Hochkoenig karta
Karta nabízí v rámci oblasti Hochkoening služby zdarma nebo se slevou. Hostům karta nabízí přidanou
hodnotu ve formě úspory za jinak placené služby. Skvělou nabídku přináší karta zejména v létě, protože
jsou s ní vstupy na lanovky a koupaliště zcela zdarma.
https://www.hochkoenig.at/en/holiday-salzburg/card.html

Hochkoenig karta v létě
Letní provoz lanovek
Lanovky zdarma, počet jízd není omezen. Využít můžete tyto lanovkz v oblasti: Natrun, Kabinenbahn
Gabühel, Kabinenbahn Karbachalm, Sesselbahn Schwarzeckalm, Kabinenbahn
Bürglalm, Kabinenbahn Hochmais

Koupaliště
Neomezený vstup na koupaliště zdarma v Maria Alm (otevřeno od 9 do 20-ti hodin) a Muhlbach
(otevřeno od 10 do 19-ti hodin).

Tenis
Využití tenisových kurtů zdarma, platí pro kurty v Maria Alm a Muhlbach.
Doprava kol a elektrokol
Doprava je zdarma pro tyto lanovky: lanovka Karbachalm, lanovka Bürglalm a Hochmais.
Letní bobová dráha v Saalfelden
Jedna jízda zdarma v určených provozních hodinách. Letní bobová dráha u Bibergu v Saalfeldenu je
1600 m dlouhá se 61 ostrými zatáčkami a vede nádhernou krajinou. Je to nejdelší bobová dráha v
Evropě. Najdete tu také obří skluzavku a další zábavu pro děti. Jízda nahoru dvojsedačkovou lanovkou
nabízí nádherný pohled na panorama Steinernes Meer a na údolí kolem řeky Saalzach. U nástupní
stanice lanovky je dětský zábavní park Sport Simon Kiddy Park, kde si děti mohou zdarma zapůjčit
kolo za zejezdit si na dětském dopravním hřišti. Návštěva bobové dráhy se dá spojit s procházkou
nebo túrou do okolí, ideálně i s využitím lanovky. Asi hodinu chůze od horní stanice lanovky, od
hostince Berlesreiter totiž začíná dobrodružná stezka se 13-ti zastávkami. U hostince Huggenberg
opodál se nachází malý zoopark.
Toniho dětské hřiště v Muhlbachu
Vstup do rodinného areálu a jízda lanovkou Karbachalm jsou zdarma. Park se rozkládá kolem horní
stanice lanovky Karbachalm (1600 m). K dispozici je spousta aktivit – vodní hrátky, potůčky,
skluzavky, lanové prolézačky, pískoviště. Celkem má okruh 23 stanovišť. Výjezd lanovkou je možný i
s koly, takže celou trasu, cca 6,5 km, převýšení 700 m, je možno projet i na kole. V areálu jsou i
nabíjecí stanice pro elektrokola. K dispozici jsou také horské káry. Ze stanice lanovky lze také dojít
pěšky na vrchol Scheeberg (1921m). Restaurace stanice lanovky nabízí řadu místních specialit.
Podívejte se i na video: https://1url.cz/lMh5M
Adresa nástupní stanice: Schloglberg 63, 5505 Mühlbach am Hochkönig. Lanovka je v provozu v
pondělí, středu, pátek, sobotu a neděli.

Prinzenberg Natrun a lovecký okruhu Jufen / lukostřelba
Zdarma rodinná zábava s lesními skluzavkami, lanovým centrem a lanovkou, vše včetně lanovky je
s kartou zdarma. Přímo z centra Maria Alm vás vyveze lanovka Dorfj@t do výšky 1104 metry, kde na
vás čeká spousta zábavy. Obří lesní skluzavka z horní stanice až do údolí s možností opakovaného
svezení díky síti lesních cest kolem skluzavky. K dispozici je i velké dětské sportovní hřiště a lanové
centrum pro celou rodinu včetně lanového centra pro nejmenší děti zdarma. (2-8 let). Další pohodovou
zábavou pro celou rodinu je minigolf s 18-ti jamkami - nutno objednat v nástupní stanici lanovky.
V blízkosti Jufenalm - restaurace v místě značeném jako Jufen se také nudit nebudete. Je zde krásná
procházka lesem kolem obory a pro zájemce je připravený lovecký okruh. Bezplatná lukostřelba na
Jufenu je každý čtvrtek od 09:30 do 12:00 hodin pro max.10 účastníků. Vyžaduje se registrace na tel.
Tel. +43 676 5279655

Lukostřelba na Kaarbachalm
Každé pondělí zdarma lukostřelba na Karbachalm se Sport Klaus, maximálně 10 účastníků,
požadovaná registrace na tel. +43 6467 7240
Cyklovýlety v průvodcem
Cyklovýlety s průvodcem na MTB a eMTB zdarma podle týdenního programu. Informace a rezervace
v místních turistických informacích.
Kamera GOPRO
Zapůjčení kamery na jeden den zdarma. Možnost zapůjčení je v Intersport Maria Alm, Sport Löb
Maria Alm, Sport Mayer Hinterthal / Maria Alm a Porti Sport Dienten.
Hornické muzeum v Muhlbach
Vstup do muzea těžby mědi zdarma s odbornou prohlídkou a průvodcem zdarma.
Kolo taxi – přeprava kol zdarma
Doprava kola zdarma
Taxi Eder Maria Alm +43 6584 7191
Taxi Schösswendter Maria Alm +43 65842121
Taxi Bürgler, Dienten +43 664 5024884
Taxi Schwaiger Mühlbach +43 6467 7249
Karta mobility v Pinzgau
Veškerá doprava v oblasti Pinzgau je zdarma, vlaky i autobusy.
Další zajímavé slevy, které Hochkoenig karta nabízí
•

ALPINPARK DIENTEN – 20% sleva na horolezecký výcvik. Pouze s registrací +43 650 2742312

•

TENISOVÁ ŠKOLA David Spunda v Maria Alm – 20% sleva na soukromou lekci. +43 664 5626275

•

MTB- a eMTB PRONÁJEM – 10% sleva od 2. dne pronájmu Intersport Maria Alm, -10% sleva Sport
Mayer Maria Alm, Porti Sport Dienten, Sport Löb Maria Alm, Bike Point Maria Alm

•

Kuželky - KEGELBAHN Alpenrose, Mühlbach – 20% sleva. +43 6467 7262

•

BIKE SCHOOL individuální výlety MTB a eMTB
Bike Max v Maria Alm +43 660 5773279 (20% sleva) a Porti Sport Dienten +43 6461 300 (15%
sleva)

•

Tenisová hala v Dienten - TENNISHALLE Hotel Übergossene Am Dienten – 15% sleva. +43 6461
2300

•

Golf, lekce golfu - GOLFAKADEMIE Urslautal – 15% sleva na kurzu „FamilyGolf2gether“. Celá
rodina (nejméně 1 dítě, max. 4 os.) cvičí 2 hodiny společně s golfovým profesionálem. Lze rezervovat
denně +43 699 10283338.

•

Golf Urslauftal - GOLFCLUB Urslautal – 15% sleva, Tel +43 6584 2000

•

NATIONALPARKWELTEN Mittersill s 360 ° panoramatickým kinem – vstup zdarma ! Celoročně a
otevřeno denně od 09:00 do 18:00

•

Bio farma - BIO – FARMHOUSE FÜRSTENHOF Kuchl – 30% sleva, Tel +43 6244 6475

•

Muzeum FIS LANDESSKIMUSEUM Werfenweng – 30% sleva. Tel +43 664 5000096

•

SCHAUBERGWERK LEOGANG – 25% sleva. Registrace +43 664 3375852

•

SALZBURGER FREILICHTMUSEUM – 20% sleva na vstup do největšího salzburského muzea. S
více než 100 původními stavbami ze zemědělství, řemesel a obchodu.

•

WILDWASSER RAFTING – 20% sleva. Tel +43 664 4025149

•

WILD & ERLEBNISPARK Ferleiten – 20% sleva pro dospělé a 10% sleva pro děti při vstupu do
přírodního parku s více než 250 divokými zvířaty na Glocknerstrasse.

•

ADVENTURE MINIGOLF Bruck / Glst. – 15% sleva. Tel +43 6545 7303

•

Muzeum Leogang BERGBAU & GOTIKMUSEUM Leogang – 15% sleva. Tel +43 6583 7105

•

LAMPRECHTSHÖHLE, jeskyně u Loferu , 9% sleva

•

HRAD HOHENWERFEN – 14% sleva na „All inclusive ticket“

•

Vodní svět, Krimmelské vodopády - WASSER WELTEN – 14% sleva na WasserWelten Krimml
včetně poplatku za Wasserfallweg a parkování P4. Tel +43 6564 20113

•

Muzeum - MÜHLAUERSÄGE Erlebniswelt Holz, Fusch / Glst. – 10% sleva na pravidelný
vstup. Pouze s komentovanými prohlídkami v 10:00, 13:00 a 16:00

•

GOLF v St. Johann Alpendorf – 10% sleva na všechny Greenfess, Tel +43 6462 22652

•

Rafting AQUA SALZA Golling – 10% sleva na vstupné (standardní ceny) -

•

Termální lázně - TAUERN SPA Kaprun – 4 = 3 lístek. Zůstaňte 4 hodiny a plaťte pouze 3 hodiny

•

TANDEMOVÉ LETY – 10% sleva na letecké škole AUSTRIA FLY ve Werfenwengu +43 664
4420002

•

PŘÍRODNÍ PAMÁTNÍK SEALENBERGKLAMM Weissbach – 10% sleva. Tel +43 6582 8242

•

GEOPARK Návštěvnické centrum Bischofshofen; € 1, – sleva na vstupné na osobu. Tel +43 6462
2471

•

AIR STAR PARAGLIDING Flugschule Saalfelden – 10% sleva. Tel +43 650 5010102

•

SALZWELTEN muzeum soli – sleva 2 euro, Tel +43 6132 2002400

•

SALEWA MOUNTAIN SHOP – 10% sleva na horolezecké boty, horolezecké boty a batohy. Tel +43
6582 75666

•

SENNAIR 25 min soukromý let místo 950 €, – za 665, – až pro 5 osob; E-mail: info@sennair.at

•

Vodní elektrárny a jezera na Kaprunu HOCH EBIRGSSTAUSEEN KAPRUN – 10% sleva. Tel +43
5031323201

•

SHIP AHOI na jezeře Zell – 10% sleva na okružní plavbu s „MS Schmittenhöhe“ nebo „Empress
Elisabeth“

•

Soutěsky s vodopády - VORDERKASERKLAMM ST. MARTIN U LOFER – 10% sleva. Tel +43
66434 30 899

•

Vysokohorská silnice na GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE – 10% sleva. Tel +43 6546
650

•

Rodinný zábavní park GEISTERBERG, St. Johann / Pg. – 1,70 € sleva / dospělý a € 1, – Sleva / dítě
na výstupu a sestupu s kabinkovou lanovkou Alpendorf včetně jízdy na vlaku Ghost Train a Ghost
Mountain

•

Lezecká stěna KLETTERHALLE FELSENFEST Saalfelden – 8% sleva na denní jízdenku. Otevřeno
denně od 10:00 do 22:00. Tel +43 664 3487876

•

Termální lázně - ALPENTHERME Gastein – sleva 1,50 EUR pro dospělé / 0,50 EUR sleva pro
děti. Tel +43 6432 82930

•

Soutěska s vodopády - KITZLOCHKLAMM Taxenbach – sleva 1 € na běžnou cenu

Hochkoenig karta v zimě
Lanovky – sleva 10% pro pěší. V zimě nenabízí karta žádné slevy na skipasy.
Večerní lyžování v Maria Alm
Večerní lyžování na Simmerllift v Maria Alm. 1x za pobyt zdarma. Každé pondělí, středu a pátek od
18:30 do 21:30. (Od března pouze v pondělí a ve středu).
Kamera na lyžařskou helmu GO PRO
1 den zdarma, možnost zapůjčení v Intersport Maria Alm, Sport Löb Maria Alm, Sport Mayer
Hinterthal, Porti Sport Dienten, Sport Klaus Mühlbach a Xandi’s Sportstadl Mühlbach.
Hornické muzeum v Muhlbach
Vstup do hornického muzea zdarma s odbornou prohlídkou v Mühlbachu.
Vstup do národního parku v Mitersill
Vstup do muzea národního parku Mittersill zdarma s 360 ° panoramatickým kinem. Celoročně
otevřeno denně od 09:00 do 18:00. Tel. +43 6562 40939
Jízda koňským spřežením
20% sleva Elmaugut Mühlbach
20% sleva na Kniegut Mühlbach
•

+43 6467 7290
+43 664 1442164

SKITOUR s průvodcem na Hundstein Maria Alm – 20% sleva na kurzy běžeckého lyžování v úterý a
10% sleva o víkendu. Skitour do Hundsteinu s alpskou lyžařskou školou +43 664 4411206

•

Tůry na sněžnicích s průvodcem – 20% sleva, Lyžařská škola Top Dienten +43 650 557 9259,
Lyžařská škola Dienten +43 664 2068206, Sport Klaus / Lyžařská škola Mühlbach +43 664 3378551

•

KEGELBAHN Alpenrose, Mühlbach – 20% sleva. +43 6467 7262 (kuželky)

•

TENNISHALLE Hotel Übergossene Alm Dienten – 15% sleva. +43 6461 2300

•

RODELBAHN KRONREITH (sáňkářská dráha) € 1, – Sleva na zapůjčení sáněk. Tel +43 664
4340503

•

10% sleva na SKISCHUL WORKSHOPY / SOUKROMÉ KURZY (pouze ve čtvrtek odpoledne a
pátek ráno)
Lyžařská škola Edelweiss Maria Alm +43 664 9193801, Lyžařská a snowboardová škola Hinterthal
+43 6584 8110, Lyžařská škola Top Dienten +43 650 557 9259, Lyžařská škola Dienten +43 664
2068206, Sport Klaus & Skischule Mühlbach +43 664 3378551

•

BIO – HOFKÄSEREIFÜRSTENHOF Kuchl – 30% sleva na vstupné. Tel +43 62446475

•

FIS LANDESSKIMUSEUM Werfenweng – 30% sleva. Tel +43 664 5000096

•

MÜHLAUERSÄGE Erlebniswelt Holz, Fusch / Glst. 10% sleva na pravidelné vstupné. Pouze s
komentovanými prohlídkami v 10:00, 13:00 a 16:00. Tel +43 6546 217

•

GIPFELWELT 3000 & ICE ARENA Kaprun – 10% sleva na vstupenku Gipfelwelt 3000 pro dospělé
(bez lyžařského vybavení).

•

AQUA SALZA Golling – 10% sleva na vstupné (standardní ceny)

•

TAUERN SPA Kaprun – 4 = 3 lístek. Zůstaňte 4 hodiny a plaťte pouze 3 hodiny

•

SALZWELTEN Hallein, Hallstatt a Altaussee – sleva 2 €. Tel +43 6132 2002400

•

SALEWA MOUNTAIN SHOP KliKo Sport – 10% sleva na turistické boty, horolezecké boty a
batohy. Tel +43 6582 75666

•

AIR STAR PARAGLIDING Flugschule Saalfelden – 10% sleva. +43 6505010102

•

KLETTERHALLE FELSENFEST Saalfelden – 8% sleva na denní vstupenku. Otevřeno denně od
10:00 do 22:00

•

APLENTHERME Gastein – sleva 1,50 EUR na vstupné pro dospělé a 0,50 EUR sleva na vstupné pro
děti. Tel +43 6432 82930

