krahbergzinken (2 134 m), působivé panoráma
- na Dachstein, Ramsau, Hochwurzen či Hauser Kaibling. Zpět stejnou cestou.
2. den Okruh po 3 jezerech – Steierische Bodensee, Hüttensee a Obersee, autobusem do nástupního
místa, po cestě vodopád Schleierwasserfall, odpoledne koupání v Erlebnisbad v obci
Haus im Ennstal.
3. den Výlet lanovkou na vrchol ledovce Dachstein s atrakcí SKYWALK, podle počasí menší okruh
směrem na Niedere Dachstein.
Na zpáteční cestě zastavení na koupališti Ramsau Beach.
4. den Lanovkou Tauernseilbahn na Hauser Kaibling (1 857 m) a dále malým okruhem na Seescharte s nádherným výhledem na jezero Moaralmsee a zpět kolem chaty Kaiblingalm.
Lanovkou zpět do městečka Haus, návštěva Muzea zimních sportů v Haus im Ennstal a
koupaliště.
5. den Výlet k „Zrcadlovému“ jezeru. Z obce Pichl lanovkou Preunegg Jet k nástupnímu místu
na úchvatnou okružní cestu Reiteralm – Rundweg, obklopenou mohutnou ledovcovou
kotlinou a řadou menších plesových jezírek. Zde najdete populární foto – motiv s odrazem
Dachsteinu na hladině jezera „Spiegelsee“.
6. den Ze Schladmingu – Rohrmoos naučnou stezkou se 14 informačními body přes soutěsku
Talbachklamm, chráněným územím Toteisboden k parkovišti Riesachfall, kde začíná
fascinující Alpský výstup „Divoká voda“. Busem do Schladmingu, koupání ve vodním parku
Erlebnisbad Schladming a večerní prohlídka města.
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ušetříte
106,30 EUR/os
(2 663 Kč/os)
lanovka na
Planai
v ceně 16 EUR/os
placená silnice,
koupaliště
v ceně 6,70 EUR/os
placená silnice,
lanovka, koupaliště
v ceně 41,60 EUR/os
lanovka,
koupaliště,
muzeum
v ceně 21 EUR/os
lanovka
v ceně 11,50 EUR/os
koupaliště
v ceně 9,50 EUR/os

