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

Název balíčku:  DOVOLENÁ NA STATKU,  POBYT 4 NOCI / 5 DNÍ 

Oblast: Štýrsko – Ramsau am Dachstein 

Vhodné pro: pro rodiny s dětmi 

Nedoporučuje se: --- 

 

Zábava pro děti, odpočinek pro rodiče a zážitky pro všechny. Prázdninový pobyt na statku nabízí přesně to, co se žádá od podařené 

rodinné dovolené. 

Děti řádí na louce, zatímco odpočíváte v houpací síti. Před sebou bohatě prostřený stůl se snídaní s domácími marmeládami, vajíčky 

a s čerstvým kravským mlékem. Tak můžete načerpat sílu na celý den. 

Děti se nemohou dočkat, aby mohly jít ráno se sedláky do stáje a přihlížet, jak dojí krávy. Kdo chce, může pomoci sám. Později se 

jde jezdit na ponících nebo krmit kozy. Farma, to znamená spoustu zážitků, nejen pro ty nejmenší.  

 

   
   

Ubytování:    PENZION TIMMELBAUER***, RAMSAU AM DACHSTEIN 

Popis ubytování: Rodinný statek, výborné prostředí pro děti. 

Vybavení:   Pokoje jsou zařízené ve venkovském stylu, všechny jsou vybaveny koupelnou nebo sprchou / WC, 

vysoušečem vlasů, TV a balkonem s krásným výhledem na hory. Pokoje jsou snadno dostupné 

výtahem. K dispozici venkovní bazén a 1 x týdně zdarma sauna (jinak za příplatek), WiFi zdarma. 

Poloha: Ramsau am Dachstein - Leiten, obklopen loukami, slunečná poloha, centrum cca 5 km, ledovec 

Dachstein cca 10 km 

Cena zahrnuje: 4 noci ubytování s polopenzí (speciality z vlastních produktů); pojištění pro případ storna zájezdu; 

Slevová karta Sommercard 

 

    
 

Termíny a ceny: 02.05.-04.07. 04.07.-25.07. 25.07.-29.08. 29.08.-31.10. 

Dospělí 6 030 6 160 6 410 6 030  

Děti 0-5,9 let 0 0 0 0 

Děti 6-9,9 let 3 015 3 080 3 205 3 015 

Děti 10-13,9 let 4 221 4 312 4 487 4 221 

Děti 14-15,9 let 4 824 4 928 5 128 4 824 

Příplatek --- 

(Cena je závislá na zvoleném typu ubytování a stravování. Ubytování je třeba nejdříve prověřit dle aktuální obsazenosti. Případně Vám nabídneme vhodnou alternativu.) 
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Slevová karta:    Sommercard Dachstein www.sommercard.info 

Cena: Dospělí v ceně Mládež v ceně Děti v ceně 

Poloha: Schladming – Dachstein Tauern, navíc také Jeskyně Dachstein (Mammuthöhle, Rieseneishöhle, 

Koppenbrüllerhöle) a lanovky v Obertraun a v Tauplitz 

Výhody: Zdarma lanovky např.  Planai Seilbahn – výchozí bod pro pěší turistiku (vhodný terén i pro dětské 

kočárky) - panoramatická okružní trasa – sjezd na bikech s dojezdem na olympijský stadion Planai; 

Dachstein Gletcherbahn – možno pouze 1x za 7 dní gratis; mýtné silnice – Dachsteinerstrasse – z 

Ramsau až k patě nejvyšší hory – 6 km dlouhá s celoročním přístupem (dále: Ursprungstrasse, 

Reiteralmstrasse, Steirischer Bodensee, Untertal "Wilde Wasser"); linkové busy Ramsau am Dachstein 

– spolehlivá přeprava do nejvyšších míst – odjezd: Schladming – parkoviště před radnicí; „cestovní 

taxi“ v Ennstalu – pro skupiny od 8 lidí – vázáno na týdenní pevný program (Př.: úterý: dovoz ke 

stanici Dachsteinerseilbahn – vyzvednutí Feisterer); Bazény a koupaliště – krytý bazén Ramsau - 

bazén, dětský bazén, velká sauna a wellness; odpočinkový areál - pláž Ramsau – se sportovním 

zázemím (2 beachvolejbalové kurty, trampolína, dětský koutek, …); otevřená koupaliště: Ennstal, 

Gröbming, Mössna; Muzea – př. Stadtmuseum Schladming, Alpinmuseum – Ramsau – (30 minut 

pěšky od stanice lanovky); Relax – busem ze Schladmingu krásným údolím až k největším 

vodopádům oblasti – Riesach; Sport – vysokohorská turistika na ledovci s průvodcem a mnoho 

dalších cca 100 výhod a slev 

Partneři: Planai Seilbahn, Dachstein Gletscherbahn, Badeparadies Ramsau, Ramsauer Beach a další 

Produktové číslo: AT.6 B f ii. 17 http://www.ckmauthner.cz/leto/rakousko/styrsko/ramsau-am-

dachstein/dovolena-na-statku-styrsko-ramsau-am-dachstein-

pobyt-4-noci-5-dni 

 

Doporučené aktivity:  

1. den Přejezd z ČR do Ramsau am Dachstein,  z Prahy/Brna vzdálenost cca 420 

km. 

 

2. den 

 

 

 

 

Hora Rittisberg a Erlebnispark 

http://www.rittisberg.at 

Lanové centrum pro děti i dospělé, lukostřelba, elektrická kola 

k zapůjčení, 4sedačková lanovka na Rittisberg (dolů se dá jet na 

koloběžkách), nahoře na Rittisberg restaurace a velké dětské hřiště, 

bobová dráha Rittisberg, pohádková cesta pro děti. 

   

Provoz lanovky 

30.05.-06.09.2015 

stř-ne, 09.09.-13.09. 

stř, so, ne. Cena: 

obousměrná € 10,-

/dosp. nebo € 6,-

/dítě nebo se 

Sommercard 

zdarma. 

http://www.sommercard.info/
http://www.ckmauthner.cz/leto/rakousko/styrsko/ramsau-am-dachstein/dovolena-na-statku-styrsko-ramsau-am-dachstein-pobyt-4-noci-5-dni
http://www.ckmauthner.cz/leto/rakousko/styrsko/ramsau-am-dachstein/dovolena-na-statku-styrsko-ramsau-am-dachstein-pobyt-4-noci-5-dni
http://www.ckmauthner.cz/leto/rakousko/styrsko/ramsau-am-dachstein/dovolena-na-statku-styrsko-ramsau-am-dachstein-pobyt-4-noci-5-dni
http://www.rittisberg.at/
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3. den Ramsauer Beach a Abendteuerpark 

http://www.beach.co.at/ 

Otevřené přírodní koupaliště „Ramsauer Beach“ – trampolína, plážový 

volejbal, … a Abendteuerpark – lanové centrum 

   
 
Varianta pro nepříznivé počasí  

Bade-Paradies & Sauna-Oase - Wellness Ramsau-Ort  

www.rvb.at 

Bazény: sportovní bazén 25 x 11 m, bazének pro děti se skluzavkou, 

whrilpool, podvodní masáže, masážní sprchy..... 

Saunový svět ; 600 m2: terasa, klasická sauna, bylinková sauna, 

eukalyptová parní lázeň, parní jeskyně, solárium, Kneippovy koupele, 

whirlpool, masážní sprchy, odpočívárny, bazének s vodopádem 

    
 

 

 

 

 

 

Vstupné se 

Sommercard 

zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevřeno: od 

29.5.2015 do 

12.10.2014, bazény 

denně od 13.00 do 

20.00, sauny denně 

od 14:00 do 21.00 

Se Sommercard 

vstup zdarma 

 

4. den Ledovec Dachstein 

http://www.derdachstein.at/ 

Dachstein Sky Walk - nově otevřená panoramatická vyhlídka umožňující 

dohlédnout až na vrcholky Šumavy. Ledový palác, postaven v roce 2008 

(Eispalast / The Ice Palace) je jen tři minuty chůze od horní stanice 

lanovky Dachstein a otevírá zcela nový svět z ledu za každého počasí.  

Výsledkem je fascinující, mystický zážitek z ledu, světla a zvuku. Schody 

do prázdna - 100m dlouhý visací most. Opravdovou zkouškou odvahy 

jsou zmíněné Schody do prázdna - 14 schodů ke skleněné vyhlídkové 

platformě. Kdo dojde až sem, ocitne se mezi skalními útesy Dachsteinu 

a pod sebou má 400m hlubokou propast s vyhlídkou na Alpy. 

   

Vstupné: lanovka 

obousměrná € 33,- / 

dosp. nebo se 

Sommercard 

zdarma (1x týdně) 

Otevírací doba: 

24.01.-29.11.2015, 

denně; lanovka 

v provozu denně 

08:30-16:50 hod. 

(provoz lanovky 

může být přerušen 

při nepříznivém 

počasí) 

 

5. den Odjezd zpět do ČR.  

 

http://www.beach.co.at/
http://www.rvb.at/
http://www.derdachstein.at/

