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[RAKOUSKO] 
 
 

SOLNÁ KOMORA 
                                  

 

Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km  
 

Solná Komora (Salzkammergut) ve středním Rakousku se rozprostírá 
na území spolkových zemí – Salcbursko, Horní Rakousy a Štýrsko. Tato 
oblast s bezmála osmdesáti jezery oddělenými vápencovými hřbety  
a ohraničená mohutnými horskými skupinami Berchtesgadenskými 
Alpami (na západě), Totes Gebirge (na východě) a masivem Dachsteinu 
a Tennegebirge (na jihu), s řekami Traun a Salzach, s ledovými 
jeskyněmi a termálními lázněmi i s tisíciletou historií  je mimořádným 
magnetem pro návštěvníky. Pozornosti by neměla uniknout zejména 
jižní část Solné komory v okolí Dachsteinu s nejvyšší horou Hoher 
Dachstein (2 995 m) a Hallstatu se stejnojmenným jezerem, která je od r. 
1997 zařazena na seznamu UNESCO. Již v době keltského osídlení se 
zde těžila sůl, která se odsud vyvážela i do Čech a kvůli které byla ve 
30. letech devatenáctého století vystavěna Koněspřežka z Gmundenu 
přes Linec až do Českých Budějovic. 
 
Doporučené turistické cíle 
 

•  Obří ledová jeskyně – patří mezi nejznámější a nejrozsáhlejší ledové 
jeskyně v Evropě, dostupná lanovkou na Krippenstein přímo z Obertraunu 

•  Mamutí jeskyně – nachází se poblíž Obří ledové jeskyně, jedná se o jednu 
z nejdelších a nejhlubších rakouských i evropských jeskyní 

•  5 fingers – výjimečná a ojedinělá vyhlídka na Krippensteinu nad 400 m 
hlubokou propastí znázorňuje otevřenou dlaň a každý z pěti „prstů“ je 
z jiného materiálu. 

•  Hora Salzberg s nejstarším solným dolem na světě Salzbergwerk 
Hallstatt přímo nad Hallstattem, přístupná zubačkou nebo pěšky 

•  Gosaucký skanzen  

•  městečko St.Gilgen - rodný dům Mozartovy matky a sestry s muzeem 
hudebních nástrojů 

•  rafting na řece Traun a Salzach  

•  zubačka na Schafberg odkud je krásný výhled na 7 solnohradských jezer 

•  Salzburg – zámek Hellbrunn s poblíž ležící ZOO  
 

•  Bad Ischl – bývalé lázeňské městečko, kde pobývala i Sisi s císařským 
parkem, císařskou vilou a mramorovým zámečkem  

 

Salzkammergut Erlebniscard – slevová karta na 110 atrakcí a vstupů, 
někteří ubytovatelé ji poskytují zdarma v rámci pobytu 
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 HOTEL CAROSSA*** 
 

Místo pobytu: Abersee (543 m) - městečko u břehu Wolfgangského 
jezera, cca 7 km od St. Gilgenu a cca 39 km od Salzburgu 
 

Ubytování: rodinný hotel leží v nádherném prostředí cca 800 m od 
jezera Wolfgangsee, centrum s restauracemi se nachází cca 500 m od 
hotelu. K dispozici recepce, restaurace, bar, výtah, terasa, velká zahrada 
s lehátky, herna se stolním tenisem, dětská herna. Hosté mohou využívat 
hotelovou pláž u jezera Wolfgangsee (zahrnuto v ceně). 
2lůžkové pokoje se sprchu nebo vanou, WC, telefonem, Sat-TV, 
obývacím koutkem a balkonem. Některé pokoje s jednou nebo dvěma 
přistýlkami.  
 

Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech  

 
Pobyty: týdenní i zkrácené (na dotaz), v termínu 30.6.-25.8. pobyt min. na 4 noci  
AKCE 7=6, tj. 7 nocí za cenu 6 nocí (do 19.5. a od 15.9.) 
                                                                                                                            

Pobyty 4 až 7 nocí s polopenzí                                                                                                           Cena v Kč/os. 

Sezóna Nocí 1/2 pokoj 
Přistýlka 

děti 12-15 let od 16 let 

25.04.-30.06. 4 6 600 4 640 5 280 
30.06.-25.08. 4 6 920 4 840 5 520 
25.08.-30.09. 4 6 600 4 640 5 280 
28.04.-19.05. 7=6 9 870 6 910 7 900 
19.05.-25.08. 7 12 110 8 470 9 240 
25.08.-15.09. 7 11 550 8 120 9 240 
15.09.-29.09. 7=6 9 870 6 910 7 900 

 
V ceně: 
• Ubytování s polopenzí na zvolený počet nocí 
• Využití hotelové pláže u jezera Wolfgangsee 
• Parkování 
• DPH 
 
Platba na místě (povinná): 
• Turistická taxa: 1,90 €/os.den  
 

Další služby (platba na místě): 
• Domácí mazlíček: 6 €/den (na vyžádání) 
 
Služby za příplatek: 
• 1lůžkový pokoj: 340 Kč/den 
• Cestovní pojištění  
 
Slevy: 
• Přistýlka: do 11 let zdarma, 12-15 let viz ceník 
• Motivační slevy 
 


