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Název balíčku:  MOZARTOVA CYKLOSTEZKA - WOLFGANGSEE 

Oblast: Salzkammergut 

Vhodné pro: Všechny  

Nedoporučuje se: Osobám s omezenou pohyblivostí 

 

Mozart geniální a nejznámější hudebník všech dob. Jeho osobnost je stále tajemná. Jeho život toho mnoho zanechal právě 

zde v Salzburgu. Tento zájezd Vám toho má opravdu co nabídnout. Nabízí sportovní zážitek, poznání za kulturou i historií, 

tímto se Vaše dovolená stane nezapomenutelnou. 

Salzburg leží nedaleko hranic s Německem na řece Salzach. Je jedno z nejzelenějších měst Evropy. Salzburg se pyšní jednou z 

největších barokních fontán ve střední Evropě. Nalezneme zde mnoho památek: Salcburská pevnost 

Hohensalzburg, Mozartův dům, Přírodovědné muzeum, Zámek Hellbrunn a jeho fontány, Stieglův svět piva a mnoho dalších.  

 

         

 

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: 6 x Přenocování se snídaní formou bufetu v *** hotelu / hostinci (2x v Salcburku)  

1 x Mapa Mozartovy cyklostezky 

1 x Mozartův suvenýr 

4 x Převoz zavazadla (2 ks - každý další kus 5, - €) 

Servisní linka denně 9,00 - 19,00 hod. (rovněž o víkendu) 

        
 

Termíny a ceny: 19.4.2015- 1.7.2015 1.7.2015-1.9.2015 1.9.2015-22.9.2015 

Dospělí – 1lůžkový p. 15 080,- Kč/os/pobyt 16 180,- Kč/osoba/pobyt 15 080,- Kč/os/pobyt 

Dospělí – 2lůžkový p. 12 060,- Kč/osoba/pobyt 13 150,-Kč/osoba pobyt 12 060,- Kč/osoba/pobyt 

Poznámka … Možnost ubytování ve 4lůžkových pokojích (2dospělý + 2 děti). 

(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 140,- Kč Mladiství  140,- Kč Děti do 15ti 

let 

Kartu 

nepotřebují 
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Poloha: Salzkammergut 

Výhody: Až 30% sleva na různá atraktivní místa v Solné komoře – zahrnuje 120 pamětihodností, vlakové spoje 

lanovky, koupaliště … 

Partneři:  

Produktové číslo: AT.5 B ck i 62  

 

 

 

 

Doporučené aktivity:  

1. den Individuální příjezd k jezeru Wolfgangsee. Předání cestovních 

podkladů a ubytování v obci u jezera, check-in od 14:00 do 

18:00 hodin. Individuální prohlídka městečka. 

 

2. den  

 

Trasa vede od jezera Wolfgangsee do Thalgau, její délka je 

cca 26 Km. Trasa po Mozartově cyklostezce začíná u jezera 

Wolfgangsee a vede do města St. Gilgen, kde je rodiště 

Mozartovy matky Anny Marie. Přes kopec Scharfling 

dojedeme k jezeru Mondsee. Pojedeme podél jezera do St. 

Lorenzen a dále směrem na Thalgau. Zde přenocujeme. 

 

3 den 

 

 

 

Z Thalgau vede trasa do Salzburgu , její délka je cca 66 Km. Z 

Thalgau vyrazíme směrem do Eugendorfu odtud pokračujeme 

po cyklostezce. Až přijedeme k Mattsee, zde navštívíme 

opatství Bajuwaren (výstava pod širým nebem). Podél jezera 

Obertrumer se dostaneme do Obertrum .Dále z Anthering 

podél řeky Salzach , na které Mozart cestoval do Pasova a do 

Vídně. Podél řeky se dostaneme až do Salzburgu. Přenocování 

v Salzburgu, nebo v jeho okolí (max. 12 Km). 
 

4. den 

 

Trasa vede ze Salzburgu přes Berchtesgaden zpět do 

Salzburgu, její délka je cca 63 Km. Ze Salzburgu pojedeme 

trasou, kterou Mozart jezdíval při jeho cestách na jih. Další 

zastávkou bude město Berchtesgaden. Pokračovat budeme 

cestou podél úpatí hor Untersberg, která vede k zámku 

Hellbrunn s nádhernou alejí, která nás zavede až do města 

Salzburg.  
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5. den Trasa vede ze Salzburgu do Thalgau, je dlouhá cca 24 Km. Po 

cestě, po které pojedeme, potkáme poutní kostel Mozarta, ve 

kterém byla provedena první "Korunovační mše". Přejedeme 

po bývalé železniční trati směrem do vesnice Eugen a odtud 

do Thalgau. Zde přenocujeme. 

 

6. den 

 

Z Thalgau vede trasa k  jezeru Wolfgangsee, délka trasy je cca 

26 Km. Vyšlápnutí kopce Scharfling je procyklisty celkem 

náročné, ale za vykoupání a osvěžení v jezeru se dřina vyplatí. 

Přijedete do St. Gilgen a přenocujete u jezera. 

 

7. den 

 

Individuální odjezd, check-out do 10:00 hodin. 

 

 


