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Romantické toulky rakousko – bavorským pomezím: 
Solná Komora – SALCBURK – národní park Berchtesgaden  
 

 

Program:                                                  Termín: pátek 9. – neděle 11. června 2023                                              
1. den: odjezd z Lysé / Labem v 6:00 hod, transfer do Rakouska 

 
 

SOLNÁ KOMORA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Salzkammergut 
nejvyhlášenější horská jezerní kotlina nevšední krásy (UNESCO), kdysi významná 
těžbou soli, dnes hojně navštěvovaná turistická oblast:  
* 40 jezer ledovcového původu: Attersee, Mondsee, Wolfgangsee, Traunsee či 
Hallstätter See - východisko k dachsteinským jeskyním  
 
 
 

* z letovisek zmiňme nekorunované letní hlavní město rakouské monarchie 2. poloviny 
19. stol. Bad Ischl, Gmunden - konečná první koněspřežné dráhy na evropském 
kontinentu, St. Wolfgang i.S. m oltářem od Michaela Pachera s nedalekým St. Gilgenem 
(odsud pochází rod Mozartů) či Hallstatt proslavený keltskými nálezy, lázeňský statut má 
i Bad Aussee. Oblasti dominuje téměř 3000 m vysoký Dachstein. 
 
 
 
 

Návštěva regionu zahrne: 
 

Gmunden, https://cs.wikipedia.org/wiki/Gmunden, nepsané hlavní město Salzkammergut - 
krásné výhledy na okolní jezerní krajinu, keramické kašny, zvonkohra, vodní zámek Ort… 
a symboly koněspřežné dráhy (radnice, zbytky nádraží)  
- cca hodinová vycházka + pro zájemce jízda visutou lanovkou na vrchol Grünberg / 
1.000 metrů s fantastickými výhledy na Solnou komoru, zpáteční skupinová cena 17,10 € 
 
 

průjezd letovisky:  
Traunkirchen, Bad Ischl (letní hlavní město Rakousko-Uherska) 
 
 
 

Hallstatt, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hallstatt, malebné středisko slavné stejnojmenné kultury, 
toulky mezi hroby místního hřbitova – „pobyt“ v hrobce je časově omezen a ostatky 
nebožtíků mizí ve zdejší kostnici, nad letoviskem pravděpodobně nejstarší solný důl na 
světě (sůl se těžila již 3000 let př.Kr.) - prohlídka letoviska  
 
 

Gosauská jezera, cca hodinová vycházka okolo Předního Gosauského jezera 
s výhledem na masív horské skupiny Dachsteinu… nebo posezení u jezera s výhledem 
na skupinu Dachsteinu… káva, event dobrá gáblík😊 
dojezd na ubytování do rodinného hotelu mezi prvními alpskými 
štíty, přímo na náměstí maloměstského Gollingu an der Salzach 
http://www.goldene-traube.at/ 
 
 

 



 2. den:  národní park BERCHTESGADEN, Internetový zdroj, den napnutý k prasknutí!:  
- něco se vzhledem k počasí či časové zátěži nestihne, pořadí cílů se může zaměnit: 
 
 

likérka Enzian exkurze spojená s ochutnávkou (zdarma) a možnost nákupu  
 
 

solný důl Berchtesgaden, Zdroj, atraktivní podívaná do světa těžby soli, různé dopravní 
prostředky (2x důlní vlak, 2x skluzavka, výtah, vor), prohlídka dolu patří k NEJ cílům 
Berchtesgadenu (18,90€!,ale stojí za to! - český audioguide) 
 
 

Kehlstein, Zdroj (1834 m) výjezd místním autobusem (přes 1.000 výškových metrů jízdy!) 
a nitrem hory výtahem dovnitř proslulé Hitlerovy čajovny: kultovní místo 2.světové války, 
výhledy, autentické sály pro jednání a odpočinek, pokoj Evy Braunové, info tabule  
- 27€!, i skupinová cena neuvěřitelně po covidu podražila, zážitek je však unikátní – 
podnikneme pouze v případě slušné viditelnosti, tj. Kehlstein bude viditelný i z údolí 
jezero Königssee, korzo k jezeru, nákup suvenýrů; malé muzeum herečky Romi 
Schneider nebo vycházka na Malerwinkel s unikátní vyhlídkou na nejdelší stěnu v Alpách  
 
 

mokrá varianta / alternativa 
 

Bad Reichenhall, lázeňská promenáda, exteriéry Staré saliny (těží se od r. 1851 aneb 
čím doma solíte?), inhalační proutěná stěna přes kterou překapává slaná voda (zdarma) 
 
 
 

večerní SALCBURK, GARÁŽ 7, unikátní hangár (zdarma), viz 
/www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/hangar-7-u-salcburku-nadchne-milovniky-letadel-i-kulinare-246435 
 

 
 
 

     odjezd na ubytování do Golingu (stejné ubytování jako předchozího dne) 

 

3. den: zámek Hellbrunn a jeho vodní hrátky 
     návštěvníci se již přes 400 let baví po knížecím způsobu při vodních hrátkách  
     – zkrátka okolo vás, příp. na vás stále někde stříká voda (prohlídka atrakce + zámku 12 €) 

 
 

SALCBURK, http://www.salzburg.info,  prohlídka centra města od Mirabeliných zahrad, okolo 
domů W.A.Mozarta, H.Karajana, Ch. Dopplera do centra: toulky po náměstích, tržištích, 
pěších uličkách a náměstích starého města: 
 
 

* pro zájemce / fakultativně lanovkou na pevnost Hohensalzburg, http://www.salzburg-ag.at 
(různé ceny od 10€) prohlídka knížecích komnat, Hradní a Rainerovo muzeum, výhledy 
na město a Alpy  
podvečerní odjezd do ČR s předpokládaným návratem do Lysé / Labem ve 22.-23. hod.  

 
 
 

Cena 4.900 Kč / osobu při 40 platících divácích, resp. 5.100 Kč/35 a 5.500 Kč/ 30 
platících divácích; výše doplatku dle aktuálního stavu příhlášených:  

* autobusovou dopravu  
* 2x ubytování v hotelu www.goldene-traube.at v Gollingu / Salzach se snídaní  
* služby průvodce a infomateriál  
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf 

* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php. 
 

* sladké pokušení 

 
 
 

Cena nezahrnuje vstupné a služby výše neuvedené.  
Doporučené kapesné na vstupné, stravné a suvenýry začíná min. na 80€ podle zájmu. 
 
 

Poznámky: ceny služeb nejen v Rakousku neuvěřitelně po covidu zdražily, kvalita však 
zůstala - alternativní úvaha je hned u několika vstupů / jízdenek do objektů: lze vynechat: 
- lanovku na Grünberg / Gmunden, event. i  
- výjezd autobusem na Kehlstein / nemusí vyjít počasí,  
- zpáteční lanovka na pevnost v Salcburku na pevnost 

 
 
 
 
 

Zájezd se odjede při min. počtu 30 platících diváků,  
účast / výše doplatku bude známá již před doplatkem. 

 
 

Změna programu vyhrazena – ceny vstupného z r. 2022 / internetu příp. přímých rezervací. 



 


