
ALPINE LIVING 

KOUPALIŠTĚ

ATRAKCE

www.alpineliving.cz

Do telefonu si nainstalujte aplikaci MAPY.CZ

Letní karta SOMMERCARD Vám umožní zdarma navštívit více jak 100 turistických
cílů v regionu SCHLADMING-DACHSTEIN. Zdarma jsou poskytovány vstupy do
bazénů, koupališť, muzeí, či na lanovky. Se SOMMERCARD můžete také využívat
bezplatnou dopravy SKIBUSY mezi jednotlivými středisky v regionu.

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
včetně navigace



KOUPALIŠTĚ HAUS
Vyhřívané koupaliště, tobogán, stolní tenis a beach-volejbalové hřiště. Vzdálenost z apartmánů 400m, z centra obce 
podchodem pod hlavní cestou B320. V areálu je restaurace-bufet se zahrádkou.

hodnocení

PANORAMA BAD RÖBMINGG
Moderní designové koupaliště, 10min jízdy autem z apartmánů. Plavecký bazén, whirpooly, saunový svět, brouzdaliště, 
skokanská věž, vše s nádherným výhledem na vrchol STODERZINKEN. 

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ AICH
Přírodní koupaliště , z apartmánů pouze 5 min jízdy autem . Beach-volejbalové hřiště, tenisové antukové kurty,
stolní tenis, vodní trampolína, restaurace.
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hodnocení

hodnocení



LÁZNĚ SCHLADMING
Vnitřní a venkovní lázně, whirpooly, saunový svět, brouzdaliště, tobogány, skluzavky, fitness-studio, restaurace,
vše s nádherným výhledem na okolní hory.

hodnocení

RAMSAU BEACH
Přírodní koupaliště v RAMSAU, lanový park, vodní fotbal, beach-volejbalové hřiště, dětské hřiště, půjčovna Segway,
bobová dráha, lukostřelba, lanový park, FLYING LINE, restaurace.

THERME AMADÉ ALTENMARKT
Termální lázně, bazény se slanou i sladkou vodou, vnitřní a venkovní bazény, whirpooly, saunový svět, brouzdaliště,
tobogány, skluzavky, fitness-studio, vše s nádherným výhledem na okolní hory. www.thermeamade.at
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hodnocení

hodnocení



GO KART HOCHWURZEN
Zážitkový sjezd na tříkolkách z HOCHWURZENU (1850 m.n.m), délka 7 km, čas 25 min. Dvouokruhové hydraulické brzdy a 
nízké těžiště, zaručují vysokou stabilitu a bezpečnost při vysokých rychlostech. Vhodné jak pro dospělé, tak i pro děti.

obtížnost zážitek

HOPSILAND PLANAI
Zábava, dobrodružství a hry čekají na děti na vrcholu Planai ve Schladmingu. 1,5 km dlouhá stezka pro rodiny vezme vás
a vaše blízké k obřím skluzavkám, lezeckým věžím, houpačkám a do malého vodního světa. Na návštěvníky čeká několik
stanovišť: les Schafalm, kuličková dráha, sněhový zajíček, vodní svět, zlatá studna, horský svět, junior trail na kola.......
obtížnost zážitek

LANOVÝ PARK GROBMING

obtížnost zážitek
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Několik lanových tras vhodných pro děti od 3 let. Lanové trasy pro dospělé různých obtížností, stejně jako novinka
FLYING COSTER. V červenci a srpnu otevřeno Středa - Neděle 10:00 - 18:00 hod. 



ZIPLINE STODERZINKEN
Navštivte největší ZIP LINE v Alpách! Start v 1.600 m.n.m, cíl 900 m.n.m., rychlost 115 km/hod, délka 2,5km. Vhodné i
pro děti od 8 let (min. výška 130cm, min. váha 30 kg). V sezonu nutná rezervace přes web www.zipline.at

obtížnost zážítek

FLYLINE RITTISBERG
Vhodné pro celou rodinu, dospělí mohou vzít děti na svůj úvazek. 430m dlouhá dráha je bezpečnou zábavou v korunách
stromů.

obtížnost zážitek

RITTISBERG COASTER
Rychlost si ovládáte sami, délka 1300m, jednomístné nebo dvoumístné bezpečné saně. Vlastní lanovka Vás vyveze na 
start - bez ohledu na počasí. V případě deště jsou nainstalovány kryty, které chrání hosty před deštěm a větrem.

obtížnost zážitek
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ATRAKCE HAUSER KAIBLING
Několik atrakcí nabízí v letní sezoně hora HAUSER KAIBLING: vyjeďte lanovkou a vyberte si turistický okruh, naučnou
stezku, motokrosovou dráhu pro děti, zorbing na vodě nebo jen vychutnejte kulinářské speciality v krásných horských
chalupách a restauracích. DOPORUČUJEME !
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