
2018 – RAKOUSKO – OBERTRAUN – pod DACHSTEINEM

PRO  ŽELEZNIČÁŘE
Rodinný penzion české majitelky se nachází cca 600 m od železniční zastávky: Obertraun-Dachsteinhöhlen.

Penzion nabízí ubytování v 2 - 4lůžkových pokojích.
Součástí  objektu  je  restaurace,  kde  se  podává
snídaně  a  večeře.  V restauraci  je  Wifi.  Můžeme
Vám  nabídnout  polopenzi,  snidaňový  bufet  a
večeři, o dvou nebo třech chodech, vždy jen jedno
menu.  Cena polopenze na osobu a den je 580 Kč.
Pro případné diety, rádi menu upravíme.

Dohromady  je  k dispozici  7  pokojů,  různých
kategorii.  Můžete  využít  i  malou  společenskou
místnost,  a  saunu,  sušárnu  na  boty  a  vlhké
oblečení. Venku je lyžárna a plnírna potápěčských
lahví, s místem na odkládání mokrých obleků. Kola
i motorky můžete zavřít do garáže. Zahrada okolo
domu  je  volně  přístupná,  a  pro  děti  je  zde
trampolína,  houpačka  i  lezecký  sloup.  Lamy  se

pasou v nedaleké ohradě, a vidíte na ně z balkonu. Můžete si sebou přivézt i Vašeho pejska. Na kola i turistiku se vyráží
od domu pěšky, v zimě je lepe využít vlastní dopravní prostředek, na nejbližší lanovku se tak dostanete za 5 minut. Do
stopy můžete vyjet rovnou na běžkách. K jezeru na travnatou pláž je to 10 minut pěší chůze, vstup je zdarma. Pro větší
skupiny můžeme nabídnout i ubytování v okolních privátech. Polopenzi mají pak všichni společně, u nás v restauraci.

Dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 1100 Kč/os./noc

Dvoulůžkový pokoj (sociální zařízení společné na chodbě) 990 Kč/os./noc

1 přistýlka do dvoulůžkového pokoje 500 Kč/os./noc

Čtyřlůžkový pokoj: 4 lůžková palanda, kuchyňský kout (sociální zařízení společné na chodbě) 

Cena : 2760 Kč /4 lůžkový pokoj/noc  ......... 690 Kč/os./noc

Cena polopenze na osobu a den je 580 Kč. Pouze snídaně 250 Kč. Pouze večeře 350 Kč     MINIMÁLNĚ objednáváme 3 noci.



DOPORUČENÝ INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM
1)  Lanovkou  z Obertraunu  k jeskyním  Dachsteinu  –  OBŘÍ  LEDOVÁ  JESKYNĚ  a  MAMUTÍ  JESKYNĚ.
Lanovkou z Obertraunu na vrchol KRIPPENSTEIN (2 100 m.n.m.)

2) HALLSTATT (vlakem a lodí) - návštěva jedné z nejatraktivnějších vesnic Rakouska (UNESCO)

4) BAD ISCHL (vlakem) – nejznámější lázeňské městečko Rakouska,
proslaveného návštěvou císařovny Sissi (Císařská vila, Císařské
termální lázně, Císařský park, letní dům Franze Lehára, prohlídka
solného dolu). Doporučuji relax v termálních lázních nedaleko
vlakového nádraží.

5)  GMUNDEN (vlakem) - město na břehu jezera Traunsee (zámek
Ort na ostrově jezera), plavby po jezeře, lanovkou na horu
Grüngberg

Solná komora je nejvyhlášenější rakouskou jezerní oblastí;  horské
štíty se vypínají nad ledovcovými údolími vyplněnými křišťálově
čistými jezery.
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