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Název balíčku:  NARCISOVÉ SLAVNOSTI V BAD AUSSEE 

Oblast: Štýrsko 

Vhodné pro: Jednotlivci, skupiny, rodiny s dětmi 

Nedoporučuje se: --- 

Kouzlo rozkvetlých a voňavých narcisových alpských luk doplněné nádhernými horskými scenériemi, květinové slavnosti, kterých se 

účastní celý kraj, děti v krojích, které Vás na každém kroku podarují kytičkou narcisů. Dále Vás čeká bohatý program, během kterého 

uvidíte malebné květinové korzo – květinové sochy na automobilech i na alegorických lodích po jezeře Grundlsee.  

Již 57. ročník Narcisových slavností ve dnech 26.-29.05.2016, květinové korzo a slavnosti na jezeře jsou 29.05.2016. 
 

Využijte kyvadlové dopravy, která Vás ZDARMA odveze z parkoviště do areálu a zpět. 
 

    
 

Ubytování:    JUFA Altaussee 

Popis ubytování: Mládežnická ubytovna hotelového typu je po nedávné rekonstrukci. Je vhodná pro rodiny s dětmi i 

skupiny. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou a WC, TV a trezorem. Některé pokoje 

mají oddělené ložnice. 

Vybavení:   Kavárna, sluneční terasa s výhledem na hory, dětský koutek a hřiště, internetový koutek, úschovna 

kol, kino a krytý sportovní areál. Zrelaxovat se můžete v parní lázni se slanou vodou, v sauně, finské 

sauně a infračervené kabině.  Ve společných prostorách je Wi-Fi zdarma. Parking zdarma. 

Poloha: V srdci regionu Ausseerland na úpatí impozantní hory Loser s přímým vstupem do solného dolu 

Altaussee – největšího aktivního solného dolu v Rakousku. 

Cena zahrnuje: Ubytování na 2 noci s polopenzí, slevová karta Salzkammergut Erlebnisscard, cestovní pojištění na 3 

dny. 
 

       
 

Termíny a ceny: 28.05.-30.05.2016 

Dospělí 2 978,- Kč 

Děti 4-15,9 let 1 945,- Kč 

Příplatek Vstupenka 15 Eur / dosp. (lze koupit pouze na místě), děti do 15 let zdarma 

 (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 http://www.salzkammergut.at/en/listen/salzkammergut-

card.html 

Poloha: Oblast Salzkammergut 

Výhody: Až 30% slevy do různých atraktivních míst,  

Partneři: Jízdy vlakem, plavby lodí, lanovky, muzea, vstupy atd. 

Produktové číslo: AT.6 B f i. 8 http://www.ckmauthner.cz/leto/rakousko/styrsko/ausseer-land-solna-

komora/narcisove-slavnosti-v-bad-aussee 

http://www.salzkammergut.at/en/listen/salzkammergut-card.html
http://www.salzkammergut.at/en/listen/salzkammergut-card.html
http://www.ckmauthner.cz/leto/rakousko/styrsko/ausseer-land-solna-komora/narcisove-slavnosti-v-bad-aussee
http://www.ckmauthner.cz/leto/rakousko/styrsko/ausseer-land-solna-komora/narcisove-slavnosti-v-bad-aussee
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Doporučené aktivity:  

1. den: Příjezd z ČR do Altaussee, ubytování 16:00-20:00. Vzdálenost z Prahy cca 400 km.  

 

Výlet k narcisové louce na horské pastvině Blaa-Alm 

Severně od městečka Bad Aussee se v nadmořské výšce téměř 900 metrů nachází 

Blaa-Alm. Zde najdete narcisovou louku, která se každoročně v druhé polovině 

května promění v moře bílých květů.  

 

Ubytování 

v hotelu a večeře 

mezi 18:00-20:00. 

 

 

Vstup zdarma 

 

 

 

 

 

 

2. den: 

 

Solné doly 

http://www.hallstatt.net/ueber-hallstatt/sehenswertes/salzbergwerk-hallstatt 

Nejstarší solný důl v Evropě, který je na kopci nad městem. 

  
 
Hallstatt 

http://www.hallstatt.net/ueber-hallstatt/sehenswertes/beinhaus-hallstatt/ 
Využijte jedinečné příležitosti a navštivte městečko Hallstatt, které je po cestě z/do 

ČR. Toto město je zapsáno na seznamu UNESCO. Městečko leží u Hallštatského 

jezera, kolem kterého je možné se projít a užít si jedinečnou atmosféru tohoto místa. 

V Hallstattu je možné navštívit katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém 

je proslulá kostnice (vstup zdarma). 

   
 

Květinové korzo v Bad Aussee a slavnosti na jezeře Grundlsee 

29.05. v 10.30 začíná Narcisová slavnost v Bad Aussee, největší květinový jarní 

festival Rakouska. Zažijte tu atmosféru, tradici lidových krojů, obdivujte „narcisové 

sochy“ v průvodu alegorických vozů nebo lodní korzo na jezeře Grundlsee nebo 

Aussee (dle stavu vody na jezerech). Lodní korzo začíná odpoledne ve 14.30 – 

příjemnou procházkou podél řeky se za hodinu pohodlně dostanete až ke Grundlsee 

(Aussee).  

 

Otevírací doba: 

denně 9.4. -25.9 

od 9:00; Vstupné: 

€ od 9 – 30 

dospělý / € 4,50 

– 15 dítě (různé 

kombinace), 

možné i rodinné 

vstupné 

 

 

Vstupné zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupné 15 € (k 

zakoupení pouze 

na místě) 

http://www.hallstatt.net/ueber-hallstatt/sehenswertes/salzbergwerk-hallstatt
http://www.hallstatt.net/ueber-hallstatt/sehenswertes/beinhaus-hallstatt/
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3. den: Odjezd zpět od ČR. Odhlášení z hotelu do 11:00. 

 

Cestou zpět ještě doporučujeme navštívit: 

Dachsteinské jeskyně  

http://www.dachstein-salzkammergut.com/sommer/unterirdisch/dachstein-

eishoehle/ 

Obří ledová a Mamutí jeskyně 

     

 

Obertraun – vyhlídka Five Fingers 

Vyhlídková plošina se tyčí jako ruka nad propastí s hlubokou 400 metrů. Každá z její 

části ve tvaru prstů je něčím zajímavá. Jeden z prstů má např. prosklenou podlahu, na 

dalších je k dispozici zdarma dalekohled, „díra“ v podlaze nebo dokonce skokanský 

můstek, který symbolizuje svobodu hor. 
 

   

 

 

 

Otevírací doba: 

v létě otevřeno 

denně; Vstupné: 

v závislosti na 

kombinaci 

prohlídek od € 

30 – 42 dospělý / 

€ 16 – 24 dítě 

 

 

 

 

 

Vstupné zdarma 

 

http://www.dachstein-salzkammergut.com/sommer/unterirdisch/dachstein-eishoehle/
http://www.dachstein-salzkammergut.com/sommer/unterirdisch/dachstein-eishoehle/

