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Informace léto, zima
(rady tipy na volný čas a výlety)

Kaprun, Tauern SPA:
- navštivte tyto lázně. Zejména venkovní bazény s teplou a slanou vodou, tobogány pro děti a lehátka
k odpočinku, návštěvu naplánujte na odpolední hodiny cca od 17-18 hod., doporučená doba 3 hod.
Výhled na osvětlený Kaprun a jeho sjezdovky z venkovních bazénů je krásný.
http://www.tauernspakaprun.com/de
Kaprun, soutěska Sigmund.Thun-Klamm:
- výlet, pěší tůra
- http://www.cestydoprirody.cz/clanky/246-sigmund-thun-klamm
Kaprun, Maiskogel:
- bobová dráha
- výlet, pěší tůra
- http://www.kaprun-zell-see-web.cz/clanky/maiskogel-pesi-tury-2-cast
Kaprun, Kitzsteinhorn:
- výlet, pěší tůra
- http://www.cestydoprirody.cz/pruvodce/pesi-turistika/129-vyhled-na-ledovec
výlet, pěší tůra
- http://www.cestydoprirody.cz/clanky/244-kitzsteinhorn
- výlet, pěší tůra
- http://www.cestydoprirody.cz/pruvodce/pesi-turistika/3-kitzsteinhorn-alpincenter-maiskogel-alexanderenzinger-weg
Kaprun, přehradní nádrž Mooserboden:
- výlet, pěší tůra
- http://www.cestydoprirody.cz/clanky/238-prehradni-nadrz-mooserboden-2036m
Kaprun, přehrada Weissee
- výlet, pěší tůra
- http://www.cestydoprirody.cz/clanky/240-prehrada-weissee
Zell am See:
- výlet, cyklo
- město se nachází 9 km od Kaprunu, zajímavá procházka podél jezera
- http://www.cestydoprirody.cz/pruvodce/cyklotrasy/4-na-kole-okolo-zeller-see
Zel lam See, Schmittenhohe:
- výlet, pěší tůra
- http://www.cestydoprirody.cz/pruvodce/pesi-turistika/142-schmittenhohe-maurerkogel
- výlet, pěší tůra (pro děti)
- http://www.cestydoprirody.cz/pruvodce/pesi-turistika/127-zazitkova-promenada-schmittenhohesonnkogel
Großglockner:
- výlet autem
- http://www.cestydoprirody.cz/clanky/82-grosglockner-hochalpenstrasse-sleva-na-mytnem-pro-clenyalpenvereinu-video
Národní park Hohe Tauern:
- výlet
- http://www.cestydoprirody.cz/clanky/313-narodni-park-hohe-tauern
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Lyžování:
nevyplatí se kupovat denní skipasy, doporučuji kupovat 3 a 6 denní, pak zde jsou výrazné slevy,
Skipasy můžete využívat na všech hlavních sjezdovkách Kitzsteinhorn, Schmittenhohe, Maiskogel
Sjezdovky:
- Kitzsteinhorn 3202 m – se nachází cca 6 km při výjezdu na hlavní komunikaci vlevo, velká parkoviště a
dvě lanovky vyvážející lyžaře na ledovec, ledovec je hodně skalnatý, ale výhled do okolní krajiny je
nádherný, více informací
http://www.kitzsteinhorn.at/en
- Schmittenhohe 2000m – se nachází směrem k Zell am See, nástupní stanice na parkovišti Areitbahn 1
nejblíže Kaprunu nebo TrassXpress, Schmittenhohebahn přímo v Zell am See. Dle mého názoru
nejkrásnější sjezdovky.
http://www.schmitten.at/de
- Maiskogel 1675m – se nachází přímo v Kaprunu u bobové dráhy, je vhodná pro děti, ale určitě si zde
zalyžují i dospělí.
http://www.maiskogel.at/de
- Sallbach, Hinterglemm 1998m - se nachází 15 km od Kaprunu, největší areál, který nazývají Ski-cirkus,
je však nutné si zakoupit skipas zvlášť
http://www.saalbach.com/en/

Důležité informace:
Nemocnice Zell am See, Paracelsusstraße 8 ……+43 6542 7770
http://www.kh-zellamsee.at
Doctor ( Dr.Berghold) Kaprun, Wilhelm Fazokas Strasse 21……+43 6547 7772
http://www.franzberghold.at
Lékárna, Sigmund Thun Strasse 22 – Neumair Supermarket…….. +43 6547 7772
Turistické info, Salzburger Platz 6, 5710 Kaprun…..+43 6547 8080

