WYCIECZKI
Propozycje na niepogodę, chmurki, śnieg itd….
Sezon zimowy

KĄPIELE, WELLNESS, WYPOCZYNEK
BASENY AUBAD W FIEBERBRUNN
Pływanie: basen wewnątrz hali, na zewnątrz, basen dla dzieci, zjeżdżalnia
Wellness: sauna fińska, parowa, kabina podczerwieniowa, masaże, solarium
Więcej informacji: www.aubad.at lub tel. +43-5354-56293, godziny otwarcia w zimie: 26.11 do 09.04
FONTANNY ENERGETYZUJĄCE TIROL CAMP W FIEBERBRUNN
Pływanie: pływalnia kryta, na zewnątrz, whirlpool
Wellness: łaźnia parowa, sauna ziołowa, fińska, stolnie solne, kabina aromatyczna, podczerwieniowa, grota lodowa, grota kamieni
szlachetnych, łąka słoneczna z terapią światła, masaże, wellness dla dwojga ( kombinacja z sauną parową, masażami, łóżkiem wodnym i
whirlpool ) itd.
Fitness Studio: bieżnia, ergometr, hantle, trener cross
Więcej informacji: www.tirol-camp.at lub tel. +43-5354-566660
GROTA SOLNA Z MORZA MARTWEGO W ST. JAKOB IN HAUS
Wellness: grota solna dla dorosłych, grota solna dla dzieci
Więcej informacji: www.familienland.net lub tel. +43-5354-88333
KRYTA PŁYWALNIA I KRYSZTAŁOWA SAUNA W ST. ULRICH AM PILLERSEE
Pływalnia: basen, brodzik dla dzieci, ocieplane ławy
Wellness: sauna parowo-ziołowa, fińska, kabina podczerwieniowa, solarium
Więcej informacji: tel. +43-5354-88181
OAZA ODPRĘŻENIA JAGGLING W ST. ULRICH AM PILLERSEE
Wellness: sauna parowa, fińska, kabina podczerwieniowa, kąpiele ziołowe i sianowe ( produkty z własnego ogrodu ), kąpiele odprężające
Więcej informacji: www.bio-gesund-jaggling.at lub tel. +43-664-1288961
RILANO RESORT STEINPLATTE W WAIDRING’U
Pływanie: basen wewnątrz i na zewnątrz
Wellness: sześć różnych saun, w tym oryginalna Latschen -Sauna i sauna z górskimi kryształami
Więcej informacji: www.rilano-kitzbuehel.de lub tel. +43-5353-20100
ŚWIAT WODY WAVE W WÖRGL
Pływanie: basen z falami, basen sportowy, trzy różne zjeżdżalnie, statek piracki, dmuchany zamek…..
Wellness: wewnętrzne i zewnętrzne sauny rzymskie, laguny na zewnątrz i wewnątrz, kąpiele solankowe
Więcej informacji: www.woerglerwasserwelten.at lub tel. +43-5332-77733

TERMY RUPERTA W BAD REICHENHALL / BAWARIA
Najbliższe termy są oddalone jedynie 35 km od doliny Pillersee ( kierunek Salzburg )
Więcej informacji: www.rupertustherme.de lub tel. +49-8651-606706

SPORT, CZAS WOLNY
HALA WSPINACZKOWA FAMILIENLAND W ST. JAKOB IN HAUS
Raj dla wspinaczek: ok. 80 tras ( 600 m kw powierzchni ), wydzielony obszar dla dzieci
Inne atrakcje w hali: trampoliny, miejsce zabaw
Więcej informacji: www.familienland.net lub tel. +43-664-5962997
TIMOKS ALM COASTER – KOLEJKA GÓRSKA W FIEBERBRUNN
Timoks Alm Coaster: szynowa kolejka, w której prędkość regulowana jest przez samych uczestników, należy zachować ostrożność przy
podstępnym „ cesarskim źródle”, „olbrzymim wężu” i „ 360 stopniowej karuzeli”.
Więcej informacji: www.timoksalm.at lub tel. +43-5354-563330
DZIECIĘCY RAJ „HAPPY HOOP” W VOMP
Tutaj dzieci mogą skakać, wspinać się, biegać, szaleć…..
Optymalna przyjemność dla całej rodziny przy każdej pogodzie.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 13.30-18.30, sobota - niedziela 10.30 – 18.30
Więcej informacji: www.happyhopp.at lub tel. +43-664-4417502

PRZYGODA
LAMPRECHTSHÖHLE – JASKINIA LAMPRECHTA W ST. MARTIN BEI LOFER
Jaskinia Lamprechta ma 51 km długości i przez to zaliczana jest do jednych z większych systemów jaskiń w Europie.
Godziny otwarcia: listopad-kwiecień, każdy weekend 9.00 – 17.00
Więcej informacji: www.naturgewalten.at lub tel. +43-6582-8343
KOPALNIA SREBRA W SCHWAZ
„Matka wszystkich kopalni” obiecuje Państwu pełną napięcia podróż po historii Europy.
Godziny otwarcia: październik – kwiecień codziennie 10.00 – 16.00 ( środek listopada – 25.12. zamknięte )
Więcej informacji: www.silberbergwerk.at lub tel. + 43-5242-72372
ŚWIAT SOLI W HALLEIN BEI SALZBURG
Przyjemność, przygoda i mistyczne momenty czekają na Państwa w pradawnym królestwie „ białego złota“. Kolejka zawiezie Państwa
bezpiecznie do wnętrza góry, tam czekają na Państwa dwie długie trasy do zjeżdżania, a następnie podziemne, słone jezioro.
Godziny otwarcia: listopad – marzec 10.00 – 15.00, kwiecień 9.00 – 17.00, wejście z przewodnikiem – co godzinę.
Więcej informacji: www.salzwelten.at lub tel. +43–6132-2008511

MUZEA, WYSTAWY, ZWIEDZANIE
MUZEUM KITZBÜHEL W KITZBÜHEL
Muzeum Kitzbühel ukazuje historię i kulturę miasta i regionu. Począwszy od kopalni z okresu epoki brązu ok. 1000 przed naszą erą, po życie
zwykłej ludności, kończąc na sportach zimowych z Toni Sailer i cudownego zespołu narciarskiego lat 50-siątych włącznie. Do tego dołącza
galeria Alfonsa Walde, w której prezentowane jest 30 obrazów wybitnych malarzy.
Więcej informacji: www.museum-kitzbuehel.at lub tel. +43-5356-67274
MUZEUM CMENTARZY W KRAMSACH
Kto chce zobaczyć i przeczytać oryginalne powiedzonka i życiowe mądrości utrzymane w żartobliwej tonacji, powinien odwiedzić ten
„wesoły cmentarz”. Hans Guggenberger odrestaurował i przedstawił na swojej posesji obok kuźni i zakładu kamieniarskiego – niezliczone
historyczne relikty.
Godziny otwarcia: codziennie od 10.00 – do zmroku.
Więcej informacji: www.museumsfriedhof.info lub tel. +43- 5337-6244710
ŚWIAT ŚWIEC W BRIXLEGG
To wyjątkowe muzeum wosku ukazuje ręcznie robione figury w oryginalnych wymiarach ( np. Mozart, Królewna Śnieżka, Ukrzyżowanie
Chrystusa itd. ) Chętnie zostaną Państwo oprowadzeni po muzeum ( bezpłatnie, minimum 12 osób )
Godziny otwarcia: listopad – kwiecień poniedziałek – piątek 8.30 - 17.30 i sobota 8.30 – 13.00
Więcej informacji: www.kerzenwelt.at lub tel. +43 – 5337-64576
ŚWIAT KRYSZTAŁÓW SWAROVSKIEGO W WATTENS
Zostaną Państwo wprowadzeni do mieniącego się, bajkowego krajobrazu, królestwa kryształowych olbrzymów, można się rozmarzyć…..
Godziny otwarcia: codziennie 9.00 – 17.30 ( 7-18.11 zamknięte )
Więcej informacji: www.swarovski.com lub tel. +43-5224-5003849
PLANETARIUM W SCHWAZ
To kosmiczne kino przybliża nam niebo. Otwarte codziennie!
Więcej informacji: www.planetarium.at lub tel. +43-5242-72129
KRYSZTAŁOWE SZKŁO KISSLINGER W RATTENBERG’U
Tradycję przeżyć i zrozumieć. W/g tej puenty będą zaproponowane Państwu bezpłatne, fascynujące oprowadzenia po przeszło stuletnim
warsztacie rzemiosła szkła artystycznego. Przeżyją Państwo namacalnie siłę i magię szkła w rozżarzonym, buchającym płynnym strumieniu.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30 – 12.00 i 13.00 – 17.00
Więcej informacji: www.kisslinger-kristall.com lub tel. +43-5337-62317
„SYMFONIA” RIEDL’A W KUFSTEIN
Zobaczyć, usłyszeć, poczuć, dotknąć i spróbować. Doświadczą tutaj Państwo jak w rękach wytapiacza szkła szkło zamienia się w symfonię.
Niech dzielą Państwo razem z nami radość z tego przeżycia. Jest to wyjątkowa podróż do świata szkła i zmysłów.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00 – 12.00 i 13.00 – 16.00
Więcej informacji: www.riedel.com lub tel. + 43- 5372-64896

PANORAMA TYROLU W INNSBRUCK’U
„Mit Tyrolu” przedstawiony jest z różnych punktów widzenia. Olbrzymie, fascynujące malowidło rozpościera się na pow. 1000 m kw.,
ukazuje walki wyzwoleńcze Tyrolczyków z perspektywy 360 stopni. Po prostu zapiera dech w piersiach.
Godziny otwarcia: codziennie 9.00 – 17.00 ( ostatnie wejście o 16.30 )
Więcej informacji: www.tiroler-landesmuseen.at lub tel. +43 – 512-59489-611
NARODOWY PARK „ŚWIATY” W MITTERSILL
Utrzymany w formie ośmiu stacji, przybliża nas i uczy zrozumieć nadzwyczajną różnorodność natury.
Godziny otwarcia: codziennie 9.00 – 18.00
Więcej informacji: www.nationalparkzentrum.at lub tel. +43 – 6562-40939
DOM NATURY W SALZBURG’U
Dom Natury oferuje fascynujące wystawy o naturze, mieszczące się na ponad 80-u blokach tematycznych . Ukazują one cuda natury ze
wszystkich części świata z czasów prehistorycznych po współczesne. Jest co podziwiać.
Godziny otwarcia: codziennie 9.00 – 17.00
Więcej informacji: www.hausdernatur.at lub tel. +43 – 662-842653
ŚWIAT PIWA STIEGL W SALZBURG’U
Ciekawa i obrazowa prezentacja tajemnicy warzenia piwa. Warto uczestniczyć przy wytwarzaniu piwa miesiąca.
Godziny otwarcia: codziennie 10.00 – 17.00
Więcej informacji: www.brauwelt.at lub tel. + 43 – 662-83871492
MUZEUM LOTNICTWA HANGAR 7 W SALZBURG’U
Hangar 7 na salzburskim lotnisku jest wyjątkowym w swoim rodzaju architektonicznym dziełem sztuki. Początkowo planowano tutaj
przechowywać ciągle rosnące zbiory historycznych samolotów Flying Bulls , teraz jest Hangar 7 synonimem awangardowej architektury,
nowoczesnej sztuki i przodującej gastronomii. Wejście do Muzeum Lotnictw – wstęp wolny!
Godziny otwarcia: codziennie 9.00 – 22.00
Więcej informacji: www.hangar-7.com lub tel. +43- 662-219777
DOKUMENTACJA OBERSALZBERG W BERCHTESGADEN
Dokumentacja Obersalzberg jest stałą wystawą Instytutu Historii Współczesnej Monachium-Berlin, poświęconą historii Obersalzberg i
dyktaturze Hitlera w dobie National-Sozialismus
Godziny otwarcia: listopad-marzec wtorek-niedziela 10.00-14.00, kwiecień 9.00-16.00
Więcej informacji: www.obersalzberg.de lub tel. +49 – 8652-947960

KULTURA I KULINARIA
„WARSZTAT KONSUMPCYJNY” GASSOIDHOF W FIEBERBRUNN
Możliwość obserwacji warzenia trunków, degustacja i solidny poczęstunek. Cena 12,50 € od osoby (w cenie zawarty poczęstunek, jeden
napój i trzy różne , szlachetne trunki )
Godziny otwarcia: codziennie, po wcześniejszym umówieniu.
Więcej informacji i zgłoszenia: tel. +43-664-73597074

POKAZOWA SEROWNIA „WILDER KÄSER” W CENTRUM KULTURALNYM W KIRCHDORF
Cała siła i czystość górskiego świata zawarta jest w różnorodnych specyjałach serowych „Wilder Käser”. Popróbują Państwo najlepszych
tyrolskich produktów z gospodarstwa rolnego z 500-letnią tradycją.
Godziny otwarcia: 16 grudzień – do kwietnia 9.00-18.00, niedziela i poniedziałek – nieczynne.
Więcej informacji: www.wilder-kaeser.at lub tel. +43-5352-63666
WYDARZENIE W MAYRHOFEN IM ZILLERTAL
Każdy jest mile widziany w serowni góralskiej , aby zobaczyć jak wygląda dzień powszedni pracy. Doświadczą Państwo w niespotykany
sposób jak „ mistrz od serów” zamienia świeżo wydojone mleko w produkty najwyższej jakości.
Godziny otwarcia: codziennie 10.00 – 15.00
Więcej informacji: www.sennerei-zillertal.at lub tel. +43-5285-62713

PARKI ZWIERZĄT – ZOO
DZIKI PARK W AURACH
Ten raj dla zwierząt i miłośników natury znajduje się w sercu Alp Kitzbühelskich na wys. 1100 m npm, znalazło tam dom ponad 200
zwierząt.
Godziny otwarcia: od Bożego Narodzenia do maja, środa-niedziela 10.00-17.00, poniedziałek i wtorek – nieczynne
Więcej informacji: www.wildpark-tirol.at lub tel. +43-5356-65251
ZOO ALPEJSKIE W INNSBRUCK’U
U podnóża Łańcucha Północnego ( Nordkette ), nad dachami Innsbruck’a, stolicy Tyrolu znajduje się najwyżej położone Zoo w Europie. (
750 m ) Zajmuje ono obszar 4 ha, w naturalnie ukształtowanych wybiegach, terrariach i akwariach zgromadzono 2000 zwierząt alpejskich,
150 gatunków. Żadne inne zoo na świecie nie pokazuje tak licznych zbiorów dzikich zwierząt występujących w Alpach.
Godziny otwarcia: listopad-marzec 9.00 – 17.00, kwiecień 9.00 – 18.00
Więcej informacji: www.alpenzoo.at lub tel. +43- 512-292323
ZOO W SALZBURG’U
Zoo znajduje się na górze Hellbrunn, z jednej strony otacza je stroma ściana i pagórkowate wybiegi, a z drugiej znajdują się błonie, gdzie
znalazło swój dom 800 zwierząt.
Godziny otwarcia: codziennie od 9.00
Więcej informacji: www.salzburg-zoo.at lub tel. +43-662-8201760

PAŁACE-ZAMKI-TWIERDZE
TWIERDZA KUFSTEIN W KUFSTEIN
Twierdza Kufstein jest znakiem rozpoznawczym miasta okręgowego Kufstein. Twierdza wspomniana była w źródłach pisanych pierwszy raz
w roku 1205 jako posiadłość biskupów z Regensburg’a. Następnie była w posiadaniu książąt bawarskich. ( Dla Polaków ma szczególne
znaczenie, jako że byli tam więzieni powstańcy polscy po Powstaniu Krakowskim w 1846 r )
Godziny otwarcia: codziennie 10.00-16.00
Więcej informacji: www.festung.kufstein.at lub tel. +43-5372-602350

PAŁAC AMBRAS W INNSBRUCK’U
Pałac Ambras leży w widocznym miejscu ponad miastem Innsbruck i zaliczany jest do najważniejszych osobliwości stolicy Tyrolu.
Godziny otwarcia: grudzień – październik codziennie 10.00-17.00
Więcej informacji: www.khm.at/ambras lub tel. +43-1-52524-4802
TWIERDZA HOHENSALZBURG W SALZBURG’U
Wysoko ponad barokowymi wieżami miasta wznosi się- elektryzująca wzrok-Twierdza Hohensalzburg. Zamek jest symbolem miasta i
niezaprzeczalną cząstką sławnej na cały świat panoramy Salzburg’a. Na wyciągnięcie ręki, za jej grubymi murami, w dalszym ciągu rozgrywa
się historia, którą mogą Państwo sami przeżyć.
Godziny otwarcia: październik-kwiecień codziennie 9.30-17.00
Więcej informacji: www.hohensalzburg.com lub tel. +43-662-84243011

KINA
TEATR FILMÓW (FILMTHEATER) KITZBÜHEL W KITZBÜHEL
Adres: Hinterstadt 18, 6370 Kitzbühel, tel. +43-5356-62662, www.kino-kitzbuehel.at ,
Otwarcie kas: 15 minut przed pierwszym spektaklem
CINEPLEXX W WÖRGL
Adres: Salzburger Straße 32, 6300 Wörgl, tel. +43-5332-77277, www.cineplexx.at ,
Otwarcie kas: 30 minut przed pierwszym seansem
FUNPLEXXX W KUFSTEIN
Adres: Oskar Pirlo-Straße 9, 6330 Kufstein, tel. +43-5372-67290, www.funplexxx.at ,
Otwarcie kas: 30 minut przed pierwszym seansem
CINEPLEXXW SALZBURG’U
Adres: Kasernenstraße 5, 5071 Salzburg, tel. +43-662-850101, www.cineplexx.at ,
Otwarcie kas: 30 minut przed pierwszym seansem

