Karta Sommercard Schladming Dachstein
S kartou "Sommercard" můžete navštívit 100 různých přírodních a
kulturních zajímavostí, lanovek, koupališť atd. v regionu Schladming Dachstein. Kartu obdržíte u vybraných hotelů, které jsou partnery
tohoto projektu, zdarma v rámci pobytu. U stovky bonusových
partnerů obdržíte 50 % slevu na vstupné.
Platnost karty: 21. květen - 1.listopad 2021
http://www.sommercard.info/de
S kartou můžete zdarma navštívit následující zajímavosti:
-

lanovky Dachstein Gletscherbahn, Gipfelbahn
Hochwurzen,
Planai Seilbahn, Rittisbergbahn Ramsau, Schladminger Tauernseilbahn, Riesneralm
Bergbahnenm, Reiteralm Bergbahnen
KAŽDÝ DEN JE MOŽNO JET POUZE 1 LANOVKOU!!!
LANOVKU NA LEDOVEC DACHSTEIN JE NUTNO PŘEDEM REZERVOVAT!!!
http://www.derdachstein.at/de/besucherplaner/gondelreservierung

-

vysokohorské silnice Dachsteinstraße, Tauplitz, Reiteralm, Gössenberg Steierischer Bodensee, Seewigtal - Steierischer Bodensee, Stoderzinken, Forstau Winkl
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-

dopravní prostředky City Wandertaxi Ennstal, Wandertaxi Haus in Ennstal, autobusy
Ramsau / Dachstein

-

koupaliště Hallenbad Ramsau, Erlebnisbad Haus im Ennstal, Erlebnisbad Schladming,
Freibad Öblarn, Freibad St. Martin, Schwimmbad Mössna, Puttersee Aigen, Freizeitsee
Aich, Erlebnisbad Stainach, Freizeitsee Pichl, Freizeitpark Ramsau – Beach, přírodní
koupaliště Lassing

-

muzea, hrady, zámky (např. zámek Trautenfels, zámek Großsölk, klášter Admont…..)

-

přírodní zajímavosti a volnočasové aktivity (soutěska Wörschachklamm, stezka přes
obří vodopády "Wilde Wasser", minigolf Schladming, měděná stezka v Öblarn....)

-

organizované túry s průvodcem (soutěska Vörschachklamm, ledovec Dachstein, nordic
walking, paraglaiting)

-

programy pro rodiny s dětmi (jízdy na koních a ponících, zábavné programy pro děti,
hlídání dětí, hledání pokladů, pohádková cesta v Ramsau, chytání ryb v Almsee a mnoho
dalšího)

Bonusoví partneři, u kterých dostanete slevu s kartou Sommercard:
-

jeskyně Dachstein (Mammuthöhle, Rieseneishöhle, Koppenbrüllerhöhle)
lanovky v Obertraun a v Tauplitz
vysokohorská silnice Tauplitzalm
solné jeskyně (Altaussee, Hallstatt, Hallein)
stříbrný důl v Rohrmoos - Untertal
zábavný park Elfenberg Wild- und Erlebnispark v Mautern
jízda na čtyřkolkách v Rohrmoosu
dobrodružné parky v Gröbmingu, Planai, Ramsau
golfová hřiště (Dachstein Tauern, Golfplatz Royer)
rafting (Schladming, Pruggern, Haus/Ennstal
kuželky, lukostřelba a další místa…..

Naše doporučení k návštěvě:
Lanovka na ledovec Dachstein
jezdí 21. 5. – 1.11. 2021 od 7.50 do 17.10 hod.
s kartou Sommercard jedna jízda nahoru a dolů zdarma
(pouze 1 x za 7 dnů), v hlavní sezóně (červenec, srpen) je lepší si místo v lanovce
rezervovat předem!!! Lanovka na ledovec zdarma je u pobytů na 2 a vice nocí!
http://www.derdachstein.at/de/besucherplaner/gondelreservierung
Cena bez karty: 41,50 EUR dospělí, 31 EUR děti
celoročně můžete navštívit Ledový palác
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- 3 min. pěšky od horní stanice lanovky na ledovec
- cena: 10 EUR dospělí, 5,50 EUR děti
Vyhlídková cesta "Dachsteinstrasse"
vyhlídková silnice (6 km) vede z centra Ramsau k úpatí
Dachsteinu
- po cestě se můžete kochat krásnými výhledy na
panoramata Dachsteinu
s kartou Sommercard nebo jízdenkou na lanovku na ledovec
průjezd zdarma

Lanovka Planai ve Schladmingu
jezdí od 21. 5. – 11. 10. 2021 od 9.00 do 17.00 hod.
s kartou Sommercard jedna jízda nahoru a dolů zdarma
- nahoře je lanové centrum pro děti a velké hřiště
- restaurace
- bike park pro horská kola
- malé horské jezero
- krásný výhled na okolní hory

Lanovka Reiteralm v Preuneggu
Jezdí od 28.6.-12.9.2021 denně od 8:45 do 17:00
s kartou Sommercard jedna jízda nahoru a dolů zdarma
- nahoře překrásné horské jezero
- restaurace s hřištěm pro děti
- začínají zde turistické cesty k několika horským jezerům

Koupaliště Haus im Ennstal
otevřeno poloviny května do začátku září dle počasí
- vyhřívaný bazén (26 °C), dětský bazének, skluzavka, louka
k ležení, hřiště na plážový volejbal
s kartou Sommercard vstup zdarma
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Lanovka Hochwurzen
-

lanovka je v provozu od 21. 5. do 11. 10. 2021, každý den jezdí od 8.30 do 17.00
lanovkou vyjedete zdarma s kartou Sommercard
nahoře je restaurace, dětské hřiště
doporučujeme jízdu dolů na čtyřkolce (vhodné i pro rodiny s dětmi)

http://www.mountain-gokart.at/

Zapůjčení tříkolky:
Cena s kartou Sommercard:
Cena bez karty:

18,-- EUR
28,50 EUR

Horolezecké výstupy "Via Ferratta" v Ramsau a Schladmingu

Na jižní straně nejvyššího vrcholu Štýrska, hory Dachstein a obce Ramsau se nachází
19 překrásných zajištěných cest (ferát) a stezek. Velké množství variací se všemi
stupni obtížnosti, od dětských ferát „Kali“, „Kalo“ a „Kala“ až po „Superferrata (AnnaJohann-Dachstein)“ s nejdelší zajištěnou cestou v Alpách, se tu najde pro každého to
pravé. Díky stezkám „Hias“, „Rosina“ a „Siega“ v idylické soutěsce Silberkarklamm
nabízí tento region také stezky v blízkosti údolí a zařazuje se tím do oblasti ferát
číslo 1 v Rakousku.
http://www.schladming-dachstein.at/cs/rekreacni-aktivity/leto/pesi-turistika/viaferrata
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Doporučujeme návštěvu Aqua-areny „Erlebnisbad Schladming“
www.erlebnisbad-schladming.at
Vstupné na 3 hod bez karty: dospělí 11 EUR, děti 6 EUR
S KARTOU SOMMERCARD VSTUP NA 3 HOD ZDARMA – jednou za dobu pobytu!!!
otevřeno v letní sezóně od 9.00 do 19.30, venkovní bazény jenom za pěkného počasí
-

bylinková sauna
finská sauna
parní lázeň
infračervená kabina
masážní sprchy
vyhřívané lavice
relaxační lehátka
velký bazén

Erlebnispark RITTISBERG v Ramsau
-

-

lanové centrum pro děti i dospělé - pro děti vstup s kartou Sommercard zdarma
lukostřelba
elektrická kola k zapůjčení
4-sedačková lanovka na Rittisberg - s kartou Sommercard vstup zdarma
lanovka je v provozu od 9.30 do 16.30:
od 22. 5. do 12. 9. 2020 ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
(dolů se dá jet na koloběžkách - za poplatek), nahoře na Rittisbergu restaurace a velké
dětské hřiště
bobová dráha Rittisberg, Flying Fox
pohádková cesta pro děti
pláž a koupaliště RAMSAU BEACH, trampolína, plážový volejbal….
restaurace
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Z Ramsau Beach je možno dojít po pohádkové cestě 1,5 km na horskou
boudu Rittistadl a zpátky jet na koloběžce:

Naučná stezka pro děti na Sattelbergu v Ramsau
-

naučná stezka pro děti s 15 zastaveními, na kterých děti sbírají razítka
za nasbíraná razítka dostanou děti malou odměnu v Infocentru v Ramsau
vycházka trvá cca 3 hodiny, po cestě děti uvidí historický mlýn, "lesní počítač",
výzkumnou stanici, dům na stromě, různá zvířátka atd.
v rámci stezky si mohou děti zkusit zdolat také 2 dětské ferraty „Kali“ a „Kala“ (je
nutno se nahlásit 1 den předem v turistické informační kanceláři v Ramsau (do 17 hodin)
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Vodopády Wilde Wasser v Rohromoos – Untertal:
Soutěskou Untertalbach – Klamm vede ze Schladmingu do Rohrmoos – Utertal
naučná stezka Wilde Wasser (12,5) km, která je zakončená výstupem na
vodopády na divoké řece „Alpinsteig Höll“ (1,5 km). Po cestě se nachází 14
zastavení s informacemi na téma „Voda, člověk, rostliny, zvířata a lidé“. Tento
výlet je částečně možno absolvovat i na kole, a to ze Schladmingu do Rohrmoosu
a z Rohrmoosu k vodopádům. Pod vodopády se dá dojet i autem, nachází se zde
několik parkovišť. Poslední úsek (výstup 1,5 km) se musí dojít pěšky. Není vhodný
pro rodiny s malými dětmi, kočárky a psy. Čeká Vás převýšení 155 m, 500 schodů
a 50 m dlouhý lanový most přes divokou řeku.
Cena parkování:
7 EUR / automobil
S kartou Sommercard Schladming Dachstein: ZDARMA

Doporučujeme občerstvení v restauraci Waldhäuselalm v Untertalu:
VÝBORNÉ SPECIALITY RAKOUSKÉ KUCHYNĚ
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Vodní svět "RVB Badeparadies" v Ramsau am Dachstein – pod skokanskými
můstky
Pro sezónu 2020 bylo koupalistě zcela nově rekonstruováno!
http://www.rvb.at/de/badespass.html
s kartou Sommercard vstup na 3 hod. zdarma!!!
K dispozici je také restaurace s občerstvením.
Otevřeno 19. 5. – 1. 11. 2021
denně od 9:00 do 20.00
Vstupné na 4 hodiny bez karty:
děti 7 EUR (bazén nebo sauna)

dospělí 12 EUR,

Bazény:
sportovní bazén 25 x 11 m
bazének pro děti se skluzavkou
whirlpool 12 x 10 m
podvodní masáže, masážní sprchy…..
odpočívárna 200 m2
venkovní zahrada se slunečníky
Saunový svět - 600 m2
Fitness 260 m2

Zámek a muzeum Trautenfels
otevřeno každodenně
od 10.00 do 17.00
-

muzeum přírodních a kulturních
zajímavostí
s kartou Sommercard vstup zdarma
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Zipline Stoderzinken – jedinečný zážitek!!
http://www.zipline.at/
Tato atrakce je zatím od roku 2013 jediná v celém Rakousku.
Mikrobus Vás vyveze do 1600 m. n.m. Odtud vede zipline dráha do údolí, kde je velké
lanové centrum.
První úsek je dlouhý 1.500 m a druhý úsek 1.000 m. Vedle sebe vedou 4 lana, na
kterých jsou zavěšeny „sedačky“. Při tomto adrenalinovém zážitku poletíte rychlostí
až 65 km/hodinu a budete
mít možnost si vychutnat pohled na přírodní krásy z jiné perspektivy.
Vhodné je sportovní oblečení, pevné boty, sluneční brýle, při chladnějším počasí je
vhodná větrovka. Minimální váha osoby je 30 kg a maximální váha je 125 kg.
Otevírací doba 2021:
Květen, červen od středy do neděle + ve svátek
1. 7. – 12. 9. každý den
Časy letů: 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00
Na místě je třeba být 30 min. předem. Je nejlepší si čas rezervovat online:
http://booking.zipline.at/
Ceny:
Dospělí a mládež 42,- EUR
Děti do 15 let 27,- EUR (dětem je jízda povolena od 8 let)
Cena včetně lanového centra:
Dospělí a mládež 63,- EUR
Děti do 15 let 44,- EUR (dětem je jízda povolena od 8 let)
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Jezero Steieriche Bodensee
K jezeru se dostanete po 4,5 km dlouhé silnici u Aichu přes Gössenberg, Petersburg a
Seewigtal. V letních měsících se zde platí mýtné. S kartou Schladming Dachstein je využití
silnice bez poplatku.
Z parkoviště si můžete udělat několik různě dlouhých a méně či více náročných vycházek:
- 20 minut pěšky k jezeru (vhodné i pro dětské kočárky)
- 1 hodina okolo jezera
- 2 hodiny okolo jezera + výstup k vodopádu
- 2 hodiny výstup k horské chatě Hans Wödl Hütte
- několik možností občerstvení

Klášter Admont
Benediktinský klášter v Admontu se pyšní největší klášterní knihovnou na světě. Kromě
historické knihovny je zde instalována výstava umění od středověku po současnost a
kunsthistorické muzeum. Expozici doplňují různé tématické výstavy a programy přednášek,
koncertů, ochutnávek vína atd.
Také exteriér kláštera s bylinkovou zahradou a vyhlídkou stojí za vidění.
Vstup s kartou Schladming Dachstein zdarma.
Otevřeno denně od 10.00 do 17.00. Prohlídky knihovny v 11.00 a ve 14.00.

ZMĚNA TERMÍNŮ A CEN VYHRAZENA!!!
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