Vaše letní karta pro oblast
Zell am See-Kaprun 2014
Dovolená s přidanou hodnotou
Váš trumf pro
více letní zábavy na nejvyšší úrovni!
Také letos bude Vaše letní dovolená v Zell am See-Kaprun
obohacena o fascinující zážitky. Letní karta pro oblast Zell
am See-Kaprun nabízí letním návštěvníkům regionu
množství speciálních služeb: akce, dobrodružství a
rozmanitost jsou díky této jedinečné kartě garantovány pro
malé i velké.
Letní karta pro oblast Zell am See-Kaprun obsahuje prostě
vše, co potřebujete. Disponuje širokou škálou možností otevře Vám dveře ke sportovním, kulturním a přírodním
vrcholným zážitkům v Zell am See-Kaprun a okolí.
Již od první minuty můžete využívat výhod této letní karty
pro oblast Zell am See-Kaprun. Užívat si bez starostí - což
znamená například i to, že si ušetříte starosti se vstupným.
Lanovky, koupaliště s plážemi a kryté bazény, přírodní
zajímavosti a vyhlídky i mnoho památek zažijete bez dalších
příplatků - nebo u jednotlivých dalších bonusových partnerů
za atraktivní speciální cenu. Stojí za to, rozhodnout se a
koupit si letní kartu pro oblast Zell am See-Kaprun.
Letní karta pro oblast Zell am See-Kaprun je k dispozici pro
všechny letní hosty v ubytovacích zařízeních, které se
projektu zúčastní, a to v období od 15. května do 15. října.
Během celého vašeho pobytu v regionu budete často a na
mnohých místech pozitivně překvapeni, co všechno tato
karta zahrnuje. Letní kartu pro oblast Zell am See-Kaprun
můžete používat, jak často chcete, a užívat si tak svou
dovolenou naplno.

Příklad ceny:
Rodina (2 dospělí a 2 děti) může ušetřit, pokud
všechny zúčastněné partnery navštíví i pouze
jednou, okolo 700,- €.

Zahrnuté hlavní atrakce
Lanovka Schmitten* | Zell am See
Lanovka Kitzsteinhorn* | Kaprun
Lanovka Maiskogel | Kaprun
Vysokohorské přehrady | Kaprun
Lodní doprava* | Zell am See
Tři koupaliště s pláží | Zell am See
Krytý bazén | Zell am See
Sigmund-Thun-Klamm | Kaprun
Muzeum vozidel Vötter´s | Kaprun
Pinzgau – Vlastivědné muzeum zámek Ritzen |Saalfelden
Národní park „Světy hor” | Mittersill
Park s divokou zvěří a volnočasový park Ferleiten | FuschFerleiten
Muzeum hornictví a gotiky | Leogang
Ukázkový důl | Leogang
Soutěska Vorderkaserklamm | St. Martin
Soutěska Seisenberg | Weißbach
Soutěska Kitzlochklamm | Taxenbach
Krimmelské vodopády | Krimml

Bonusoví partneři
Poštovní autobus | Zell am See-Kaprun
TAUERN SPA – Sunset Ticket | Kaprun
Městské muzeum Vogtturm | Zell am See
Muzeum v Kaprunu| Kaprun
Ukázková a zážitková pila | Fusch
Alpská Großglocknerská vysokohorská silnice | FerleitenHeiligenblut
Parní dráha lokální železnice Pinzgau | Zell/Kaprun-Krimml
Woferlgut – „Dobrodružství s golfem” (parcours) | Bruck a.
d. Großglocknerstr.
Výletní zájezdy CK Vorderegger Reisen
„Svět vodních divů” Krimml | Krimml
Vyhlídkový vlak | Zell am see
Diesel-Kino | Bruck a. d. Großglocknerstr.
Novinka:
Minigolf Bleiweis-Zehentner v Schüttdorf | Zell am See
Tenisové kurty| Zel l am See
Tenisové kurty Sport Glaser | Kaprun
Adventure-Center Kaprun| Kaprun
* 1x lanovka na vrchol Schmittenhöhe, 1x lanovka na vrchol Kitzsteinhorn a 1x
okružní jízda na jezeře Zeller See (platné v červenci a srpnu) - jinak bez omezení.
Použití lyžařských vleků na ledovec není zahrnuto. Všechna ostatní zařízení, která jsou
v provozu, je možné používat libovolně často.
Informace Zell am See-Kaprun
5700 Zell am See, Rakousko
Tel.: +43 6542 770
welcome@zellamsee-kaprun.com
www.zellamsee-kaprun.com

