
Zima v Horním Rakousku 
TOP regiony blízko ČR 
pro vyznavače aktivní 

zimní dovolené
V horských oblastech Horního Rakouska najdete v zimě mnoho 

jedinečných míst pro splnění svých snů a přání – sněžnice, běžky, 
sjezdové lyžování, skitouring, zimní výstupy na vyhlídkové vrcholy, 

jízda na koních v zimě i aktivní dovolená pro rodiny s dětmi. 
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tivní dovolenou rodin s dětmi. Navštívit mů-
žete Hochficht v oblasti Böhmerwald, Wur-
zeralm v regionu Pyhrn-Priel nebo Kasberg 
či Feuerkogel v oblasti Salzkammergut 
(Solná komora). Lyžařská oblast Dachstein 
West v Solné komoře nabízí rodinnou zá-
bavu s náročnými sjezdovkami. Sportovně 
zaměření lyžaři mohou vyzkoušet sjezdovky 
světového poháru v Hinterstoderu, vyzna-
vači freeridu pak zcela jistě nevynecha-
jí návštěvu arény Freesports Arena pod 
Dachsteinem na svazích Krippensteinu.

Zimní krajina Horního Rakouska je pro 
návštěvníky a vyznavače aktivní dovo-
lené z Česka velmi blízká oblast. Z Pra-
hy do Horního Rakouska a do nejbliž-
ších středisek tohoto regionu trvá jízda 
autem obvykle jen tři hodiny. Ze široké 
palety zimních nabídek cenově výhod-
ného a příjemného ubytování si každý 
snadno vybere dle svých představ 
i možností. Několik konkrétních tipů při-
nášíme i na následujících stránkách.
Celá oblast je vhodná především pro ak-

Horní Rakousko 
je opravdu blízko!

Informace a kontakty:
Oberösterreich Tourismus Information
Freistädter Straße 119, A-4041 Linz
Tel.: +43 732 221022
E-Mail: info@hornirakousko.at
www.hornirakousko.cz
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dinné neděle“ nabízející zábavu pro 
děti a mládež – k oblíbeným aktivi-
tám patří snowtubing a jízda na sněž-
ném skútru. Atrakcí je i samotná jízda 
nejrychlejší zubačkou v Evropě, která 
vede na náhorní plošinu Wurzeralmu. 

Hinterstoder – carving na 
sjezdovkách světového poháru
Středisko Hinterstoder nadchne i ty 
nejnáročnější sjezdaře vyžadující str-
mé a perfektně upravené svahy. 
Sjezdovka světové hvězdy Hannese 
Trinkla či Inferno se sklonem až 
70 % vyplavují adrenalin už jen při je-
jich vyslovení, natož když se jimi člo-
věk spustí a nechá působit gravitaci! 
Do provozu zde byla uvedena i prv-
ní desetisedačková lanovka v Horním 
Rakousku. Pro odvážlivce nechybí 
dráha s terénními vlnami a klopenými 
zatáčkami nebo závodní sjezdovka 
s měřením času. Pro lyžaře, kteří se 
rádi kochají krajinou, jsou připrave-
né panoramatické sjezdovky s pa-
rádními výhledy na vápencové obry 
Großer Priel, Kleiner Priel, Spitzmauer 
a další vrcholy. O skvělé podmínky za 

každého počasí se tu stará ta nejmo-
dernější technika včetně sněžných 
děl, která dokáží pokrýt 90 % rozlohy 
všech sjezdových tratí. K nezapome-
nutelným zážitkům přispívají i četné 
horské chaty proslulé svou pohostin-
ností a špičkovou kuchyní. 

www.pyhrn-priel.net

Středisko mimo jiné proslavené i svě-
tovým pohárem v alpském lyžová-
ní najdeme na jihu Horního Rakous-
ka. Velmi dobrá dostupnost z České 
republiky, koncentrace vysokých vr-
cholů, hustá síť sjezdovek a milá ob-
sluha na horských chatách jsou 
největšími lákadly alpské oblasti Py-
hrn-Priel.

Wurzeralm u Spittal am Pyrhn – 
ideální cíl pro rodiny
Snadno a rychle dostupné středisko 
nadchne všechny napříč generace-
mi. Najdete v něm od pohádkových 
dětských sjezdovek, přes upravované 
sjezdovky pro náročné sjezdaře až po 
dlouhé zasněžené pláně, nad který-
mi zaplesá srdce freeriderovo. Velké 
popularitě se těší Gammeringabfahrt 
představující 4,5 km dlouhý sjezd na 
slunečném svahu. Než carveři zatnou 
své ostré nabroušené hrany, mohou si 
z vrcholu Frauenkar (1870 m) vychut-
nat ojedinělý výhled na okolní dvou-
tisícovky. Rodinným dovoleným jsou 
přizpůsobené i nejrůznější pravidelné 
programy, jakými jsou například „ro-

Zimní království 
Pyhrn-Priel
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Příjezd: velmi dobrá dostupnost po 
dálnici A9 přes Linz (z Prahy cca 4 h)
celková délka sjezdových tratí 
– Wurzeralm: 22 km, Hinterstoder: 40 km
zajímavosti – Wurzeralm: nejrychlejší 
zubačka v Evropě, nedělní programy 
pro rodiny
zajímavosti – Hinterstoder: sjezdovka 
Hannes-Trinkl-Weltcup, sjezdovka 
s klesáním až 70 %
V obou areálech platí slevová karta 
„Schneemannkarte“ za 3 € / den 
(děti do 10 let za doprovodu jedné 
dospělé osoby).
Kontakt: Hinterstoder-Wurzeralm 
Bergbahnen, www.hiwu.at
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pen). Na programu běžkařských výle-
tů jsou tak relaxační projížďky hluboký-
mi údolími a lesy, stejně tak výjezdy do 
vyšších poloh s nezapomenutelnými 
výhledy. Stopy jsou upraveny jak pro 
klasiku, tak pro volný styl. Velmi oblíbe-

nou disciplínou se i mezi turisty stává 
biatlon. Začít s tímto krásným sportem 
mohou i úplní začátečníci v centru 
klasického lyžování "Kompetenzzent-
rum für den nordischen Wintersport" - 
Centrum severských lyžařských sportů.

Oblast Sportarena Pyhrn-Priel disponu-
je celkem 120 kilometry upravených 
běžeckých tratí, které běžkaře zave-
dou ve čtyřech výškových úrovních 
idylickou krajinou Národního parku 
Vápencové Alpy (Nationalpark Kalkal-

Ve stopě
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Podrobné informace v českém jazyce 
na: www.biathlonzentrum.at

je zázemí s restaurací, šatnami a WC. 
Díky své poloze a arzenálu sněžných 
děl disponuje aréna v  Rosenau těmi 
nejlepšími podmínkami nejen v Hor-
ním Rakousku. 

Zadržet dech, vystřelit, umět ze se-
be dostat co nejvíc a při tom udr-
žet dobrou techniku běhu... Biatlon je 
komplexní sport s blahodárným účin-
kem na vaše tělo i mysl. Už dávno ne-
ní určen pouze pro úzkou skupinu li-
dí, která ho provozuje profesionálně. 
Pro širokou veřejnost i zkušené zájem-
ce slouží speciální aréna „Langlauf- 
und Biathlonarena“ v Rosenau am 
Hengstpass. Toto centrum postavené 
v úchvatné krajině národního parku  
Nationalpark Kalkalpen je proslavené 
celou řadou významných mezinárod-
ních závodů.

Přítomnost profesionálních týmů, re-
prezentací a tréninkových skupin si 
žádá tu nejvyšší úroveň úpravy bě-
žeckých stop. Celkem jich je zde pre-
parováno 25 kilometrů pro oba styly. 
Biatlonový okruh je vybaven celkem 
26 střeleckými posty. Samozřejmostí 

S puškou na zádech
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V regionu Pyhrn-Priel a Národního par-
ku Nationalpark Kalkalpen zaplesá 
srdce skialpinistovo nad doslova mo-
řem cílů a tras. Nejvíce jich ukrývají di-
voká pohoří Totes Gebirge a Sengsen-
gebirge. Právě zde si každý dokáže 
vybrat tu svou správnou trasu končící 
na vrcholu, kde si bude moci vychut-
nat tichou kulisu horské přírody, aniž 
by ho rušily davy lidí. Pokud už pře-
ci jen skialpové stopy protínají sjezdo-
vé tratě, tak například lyžařské středis-
ko Wurzeralm disponuje odděleným 
výstupovým koridorem určeným pro 
skialpinisty.
K velmi oblíbeným trasám patří napří-
klad okružní túra okolo Wurzeralmu s 
výstupem na Rote Wand (1872 m). 
Dalšími skialpovými klasikami jsou vý-
stupy na vrcholy Angerkogel (2114 m)  
Kühfeld (1926 m), Lahnerkogel  
(1854 m), Stubwieswipfel (1786 m)  
a Schwarzeck (1537 m).

Skialpové dobrodružství
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sněžnicích za doprovodu rangera ná-
rodního parku. Velmi oblíbeným cílem 
zimních pěších výstupů je chata Bo-
sruckhütte, k níž se vychází přímo ze 
Spital am Pyhrn, a také statky Polster-
gut a Dietlgut. Cesta k nim vede z Hin-
terstoderu. V tomto zimním středisku 
se také pro krátkou rodinnou procház-

ku nabízí Kneipova promenáda. 
Stále oblíbenější součástí zimních do-
volených je také sáňkování. Využít 
lze hned čtyř přírodních sáňkařských 
drah ve Spital am Pyhrn, Rosenau am 
Hengstpass, Edlbachu a Hinterstode-
ru. Dráhy ve dvou posledně jmenova-
ných střediskách jsou osvětlené.

Krásy národního parku, kterým vévo-
dí masivní vápencové stěny, lze obje-
vovat i pěšky, bez použití lyží. Dle pod-
mínek a trasy je pak vhodné případně 
použít sněžnice. V oblasti Pyhrn-Priel 
je vyznačeno celkem 100 km zimních 
tras. Spojení zimní turistiky s poznáním 
přírodních zajímavostí nabízí túry na 

Zimní turistika 
a další radovánky



Motto konceptu hotelů Explorer je „jed-
noduše a trendy“. Již sedmý objekt té-
to sítě byl otevřen v Hinterstoderu přímo 
na začátku letošní sezóny (8. prosince 
2017). Budovy jsou vybaveny veškerým 
potřebným zázemím pro lyžaře a snow-
boardy včetně dílny na přípravu jejich 
„prkýnek“a testovacího centra. Hotel 
Explorer v Hinterstoderu stojí přímo  
u dolní stanice lanovky „Höss-Berg-

bahn“ vedoucí do nádherné krajiny po-
hoří Totes Gebirge. S cenami od 39,80 € 
za noc se tak jedná nejen o velmi atrak-
tivní ubytování za přátelskou cenu.

Maximální pohodlí za rozumnou cenu
Hotely Explorer jsou vůbec prvními cer-
tifikovanými skutečně pasivními hotely 
v Evropě. Mají i řadu designových prv-
ků, jako je například panoramatické 

okno s výhledem na vrcholy. Samozřej-
mostí je i několik druhů saun, pára, fit-
ness či relaxační místnost. Moderní  
vybavení hotelu obsahuje například  
i informační dotykové displeje, kde si 
návštěvníci mohou zjišťovat informace 
o počasí, aktuálních programech, situ-
acích na sjezdovkách atd.

Explorer Hotel 
Hinterstoder

Nabídka pobytu ski bonus se slevou 10 %:
- 3–6 nocí za osobu v designovém pokoji
- bohatý snídaňový bufet
- wellness (sauna, pára, fitness)
- zapůjčení vybavení
-WLAN
3 noci: od 107 € / osoba
Více na: www.explorer-hotels.com

8
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ciální masáže s využitím horských bylin 
nebo také senné zábaly. Rodina Knie-
wasser, která hotel vlastní, je také pro-
slulá vynikající kuchyní. I ti největší gur-
máni si zde přijdou na své. Aby hostům 
chutnalo, organizují pro ně pěší výlety 
a také túry na sněžnicích. 

Hosté, kteří si po sportu potrpí na per-
fektní relaxaci, ocení čtyřhvězdičko-
vý hotel Relax & Wanderhotel Poppen-
gut stojící rovněž v Hinterstoderu. Tento 
hotel nabízí parádní wellness včetně 
venkovního a vnitřního bazénu, několi-
ka druhů saun. Na programu jsou i spe-

Relax & Wanderhotel 
Poppengut****

Čtyřdenní pobyt „Snow & Fun“:
4 noci s plnou penzí - od 305 € / osoba
více na: www.poppengut.at

9
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S jedním skipasem je možné lyžovat ve 
dvou moderních areálech – Hinterstode-
ru a Wurzeralmu, které dohromady na-
bízejí celkem 62 kilometrů sjezdovek. Pro 
děti jsou připraveny Sunny Kids Parks, pro 
zdatné lyžaře sjezdovka světového po-
háru a pro freeridery řada volných teré-
nů. S jednou permanentkou se otevírají 
velké možnosti pro celou rodinu. Děti do 
10 let v doprovodu dospělé osoby mají 
celodenní skipas za 3 €. 

Výhody pro vás:
• rychlý příjezd z ČR
• krátké čekací doby u lanovek
• nádherná panoramata
• jistota sněhu
• špičkové služby a nabídky balíčků

Více na: www.topof.at

TOP of Pyhrn-Priel 
Bezkonkurenční dovolená

Kontakt – turistické informační centrum:
Tourismusverband Pyhrn-Priel
Hauptstraße 28
4580 Windischgarsten
tel.: +43 (0) 7562 5266-99
info@pyhrn-priel.net
www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/cz
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TOP of Pyhrn-Priel 
Bezkonkurenční dovolená Velmi bohatě vybavený hotel (infra-

kabina, 2x sauna, stolní tenis, stolní fot-
bal, oddělené sprchy a WC, balkony, 
Wifi v restauraci) připravil na období 
7.–28. ledna a od 11. března do konce 
sezóny 2018 speciální nabídku:

7 nocí s polopenzí 
+ skipas na 6 dní ..................... 505 € / os.
4 noci s polopenzí 
+ skipas na 3 dny .................... 296 € / os.
3 noci s polopenzí 
+ skipas na 3 dny .................... 248 € / os.
3 noci s polopenzí 
+ skipas na 2 dny .................... 216 € / os.

Hotel Huttersberg ***

Kontakt – hotel:
Hotel Huttersberg***
Edlbach 11
A-4580  Windischgarsten
tel.: +43 (0) 7562 7462 
huttersberg@aon.at
www.huttersberg.at



 

rá leží na „dalekém severu“ Horního Ra-
kouska. Je tedy zcela logické poznávat 
rozlehlost této „žulové“ vysočiny ze „se-
verské“ perspektivy. Celá oblast je pro 
běh na lyžích téměř dokonalá. Kopco-
vitý ráz krajiny dává sportovcům pořád-

Jen nedaleko od českých hranic se oteví-
rá zimní krajina divů. V oblasti Mühlviertel 
je možné najít mnoho krásných míst k vý-
letům i k aktivní dovolené. Pěšky lze v zi-
mě po zasněžených turistických stezkách, 
které jsou vedeny mírnými kopci a čas-
to velmi hlubokými lesy, objevit a navštívit 
mnoho překrásných míst a lokalit. 

Túry na sněžnicích
Dřívější prostředek lovců pro pohyb ve 
sněhu je v této oblasti velmi vyhledáva-
ná zimní aktivita, která se těší stále vět-
ší oblibě. Chodit na sněžnicích dokáže 
každý, mladý i starý, více či méně spor-
tovně založený, nejsou totiž nutné té-
měř žádné zkušenosti. Stačí jen připnout 
sněžnice a vyrazit s holemi do bělostné 
zimní krajiny. Řada hotelů, ubytovatelů 
a obcí nabízí půjčování sněžnic.
Nemáte-li strach z výstupů po expono-
vaných svazích a úbočích na vrcholy 
Dreisesselberg nebo Bärenstein, může-
te si na sněžnicích vychutnat nezapo-
menutelné panoramatické výhledy na 
krásné oblasti tří sousedních zemí. Pohle-

dy na rakousko-německo-české trojmezí 
z těchto vrcholků jsou za dobrého poča-
sí překrásné.

Eldorádo pro běžkaře
Mühlviertel je kopcovitá vysočina, kte-

Mühlviertel

12
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ně zabrat náročným stoupáním. Ale jen 
proto, aby je záhy odměnil pohodový-
mi sjezdy s větrem o závod. I když stopa 
často vede zasmušilým starým zimním 
lesem, otevírají se pravidelně fascinují-
cí výhledy na okolní krajinu. Oči si přitom 
vychutnávají zasněžené kopce, které 
se táhnou od obzoru k obzoru, a přitom 
lze v dálce na jihu rozeznávat vrcholky 
Alp. To jsou okamžiky, na které se neza-
pomíná.
Výspou běžkařského sportu v Mühl-
viertelu je středisko Nordische Zentrum 
Böhmerwald. Po horských hřbetech na 
hranici tří zemí – Rakouska – Němec-
ka – Česka – vede více než 80 kilomet-
rů udržovaných běžkařských tras. V běž-
kařských kurzech můžete vypilovat svoji 
techniku k dokonalosti. Hravá stopa 
„Spi-Lo“ přibližuje severskou sportovní 
disciplínu běžkařskému dorostu.
Ale i na jiných místech Mühlviertelu vás 
dovedou upravené běžkařské trasy 
k těm nejkrásnějším výhledům. V měs-
tečku Bad Leonfelden nabízí lyžařské 
centrum Sternstein pravé eldorádo pro 
běžkaře i sjezdaře. Aktivwelt Freiwald 
a Wintersportarena Liebenau jsou cen-
tra běžkařského sportu v regionu. Regi-
on Freistadt shrnul svoji síť běžkařských 
tras do přehledného průvodce. Celkem 
se totiž jedná o téměř 220 kilometrů zim-
ního sportovního vyžití. V Bad Zell a okolí 

najdete zhruba 30 kilometrů upravených 
běžkařských tras. Od okruhu po rovině, 
který je ideální pro začátečníky Mühl-
viertler Alm, až po náročné trasy vyso-
činou. Mühlviertel svoje běžkaře zkrátka 
podporuje a často i bohatě odměňuje.

www.lideahory.czwww.lideahory.cz

Hotel vyšší kategorie se saunou, bazénem a fitness v jedinečném středisku v jižní části 
Mühlvietelu nabízí zajímavé třídenní pobyty (dvě přenocování), součástí programu je 
zimní túra po okruhu Johannesweg.
Cena s polopenzí ve dvoulůžkovém pokoji je 249 €, v jednolůžkovém pokoji pak 279 €.
Rezervace na www.lebensquell-badzell.at.

Nabídka paušálních pobytů v Bad Zell, hotel Lebenquell****

www.muehlviertel.at/zimniaktivity 
www.muehlviertel.at/bezky 



V oblasti Böhmerwald, na hranici tří zemí 
– Rakouska, České republiky a Němec-
ka – dosahují vrcholky až do výšky 1300 
metrů. Pro lyžování a snowboardování 
jsou to tedy již opravdové hory. Velkým 
centrem je zde Hochficht. Lyžařské stře-
disko Skiarena na Hochfichtu s dětským 
parkem, rodinnou restaurací a lyžařskou 
školou je v pravém slova smyslu ideální 
vstupní branou do světa zimních sportů. 
Hochficht je vyhlášen nočním lyžováním 
– při umělém osvětlení lze lyžovat na té-
měř všech místních tratích.
Jiným lyžařským střediskem je zde Stern-
stein u Bad Leonfeldenu. Na Sternsteinu 
je zvlášť dobře postaráno o začátečníky 
i děti, které zde mají k dispozici nejdelší 
pojízdný koberec v Horním Rakousku 
a veselé postavičky pro děti.  
K nabídce patří i možnost zapůjčení ly-
žařské výstroje a lyžařská škola.
Kromě Hochfichtu a Sternsteinu je ta-
dy celá řada malých a milých lyžař-
ských středisek, která využívají nadmoř-
skou výšku Mühlviertelu. Všechna mají 
jednu společnou výhodu. Díky mírným 

horským hřbetům žulové vysočiny jsou 
ideálními středisky zimních sportů právě 
pro rodiny. A leží většinou v severní čás-
ti regionu, nedaleko hranice s Českou 
republikou. Platí to třeba pro Familien-
skilift Afiesl, který se nachází v bezpro-
střední blízkosti hotelů v oblasti TraumA-
rena. K horám s nejdelší tradicí zimních 
sportů patří například Viehberg blízko 
Freistadtu. Také Skilift Freistadt je klasic-
kým místním poskytovatelem služeb pro 
milovníky zimních sportů. V St. Georgen 
am Walde najdete na statku Mühlviertel 
Alm „Schorschi Lift“, který v zimě lyžaře 
vyveze na výše položené sjezdovky, kte-
ré vás přesvědčí o tom, že lyžování je 
v Rakousku doma i na sever od Alp.

Mühlviertel – lyžování a zimní 
zábava pro celé rodiny

Příjemný penzion v Ulrichsbergu, dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje a apartmán 
pro 2 až 7 osob, nabízí pětidenní pobyty (čtyři přenocování) se snídaní a třídenní 
permanentkou (pondělí až pátek), dvě večeře a infrasaunu.
Cena od 286 € za osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
Více na www.pension-muehlblick.com

Nabídka paušálních pobytů v oblasti Hochficht, 
penzion Mühlblick
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Mühlviertel – lyžování a zimní 
zábava pro celé rodiny

Čerstvě napadaný sníh tlumí dusot 
kopyt. Ocelově modrá obloha v dál-
ce splývá s bílými kopci Mühlviertelu. 
A zapadající slunce ukazuje koni 
i jezdci směr, kde je svoboda.
V oblasti Pferdereich Mühlviertel 
Alm jsou milovníci jízdy na koních ja-
ko doma. Jízda v sedle koně má 
v zimě své kouzlo a zdejší zimní krajina 
svým šarmem k této aktivitě přímo 
vybízí. Lesy zahalené do bílé přikrývky 
a potoky, kterým zima propůjčila 
nové kouzlo – to jsou zážitky, na kte-
ré milovníci jízdy na koních nezapo-
menou.
Region Freistadt má vlastní jezdeckou 
akademii Reit-Erlebnis-Akademie. 
Cítí se v ní dobře nejen jezdci, ale ta-
ké všichni, kdo jezdí kočáry a v zimě 
na saních s koňským spřežením. Za-
tímco před očima se rozprostírají krás-
né zasněžené lesy, do uší zní rolnič-
ky koňského postroje. Taková vyjížďka 
na saních má v sobě zimní romantiku 
v nejčistší podobě.

Zimní vyjížďky na koni a na 
saních tažených koňmi

Zimní čtyřdenní pobyt (tři přenocování) s polopenzí v penzionu Reitpark Gstöttner  
v Schönau im Mühlkreis, pronájem koně s doprovodem, sauna.
Cena od 249 € za osobu ve dvoulůžkovém pokoji.
Více na www.reitpark-gstoettner.at

Nabídka zimních paušálních pobytů na Mühlviertel Alm, 
Reitwoche im MühlviertelMühlblick

15www.lideahory.cz



Mühlviertel – základní informace
Mühlviertel je jedna ze čtyř správních 
oblastí rakouské spolkové země Hor-
ní Rakousko. Rozkládá se na sever od 
Lince. Vymezení Mühlviertelu od se-
veru tvoří česko-rakouská státní hra-
nice. Na západě sousedí Mühlviertel 
s oblastí Naturpark Bayerischer Wald, 
na východě hraničí se spolkovou zemí 
Dolní Rakousko a jižní hranici tohoto 
regionu tvoří Dunaj.

Tato historicky významná část Horního 
Rakouska sestává z okresů Perg, Frei-
stadt, Rohrbach a Urfahr-Umgebung. 
Významnými středisky regionu Mühl-
viertel jsou města Perg, Freistadt, Ro-
hbach-Berg a Bad Leonfelden.
Pojmenování celé oblasti je odvoze-
no od jmen řek Große Mühl, Kleine 
Mühl a Steinerne Mühl, tyto řeky nebo 
potoky celou oblast odvodňují. Dříve 

se oblast nazývala Mühlkreis, 
toto pojmenování zůstalo dodnes 
u jmen mnoha obcí např. Rainbach 
im Mühlkreis.

Turistické informační centrum regionu 
Mühlviertel se nachází v Linci. 

Soutěž o 20 hodnotných cen pro milovníky Horního Rakouska
Při správných odpovědích na tři jednoduché otázky máte možnost 

vyhrát např. třídenní pobyty v oblasti Mühlviertel a v oblasti Pyhrn-Priel, 
hodnotné ceny od Rock Pointu, členství v ALPENVEREIN.CZ, celoroční 

předplatné časopisu lidé&HORY a další zajímavé ceny. 

Hlavní cena: třídenní pobyt v hotelu Lebensquell**** v Bad Zell v Mühlviertelu.
Soutěž poběží od 20. 12. 2017 do 31. 1. 2018 na portálech 
www.rockpoint.cz, alpenverein.cz  a www.lideahory.cz. 

Vyhodnocení a vylosování soutěže bude vyhlášeno 10. 2. 2018.

Kontakt:
Mühlviertel Tourismus Information
Freistädter Sraße 119, A 4041 Linz
tel.: +43 732 7277 727, info@muehlviertel.at
www.muehlviertel.at/cz


