
ALPINE LIVING 
CYKLOTURISTIKA, E-BIKE

www.alpineliving.cz

Do telefonu si nainstalujte aplikaci MAPY.CZ

Pokud se Vám nechce šlapat z údolí do kopců, využijte jednu ze
3 lanovek, která Vás i s kolem doveze do půlky, nebo až na úplný vrchol.
V létě jsou v provozu pro cyklisty tyto lanovky:
HAUSER KAIBLING                              PLANAI 1 a 2             PREUNEGG JET REITERALM

Doporučujeme stáhnout si OFF-LINE mapy Štýrska a Salcburska
(ne všude je v horách 100% signál.....)

1
2
3 Fotoaparátem v telefonu zaměřte QR kód, 

potvrďte, zobrazí se Vám mapa dané trasy
 přímo od apartmánů ALPINE LIVINGvčetně navigace



RAMSAU
délka 38,3 km, čas 3:30 hod, převýšení 956 m, nejvyšší bod 1.199 m.n.m , 75% asfalt, 25% šotolina
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB

AICH, PRUGGERN, OBLARN, GROBMING
délka 50,5 km, čas 5:30 hod, převýšení 862 m, nejvyšší bod 961 m.n.m , 75% asfalt, 25% šotolina
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB

BODENSEE
délka 44,1 km, čas 4:20 hod, převýšení 1326 m, nejvyšší bod 1366 m.n.m , 60% asfalt, 40% šotolina
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB
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SCHLADMING, WILDE WASSER
délka 37,5 km, čas 3:10 hod, převýšení 663 m, nejvyšší bod 1.087 m.n.m , 95% asfalt, 5% šotolina
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB ROAD

RAMSAU, RADSTADT, SCHLADMING
délka 61,5 km, čas 5:34 hod, převýšení 1177 m, nejvyšší bod 1205 m.n.m , 100% asfalt
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB

URSPRUNGALM, GIGLACHSEE
délka 61,6 km, čas 6:04 hod, převýšení 1730 m, nejvyšší bod 1971 m.n.m , 60% asfalt, 40% šotolina
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB

ROAD
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HAUSER KAIBLING
délka 22,6 km, čas 2:40 hod, převýšení 1107 m, nejvyšší bod 1.848 m.n.m , 80% asfalt, 20% šotolina
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB

DACHSTEIN, FILZMOOS
délka 57,9 km, čas 5:40 hod, převýšení 1535 m, nejvyšší bod 1658 m.n.m , 80% asfalt, 20% šotolina
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB

FORSTAU, FAGERALM

obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB
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délka 58,5 km, čas 5:15 hod, převýšení 1075 m, nejvyšší bod 1404 m.n.m , 70% asfalt, 30% šotolina



RODINNÝ OKRUH HAUS
délka 18,5 km, čas 1:30 hod, převýšení 331 m, nejvyšší bod 914 m.n.m , 90% asfalt, 10% šotolina
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB

RODINNÝ OKRUH PRUGGERN
délka 22,3 km, čas 1:40 hod, převýšení 315 m, nejvyšší bod 787 m.n.m , 80% asfalt, 20% šotolina
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB

RODINNÝ VÝLET SCHLADMING
délka 14 km, čas 1:00 hod, převýšení 177 m, nejvyšší bod 787 m.n.m , 100% asfalt
obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB

ROAD

ROAD

ROAD
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ALPINE LIVING 

BIKEPARK SCHLADMING
35 km trailových tratí všech obtížností, včetně juniorského trail parku. Všechny traťe jsou obsluhovány kabinkovou
lanovkou. Vedle stanice lanovky ve SCHLADMINGU je půjčovna sjezdových speciálů.

BIKEPARK REITERALM
15 km trailových tratí všech obtížností, velmi rozsáhlý JUNIOR TRAIL PARK. Obsluhováno lanovkou PREUNEGG JET,
kde je zázemí včetně servisu a půjčovny sjezdových speciálů.

ENNSKÁ CYKLOSTEZKA R7
Páteřní cyklostezka R7 v úseku RADSTADT-PICHL-SCHLADMING- -AICH-OBLARN-TRAUTENFELS (75km) HAUS
nabízí nenáročnou cyklistiku vhodnou pro rodiny s dětmi. Poznejte romantické údolí řeky ENNS, navštivte malebné 
vesničky a ochutnejte místni gastronomii. (úsek RADSTADT - TRAUTENFELS délka 75 km, převýšení 110 m,  asfalt 100%) 

obtížnost příroda doporučeno pro: E-BIKE MTB ROAD
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