
 

AKTIVNÍ LÉTO 
  

V ÖTZTALU 
 

 

 

 

Letní středisko Ötztal má rozlohu asi 25 000 km². Hlavní turistické atrakce jsou soustředěny v 

městech Ötzt, Längenfeld, Sölden, Vent a Obergurgl/Hochgurgl. Oblast Ötztalu nabízí obrovské 

možnosti pro letní turistiku - přes 1300 km značených tras. 

Z vodních sportů mohou turisté provozovat kanoistiku nebo rafting. Pro horolezce je v této 

oblasti k dispozici řada horolezeckých výstupů přizpůsobených pro začátečníky i pro pokročilé. 

Ve vesničce Längenfeld by si nikdo neměl ujít návštěvu komplexu termálních lázní Aqua 

Dome s přímo excelentním wellness. 

 

K dispozici jsou také tenisové kurty a golfové hřiště o 

velikosti 53 km. Za vidění stojí největší a nejhezčí 

vodopád Tirolska „Stuibenfall“ u Umhausenu. 

Noční život v centru Ötztalu je velmi pestrý s množstvím 

barů, diskoték a klubů. 

 

V létě se lyžuje pouze na ledovci Rettenbach, kde 

bývá k dispozici přibližně 7 km sjezdovek (2.5 km 

lehkých a 4.5 km středně těžkých). Letní provoz - 

konec června-konec září  

 

Ötztal v létě nabízí dětem i dospělým bohaté množství zážitků, které si lze nejlépe užít s kartou 

Ötztal. KARTA “ALL INCLUSIVE“ - Ötztal 

Zahrnuté služby: možnost pohybu po celém údolí - přeprava veřejnými prostředky zdarma 

autobus v Ötztalu jezdí pravidelně (Ötztal - Takt) 

Celková síť linek: 

autobusová linka železniční stanice Ötztal - Kühtai 

autobusová linka železniční stanice Ötztal - Obergurgl-

Hochgurgl autobusová linka Sölden - Vent 

autobusová linka Umhausen - Niederthai 

autobusová linka Längenfeld - Gries 

bezplatná přeprava kol s platnou kartou Ötztal 

 

 

Přeprava s kartou Ötztal:  

nechte se zavézt bezplatnou taxi službou do romantických údolí Ötztalu a vychutnejte si rajské 

požitky pěší turistiky. V brzkém odpoledni se lze taxíkem vrátit opět zpět. 

 

 

Letní horské dráhy v Ötztalu:  

Drei-Seen-Bahn Kühtai (2000—2420 m)  

Acherkoglbahn Ötz (820—2020 m) 

Gaislachkoglbahn Sölden (1377—3041 m)  

Sedačka Soelden-Hochsölden(1354-2092m) 

Dvojsedačka Rozkogl Sölden (2070-2329 m) 

Kabina Schwarze Schneid (2675—3250) EUB 

Festkoglbahn (1930—2650 m)  

Top Wurmkogl (1793—3080m)

 

 



Muzeum v údolí - nahlédnutí do minulosti: 

  

Vesnice Ötzi v Umhausen, ponořte se do minulosti a 

prohlédněte si vesničku Ötzi. 

Vlastivědné muzeum a skanzen v Längenfeld, muzeum 

se nachází v nové budově a k vidění je zde rozsáhlá sbírka 

přístrojů 

 

Längenfeld truhlářská dílna, dřevořezba - výstava 

jesliček 

 

 

Jezera a koupaliště:  

Jezero v Umhausen a jezero Piburger nedaleko Ötz 

Koupaliště v Haiming, sautens, Ötz a Längenfeld, Sölden 

(není sleva na kartu) 

Tyrolské lázně (vřídlo) 

Jednorázová tříhodinová koupel v lázeňském Aqua domu 

v Längenfeld (k 7 a 10denní kartě) - nejhezčí alpské lázně, 

vč. používání fitness centra, rekreační zařízení v Söldenu - 

parní lázeň a infračervená místnost 

Jízda na horských kolech: pro držitele karty zapůjčení 

horských kol zdarma - jednorázové půjčení s 3denní 

kartou, 2x s 7denní kartou a 3x s 10denní kartou 

 

Hřiště pro malé i velké: Ötztalský zábavní park v Huben 

s bruslařskou dráhou, trampolínou, vzduchovou bublinou, 

chobotnicí a houpačkami, minigolf v Längenfeld 

 

Oetztal Card ceny: 
Dospělí 3 dny € 47,00 
Dospělí 7 dní € 68,00 
Dospělí 10 dní € 87,00 
  
Děti 3 dny € 23,00 
Děti 7 dní € 34,00 
Děti 10 dní € 43,00 
 

Platí pro děti narozené 1997 až 2004 
Děti do roku narození 2005 nebo mladší zdarma. 
  
Pro lepší komfort jsou všechny údaje uloženy na kartě a ve většině případech se kontrolní 

zařízení otevírají automaticky. 
 

Při koupi Oetztal Card se platí 2€ záloha , která se po vrácení karty vrací. 

Platnost karty: od soboty 16.06.2012 do neděle 23.09.2012 

 



 


