TIPY

Ennská cyklostezka
NA Ennská
PĚŠÍ TURISTIKU
cyklostezka

v OKOLÍ MÖLLTALU

Rýžování zlata a kaple sv. Antonia
Městečko Asten je nejvýše položena horská vesnice, jejíž
kořeny sahají až do dob těžby zlata. Těžba tohoto ušlechtilého
kovu probíhala především na tzv. „zlaté stezce“ ve výšce téměř
2.500 m.n.m. v blízkosti hory Mohargipfel. Ještě dnes můžeme
spatřit staré štoly a haldy sutě. „Zlatá stezka“ leží uprostřed
ráje pěší turistiky, doporučujeme vám navštívit také pozdně
gotickou kapli sv. Antonia, odkud je možno spatřit nádherný
výhled na Alpy.
Výchozí bod: Nationalpark – parkoviště u Sadnighausu (nad městečkem Asten)
Doba chůze: „zlatá cesta“ 3 hodiny tak i zpět, celá okružní cesta 6 hodin
Ideální roční období: od poloviny června do začátku října
Propast Barbarosa
Cyklista nebo turista, který se chce osvěžit, si může dát sprchu pod širým nebem v propasti
Klinzerschlucht. Procházka propastí (okružní cesta) trvá cca 90 minut. Pomocí četných lávek a
můstků budete překonávat vodopády a kaskády horského potoka. Tuto 800m dlouhou stezku
nechal roku 1899 vybudovat místní kovář Andreas Kliner, na které mohli hosté obdivovat
krásy přírody. Jednotlivá místa během trasy, určená k odpočinku turistů, dostala romantické
názvy, jako např. „Rybník rusalek“, na jehož dřevěné hrázi
byla skutečně viděna rusalka nebo Barbarossův stůl, na kterém
kníže Barbarossa údajně přespával.
Výchozí bod: Sadnighaus v Astental, Mörtschach
Doba chůze: cca 2 hodiny
Ideální roční období: polovina června až konec září
Cesta přírodovědce Astnera Moose
Tato trasa se nachází na konci údolí Asten-Hochtal. Zde se po zřícení skal vytvořil ekologický
nejcennější biotop Vysokých Taur. Tato tématická cesta vede podél slatinných rašelinišť
s jejich neobyčejně rozmanitou a vzácnou faunou a florou. Jedná se o méně náročnou trasu,
doporučujeme především pevnou obuv.
Výchozí bod: Sadnighaus v Astental, Mörtschach
Doba chůze: cca 2 hodiny
Ideální roční období: polovina června až konec září
Astental
Astental se nachází
na východní straně horní části údolí
Mölltaler v Goldberg. K dispozici jsou vrcholy tohoto pohoří :
Mohar (2604 m), Stellkopf (2851 m), Rote Wand (2855 m),
Makernigspitze (2644 m) a Sadnig (2745 m). Astental patří pod
správu Národního parku Mörtschach a je nejvýše položenou vesnicí Korutan. Autem se na
Astental dostanete po státní silnici na Grossglockner přes Mörtschach. Po 9 km dlouhé cestě
můžete zaparkovat u Sadnighaus . Zde je výchozí bod pro túru na Astnera Mooes a Glockner
Moharkreuz a pro mnoho dalších túr.
Výchozí bod: Sadnighaus v Astental, Mörtschach
Doba chůze: cca 2 hodiny
Ideální roční období: polovina června až konec září

Panoramatická cesta Glockner - Moharkreuz 2454 m
od středu Asten následuje Astner Kirchweg až k Astner Höhe. Odtud směr Glockner a otevře
se před Vámi impozantní panorama Mölltaler. Dominantou je Schobergruppe
Bedřicha
Velikého (3134 m) a Petzeck (3283 m). Pokračujete dále severozápadním směrem na
Grossglockner. V Moharkreuz je váš další cíl. Cesta nyní stoupá a vede kolem posledních
několika stromů přímo do jedné z nejkrásnějších panoramatických míst v Hohe Tauern.
Výchozí bod: Moharkreuz
Doba chůze: cca 3,5 hodiny
Ideální roční období: polovina června až konec září
Gartl- vodopád
Není to sice nejvyšší a největší vodopád v oblasti Mölltalu, ale určitě
stojí za návštěvu. Cesta vede přímo proti vodopádu a turisté si
mohou vše prohlédnout zblízka a vychutnat si sílu vodopádu.
Výchozí bod: centrum Döllach
Doba chůze: 2 hodin /okružní cesta/
Ideální roční období: Začátek června do konce září
Zastavení - možnost: Restaurace Döllach
Tip: jen pro odvážlivce - skočit a ponořit se do vodopádů – nezapomenout si ručník!
Teuchlgraben u města Obervellach
Jedná se o horskou vesnici, která před staletími byla přístupna pouze dobrodružnou cestou
přes rokli Teuchltales. Součástí cesty je i ručně kopaný tunel, který vede do hornického
města Teuchl.
Výchozí bod: Osada Napplach
Doba chůze: 3 hodiny ke Gasthofu Alpenheim
Ideální roční období: V polovině června až do začátku října
Zastavení - možnost: Gasthof Alpenheim
Jungfernsprung, Heillienblut
Cesta plná zážitků a vody, která vede od parkoviště na Molltal- Budnesstrasse směrem nahoru
k úpatí hory Jungfernsprunges k nejkrásnějšímu rakouskému vodopádu a dále do údolí k řece
Moll. Cesta je také vhodná pro děti a seniory, nabízí fantastický výhled na vodopád. Nutná
dobrá obuv.
Výchozí bod: Zastávka Jungfernsprung, Heilligenblut
Doba chůze: 1,5 hodiny
Nejlepší roční období: Koncem května až do konce září
Zastavení - možnosti: Hexenkuchl
Přírodní naučná stezka Seebachtal, Mallnitz
Tato trasa vám nabídne grandiózní pohledy do alpské přírody a krajiny. Odborné informace o
okolí se nachází na tabulích přímo na břehu Stappitzer See. Jde o nenáročnou naučnou
stezku údolím, ale je vhodná tvrdší obuv.
Výchozí bod: Mallnitz
Doba chůze: cca 2,5 hodiny
Ideální roční období: Koncem května až do konce října

