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Váš prodejce:

REZERVACE ON-LINE U VYBRANÝCH KAPACIT
SLEVOVÉ KARTY V CENĚ

Cena od: 2.945,- / osoba / 2 noci
(2 noci ubytování ve 2lůžkovém pokoji se snídaní, Vídeňská karta, termín pobytu lze zvolit libo-
volně, průvodce za příplatek)

Oblast světového dědictví Dachstein - Solná komora je velmi bohatá na přírodní krásy, jedinečné 
památky, historické stavby a kulturu, proto tato oblast nabízí perfektní dovolenou pro každého!

K dokonalému prožití této jedinečné atmosféry přinášíme možnost sestavení Vašeho pobytu na míru dle 
Vašich zájmů a potřeb a to vše s česky hovořící průvodkyní, která Vás zavede na všechna nejzajímavější 
místa anebo se Vám „jen“ postará o Vaši ratolest, abyste mohli absolvovat náročnou túru.

Nakupujte DÁLNIČNÍ ZNÁMKY A LETNÍ TURISTICKÉ KARTY NA
- e-shop: http://shop.ckmauthner.cz 

Přidejte si nás do přátel a každodenně sledujte nejen naší nabídku, ale i události či zajímavá  
místa z Rakouska.

Kombinace individuálního pobytu a průvodce po Vídni. Můžete tak zažít kombinované zážitky spojené s kva-
lifikovaným českým průvodcem žijícím ve Vídni a kouzlem individuální prohlídky lokalit bez nutnosti spěchu.

Rakousko nabízí jedinečné podmínky k prožití dovolené plné zážitků. Můžete se kochat pří-
rodou, najít sami sebe nebo si třeba i vyzkoušet meze svých možností. Ať už se rozhodnete 
proniknout do fascinujícího světa hor po svých nebo se tam pohodlně vyvézt lanovkou, neza-
pomenutelné zážitky z přírody jsou tu pro každého. 

Korutany - slunný kraj na jihu Rakouska je vsazen do jedinečné krajiny s vysokými vrcholy i mírnými 
kopci. Nabízejí přes 200 jezer s křišťálově čistou vodou, která se v létě prohřejí až na 28 stupňů. 
Můžete se v nich osvěžit a nechat své myšlenky toulat po pláži, nebo si i aktivně zasportovat. 

Říká se, že Vídeň je jako stará duše. Jenže taková, která s lehkostí města valčíků inspiruje starou i novou 
avantgardu. Výsledkem je směs nádherné architektury a příjemného šarmu. V centru města se zvedá 
gotický Stephansdom, v jehož stínu zažijete kousek středověku. Dál na západě okouzluje císařský skvost 
zaniklé Habsburské říše: zámek Schönbrunn s Glorietou císařovny Sisi, Zoo a skleník Palmenhaus.

AKTIVNÍ DOVOLENÁ POBYTY VE VÍDNI

SLEVOVÁ KARTA SALZKAMMERGUT ERLEBNIS CARD V CENĚ

Cena od: 3.260,- / osoba / 4 noci s polopenzí
(termín nástupu lze zvolit libovolně po dnech)

OBLAST LÖCKERNMOOS A JÍZDA VÝLETNÍM VLÁČKEM  
TZV. BUMMELZUG, BAD GOISERN A DŮM ŘEMESEL, HALLSTATT  
A SOLNÉ DOLY – Z MINULOSTI AŽ PO SOUČASNOST

Cena od: 10.500,- / osoba / 7 nocí s polopenzí, popisy tras vč. GPS

Západní část Rakouských alp je velmi zajímavá nejen kvůli tomu, že se můžeme podívat na trojzemí 
(Rakousko, Itálie a Švýcarsko). Švýcarsko je vzdálené od hotelů pár kilometrů. Z hotelu, kde budete 
ubytováni je dostupných mnoho zajímavých míst, které stojí za návštěvu. 

Nabízíme komplexní realizaci vícedenních tripů do motorkářsky atraktivních alpských oblastí 
– oblíbené a prověřené trasy nebo okruhy vč. GPS dat do navigací, bikers friendly ubytování, 
atraktivity stojící za návštěvu, jakož i např. přepravu motorek apod.

VYSOKOHORSKÁ SILNICE SILVRETTA HOCHALPIN STRASSE,  
SEDM PRŮSMYKŮ VORARLBERSKA A CESTA Z VORARLBERSKA 
PŘES LICHTENŠTEJNSKO DO ŠVÝCARSKA

VORARLBERSKO – BRÁNA DO ŠVÝCARSKA

POZORUHODNOSTI V SOLNÉ KOMOŘE

KULTURA A HISTORIE VÍDNĚ

MOTORKÁŘI

malé QR 
zvětšené  
na 400%



DOVOLENÁ U JEZERA

Rodinný penzion hotelového typu na krásném slunečném místě s výhledem na masiv Dachsteinu. 
Pokoje jsou zařízené ve venkovském stylu, všechny jsou vybaveny koupelnou nebo sprchou / WC 
a balkonem s krásným výhledem na hory. K dispozici venkovní bazén, WiFi zdarma.

SLEVOVÁ KARTA SOMMERCARD V CENĚ

Cena od: 4.520,- / osoba / 3 noci s polopenzí
(termín pobytu lze zvolit libovolně dlouhý od 3 nocí)

Rodinný hotel, v okolí jezera. Ubytování ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích se sprchou / WC, balkon  
s výhledem na jezero. Restaurace, bar, venkovní posezení  na terase před penzionem, parkoviště.

SLEVOVÁ KARTA KÄRNTENCARD NA 3 DNY POUZE U NÁS V CK 

Cena od: 3.840,- / osoba / 3 noci s polopenzí
(termín pobytu lze zvolit libovolně dlouhý od 3 nocí)

Unterach am Attersee - báječné místo pro mládež, rodiny a „stále mladé“. Více jak 50 km 
turistických stezek, horolezecké možnosti, jízda na kole, mountainbiking, jízda na koni, tenis, 
minigolf - golfové hřiště Mondsee je vzdálené 15 km. Rodinně vedený hotel disponuje celkem 
25 pokoji, recepcí, restaurací s panoramatickým výhledem na jezero a výtahem. K dispozici 
zdarma sauna a vnitřní bazén.

DĚTI DO 12 LET ZDARMA 

Cena od: 3.720,- / osoba / 3 noci s polopenzí
(termín pobytu lze zvolit libovolně dlouhý od 3, resp. 4 nocí)

Ubytování je každý den v jiném *** penzionu.

Cena od: 15.990,- / osoba / 7 nocí se snídaní
(termín nástupu lze zvolit libovolně po dnech, polopenze za příplatek)

Cena od: 8.400,- / osoba / 4 noci se snídaní
(termín nástupu lze zvolit libovolně po dnech, polopenze za příplatek)

Lanové centrum pro děti i dospělé, přírodní koupaliště, možné si půjčit káru (trojkolku) a sjet do údolí. 
Dále lanovka na Planai nebo Hochwurzen, vodopády Riesachfall, Štýrské Bodamské jezero, ledovec 
Dachstein – ledový palác, schody do prázdna, sky walk. 

Cyklistický zájezd se začátkem a koncem v Mozartově městě Salzburgu. Trasa kolem nejkrásnějších 
jezer Solné komory a regionu Salzburg. Tato trasa má opravdu co nabídnout. Výlet Vás zavede v sedmi 
dnech do části Solné komory a města Mozarta - Salzburgu. Trasy jsou vhodné pro trekingová kola. Trasa 
- většinou se jede po asfaltových  cyklostezkách, několik úseků vede po štěrkových a lesních cestách.

Historická naučná stezka je jednou z hlavních turistických tras v Rakousku a vede podél jezera 
Hallstättersee a řeky Traun skrz Solnou komoru. Cesta byla nově upravena a je vhodná pro dospělé  
i děti. Těšit se můžete na:

Vodní sporty lze pěstovat na Ossiacher See, které leží mezi masivem Gerlitzen a hřebenem Ossia-
cher Tauern. Břehová pásma vyzařují v letních večerech živost a chuť k životu a lákají k procházkám 
na promenádě. Jiný pohled na jezero slibuje jízda kabinkovou lanovkou na Gerlitzen.

Zábava pro děti, odpočinek pro rodiče a zážitky pro všechny. Děti řádí na louce, zatímco Vy 
odpočíváte v houpací síti. Před sebou bohatě prostřený stůl se snídaní s domácími marmeládami, 
vajíčky a s čerstvým kravským mlékem. Děti se nemohou dočkat, aby mohly jít ráno se sedláky 
do stáje přihlížet, jak dojí krávy. 

V Rakousku cyklisty čekají tisíce kilometrů perfektně značených cyklostezek. K tomu kvalitní in-
frastruktura: servisy a půjčovny kol, ubytování zaměřené na cyklisty, kvalitní informační podklady, 
bezproblémová přeprava kol po železnici. Zkrátka ideální podmínky pro dovolenou v sedle kola. 
Můžete se nechat inspirovat několika našimi letními tipy v Rakousku třeba právě na kole. Máte jedinečnou možnost, jak strávit společně s rodinou tu nejlepší dovolenou! V nabídce máme 

širokou paletu pobytů zaměřených na různé věkové skupiny dětí i Vaše různé zájmy, ať se jedná 
o pobyt u jezera, pěší túry či rodinně zaměřený hotel se službami.

Pěší turistika v Rakousku má mnoho podob. Ať už se účastníte náročné túry uprostřed velehor či 
pěšího výletu s celou rodinou, vždy jste obklopeni nádhernou a různorodou rakouskou přírodou. 
Turistika a nordic walking. Kouzlo chůze a putování po stezkách plných zážitků. Při chůzi nejlépe 
poznáte tvář krajiny a život místních lidí.

Rakousko lze po právu nazývat zemí jezer a řek. Jezera tyrkysově září a voda je teplá. Děti si hrají 
na břehu, páry se vydávají na romantické procházky a ti aktivní dovádí při plavání, jízdě na vodních 
lyžích nebo surfování. Léto můžete trávit nejen koupáním, ale i ve znamení vodních sportů. 

PENZION TIMMELBAUER 
PENZION KRAMER, SATTENDORF

HOTEL GEORGSHOF, ATTERSEE

8-DENNÍ INDIVIDUÁLNÍ CESTA ZE SALCBURKU PŘES  
WOLFGANGSEE, MONDSEE, WALLERSEE, MATTSEE,  
OBERTRUMERSEE A PODÉL ŘEKY SALZACH ZPĚT  
DO SALCBURKU

CÍSAŘSKÉ MĚSTO BAD ISCHL, HALŠTATSKÉ PIVO A HORSKOU 
KLOBÁSU, SOLNÉ DOLY A MUZEUM HALLSTATT

DOVOLENÁ NA STATKU TURISTIKA

CYKLOTURISTIKA
DOVOLENÁ S DĚTMI

Chcete otevřít bránu k poznání a objevovat krásy Rakouska? 
Máme pro Vás klíč, se kterým se Vám bude za tuto bránu 
vstupovat ještě snadněji. Slevové karty jsou v letním období 
dostupné téměř ve všech rakouských turistických regionech.  
Díky nim tak snadno získáte slevy anebo služby zdarma:
- lanovky, koupaliště, zábavní a sportovní centra
- muzea, hrady a zámky
- MHD, použití horských silnic
- zapůjčení horských kol, turistické výpravy s průvodcem apod.

LETNÍ SLEVOVÉ KARTY RAKOUSKA

malé foto 
zvětšené  
na 178%

malé foto 
zvětšené  
na 130%

malé foto 
zvětšené  
na 152%

NA KOLE KOLEM SALCBURSKÝCH JEZER

ŠTÝRSKO – RAMSAU AM DACHSTEIN

HISTORICKÁ NAUČNÁ STEZKA

KORUTANY - OSSIACHERSEE

HORNÍ RAKOUSKO - ATTERSEE


