
 

AT.4_B_f_i_Historická_naučná_stezka  

WWW.CKMAUTHNER.CZ 
CK Mauthner s.r.o., Nám.B.Němcové 1 466 01 Jablonec n.N. 

Tel 483 305 923, e-mail: poptávka@ckmauthner.cz 

Název balíčku:  HISTORICKÁ NAUČNÁ STEZKA 

Oblast: Horní Rakousko 

Vhodné pro: Rodiny s odrostlejšími dětmi, bezdětné páry, mladé do 30, singles 50+ 

Nedoporučuje se: Rodinám s malými dětmi 

 

Historická naučná stezka je jednou z hlavních turistických tras v Rakousku a vede podél jezera Hallstattersee a řeky Traun skrz 

Solnou komoru. Stezka sleduje nejstarší potrubí na světě, které byla vybudována v roce 1607. Cesta byla nově upravena a je vhodná 

pro dospělé i děti. Denní vzdálenost se pohybuje mezi 10 km a 20 km, bez stoupání. 

     
 

Ubytování:    Tradiční hotely/hostince v regionu Salzkammergut 

Popis ubytování: Komfortní pokoje se sprchou a WC , částečně s TV , telefon 

Vybavení:   Podle typu ubytování 

Poloha: Region Salzkammergut 

Cena zahrnuje: 4 x Přenocování v *** hostinci / hotelu se snídaní formou bufetu  a 3-chodová večeře (rezervace) 

1 x Welcome drink  

1 x backbag (1 za pokoj)  

1 x brožura a podrobný popis turistických tras  

1 x poukaz na € 5, - za suvenýr z našeho informačního centra v Bad Ischlu  

1 x Salzkammergut Erlebnis Card - Snížení ceny u 130 prvotřídních turistických atrakcí v oblasti Solné 

komory  

1 x svačina s 1 typickou rakouskou klobásou a chlebem a 1/3 l Pivo Hallstatt  nebo nealkoholický 

nápoj  

1 x výlet lodí na jezeře Hallstättersee  

1 x Vlaková jízdenka z Hallstattu do Ebensee  

1x,vstup do parku v Bad Ischlu 

3 x převoz zavazedel (2 ks - každý další kus 5, - € na místě)  

Denní služba 9,00 do 19,00 hod. (rovněž o víkendu)  

 

Termíny a ceny: 19.4.-1.7. 1.7.-1.9. 1.9.-18.10. 

Dospělí 8 405,- Kč/osoba/balíček  9 135,- Kč/osoba/balíček 8 405,- Kč/osoba/balíček 
Děti 0-2,9 – zdarma 3-14,9 let – 30%  

Příplatek … 1lůžkový pokoj – 1 440,- Kč   
(Cena je závislá na zvoleném typu ubytování a stravování. Ubytování je třeba nejdříve prověřit dle aktuální obsazenosti. Případně Vám nabídneme vhodnou alternativu.) 

Slevová karta:    Salzkammergut Erlebnis Card  

Cena: Dospělí € 4,90 Mladiství € 4,90 Děti do 15 

let 

nepotřebují 

Poloha: Oblast Salzkammergut 

Výhody: Až 30% slevy do různých atraktivních míst,  

Partneři:  

Produktové číslo: AT.4 B f i 20  
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Trasy:  

1. den Individuální příjezd do Ebensee. Předání cestovních dokladů a Vaše 

ubytování. (Možná, že budete mít čas na návštěvu muzea Ebensee - 

vstup zdarma). Přenocování v Ebensee   

 

 

2. den 

 

Ebensee - Bad Ischl . Cca . 20km 

Můžete začít s nejdelší etapou celé trasy. Navštivte naše informační 

centrum v Bad Ischlu , kde se můžete využít poukaz na pěkný suvenýr. 

Přenocování v Bad Ischl. 

   
   

 

3. den 

 

 

Bad Ischl - Bad Goisern . Cca . 10km 

Začněte na Esplanade Bad Ischl do dolní stanice lanovky, podél řeky k 

malé vesnici Lauffen -kostel Lauffenu - lidé se zde modlili za ochranu 

před divokými vodami řeky Traun. Dále podél řeky do Weissenbach a 

nakonec Bad Goisern. Přenocování v Bad Goisern  

4. den Bad Goisern - Hallstatt . Cca . 10 km  Pipeline Trail na Steeg -zastávka je 

plánována na Steegwirt - zde si můžete vychutnat sklenku piva Hallstatt 

a horskou klobásu. Podél západního břehu jezera Hallstaettersee, 

poslední část stezky vede k solnému dolu v Hallstattu. Hallstatt je 

kulturní památkou. 

Přenocování v Hallstattu. 
 

5. den Individuální odjezd nebo další noci  

Výlet lodí v dopoledních hodinách z Hallstattu na vlakové nádraží - 

vlakem zpět do Ebensee. (Nezapomeňte si vzít zavazadla s sebou !)   

 

 

 

 


