Karta Osttirol´s Glockner Dolomiten Card
S kartou "Osttirol´s Glockner Dolomiten Card" můžete 1x denně zdarma navštívit 23
různých přírodních a kulturních zajímavostí, lanovek, koupališť atd. v regionu Osttirol Východní Tyrolsko.
Cena: 68,00 EUR / dospělí / 7 dní
34,00 EUR / děti od 6 do 14 let/ 7 dní (2006-2014)
Platnost karty: 22. červen – 20. září 2020

S kartou můžete zdarma navštívit následující zajímavosti:
6 x lanovky (Hochpustertaler Bergbahnen Sillian, Bergbahnen St. Jakob, Kalser
Bergbahnen , Lienzer Bergbahnen Hochstein, Lienzer Bergbahnen Zettersfeld,
Golzentipp Obertilliach)
6 x koupaliště a bazény (Strandbad Tristachersee, Schwimbad Matrei, Freiezeitarena
Virgen, Schwimmbad Dölsach, Dolomitenbad Lienz, Aqua Fun Innichen)
kulturní zajímavosti (archeologické naleziště z římské doby Aguntum, letní výstava na
zámku Bruck, muzeum kočárů v Obertilliachu, historický selský dvůr Wurzerhof,
zahrada alpinek Vitalpinum, Muzeum železnice v Lienzu, od léta 2020 novinka hrad
Heinfels – od září 2020)
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soutěska s vodopády Galitzenklamm
park s divokou zvěří v Asslingu
letní bobová dráha v Asslingu
výstava o národním parku Hohe Tauern v Nationalparkhaus Matrei
Defferegger Heil und Thermalwasser v St. Jakobu (zdravotní koupele + produkty
z minerální vody)

K návštěvě doporučujeme:
Zámek Bruck

Zámek byl přestaven z původního gotického hradu, který vznikl ve 13. století. Na
zámku je k vidění expozice o historii, umění a přírodě a také výstava děl
rakouského malíře Albina Egger-Lienze
Otevřeno:
Vstupné:

5. 7. – 26. 10. 2020
ST – NE 10.00 – 16.00
dospělí 8,50 EUR, děti 2,50 EUR
s kartou Osttirol Card zdarma

Archeologické naleziště Aguntum v Dölsachu
Na místě, kde byly objeveny pozůstatky starořímského města, bylo v roce 2005
otevřeno muzeum. Najdete zde muzeum s exponáty z doby před 2000 l. a také
venkovní expozici (pozůstatky starořímských lázní, opevnění, základy budov…).
Celý komplex si můžete prohlédnout z vyhlídkové věže.
Otevřeno:

2. 6. – 13. 9. 2020 9.30 – 16.00

Vstupné:

dospělí 8,50 EUR, děti od 6-ti let 4,-- EUR
s kartou Osttirol Card zdarma

Cestovní kancelář Traveller s.r.o., Hradešínská 52, 101 00 Praha 10, IČO: 00676942
Tel.: 602 515 738, www.traveler.cz E-mail: info@traveler.cz

Lanové dráhy
Obertilliacher Bergbahnen
- výchozí bod pro túry do oblastí Obertilliach, Dorfberg - Kartitsch a
Lesachtal
Otevřeno:

od poloviny června do konce září (přesný termín ještě není znám)

Jízdné:

dospělí 14,00 EUR, děti od 6-ti let 7,00 EUR (jízda nahoru a dolů)
s kartou Osttirol Card zdarma

Lanovky Hochpustertal
- výchozí bod pro túry ke třem jezerům a do údolí Thurntal
Otevřeno:

od 18. 7. do 2. 9. 2020 9.00 – 11.45 a 13.00 16.00 kromě pondělí a úterý

Jízdné:

dospělí 27,-- EUR, děti od 6-ti let 13,50 EUR (jízda nahoru a dolů 2 sekce)
s kartou Osttirol Card zdarma

Lanovky St. Jakob
- výchozí bod pro túry na Leppleskofel (2.811 m. n. m.) a Degenhorn (2.46 m.
n.m.)
Otevřeno:

od 18. 7. do 11. 9. 2020 9.00 – 11.45 a 13.00 16.00 kromě pondělí

Jízdné:

dospělí 27,-- EUR, děti od 6-ti let 13,50 EUR (jízda nahoru a dolů 2 sekce)
s kartou Osttirol Card zdarma

Lanovky Kals a Matrei
- výchozí body pro túry po turistické trase "Europa-Panoramaweg
Matrei/Kals"
Otevřeno:

od 22. 6. do 20. 9. 2020 od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.30
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každý den kromě pondělí (při špatném počastí lanovka nejezdí), v letní
sezóně 2020 bude v provozu pouze lanovka v Kalsu, lanovka v Matrei nikoliv
Jízdné:

dospělí 27,00 EUR, děti od 6-ti let 13,5 EUR (jízda nahoru a dolů 2 sekce)
s kartou Osttirol Card zdarma

Lanovka Lienz - Hochstein
- výchozí bod pro výlety na Zettersfeld a Hochstein
Otevřeno:

18. 6. – 13. 9. 2020 9.00 – 17.00

Jízdné:
dospělí 27 EUR, děti od 6-ti let 13,50 EUR (jízda
nahoru a dolů 2 sekce)
s kartou Osttirol Card zdarma
Lanovkou Hochstein se dá vyjet zdarma nahoru s letní kartou a dolů sjet po bobové
dráze Ostirodler 2,7 km (za poplatek).
Od 29. 5. – 26. 10. 2020 každodenní provoz.
Cena 1 jízda:
10,00 EUR dospělí
9,00 EUR děti 2002-2014
5,30 EUR děti 2015-2017
Neplatí karta Osttirol.

Lanovka Lienz – Zettersfeld
- kabinková lanovka z centra Zettersfeldu
Otevřeno: 20. 6. – 20. 9. 2020
Každý den od 9:00 do 16:45.
s kartou Osttirol Card zdarma

Lanovka Lienz Steinermandl
-čtyřsedačková lanovka
Otevřeno: 20. 6. – 27. 9. 2020
Každý den od 9:00 do 16:45.
s kartou Osttirol Card zdarma
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Koupaliště (s kartou Osttirol Card vstup na všechna koupaliště zdarma)
Koupaliště Tristachersee
-

přírodní koupaliště, velká louka, pláž, občerstvení, hřiště na
plážový volejbal, věž na skákání

Otevřeno:

Od května do začátku září od 9.00 do 19.00
V hlavní sezóně otevřeno až do 20.00.

Koupaliště Matrei
-

solárně vyhřívaný bazén, bazén pro děti se skluzavkou, brouzdaliště, velká louka,
občerstvení, hřiště, stolní tenis….

Otevřeno:

od konce května do konce srpna od 9.00 do 19.00

Koupaliště Freizeitarena Virgen
-

solárně vyhřívaný bazén se skluzavkou dlouhou 45 m, trampolína, dětský bazének,
louka, plážový volejbal, tenisové kurty, občerstvení

Otevřeno:

od konce května do konce srpna

Koupaliště Dölsach
-

idylická poloha, vyhřívaný bazén, louka, hřiště s prolézačkami, plážový volejbal,
restaurace

Otevřeno:

od konce června do 6. 9. 2020 od 9.30 do 19.00,

Koupaliště Dolomitenbad Lienz
-

velký vyhřívaný bazén, bazén
pro děti, hřiště, skluzavka,
plážový volejbal, vnitřní bazén,
sauna, restaurace

Otevřeno:

od konce května do začátku září od 9.00 do 19.00
(v červnu a v září pouze do 18.00)
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Letní bobová dráha v Asslingu
-

bobová dráha v Asslingu je dlouhá 360 m
s převýšením 100 m
krásný výhled na okolní panorama

Vstupné: 1 jízda dospělí 5,30 EUR
1 jízda děti 4,30 EUR
s kartou Osttirol Card zdarma
Otevřeno: červenec a srpen 11.00 -17.00
červen a září 11.00 - 17.00 o víkendu,
13.00 - 17.00 ve všední den
květen a říjen ve všední den zavřeno

Vyhlídková stezka soutěskou Galitzenklamm
-

stezka po dřevěných lávkách soutěskou Galitzenklamm, kterou teče divoká řeka

Vstupné: dospělí 5,-- EUR, děti 4,-- EUR
s kartou Osttirol Card zdarma
Otevřeno: květen - říjen 10.00 - 17.00
červen - červenec 9.00 - 18.00

Park s divokou zvěří v Asslingu
-

procházka trvá cca 1,5 hodiny
uvidíte jeleny, rysy, mývaly, sovy, bizony a
mnoho dalších zvířat
v areálu je restaurace, hřiště pro děti a
dětský vláček

Vstupné: dospělí 10,50 EUR, děti 5,50 EUR
s kartou Osttirol Card zdarma
Otevřeno: 20. 4. – 30. 9. 2019

9.00 - 18.00

ZMĚNA TERMÍNŮ A CEN VYHRAZENA!!!
V souvislosti s Corona virem může dojít ještě k různým změnám!!!
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MATREI - OSTTIROL CARD - NÁVRH PROGRAMU S LETNÍ KARTOU
1

Pěšky z hotelu přes historické centrum města Matrei k lanovkám Matreier Goldried
Bergbahnen – jízda lanovkou zdarma s letní kartou
Ve výšce 2.200 m n.m. na Vás čeká panoramatická cesta (lehká obtížnost) po vrstevnici. Možnost
občerstvení a relaxace v ADLER LOUNGE: terasa a restaurace ve 2.600 m n.m., kulinářský

zážitek! Po cestě uvidítě přes 60 „třítisícovek“-!!!
2

3

4

5

6

Celodenní výlet do Lienzu
Návštěva zámku BRUCK- vstupné s letní kartou zdarma
Jízda lanovkou Lienzer Bergbahnen - jízda lanovkou zdarma s letní kartou
Přímo u lanovky se nachází malá dětská ZOO s vodními hrátkami, lanové centrum
(za poplatek) a bobová dráha OSTTIRODEL, dlouhá 2,7 km – patří k nejdelším svého druhu
v Evropě. (za poplatek)
Možnost různých túr dle obtížnosti – na Zettersfeld a Hochstein po cestě typické salaše
s občerstvením. Procházka historickým centrem města s italským šarmem.
Autem ráno odjezd do nedalekého Defereggenského údolí, kde se nachází městečko St. Veit
(historický kostelík a starý vodní mlýn) a St. Jakob, odkud
vede lanovka Bergbahnen St. Jakob I.DEF. - jízda lanovkou zdarma s letní kartou.
Vyjedete do výše 2.400 m n.m. a můžete podniknout lehké či těžší túry (Grosser Leppleskofel 2.811
m nebo Degenhorn 2.946 m). Občerstvení v typické salaši.
Odjezd autem směr Itálie – údolí Hochpustertal
Navštívíte historické městečko SILLIAN, které bylo založeno v 11. století a leží nedaleko hranice
s Itálii. Možnost nákupů, občerstvení.
Lanovkou Hochpustertaler Bergbahn vyjedete do výšky 2.100 m n.m.
jízda lanovkou zdarma s letní kartou , zde se nachází oblast vhodná hlavně pro rodiny s dětmi,
lehké procházky ke 3 jezerům a krásný výhled na Dolomity.
Dětský park s přírodními atrakcemi (klouzačky, houpačky, prolézačky) .
Historický , památkově chráněný statek s mlýnem „Wurzerhof“,
300 let starý skanzen ukáže museum řemesel: kovářství, udírnu, pilu.
Vstup s letní kartou zdarma
Autem do Asslingu
Navštívíte svět místní fauny a flóry v „divokém parku“ WILDPARK ASLING.
1,5 hodinová procházka parkem Vám ukáže místní faunu: jeleny, medvědy mývaly, sviště, osly,
sovy, kozorožce, rysy, zubry a mnoho dalších….Modelová mini-železnice a dětské hřiště potěší
děti. K dispozici výborná restaurace.
Vstupné s letní kartou zdarma
Vedle areálu divokého parku se nachází bobová dráha Sommerrodelbahn Assling.
Můžete si vychutnat 360 m dlouhou trasu s převýšením 100 m.
1 jízda na bobové dráze s letní kartou zdarma
Autem k soutěsce Galitzenklamm, kde se nachází mnoho zajímavého:
vodní cesta soutěskou, vodní hřiště pro děti, lanové centrum, kamenný mlýn,
horské feraty. -Vstup do soutěsky s letní kartou zdarma vč. zapůjčení helmy
Lanové centrum pro děti i dospělé (různá obtížnost) za příplatek.
Odpoledne návštěva římského města AGUNTUM – toto muzeum nabízí na ploše 1250 m2
zajímavé pohledy do života a kultury jediného města starých Římanů v Tyrolsku. Virtuální
prezentace, exponáty, vykopávky, původní mramorová lázeň,
film, rozhledna … to vše stojí za vidění!
Vstupné s letní kartou zdarma
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