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Název balíčku:  CYKLO PRÁZDNINY – GASTHOF ZINKENBACHMÜHLE 

Oblast: Salzkammergut 

Vhodné pro: Bezdětné páry, mladé do 30,  

Nedoporučuje se: Osobám s omezenou pohyblivostí 

 
Abersee se nachází přímo mezi Strobl a St. Gilgen a naproti St. Wolfgang. Nabízí rodinné turistické trasy podél jezera, cyklistické trasy 
do St. Gilgenu. Můžete využít koupání u jezera či přojížďku trajektem. Abersee dále nabízí zábavní park pro celou rodinu, jen kousek 
odtud se můžete ze St. Gilgenu svézt lanovkou, nebo navštívit krytý bazén. V okolí naleznete jezdecké kluby, které nabízejí jízdy na 
koních, ale i golfová hřiště. 

 

 

Ubytování:    Útulný hotel s příjemným ubytováním GASTHOF ZINKENBACHMÜHLE 

Popis ubytování: Komfortní pokoje se sprchou a WC , TV , telefon. Některé mají balkon. 

Vybavení:   WC, TV, telefon, balkon 

Poloha: Region Salzkammergut 

Cena zahrnuje: 7 x Přenocování se snídaní v hostinci (formou bufetu) 

7 x večeře o 3 chodech 

1 x člun na jezeře Wolfgangsee 

1 x Salzkammergut Card 

1 x cyklo mapa 

Místní daně 

Pojištění storna zájezdu 

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

        
 

Termíny a ceny: 19.4. – 1.7.  1.7. – 1.9. 1.9. – 22.9.  

2lůžkový pokoj 12 980,- Kč/klient/pobyt 14 260,- Kč/klient/ pobyt 12 980,- Kč/klient/pobyt 

1lůžkový pokoj 14 800,-Kč/ klient/pobyt  16 080,- Kč/klient/pobyt 14 800,-Kč/ klient/pobyt 

Poznámka … Možnost ubytování i v 4lůžkových pokojícjh 

(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 € 4,90 Mladiství € 4,90 Děti do 15 

let 

nepotřebují 

Poloha: Oblast Salzkammergut 

Výhody: Až 30% slevy do různých atraktivních míst, 

Partneři:  

Produktové číslo: AT.5 B ck i 55  
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Doporučené aktivity:  

1. den Individuální příjezd do Abersee, check-in od 14:00-18:00 

hodin. Prohlídka Abersee. 

 

2. den  

 

Putování začne vyjížďkou na trajektu po jezeru do St. 

Wolfgang, zde doporučujeme procházku do poutního 

kostela, poté pojedeme do Strobl a do St. Gilgenu, které je 

rodištěm matky a sestry Mozarta. Na zpět se vydáme 

podél břehu až do Abersee. Délka trasy je cca 23 km. 

 

3 den 

 

 

 

Vyrazíme z Abersee přes Strobl a Lindau do Bad Ischl. V 

Bad Ischlu se můžete projít, svézt se koňským povozem 

nebo vyhlídkovým vláčkem a navštívit mnoho památek. 

Poté se vydáme přes Pfandl , Windhag do Strobl a 

pokračujeme přes Blinkling Moos do Abersee. Délka trasy 

je cca 42 km. 

 

4. den 

 

Pojedete opět z Abersee do Bad Ischl, odtud pokračujeme 

podél řeky Traun až po Bad goisern. Zde uvidíme tmavě 

modré Halštatské jezero, u kterého se můžete svlažit a 

odpočinout si. Také se zde můžete projet trajektem. Po 

procházce se necháme trajektem dovézt na nádraží a 

nazpátek doporučujeme jet vlakem či autobusem, ale 

můžete jet stejnou cestou nazpět do Abersee. Délka trasy 

je cca 72 km.  

5. den Trasu započneme v Abersee a budeme pokračovat do St. 

Gilgenu, pojedeme přes horské Scharfling (krátké ale 

prudké stoupání), kolem jezera Krottensee až se dostanete 

k jezeru Mondsee. Pojedeme kolem břehu dokud 

nedorazíme do města Mondsee, kde navštívíme baziliku. U 

obou jezer bude možnost se vykoupat a osvěžit se. Nazpět 

pojedeme stejnou trasou jako jsme přijeli. Délka trasy je 

cca 56 km. 
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6. den 

 

Pojedeme opět do Bad Ischl odtud se vydáme podél řeky 

Traun do Ebensee. Zde můžete podniknout  výlet lodí, 

poté pokračujeme v jízdě do Gmunden, Altmünster a 

Traunkirchen zpět do Ebensee a vrátíme se do Bad Ischl, 

odtud se můžete vrátit autobusem či na kolech. Délka 

trasy je cca 97 km. 

 

7. den 

 

Poznáváte rádi krásy Rakouska? Pokud ano zajeďte si na 

výlet do Salzburgu, jeďte autobusem či vlastním autem. Je 

zde mnoho pamětihodností například Salcburská pevnost 

Hohensalzburg, Mozartův dům, Zoo, Přírodovědné 

muzeum, apod 

S kartou Salzburg 24 hodin máte jeden volný vstup do 

všech zajímavostí města a zdarma využívání veřejné 

dopravy. Tuto kartu si lze zakoupit přímo u nás Ck v 

našem eshopu. 
 

8. den 

 

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

 

 


