Karta Stubai Card
S kartou "Stubai Card" můžete jednou zdarma navštívit různé přírodní
zajímavosti, lanovky, koupaliště atd. ve Stubaiském údolí v Tyrolsku.
Cena: 70 EUR / dospělí / 5 ze 7 dní
35 EUR / děti / 5 ze 7 dní (platí děti od 10 do 14 let)
Děti do 9,99 let jsou zdarma, pokud mají kartu rodiče.
Platnost karty: 29. 5. 2020 – 01. 11. 2020
Ve vybraných hotelech je karta Stubai Super Card v ceně pobytu!!!
viz. http://www.stubai.at/de/sommer/stubai-super-card
Stubai Card nabízí, v rámci své platnosti 5 ze 7 dnů pobytu, následující
služby:
Volná jízda Stubaiskou železnicí Fulpmes-Innsbruck-Fulpmes (kromě nostalgické jízdy
„Nostalgiefahrt“)
bazénu Neustift
koupaliště v Miederu

lanovkou Gletscherbahn na ledovec, 1 jízda nahoru a dolů denně (kromě
skipasů)
lanovkou Serlesbahnen: 1 jízda nahoru a dolů denně
horskou lanovou dráhou Schlick 2000: 1 jízda nahoru a dolů denně
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lanovkou Elferbahnen v Neustiftu: 1 jízda nahoru a dolů denně
Nově: Letní sáňkařská dráha v Miedersu 1 jízda za týden
Dále můžete využít zdarma místní autobusové dopravy mezi Mutterbergem a Innsbruckem.
Kartu Stubai Card dostanete od konce května do poloviny října 2020 v kancelářích
Tourismusverband Stubai Tirol v Neustiftu a Fulpmesu, rovněž i na stanici Elferlift v Neustiftu,
Serlesbahnen v Miedersu, u stanice Schlick 2000 ve Fulpmesu a u Stubai Gletscherbahn.
Bonusoví partneři, u kterých obdržíte s letní kartou slevu:


30% slevy ze vstupného do ledové jeskyně na Stubaiském ledovci



30 % sleva na prohlídku města Innsbruck autobusem „The Sightseer“



30% slevy z jízdného při využití Hüttentaxi z Neustiftu do salašnické vesničky
Oberiss



30% slevy ze vstupného do Parku dravých ptáků v Telfesu



30 % sleva na vstupenky do kina ve Fulpmesu



30% slevy na další jízdy na letní sáňkařské dráze v Miedersu pro majitele Stubai
Super Card



30% slevy ze vstupného na hřiště minigolfu ve Fulpmesu



30% slevy ze vstupného do Muzea jesliček ve Fulpmesu



30% slevy ze vstupného do stadionu Bergisel Innsbruck včetně využití šikmého
výtahu a výtahu ve
věži



30% slevy z ceny kombinované vstupenky do zemských muzeí v Innsbrucku:
Ferdinandeum, Zbrojnice (Zeughaus), Tyrolské muzeum lidového umění (Tiroler
Volkskunstmuseum), Dvorní kostel (Hofkirche), Muzeum DAS TIROL PANORAMA s
Císařským loveckým muzeem (Kaiserjägermuseum)



30 % na rafting v Stubaiském údolí



30 % sleva do nového Air-Parc ve vodním parku StuBay
Vodní park Stubay v Telfesu:
http://www.stubay.at/
- 1 x týdně vstup na 3 hodiny zdarma
- bazén, sauna, posilovna, tenisové kurty,
restaurace
- otevřeno každý den od 10.00 do 22.00
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