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jazerá Soľnej komory 

(SALZKAMMERGUT), Rakúsko 
12.07. - 16.07.2023 (5 dní/4 noci) 

 
Mondsee - Wolfgangsee - Schafberg - Bad Ischl - Gosau - Hallstatt - Salzburg - Rettenbachtal - Altaussee - Traunsee 
 
Salzkammergut je jedným z historických regiónov Rakúska, ktorý bol kedysi pod dohľadom Soľnej komory – svoje 
meno má podľa soli, ktorá sa tu ťažila už v čase osídlenia Keltmi. Nachádza sa na území troch rakúskych spolkových 
krajín a je ohraničená horskými masívmi z troch strán. S takmer 80 krištáľovo čistými jazerami a očarujúcimi horami 
vytvára neopakovateľne pestrý celok, ktorý od r. 1997 patrí do zoznamu UNESCO. 
Pre cyklistov je oblasť  zaujímavá pestrou ponukou kvalitne značených cyklistických chodníkov s množstvom väčších a 
menších jazier, ktoré sú obklopené malebnými pahorkami, ale aj vysokými skalnatými štítmi. Prebicyklujeme jazerá 
Mondsee, Wolfgangse, Hallstatt a Traunsee, zájdeme do Gosau k vyhliadke na masív Dachstein, vychutnáme si zjazd 
z panoramatickej „Loser Panoramastrasse“, vyvezieme sa zubačkou na Schafberg s panorámou jazier, zastavíme sa v 
známych kúpeľoch Bad Ischl, doprajeme si adrenalín v skalnej ceste Ewige Wand, prejdeme sa Mozartovým mestom 
Salzburg... 
 

1. deň, streda 12.07.2023 
štart od "Mesačného jazera" Mondsee, jedného z najteplejších jazier Rakúska, do Oberburgau popod "strážnu vežu 
Soľnohradska" Schafberg do Scharflingu – pokračovanie k jazeru Wolfgangsee do St. Gilgen - Gschwand – Strobl a cez 
"cisárske" Bad Ischl do cieľa etapy v Bad Goisern. 

 Etapa č. 1 = 52 km bez zberného miesta. 

 

2. deň, štvrtok 13.07.2023 
na bicykli alebo s podporou autobusu okolo jazera Hallstatt k jazeru Gosau (933 m n.m.) s unikátnou vyhliadkou na 
masív Dachstein, zjazd na bicykloch späť dolu k jazeru Hallstatt a do mestečka Hallstatt – prechádzka malebnými 
uličkami s typickou architektúrou, voľno (náš tip – lanovkou  na vyhliadku "Skywalk Hallstatt"). Pokračovanie v etape  
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okolo jazera Hallstatt cez Obertraun späť na ubytovanie do Bad Goisern. 
Etapa č. 2 = 65 km (40 km) bez zberného miesta. 
 

 
 
 

3. deň, piatok, 14.07.2023 – bez bicyklovania 
dopoludnia: z Bad Goisern autobusom do St. Wolfgang im Salzkammergut k jazeru Wolfgangsee. Pešia prechádzka 
po promenáde s obchodíkmi, romantickými uličkami, posedenie v kaviarni alebo zubačkou na Schafberg (1783 m 
n.m.) - organizovaný vstup nie je v cene zájazdu. 
popoludní: presun autobusom zo St. Wolfgang im Salzkammergut do Salzburgu – pešia prechádzka, osobné voľno 
(večera a p.), večer autobusom späť do Bad Goisern. 

    

 
 

4. deň, sobota 15.07.2023 
z Bad Goisern autobusom popri jazere Altaussee do lyžiarskeho strediska Loser k štartu na Loser Panoramastrasse 
(vyhliadková cesta 7 km dlhá do výšky 1600 m n.m., výhľady na ľadovec Dachstein, reštaurácia) – výstup na bicykloch 
alebo odvoz hore autobusom (spoplatnené), zjazd späť na parkovisko - pokračovanie k chate Blaa Alm a klesanie 
údolím Rettenbach šotolínovou cestou k chate Rettenbachalm (reštaurácia) a ďalej do Bad Ischl – individuálna 
prehliadka. Cestou späť na ubytovanie do Bad Goisern možná zachádzka na vyhliadku Ewige Wand  = "Večná stena" je 
do skaly vytesaná cesta, na ktorej sa jazdia aj MTB preteky, poznávacie znamenie regiónu s vyhliadkami na okolie.  Zjazd 
šotolinovou cestou späť dolu do údolia k riečke Traun a späť cez Anzenau do Bad Goisern. 
Etapa č. 4 = 40 km, bez zberného miesta. 
 
 
 



 

5. deň, nedeľa 16.07.2023 
Záverečná etapa k najhlbšiemu rakúskemu jazeru Traunsee. Z Bad Goisern v sprievode riečky Traun zvlneným terénom 
cez Bad Ischl do Ebensee am Traunsee. Popri jazere cez Traunkirchen k pôvabnému vodnému zámku Ort (Seeschloss 
Ort) pri Gmundene – ukončenie etapy na parkovisku pri zámku. (Individuálne Seeschloss Ort – Gmunden a späť = 3 
km). 
Etapa č. 5 = 43 km, bez zberného miesta. 

 

 
ETAPY: 

1. deň – 52 km bez zberného miesta 

2. deň – 65 km (40 km) bez zberného miesta, štart s podporou autobusu 

3. deň – bez bicyklovania, fakultatívny výlet Wolfgangsee a Salzburg 

4. deň – 40 km bez zberného miesta 

5. deň – 43 km bez zberného miesta 
       spolu km = 200 km (175 km) 
 
POVRCH: asfaltové cesty, spevnené lesné cesty, šotolina  
 
BICYKLE: vhodné pre horské, trekové bicykle a e-bicykle 
 
OBTIAŽNOSŤ: ľahká/mierne obtiažná  
 
SPRIEVODCA: xxx xxx      
 
CENA:   580 EUR /osoba v dvojlôžkovej izbe, príp. trojlôžkovej izbe 
  
 



 
CENA ZAHŔŇA: 

• Autobusovú dopravu (štart/cieľ BA) 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• 4x ubytovanie s raňajkami 

• Sprievodcu CK 

• Poistenie proti insolventnosti CK 
 
CENA NEZAHŔŇA: 

• Ostatnú stravu okrem vyššieuvedenej    

• Vstupy 

• Cestovné komplexné poistenie 

• Pobytovú taxu    
 
ORGANIZOVANÝ VSTUP (náš tip): 
zubačka na Schafberg (jazero Wolfgangsee) – ozubnicovou železnicou do výšky 1783 m n.m. na vrchol Schafberg. 
Úchvatné panoramatické vyhliadky na jazerá Soľnej komory. Reštaurácia na vrchole.   
Cena za obojsmerný lístok na osobu = 43,50 EUR (pri skupine nad 10 osôb). 
Záujem o lístok na zubačku nutné nahlásiť vopred spolu so zaslanou prihláškou na cyklozájazd. 
 

 
VZP 2023 
 
 

DOZBICYKLOVANIA! 
 
 
 


