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V této kouzelné krajině nelze nabízet „sladké lenošení“, protože 

místní hory jsou přímo stvořené k aktivitám. Cyklisté plně 

využijí horská i silniční kola a turisté místní stezky. Salza 

patřící k nejkrásnějším horským řekám v Alpách je výzva 

pro raftaře a kanoisty. I ti nejnáročnější zde najdou ideální 

místa pro další letní aktivity jako horolezectví nebo návštěvy 

jeskyní. V Göstlingských Alpách se nacházejí jeskyně, které se 

vyvíjejí již po tisíce let od dob, kdy byla celá oblast pokryta 

ledovcem. Jeskyně jsou protkány množstvím šachet, jež 

některé z nich jsou přístupné veřejnosti. Zajímavé osvícení některých vápencových stěn dodává 

tomuto místu tajemnou atmosféru. 

Hornatá krajina je protkána 157 km označených stezek. Jedná se o menší i větší túry s rozdílným 

stupněm obtížnosti. Klasické letní lákadlo, Die Erlebniswelt Mendlingtal nacházející se v údolí 

Mendlingtal, je otevřeno od května do října. Stezka je dlouhá asi 2,5 km a začíná u Dorfteich 

v Lassingu, vede údolím řeky, táhne se přes začátek rokle Mendlingbaches a je zakončena na 

starobylém statku.  Je velmi dobře dostupná i pro rodiny s dětmi. Nově opravená cesta je 

vybavena různými úchyty a stupačkami, které zvyšují bezpečnost návštěvníků. Cesty jsou 

doplněny četnými můstky. 

Další místní atraktivitou je cyklistická a pěší stezka 

v Steinbachtalu přinášející mnoho nezapomenutelných zážitků. 

Počátečním bodem cesty je centrum Göstlingu v podhůří 

Ybbských Alp. Návštěvníci mohou zhlédnout horskou přírodu 

v národním parku Noth-Schlucht, dále si odpočinout v místě 

zvaném Esse im Steinbachtal, což je stavba bývalé kamenné 

železářské dílny, navštívit Rothschildsche 

Holzknechtsiedlung – osadu dřevařských dělníků nebo spatřit 

starobylý akvadukt. 

 

Turistika a Nordic walking 

KÖNIGSBERG 

Umístění:  

Křižovatka Göstling-Süd - Kogl - Kurzeck - Siebenhütten - cesta č. 62 k Vierhütten - Kitzhütte - 

Hollenstein 

Délka: 7 h 

HOCHREIT - HOCHMOOR 

Umístění:  

Weißenbach - Hintereck - Hochtal - Hochmoor (Leckermoor) - Großschöntal - Ölgraben 

Délka: 4 h 

STEINBACHBODEN - STIEGENGRABEN 

Umístění:  



Parksteg - Sonnwendkogel - Steinbachboden - Groß Schöfftal - Stiegengraben - je možné 

pokračovat na Lunz/See 

Délka: 3 h 

AHORNTAL 

Umístění:  

Weidenauer-Brücke - Zettellehen - přes silnici č.31 - Troyegg - Pernegg - Hagengrist - napojení 

na cestu č. 6 - Parksteg Göstling 

Délka: 5 h 

HOCHKAR 

Umístění:  

Lassing - Maustelle - Aibl Schottenschlag - Hochkarboden - Hochkargipfel - přes 

Geischlägerhaus na Hochkarboden 

Délka: 4,5 h 

 

Cyklistika 

   AHORNTALSTRECKE 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 700 m 

Délka: 35 km 
Vhodné pro:  

Uzly: Göstling - Ahorntal - Kasten - Lunz - Holzapfel - Kothbergtal - Kogelsbach - Göstling  

HOCHREIT-STRECKE 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 490 m 

Délka: 15,4 km 

Vhodné pro:  

Uzly: Göstling - Hochreit - Göstling  

INTERSPORT-FAHRNBERGER-STRECKE 

Obtížnost: těžká 

Převýšení v metrech: 850 m 

Délka: 19,4 km 

Vhodné pro:  

Uzly: Göstling - Siebenhütten/Königsberg - Göstling  

HINTERSTODER- TOUR 

Obtížnost: střední 

Převýšení v metrech: 1 000 m 

Délka: 33 km 
Vhodné pro:  

Uzly: Hinterstoder - Hutterer Böden - Rottal - Schaffereith - Vorderstoder - Hinterstoder  

 

 

 



 

Rafting na řece Salze 

Vyhledávat společnou zábavu v mokru... Přemoci řeku v týmu na raftovém člunu- mít společný 

zážitek z úspěchu. Posílit si týmového ducha a pocit sounáležitosti. Zvláště oblíbený je rafting u 

firem, i jednotlivci a menší skupiny v kruhu příznivců jsou vítáni. Aby se dobrodružství stalo 

nezapomenutelným zážitkem, 

provázejí skupiny státem testovaní brodivodi. Naši hosté si mohou vybrat mezi polodenními a 

denními kurzy, nebo si užívat i několikadenním paušál.  Sezóna denně od 25.4. do 15.10.   

Víkendový raftingový kurz 

Raftingový půl den, večerní grilování ve starých stájích, nocleh v 

ubytovně a snídaně, ústřední částí tohoto programu je raftingová 

jízda na Salze, večer u táboráku. Druhý den očekávejte posilující 

raftingovou snídani 

Cena:  € 79 /osoba 

Raftingový energický víkend 

Půldenní raftingová cesta, půldenní outside cesta, večerní 

grilování, dva noclehy v ubytovně,  2x raftingová snídaně, 

Klammwanderung. První den zažijete jízdu na raftu (půl dne jízdy 

po Salze ve Funraftu) dále máte 

možnost navštívit vodní propast v Palfau. V tomto programu je 

samozřejmě zahrnuto také oblíbené grilování v našem raftingovém 

kempu.  

Cena:  € 185/osoba 

Rafting a lanové lezení 

Půldenní cesta na raftu nebo outsideru, lanové lezení, základy 

lukostřelby, večerní grilování, 2x nocleh v ubytovně a 2x 

raftingová snídaně. Na  jedné straně se bojuje proti zemské 

přitažlivosti a na druhé straně  bojujete s vodním živlem Salzy.  

Cena:  € 135 /osoba 

 

Více o raftingu na řece Salze se dočtete na webových stránkách:  http://www.raftingcamp.at/ . 
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