
Cestovní kancelář 
TRAXMANDL TOUR

Most, Pod Resslem 1978, 434 01
Tel.: 476 100 351 

e-mail: traxtour@gmail.com
člen Asociace cestovních kanceláří a agentur 

RAKOUSKO 2019 -  JIŽNÍ TYROLSKO NA
KOLECH S WELLNESS POBYTEM

 ÚDO LÍ M I  P I TZTALU  A  O ETZTALU  (  SO ELDE N  )  A  PO DÉL  ŘEKY  I NN  

Program:

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z  Mostu  v  4,30 hod.,  z  Prahy  v  5,45 hod.,  přesun
busem do  Německa do  Biberwieru,  k pramenům řeky  Loisach, vyložíme kola a na nich
pojedeme po  cyklostezce Via Claudia  přes Fernpass , Nassereith na místo ubytování v
městečku Imst u řeky Inn. 
Bus 590 km, kola 35 km.

2. den: Ráno  naložíme  kola  a  busem přejedeme  pod  Pitztal  Gletcher  a  odtud  na  kolech  přes
Pitztalské údolí  zpět na stejné místo ubytování do  Imstu.  Svými 3440 metry je pitzalský
ledovec nejvyšším v Tyrolsku, do údolí spadá přes 60 vodopádů. Na ledovec vede nejvyšší
rakouská  lanovka, Pitz-Panoramabahn. Poté  pojedeme přes   Wenns,  kde    je  Spolek
vánočních  betlémů,  který  je  vůbec  nejstarším  spolkem  betlémářů  na  světě.  Z  r.1233
pochází  kostelní věž, neboli dnešní „šikmá věž“ z Pitztalu , která se odklání o metr. Zemní
pyramidy v údolí  Waldertal  mezi obcemi  Roppen a Arzl v údolí  Pitztal jsou skutečnými
přírodními divy. V údolí nad divoce romantickou soutěskou Pitzenklamm je i visutý most  ve
výšce 94 metrů. 
 Bus 100 km, kola 50 km. 

3. den:  Opět naložíme kola a busem dojedeme do Soeldenu a odtud tentokrát údolím Oetztal a na
kolech opět překrásným alpským údolím zpět na místo ubytování do Imstu.  Soelden patří
se svými 144 km sjezdových tratí k nejoblíbenějším lyžařským střediskům. Pojedeme přes
termální lázně Längenfeld.  V roce 1991 bylo v Oetztálských Alpách na rakousko-italském
pomezí nalezeno mumifikované tělo muže staré 5300 let. 
Bus 100 km, kola 55 km. 

4. den: Na  kolech  z  místa  ubytování  opět  po  cyklostezce  Innradweg  přes  Telfs  směrem  k
Innsbrucku, kde na zvoleném místě cestu  ukončíme a naložíme kola. Odjezd do ČR. Bus
560 km, kola 45 km. Příjezd do Prahy, Mostu  v nočních hodinách.

mailto:traxtour@iol.cz


Ubytování :Alpenhotel Linserhof ***  Imst, www.linserhof.info 

Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Lázeňské a wellness centrum nabízí krytý bazén
a sauny.  V blízkosti je i přírodní jezírko. Možnost přikoupení večeře v ceně 380 Kč/os.

Termín: 22.8. - 25.8.2019  ( čtvrtek – neděle )   Cena: 7450 Kč/os. 

Cena zahrnuje: 
3 x ubytování v hotelu se snídaní  včetně používání wellness centra, dopravu autobusem včetně 
dopravy kol, průvodce,  servis, mapy, pojištění CK proti úpadku , Imst- holiday-pass – který využívá
zdarma  místní  lanovky  (  např.  z  Hoch-Imst  na  Alpjoch,... ),  autobusy  a  vstupy  do  muzei.
https://www.imst.at/en/my-hliiaays/hliiaay-tpass ) 

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění u pojišťovny Uniqua ( 150 Kč/pobyt). 

Organizace přesunů: vždy ráno vyjede skupina  a v určených dnech o pár hodin později autobus 
s vozíkem na kola a na předem stanovených místech nabere cyklisty, kteří už nechtějí jet dál.

 CK si vyhrazuje právo na změnu programu v případě doporučení místních institucí a v případě 
změny počasí a to s ohledem na bezpečnost klientů.

SLEVA 300 KČ/OS. PŘI SLOŽENÍ ZÁLOHY VE VÝŠI 1500 KČ/OS. DO 1.12. 2018. 
 

https://www.imst.at/en/my-holidays/holiday-pass
http://www.linserhof.info/

