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DŮLEŽITÉ

MÍSTNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKA
Bad Reichenhall: Wittelsbacherstr. 15
Bayerisch Gmain: Großgmainer Str. 14
Berchtesgaden: Maximilianstraße 9
und Königsseer Straße 2, Schönau a.
Königssee: Rathausplatz 1 und Seestraße
3, Bischofswiesen: Hauptstraße 18,
Ramsau: Im Tal 2, Marktschellenberg: Salzburger Straße 2, Piding: Petersplatz 2, Anger: Dorfplatz 4, Teisendorf:
Poststraße 14, Freilassing: Hauptstraße
45, Saaldorf-Surheim: Moosweg 2,
Laufen: Rathausplatz 1

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Mezinárodní mobilní tísňová linka/Tísňová linka EU 112
Tísňová linka horské služby (AT) 140

INFORMACE NĚMECKÉHO ALPSKÉHO SPOLKU DAV
T +49 8652 9764615
od poloviny května do poloviny října
alpine-auskunft@dav-berchtesgaden.de

RYCHLÝ PŘÍJEZD AUTEM
Od Mnichova po dálnici Mnichov-Salzburg (A8) a po kvalitních silnicích 1.
třídy. Upozornění: Při příjezdu po dálnici
A8 z Mnichova doporučujeme sjezd Bad
Reichenhall. Pokud byste po dálnici pokračovali i v Rakousku, musíte si zakoupit
rakouskou dálniční známku!

DO HOR LETADLEM
Letiště Salzburg je vzdáleno cca 20 km,
letiště Mnichov je vzdáleno cca 170 km.

4

AUTOBUSEM A VLAKEM
Vlaková spojení
IC Königssee: Přímé spojení mezi
městy Hamburg Altona a Freilassing –
Bad Reichenhall – Berchtesgaden. Se
společností Westbahn do Salzburgu a
odtud se společností Berchtesgadener
Land Bahn (BLB) přes Freilassing do
Bad Reichenhallu/Bayerisch Gmain
nebo Berchtesgadenu. Jízdenka Bayern
Ticket: Linkou Meridian nebo regionálním
vlakem RB z Mnichova přes Freilassing
do Bad Reichenhallu/Bayerisch Gmain a
Berchtesgadenu.
Přeprava jízdních kol ve vlacích
V osobních vlacích v zemském okrese
Berchtesgadener Land je přeprava kol
zdarma. Upozornění: Pokud jsou vlaky
plné, rozhoduje o přepravě kol pracovník
přepravní společnosti.
Lázeňská karta / Návštěvnická karta =
jízdenka na autobus
N
 ávštěvnická karta Gästekarte Berchtesgaden umožňuje hostům ubytovaným
v okolí Watzmannu a Königssee jezdit
ekologicky a zdarma na téměř všech
linkách, s výjimkou některých linek
společnosti Regionalverkehr Oberbayern
/RVO/.
Lázeňská karta / Návštěvnická karta =
jízdenka na autobus
Návštěvnická karta Bad Reichenhall
je jízdenkou k výletním cílům, turistickým centrům a mnoha dalším místům
v alpském městě a jeho okolí. Při všech
cestách je brán ohled na životní prostředí.
Využijte městský autobus nebo železnici Berchtesgadener Land Bahn v Bad
Reichenhall / Bayerisch Gmain, např. při
cestách ke starému solivaru Alte Saline,
do termálních lázní RupertusTherme, na
horu Predigtstuhl, za koncerty nebo k
turistickým centrům.

DŮLEŽITÉ

RufBus Berchtesgaden
Doplňková služba k místní hromadné
dopravě pro obce Berchtesgaden,
Bischofswiesen, Ramsau a Schönau a.
Königssee.
T +49 8652 964822
ALMErlebnisBUS
„Horský zážitkový autobus“ jezdí od
zastávky Hintersee v horolezecké obci
Ramsau podél horských pastvin v údolí
Klausbachtal (od konce května do začátku října). almerlebnisbus.com
GemeindeBUS Teisendorf
Tento autobus obce Teisendorf přiveze
cestující do požadovaného cíle na území
obce. Převážení dětských kočárků, chodítek nebo invalidních vozíků je možné.
T +49 8666 928853
Flixbus
Cenově dostupná doprava do Bad
Reichenhall, Berchtesgaden a Schönau a.
Königssee.
Zastávky se mění dle sezóny.
Lanovky
Lanovky dovezou každého k nádherným
vyhlídkám:
•P
 redigtstuhlbahn, Bad Reichenhall
• J ennerbahn, Schönau a. Königssee
•H
 irscheck-Sesselbahn, Ramsau
•O
 bersalzbergbahn, Berchtesgaden
• Götschenkopfbahn, Bischofswiesen
 ntersbergbahn, A/Grödig
•U

Půjčovny
•S
 pa & Familien Resort
RupertusTherme, Bad Reichenhall
•N
 emo-Point, Bad Reichenhall
• Turistické informační centrum, Piding
• Intersport Renoth, Jennerbahn/
Schönau a. Königssee
Dobíjecí stanice elektromobilů
Mapa dobíjecích stanic v okrese viz níže
ladeatlas.elektromobilitaet-bayern.de
Bezbariérový přístup
Od zajímavé návštěvy muzea až po
relaxační pobyt v některých z našich
termálních lázní – následující výletní cíle
a podniky můžete navštívit bezbariérově. Části pěších zón a rovněž některé
turistické trasy jsou přístupné pro dětské
kočárky, invalidní vozíky nebo chodítka.
Bezbariérové výletní cíle a ubytování
naleznete na reisen-fuer-alle.de

TAXI
Centrála Berchtesgaden
T +49 8652 4041
Centrála Bad Reichenhall
T +49 8651 4545

TAKTO SE RYCHLE
ZORIENTUJETE
Sledujte naše značení. Tyto značky:
1

EKOLOGICKY DÍKY VYUŽITÍ
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Elektrokolo místo auta
Společnost „movelo GmbH“ provozuje
rozsáhlou síť půjčoven elektrokol a stanic
pro nabíjení. Více informací a síť stanic
naleznete na ebike-holiday.com

2

1

Výletní cíle
Gastro tipy

naleznete i na přiložené mapě.
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ZÁŽITKY Z PŘÍRODY A HOR
Zavázat pohorky a můžete vyrazit!
Pro ambiciózní milovníky hor, stejně jako
pro turisty požitkáře.
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SOUTĚSKY, STRŽE A
PRŮSMYKY
Putujte, dívejte se, žasněte: V soutěskách a stržích v zemském okrese
Berchtesgadener Land se před Vámi otevírají fantastické výhledy z neobvyklé
perspektivy, na které jen tak rychle nezapomenete.
1

Divoká romantika: Se svými vodopády
patří soutěska 1 Almbachklamm u
města Marktschellenberg k nejkrásnějším soutěskám Bavorských Alp. U
vstupu do soutěsky Almbachklamm se
nachází 2 nejstarší německý mlýn na
mramorové koule. Kusy mramoru jsou
zde obrušovány do tvaru krásných koulí
od roku 1683.
Všude v okrese Berchtesgadener Land
naleznete další mlýny a klauzy, (hráze pro
plavení dřeva) jako je Röthelbachklause
v blízkosti města Bad Reichenhall – jeden
z nejstarších v listinách doložených
klauzů – nebo také Theresienklause v
soutěsce Almbachklamm. Tyto architektonické památky vyprávějí o hospodářství
8
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3

a technice časů minulých. Využívaly sílu
vody a sloužily k těžbě soli, výrobě kamenných koulí, mletí obilí, výrobě energie
a umožňovaly přepravu dřeva z těžko
přístupných oblastí lesa.
Mnoho mlýnů a klauzů bylo láskyplně
opraveno různými spolky a dobrovolníky. Tyto památky, které i dnes nadále
fascinují spojením techniky a přírody, jsou
ideálním výletním cílem pro velké i malé
návštěvníky.
Kdo má chuť zažít další dobrodružství ve
strži, měl by prozkoumat údolí Speiktal
a strž Speik u města Bayerisch Gmain.
Po delším stoupání romantickým údolím
Weißbachtal s hlubokými stržemi a mnoha vodopády se dostanete k širokému
korytu potoka v rokli Speik.

4

LEDOVEC A LED
Kdo chce prozkoumávat strže a soutěsky,
potřebuje kvalitní obuv. Ale pokud
byste chtěli obdivovat ledovou jeskyni
4 Schellenberger Eishöhle (1.550
m), nacházející se v horském masivu
Untersberg, měli byste se navíc i teple
obléci! Protože při sestupu do největší
ledové jeskyně Německa se s každým
krokem ochlazuje.
eishoehle.net
Za to, že ledovec 5 Blaueisgletscher i
přes oteplování klimatu ještě stále existuje, vděčí své poloze na severní straně
hory Hochkalter. Milovníci ledovců se
ubytují v chatě Blaueishütte (1.680 m),
odkud podnikají horské túry do jedinečného světa ledovců.
5

Nedaleko, v naší sousední obci
Schneizlreuth, můžete navštívit soutěsku
3 Aschauerklamm a hráz Hientalklause.
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VZHŮRU NA KOLA
Četné cyklistické trasy Vás zvou k nejrůznějším výletům.
Například k jezeru Thumsee, okolo jezera Saalachsee, a tak
dále. Chcete region prozkoumat se svými dětmi, a nebo
spíše hledáte náročné trasy vhodné pro horská kola, jako tu
na horskou chatu Gotzenalm? Ať už se podíváte kamkoli,
každý si tu najde to své.

PUTOVÁNÍ – Z JEDNOHO MÍSTA
NA DRUHÉ
Jestliže máte rádi pěší turistiku, můžete okres
Berchtesgadener Land prozkoumávat po dobře
značených cestách. Podle Vaší kondice a nálady
se můžete rozhodnout pro půldenní či celodenní
výlety, túry po alpských pastvinách nebo výšlap
do hor. Unikátním zážitkem jsou také vícedenní
túry po trase SalzAlpenSteig nebo některá ze
SalzAlpenTouren (23 vybraných, již naplánovaných
túr po SalzAlpenSteig). Chcete mít na cestě milou
společnost nebo hledáte zkušeného horského
průvodce?
Tak směle do toho: V celém kraji jsou nabízeny túry
s průvodcem. Doporučujeme Vám také program
pro pěší turistiku alpského národního parku
Berchtesgaden.
10
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TO NEJLEPŠÍ PRO HRÁČE
GOLFU
Zažijte požitek z golfu v Obersalzbergu v
nadmořské výšce cca 1 000 metrů! Před
působivou horskou scenérií odpalují své
míčky hráči golfu všech úrovní. Asi jednu
hodinu jízdy autem odtud leží dalších 20
golfových hřišť.

AKTIVNÍ ODPOČINEK V BAD
REICHENHALL

1

H
 OROLEZECKÉ CENTRUM
„DAV KLETTERZENTRUM
BERGSTEIGERHAUS GANZ“

Hory v okolí alpského města Bad Reichenhall nabízejí mnoho pěších výletů a
horských túr v srdci nádherné přírody a
doplňují tak jeho atmosféru. Nad městem
Bad Reichenhall leží obec Bayerisch
Gmain: Nejen okruh zvaný Alpgarten-Rundweg, ale také trasa Wald-Idyll-Pfad
a okruhy s názvem SalzAlpenTouren
vedou působivou krajinou s lesy a potoky
na úpatí pohoří Lattengebirge.
Speciální tipy: Navštivte trasu Soleleitungsweg s ukázkou historie zpracování
soli nebo tři běžecké trasy v alpském
městě.
nadšence dostatek prostoru. Ale také
pro vyznavače boulderingu je ve dvou
místnostech o zábavu postaráno.
Watzmannstraße 4

83483 Bischofswiesen
T +49 8652 9764620
info@kletterzentrumberchtesgaden.de
kletterzentrum-berchtesgaden.de
Horolezecké centrum „DAV-Kletterzentrum" v Horolezeckém domě Ganz
v obci Bischofwiesen je horolezecká
hala v Berchtesgadenských Alpách. Se
svými 2.000 m² nabízí pro horolezecké

P
 ondělí, středa a pátek
10.00 – 22.00 hod.,
úterý a čtvrtek 9.00 - 22.00 hod.;
sobota, neděle a svátky
10.00 – 21.00 hod.
11
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2 N
 APŘÍČ

OKRESEM BERCHTESGADENER LAND

Začněte svůj pohodový rodinný výlet s
drahami Berchtesgadener Land Bahn.
Mnoho atraktivních destinací je zde
snadno dostupných autobusem a vlakem.
Jízda vlakem Vám nabízí nádherné
výhledy na bavorský svět hor, vede okolo
historických měst, a čeká Vás i malebný,
strmě stoupající úsek trati. Kupte si ty
nejlepší jízdenky* pro Váš výlet bez
přirážky přímo ve vlaku drah BLB mezi
městy Freilassing a Berchtesgaden nebo v
zákaznickém centru BLB.
Berchtesgadener Land Bahn

Zákaznické centrum
Hermann-Löns-Straße 4
83395 Freilassing
T +49 180 1231236
blb.info
*Slevy u mnoha výletních cílů, max. tři
vlastní děti (vnoučata) do 14 let. Jízdenky jsou platné v osobních vlacích ve
dnech: po – pá od 9.00 hod., so – ne a
o svátcích po celý den; v autobusech po
– ne od 0.00 do 3.00 hod. následujícího
dne.
12

3 P
 ANORAMATICKÁ

SILNICE

ROSSFELD

Nejvýše položená panoramatická silnice
v Německu vede návštěvníky přímo do
srdce jedinečné horské krajiny okresu
Berchtesgadener Land s výhledem na
město Salzburg a údolí Salzachtal.
Nachází se zde několik turistických cest
a nádherná panoramatická okružní trasa
s lavičkami vyzývajícími k odpočinku a
informačními tabulemi. K zastavení zvou
dva horské hotely a stánek s občerstvením (k dispozici je i toaleta pro tělesně
postižené). Zpoplatněná silnice je celoročně sjízdná a v únoru 2018 byla v rámci
celoněmeckého projektu „Cestování pro
všechny“ označena jako bezbariérová.
Díky tomu můžete sami posoudit, jestli
nabídka vyhovuje Vašim individuálním
požadavkům.
Mýtná brána: T +49 8652 2808
rossfeldpanoramastrasse.de
M
 ýtné: osobní automobil 8,50 €,
motocykl 5 €, autobus 60 €

ZÁŽITKY Z PŘÍRODY A HOR

4 ORLÍ

HNÍZDO - KEHLSTEINHAUS

Historická vyhlídka vysoko nad Berchtesgadenem. Od Orlího hnízda, chaty
Kehlsteinhaus, (1.834 m) se otevírá
ohromující panoramatický výhled. Orlí
hnízdo bylo postaveno roku 1938. V
roce 1960 zahrnul Bavorský stát budovu
do majetku nadace. Dům se nachází ve
správě turistického regionu Berchtesgaden-Königssee a soukromí nájemci
ho provozují jako horskou restauraci.
Silnice Kehlsteinstraße je pro soukromou
dopravu uzavřena – speciální autobusy
vozí návštěvníky na vyhlídkovou plošinu,
odkud vede 124 metrů dlouhý tunel k
výtahu s mosazným obložením.
Výtah vyveze hosty 124 metrů nahoru do
Orlího hnízda.
Kehlsteinstraße je světově jedinečným
mistrovským dílem architektury a inženýrského umění, neboť v jedné jediné
zatáčce tato cesta od obce Obersalzberg
k Orlímu hnízdu překonává ohromný
výškový rozdíl 700 metrů. Přitom
dvakrát kříží příkrou severozápadní stranu
hory Kehlstein. Zajímavá je také historie
jejího vzniku: Silnice dlouhá 6,5 kilometru
byla postavena roku 1938 po pouhých 13
měsících stavebních prací.

Zweckverband Tourismusregion
Berchtesgaden-Königssee
(Spolek turistického regionu Berchtesgaden-Königssee)
T +49 8652 967-0
K
 ehlsteinhaus
T +49 8652 2969
kehlsteinhaus.de
p
 olovina května – říjen
S
 leva pro rodiny,
skupiny a s návštěvnickou kartou
Linka autobusu RVO 849 z
Berchtesgaden
 bersalzberg
O
Salzbergstraße 45
83471 Berchtesgaden
13
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5 ZÁŽITEK

V SOLNÉM DOLE BERCHTESGADEN

Uprostřed Berchtesgadenských Alp se
nachází solný důl „Salzbergwerk Berchtesgaden“ (založen v roce 1517). Ponořte
se do světa soli a zažijte jedinečnou atmosféru hornického řemesla v hlubinách
Alp. Od místa, kde se stále těží a které je
odděleno skalní stěnou, dojedete důlní
železnicí 650 m do nitra hory a ocitnete
v obrovské solné katedrále s úžasnou
hornickou skluzavkou. Těžbu soli Vám
poutavým způsobem přiblíží 3D animace.
Prohlídkový okruh trvající jednu hodinu
a jízda na voru po podzemním solném
jezeře nabízejí nezapomenutelný zážitek
pro malé i velké. Prohlídku lze zkombinovat se starým solivarem „Alte Saline v
Bad Reichenhall“.

Salzbergwerk Berchtesgaden
Bergwerkstraße 83
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 6002-0
salzbergwerk.de
1 .4. – 31.10.:
9.00 – 17.00 hodin*
2.11. – 31.3.:
11.00 – 15.00 hodin*
(*začátek poslední prohlídky)
14
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6 UDĚLEJTE

SI ČAS
A OCHUTNEJTE HOŘCOVOU PÁLENKU

K tomu Vás srdečně zve horská palírna
„Enzianbrennerei Grassl“! Kromě pálenky
z hořce alpského, Grassl-Gebirgsenzian,
která se ve městě Berchtesgaden pálí
od roku 1692, se zde dnes vyrábí okolo
35 různých ovocných a bylinných likérů
a také ginové speciality. Užijte si nejen
ochutnávku lahodných nápojů, ale také
prohlídku palírny s mistrem palírníkem
osobně. Mimo jiné zde na Vás čeká zajímavá výstava historických přístrojů připomínajících tradici pálení starou několik
staletí. Další významnou památkou, která
stojí za zhlédnutí, je muzeum lihovarnictví
v pravé původní alpské salaši (otevřeno je
zde pouze v létě).
7 STARÝ

Enzianbrennerei Grassl
Salzburger Straße 105
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 9536-0
grassl.com
K
 věten až říjen:
Po – Pá 9.00 – 18.00 hod.
So 9.00 – 16.00 hod.
Listopad až duben:
Po – Pá 9.00 – 17.00 hod.
So 9.00 – 12.00 hod.
Prohlídka zdarma

Linka autobusu RVO 840 z
Berchtesgaden

SOLIVAR „ALTE SALINE BAD REICHENHALL“
Alte Saline Bad Reichenhall
Alte Saline 9, 83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 7002-6146
alte-saline.de

Starý solivar (postavený v roce 1834) je
pamětníkem historie tohoto bílého zlata,
která je světovou raritou. Ponořte se
do historie tohoto solivaru s jeho staletými štolami, poznejte umění inženýrů a
obdivujte obrovská vodní kola.

1 .4. – 31.10.: 10:00 – 16:00 hodin*
2.11. – 31.3.: V pondělí zavřeno.
Úterý až sobota
11.00 – 15.00 hod.*
Každou první neděli v měsíci 11.00
– 15.00 hod.*
(*začátek poslední prohlídky)
15
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8 L
 ANOVKA

PREDIGTSTUHLBAHN – PŘEKONÁ VĚKY

Lanovka Predigtstuhlbahn ve městě
Bad Reichenhall je nejstarší kabinovou
lanovou dráhou na světě, která byla
zachována v původní podobě. Od roku
1928 je vzorem dokonalé lanovky a
ztělesněním elegance v oboru stavitelství lanovek. Právem tedy spadá pod
památkovou ochranu. 32 metrů vysoké
monumentální nosníky vypínající se k
nebesům, jakož i horní stanice trůnící
majestátně na vrcholu, jsou vyjádřením
životního stylu 20. let.
Jakmile vyjedete nahoru, můžete se
vydat na dlouhé procházky po horských
stezkách sjízdných i pro dětské kočárky,
zastavit se v rustikální horské chatě na
úbočí Schlegelmulde nebo se najíst v nostalgické gurmánské restauraci. Jedinečné
prostředí místnosti s krbem nebo terasa,
na které si můžete vychutnat kávu se
snovým výhledem na Bad Reichenhall a
okolní hory, se postarají o úžasné zážitky.
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Predigtstuhlbahn
Südtiroler Platz 1
83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 96850
predigtstuhlbahn.de
L éto: 9.00 – 17.00 hod.
Zima: 9.00 – 16.00 hod.
Sleva

s návštěvnickou kartou.
Ceník a další informace naleznete
na webových stránkách. Změny
vyhrazeny.
H
 orská restaurace Predigtstuhl
Horská chata Schlegelmulde
Doprava: Nádraží Kirchberg

ZÁŽITKY Z PŘÍRODY A HOR

9 NOVÁ

LANOVKA JENNERBAHN | SCHÖNAU A. KÖNIGSSEE

S novou lanovkou Jennerbahn u jezera
Königssee si užijete téměř bezhlučnou
jízdu na horu Jenner. Již během jízdy
lanovkou si můžete užívat fantastický
výhled díky panoramatickým oknům. Po
chvilce chůze dorazíte na vrchol, který se
nachází ve výšce 1.874 m.n.m., kde Vám
u nohou leží celé jezero Königssee.
Ať už máte velký nebo jen malý hlad, a
bez ohledu na to, jestli Vás přepadne v
polovině cesty či na vrcholu, v restauraci
„Halbzeit“ u prostřední stanice lanovky a
v restauraci „Jenneralm“ u horní stanice
lanovky Vás budou rozmazlovat kulinářskými specialitami.
V zimě 2019/2020 opět otevře své brány
lyžařské středisko na hoře Jenner, které
zde má již dlouhou tradici, a poprvé
zpřístupní všechny své nové lyžařské
dráhy. Díky sjezdovkám vhodným pro
rodiny s dětmi, náročným carvingovým

svahům a také úschovně lyží ve stanici v
údolí, nabízí Jenner pro každého lyžaře
to pravé.
Toto středisko nabízí moderní, jedinečný
a nezapomenutelný zážitek z hor pro
každého. Lanovku Jennerbahn mohou
využívat jak lidé s handicapem, tak
rodiny s kočárky nebo sportovci se svými
horskými koly či sportovními draky, a užít
si tak hory se vším všudy.
Berchtesgadener Bergbahn AG
Jennerbahnstraße 18
83471 Schönau a. Königssee
T +49 8652 9581-0
info@jennerbahn.de
jennerbahn.de
facebook.com/jennerbahn
Linka autobusu RVO 841: zastávka
Jennerbahn
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10 LANOVKA

OBERSALZBERGBAHN

Putování okolo lanovky Obersalzbergbahn v nadmořské výšce 1000 m.
Od otevření této lanovky v roce 1949
Vás nyní již více než 70 let ekologicky
11 L
 ETNÍ

BOBOVÁ DRÁHA

Vzhůru dolů! Čeká na Vás 600 m opravdu rychlé jízdy. S každým metrem narůstá
vzrušení a radost, protože každý si může
určit své vlastní tempo.
Hned vedle bobové dráhy se nachází
12

HORSKÁ RESTAURACE
HOCHLENZER

Užijte si pohostinství a pohodlí naší
prosluněné terasy a nádherný výhled na
svět hor regionu Berchtesgaden!
Naše domácí speciality, ať k obědu či
18

přepravujeme na horu Obersalzberg,
... k lince autobusu na Orlí hnízdo
... k letní bobové dráze
... k zimní bobové dráze
... k vládnímu bunkru v Bad Neuenahr-Ahrweileru
Obersalzbergbahn GmbH
Bergwerkstraße 10 1/3
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 2561
obersalzbergbahn.de
O
 tevírací doba dle vývěsky
hřiště a dráha pro motokáry.
Užijte si nádherný výhled. Bonusem Vám
bude bezplatné parkování.
Můžete nás navštívit osobním automobilem nebo autobusem.
Alpengasthof Hochlenzer
Scharitzkehlstraße 6
83471 Berchtesgaden-Obersalzberg
T +49 8652 2105
hochlenzer.de
D
 enně od dubna – listopadu
Ne za deště
večeři, vybrané kávové speciality a moučníky Vás jistě více než uspokojí.
Můžete nás navštívit osobním automobilem nebo autobusem.

Alpengasthof Hochlenzer
Scharitzkehlstraße 6
83471 Berchtesgaden-Obersalzberg
T +49 8652 2105
hochlenzer.de
O
 tevřeno denně.
Pondělí zavřeno.

ZÁŽITKY Z PŘÍRODY A HOR

13 L
 ANOVKA

HIRSCHECKBAHN NA
HOCHSCHWARZECK
Lanovkou Hirscheckbahn vystoupáte
do vzdušných výšin za horskými túrami
a sluncem, a to vše s ohledem na šetrné
zacházení se zdroji. Zde není místo pro
shon: Tady si jistě odpočinete! Na vrcholu
hory „Toter Mann“ na Vás ve výšce 1.390
metrů čeká jedinečný výhled, který má
pro Vás připravenu dechberoucí nádheru
přírody, rozlehlé zelené alpské pastviny a
fascinující monumentální horské masivy.

Hirscheckbahn
Hochschwarzeck Bergbahn GmbH
Schwarzecker Straße 80
83486 Ramsau
T +49 8657 368
hochschwarzeck.info
L etní sezóna květen – říjen
Zimní sezóna prosinec – březen
Z
 eptejte se na rodinné slevy
H
 orská restaurace Hirschkaser
Wimbachklamm, Turistické informační
centrum Ramsau, Im Tal 2, 83486 Ramsau,
T +49 8657 9889-20, ramsau.de
1 .5. – 1.11., 7.00 – 19.00 hod.
S ohledem na povětrnostní podmínky může
dojít ke změně

RufBus Berchtesgaden

14 SOUTĚSKA

WIMBACH-

KLAMM

S
 leva s návštěvnickou kartou
Horská chata Wimbachgrieshütte
Horská restaurace Wimbachschloss
Hostinec Gasthof Hocheck
Hostinec Gasthof Wimbachklamm

 lacené parkoviště Wimbachbrücke
P
Wimbachweg 1, 83486 Ramsau
Linka autobusu RVO 846 z
Berchtesgaden

Při vstupu do tohoto monumentálního
vysokohorského údolí na úpatí hory
Watzmann leží soutěska Wimbachklamm.
Jedná se o geologicky zajímavou oblast
a zároveň divoce romantickou přírodní
památku.
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VODA, JEZERA
A WELLNESS
Blahodárná a osvěžující,
křišťálově průzračná a slaná,
klidná jako zrcadlo a šumivá.

20
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ZÁŽITKY U VODY Z HOR
Velká a impozantní před jedinečnou kulisou hor, malá i skrytá, ledově studená či
příjemně teplá: V okrese Berchtesgadener Land jsou jezera všude – od jezer ke
koupání až po horská jezera s idylickou polohou.

1

12

JEZERA
Je libo příjemné osvěžení? – V létě zve v
tomto regionu mnoho jezer a koupališť
ke skoku do chladivé vody. Objevte
malé pláže ke koupání, například u jezera
1 Höglwörther See, které je po celé léto
díky slatinné vodě příjemně teplé.
Jezero 2 Thumsee se svou čistou
tyrkysově průzračnou vodou, koupalištěm
s pláží a krásnou loukou pro opalování,
je pro mnoho obyvatel Bad Reichenhallu
oblíbeným místem ke koupání. Půvabná
je i cesta kolem jezera.
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Se svým koupalištěm s pláží, hřišti a rozsáhlými plochami pro opalování je jezero
3 Abtsdorfer See v blízkosti města
Laufen, příp. obce Saaldorf-Surheim,
rovněž ideálním cílem výletů, zejména pro
rodiny s dětmi: Děti se zde mohou dlouhé
hodiny šplouchat ve vodě, protože jezero
Abtsdorfer See patří k těm nejteplejším
v Bavorsku.
Jezero 4 Hintersee u obce Ramsau na
úpatí hory Reiteralm, obklopené gigantickými vrcholky hor, učarovalo mnoha
malířům krajin a básníkům. Pohádkové je
i jeho okolí.

VODA, JEZERA A WELLNESS

2

4

3

JEZERO FUNTENSEE
Náročná horská túra Vás od St. Bartholomä
po tří- až čtyřhodinovém výstupu zavede k
jezeru Funtensee. Toto horské jezero, které
se nachází v 1.633 metrech, je sice označováno jako německý pól chladu, přesto
má v létě docela příjemnou teplotu. Chata
Kärlingerhaus u jezera Funtensee funguje
jako základna pro mnoho túr skrz krasový
horský masiv Steinernes Meer.

KOUPALIŠTĚ
Z koupaliště Marzoll „Bachei“ je nádherný výhled na hory. Koupaliště Schornbad
ve městě Schönau nabízí na 900 m2 vodní
plochy mnoho zábavy při koupání pro děti i
dospělé. Marktschellenberg také láká svým
udržovaným koupalištěm. I koupaliště ve
městech Freilassing, Teisendorf a Anger
jsou pěkné výletní cíle.
„Aschi”, největší přírodní koupaliště v
Německu, spojuje jedinečným způsobem
koupání a zážitek z hor. Obklopené velkolepou kulisou hor Watzmann a Hoher Göll
nabízí přírodní koupaliště Aschauerweiher
čistou radost z koupání.
23
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15 KRÁLOVSTVÍ

PŘÍRODY

Smaragdově zelená voda na úpatí
impozantní východní skaní stěny hory
Watzmann uprostřed národního parku
Berchtesgaden. Jezero Königssee je
skutečně mistrovským dílem přírody.
Největším luxusem naší pohnuté doby je
klid. Jakmile člověk nasedne na palubu
pěkné lodi poháněné elektromotorem,
zůstává jakýkoli shon a spěch na pevnině.
Během plavby ke kostelu St. Bartholomä
vymámí posádka lodi svou trubkou
světoznámou ozvěnu jezera Königssee od
strmé skalní stěny.
Za pěkného počasí: Doporučujeme
vyrazit na plavbu přes jezero pokud
možno před půl jedenáctou a vrátit se
brzy odpoledne zpět. Zkrátí se tak čekací
doba.
Schifffahrt Königssee
(lodní doprava)
Seestraße 55
83471 Schönau a. Königssee
T +49 8652 9636-96
seenschifffahrt.de
P
 lavby lodí po celý rok. Během
hlavní sezóny od 8.00 hod. Odjezd lodí každých 15 až 30 min.
Rodinné slevy

Dětský tarif do 17 let
24

16 JEZERO

CHIEMSEE – VÝLET PO
OSTROVECH S KRÁLOVSKÝM
ZÁMKEM

Po celý rok se dostanete lodí z přístavů
Prien a Gstadt na ostrovy Fraueninsel a
Herreninsel, v létě navíc do míst, jako jsou
Seebruck, Chieming, Übersee a Bernau.
Ostrovy představují dvě naprosto osobitá
atraktivní místa v Chiemgau. Zatímco
ostrov Herreninsel je známý především
díky královskému zámku Ludvíka II.,
ostrov Fraueninsel mnozí spojují s tajným
tipem. Malá rybářská vesnice s pestrou
gastronomickou nabídkou a klášter sester
benediktinského řádu z něj činí jedinečný
klenot.
Můžete se pohodlně usadit a vychutnávat
si pohled na bavorské moře a Chiemgauské Alpy.

Chiemsee Schifffahrt
(lodní doprava)
Seestraße 108
83209 Prien am Chiemsee
T +49 8051 6090
info@chiemsee-schifffahrt.de
chiemsee-schifffahrt.de

VODA, JEZERA A WELLNESS

17 VESNICE

ANGER

Jezero Höglwörther See. Jezero
Höglwörther See tvoří společně s poloostrovem bývalého kláštera Höglwörth
romantický klenot v oblasti Rupertiwinkel.
Zvláště doporučujeme procházku kolem
jezera nebo návštěvu malé louky pro
opalování se stánkem s občerstvením.

Koupaliště Aufham-Anger. V roce
2019 nově restaurované koupaliště
„Staufenbad Aufham-Anger“ je vhodné
především pro rodiny a nabízí nyní
moderní převlékací kabinky a sociální
zařízení. Kromě velké travnaté plochy pro
opalování nabízí toto vyhřívané koupaliště sportovní bazén a bazén pro neplavce
s širokou skluzavkou, velký bazén pro
malé děti, jakož i vodní a suché hřiště. O
Vaši tělesnou pohodu se postará stánek s
občerstvením s krásnou terasou.
Turistické informační centrum Anger
Dorfplatz 4, 83454 Anger
T +49 8656 9889-22
anger.de
Staufenbad Aufham-Anger
Angerstraße 30, 83454 Anger
O
 d poloviny května do poloviny září
D
 ospělí 3,50 €
S návštěvnickou kartou 3 €
Děti 2 €
Linka autobusu RVO 829 z
Bad Reichenhall

18 S
 PORTOVNÍ

A VOLNOČASOVÉ CENTRUM BADYLON
FREILASSING

Radost z pohybu!
Užijte si moderní komplex pro aktivní odpočinek vybavený sportovním
bazénem a bazénem se skokanskými
můstky a lezeckou stěnou. Dětská zóna a
volnočasová zóna jsou velmi vhodné pro
rodiny s dětmi. Oddělená zóna pro malé
děti se ideálně hodí pro první kontakt
těch nejmenších s vodním elementem. Za
hezkého počasí si můžete užívat sluníčka
na venkovní terase, zatímco restaurace
Badylon Vaši návštěvu završí svým
kulinářským uměním.
Kromě radosti z koupání nabízí sportovní
a volnočasové středisko Badylon také
atraktivní nabídku pro lezecké nadšence
– venku se nachází zastřešená lezecká
stěna Německého alpského spolku (DAV)
s výškou až devět metrů!
O Vaše blaho se postará gastronomické
umění kuchařů restaurace Badylon, která
je denně otevřena nejen pro návštěvníky
bazénu, ale i pro další hosty.
Sport- und Freizeitanlage Badylon
Aumühlweg 9, 83395 Freilassing
T +49 8654 3099 730
badylon@freilassing.de
badylon.de
P
 o – Pá: 14 – 21 hod.
So, Ne, svátky, bavor. školní
prázdniny: 10 – 21 hod.
Poslední vstup: 20 hod.
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19 TERMÁLNÍ

LÁZNĚ „WATZMANN THERME BERCHTESGADEN“
LÁZNĚ PRO CELOU RODINU

V rozmanitých zónách čeká na malé i velké návštěvníky zábava na každém kroku
a nabídka je opravdu velmi široká. Rodiny
s malými dětmi zde naleznou svůj vlastní
vodní svět v pestrobarevné zóně pro
rodiče s dětmi. Ti starší se mohou bavit v
zážitkovém bazénu s kanálem s proudící
vodou a podvodním lehátkem, svištět
80 m dlouhým tobogánem Black Hole se
světelnými efekty a měřením času, nebo
si protáhnout své tělo v plaveckém a
sportovním bazénu. Místem klidu a relaxace jsou SAUNOVÝ svět a SOLANKA.
Zde návštěvníci pocítí blahodárný účinek
originálního berchtesgadenského solného
pramene a mohou tak utéct před shonem
každodenního života. To vše a mnohem
více nabízí tento VODNÍ ráj s jedinečným
výhledem na masiv Watzmann.
26

Watzmann Therme
Bergwerkstraße 54
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 9464-0
info@watzmann-therme.de
watzmann-therme.de
facebook.com/watzmann.therme
Otevřeno celoročně

denně: 10:00 – 22:00 hod.
V pondělí dámská sauna po celý den
(kromě svátků a
bavorských prázdnin)

VODA, JEZERA A WELLNESS

20 SPA

& FAMILIEN RESORT
RUPERTUSTHERME, BAD REICHENHALL

Z přírodního prostředí Alp získává Spa
& Familien Resort RupertusTherme svůj
největší poklad: dokonale čistou alpskou
sůl. Již 250 milionů let spočívá uvnitř
hor a v tekuté formě vystupuje v Bad
Reichenhallu zcela přirozeně na povrch,
jako alpský solný pramen AlpenSole. Ze
solivaru je přiváděn přímo do termálních
lázní RupertusTherme a rozváděn do bazénů pro aktivní odpočinek, relaxačních
bazénů a parních lázní.
Velká prosklená průčelí relaxačních a
ozdravných lázní Bavorska poskytují
výhled na okolní svět hor v okrese
Berchtesgadener Land. Váš den strávený
v termálních lázních tak bude ve znamení
Alp.
Spa & Familien Resort
RupertusTherme
Friedrich-Ebert-Allee 21
83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 76220
rupertustherme.de
facebook.com/rupertustherme
T ermální lázně a saunový svět:
9.00 – 22.00 hod.
Sportovní a rodinná zóna:
9:00 – 21:00 hod.

Oddělená sportovní a rodinná zóna
termálních lázní RupertusTherme zaručuje
zábavu pro malé i velké návštěvníky.
Zóna pro malé děti se skládá z bazénu s
hloubkou do 40 centimetrů a atrakcí, jako
je vodoteč, vodotrysky, skluzavka pro
malé děti, hlavní bazén pro rodiny s dětmi
s proudovým kanálem a 12 m dlouhou
skluzavkou. Hlavní atrakcí je tobogán o
délce 120 m pro jízdu na pneumatikách –
volnočasová zábava pro celou rodinu!
27
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SNĚHOVÉ
A ZIMNÍ
RADOVÁNKY
Příroda odpočívá, krajina se ukazuje v krásném
bílém hávu, kterému není rovno.
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SNĚHOVÉ A ZIMNÍ RADOVÁNKY

POTĚŠENÍ ZE ZIMY
Okres Berchtesgadener Land nabízí sněhové radovánky pro zimní turisty,
lyžaře, snowboardisty, sáňkaře a všechny, kteří milují tu bílou nádheru.

1

SNÍH, LYŽE A SÁŇKY - SUPER!
K šesti lyžařským areálům Berchtesgadener Land se můžete dostat autem nebo
autobusem RVO se můžete velice rychle
dostat do šesti lyžařských areálů okresu
Berchtesgadener Land. Čeká na Vás více
než 60 kilometrů zajímavých sjezdovek
pro lyžaře i snowboardisty v polohách
mezi 600 a 1800 metry, které chtějí být
zdolány.
Opravdu královský požitek z lyžování pro
začátečníky i pokročilé nabízí 1 lyžařský
areál Jenner u jezera Königssee. Nová
kabinová lanovka pro deset osob vyveze
lyžařské nadšence pohodlně do horní
stanice, kde na ně čeká osm a půl kilometrů upravených sjezdovek. To je sen pro
každého lyžaře.
Čekají na Vás také rodinná lyžařská
střediska, jako Skiarena Obersalzberg
s pěti vleky a zasněžovací technikou,
jakož i nově zřízeným dětským světem,
30
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3

a 2 Hochschwarzeck se sedačkovou lanovkou, dvěma
lyžařskými vleky, cvičným vlekem a vlekem pro snowtubing. V areálu Rossfeld jsou tři vleky a jeden cvičný
vlek. Hned vedle tohoto areálu se nachází lyžařský
areál Zinkenlifte (v Rakousku s jednou sedačkovou
lanovkou, dvěma vleky a jedním cvičným vlekem.
V areálu 3 Götschen-Skiliften můžete využít sedačkovou lanovku a tři vleky – každý pátek se zde koná
večerní lyžování při umělém osvětlení.
4

Na 4 sáňkařských drahách Hirscheckblitz, Ramsau a Obersalzberg, Berchtesgaden jsou pro sáňkaře k dispozici vleky.
Téměř ve všech obcích zvou skvělé přírodní sáňkařské dráhy k rychlým sjezdům
na saních.
A co takhle si sjet
umělou ledovou dráhu v aréně ledových
sportů LOTTO Bayern Eisarena u jezera
Königssee? Potom byste si neměli nechat
ujít bobování pro návštěvníky.
Chtěli byste raději něco méně prudkého a
ne tak rychlého, a nebo chcete udělat něco
pro svou fyzičku? Žádný problém:
31

SNĚHOVÉ A ZIMNÍ RADOVÁNKY

5

6

všechny běžkaře jistě potěší přes 100
kilometrů upravených běžeckých tras. V
5 běžkařském centru Aschauerweiher
v obci Bischofswiesen, se světoznámou
horou Watzmann v pozadí na Vás čeká
více než 20 kilometrů kvalitně upravených stop. Trasy lze projet z větší části
souběžně klasickým i bruslařským stylem.
Díky umělému zasněžování lze téměř jistě
zaručit dostatek sněhu. K dispozici je
rovněž umělé osvětlení, a tak můžete na
běžkách denně kroužit kolem stadionu až
do 20 hodin.
Další dobře upravené lyžařské stopy, jako
například ve městechBad Reichenhall,
Bayerisch Gmain, v Rupertiwinkel, v obci 6 Piding, jakož i obcích
Berchtesgaden, Marktschellenberg
a Schönau a. Königssee vedou přes
slunné louky a zasněžené lesy.
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7

Vysoko položená běžkařská trasa v
Ramsau/Hochschwarzeck láká na jaře
na nezapomenutelné zážitky na běžkách
v krajině zalité zářícím sluncem ve výšce
1100 metrů nad mořem, ze které se Vám
naskytnou jedinečné výhledy.

8

Bruslit můžete v bruslařské hale Berchtesgaden a při příznivém počasí i na
mnoha idylických přírodních jezerech,
jako je například jezero 7 Thumsee. Zde
nebo v rekreačním zařízení 8 Aschauerweiher si můžete v příjemné společnosti zahrát metanou (sport podobný
curlingu).
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TÚRY NA SNĚŽNICÍCH
Chtěli byste proniknout dál do nedotčeného zimního světa hor? Pak si vychutnejte nevšední formu zimní turistiky - túry
na sněžnicích. Podívejte se do naší mapy
pro zimní turistiku s řadou návrhů túr pro
výšlapy na sněžnicích nebo se zúčastněte
túr s průvodcem, organizovaných různými
poskytovateli.

ZIMNÍ TÚRY
Zimní zázrak na zimních túrách: Na křišťálově čistém vzduchu, pod jasně modrým nebem a zářivě bílými vrcholky hor,
se příjemně kráčí sněhem po horách a
údolích, nedotčenou přírodou mimo sjezdovky a lyžařské stopy, ať na sněžnicích
nebo bez nich, při túrách s průvodcem
nebo na vlastní pěst. Síť stezek je dlouhá
více než 200 kilometrů!
Před túrou se informujte o počasí, přesné
trase včetně její délky a obtížnosti a pro
svou bezpečnost zůstaňte na značených
cestách. Výběr doporučených tras naleznete v naší zimní verzi turistické mapy
nebo na bglt.de

PROJÍŽĎKY NA SANÍCH S KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM
Saně s koňským spřežením pro 8, popř.
12 osob jezdí kyvadlově od informačního
centra národního parku Hintersee ke
krmelci a zpět.
Jízda je nabízena ve dvou úsecích trasy a
trvá vždy 30 minut.
Další informace získáte v turistickém
informačním centru Ramsau na tel. čísle
T +49 8657 9889-20
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ZIMNÍ SPORT NA NEJVYŠŠÍ
ÚROVNI – A TO I V LÉTĚ
Šampioni nejvyšší německé hokejové
ligy, EHC Eisbären Berlin, si v zemském
okrese Berchtesgadener Land užívají
nejen úžasné tréninkové možnosti, ale
také četné výlety do okolí.
Členové Eisbären Berlin opět absolvovali
v létě 2019, poprvé za posledních 16 let,
klasické letní tréninkové soustředění za
účelem přípravy na následující sezónu a
nemohli si k tomu vybrat krásnější místo!
Tým se všemi trenéry, pečovateli a vedením klubu byl ubytován v hotelu Kempinski ve městě Berchtesgaden. Tréninky
probíhaly na berchtesgadenském zimním
stadionu a ve fitness studiu svazu bobistů

a sáňkařů „Bob- und Schlittenverband
Deutschland“. Kromě bavorského večera
v restauraci Windbeutelbaron probíhaly
v rámci teambuildingu i jiné akce, jako
golfový turnaj v golfovém klubu „Golfclub
Berchtesgaden“, výlet na vrchol Bad
Reichenhaller Predigtstuhl, návštěva mlékárny „Molkerei Berchtesgadener Land“
a výlet na kole k horské chatě Dr.-Hugo-Beck-Haus. Kde jinde by bylo možné
lépe spojit trénink, požitky a zážitky, než v
okrese Berchtesgadener Land?
Videodeník z tréninkového soustředění
a další informace naleznete na adrese
eisbaeren.de/trainingslager
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POBYT
A POŽITEK
Lákavé, chutné, znamenité – hostince a restaurace
zvou k posezení na horách i v údolí.
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1

»SALIN – POŽITEK, KTERÝ HLEDÁM.«

»Chceme spojovat. Moderní s historickým. Dřevo s kovem, mladé se starým, ale
také slané se sladkým, exotické s důvěrně
známým. Zážitky s relaxací.«
Manuel Lechner & Christoph Kurth

Alte Saline 2
83435 Bad Reichenhall
Rezervace na čísle
T +49 8651 7174907
office@salin-reichenhall.de
salin-reichenhall.de
P
 o – Čt: 09.00 – 21.00 hod.
Pá: 09.00 – 22.00 hod.
So: 10.00 – 22.00 hod.
Ne: 10:00 – 21:00 hod.

2

RESTAURACE WATZ +
PIVNICE BAYRISCH PUB

Bahnhofplatz 2
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 9763435
watz.info

V restauraci WATZ, přímo na hlavním
nádraží města Berchtesgaden, můžete
uhasit žízeň těmi nejlepšími bavorskými
nápoji. K nim se podávají regionální a
sezónní pokrmy, domácí a připravené s
láskou. A v podkroví se nachází vysoce
moderní bowlingové centrum. Ideální
zábava pro volný čas.
4
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BERCHTESGADENSKÁ
ČOKOLÁDOVNA

3

RESTAURACE SANKT
BARTHOLOMÄ

info@bartholomae-wirt.de
bartholomae-wirt.de

Tradiční restaurace na
úpatí východního svahu hory Watzmann, u
jezera Königssee,
má otevřeno celoročně!
Speciality: čerstvý pstruh, siven alpský,
pstruh jezerní a zvěřinové pokrmy.

5

HOSTINEC
WACHTERL

Nonntal 8 1/2
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 6553292
bgl-schoko.de

Alpenstraße 159
83486 Ramsau
T +49 8657 285
wirtshaus-wachterl.de

Daleko od veškeré vřavy, v údolí Nonntal,
se nachází berchtesgadenská čokoládovna. Tato čokoládovna je široko daleko známá nejen svými kávovými a zmrzlinovými
specialitami, ale především ji proslavil dort
Mozarttorte. Výborné jsou i zmrzlinové
poháry. Jeden z návštěvníků to vyjádřil
naprosto přesně: „… pravděpodobně
nejlepší zmrzlina na světě“. Opravdu něco
výjimečného!

Bavorské pochoutky nebo středomořské
speciality vykouzlí Thomas a Josef Graßl
z těch nejlepších regionálních surovin.
Připravuje se zde např. zvěřina z národního parku nebo maso ze sousedního
statku, ale také vybrané moučníky. Kolem
hostince „Wachterl“ vedou nádherné
turistické trasy.

6
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EDELWEISS Berchtesgaden - Vaše dovolená ve
wellness hotelu v jakoukoli roční dobu
V srdci města Berchtesgaden leží náš hotel
EDELWEISS, kategorie 4* plus.
Martina Hettegger, šéfka hotelu, a její bratr
Stefan Hettegger, vedoucí restaurací a kuchyně,
se těší na Vaši návštěvu.

Tel.: +49 8652 9799 - 0 | www.edelweiss-berchtesgaden.com
Maximilianstr. 2 | 83471 Berchtesgaden
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7

SOUKROMÝ
PIVOVAR M.C. WIENINGER – ZAŽIJTE PIVO


V rodinném pivovaru Wieninger se můžete ponořit do světa vaření piva.
Dějištěm prohlídky pivovaru s ochutnávkou jsou historické budovy pivovaru
v obci Teisendorf. Zábavná okružní trasa
Vás provede 10 stanicemi ve fungujícím
pivovaru a přiblíží Vám fascinující pivovarnické řemeslo. Vidět - cítit - ochutnat
- rozmanitost pivních aromat zažijete při
ochutnávání piva v „obývacím pokoji
pivovaru“.
Na pivní turistické trase z Teisendorfu
do Höglwörthu čeká na milovníky turistiky
12,4 km dlouhá lehká romantická trasa s
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10 zastávkami, které informují o umění a
kultuře pivovarnictví.
V pivovarském hostinci Alte Post to
pivem doslova dýchá. V jedinečné atmosféře zcela speciálního hostince můžete
ochutnat tradiční i výstřední speciality.
Privatbrauerei M.C. Wieninger
GmbH & Co KG
Poststraße 1
83317 Teisendorf
T +49 8666 8020
info@wieninger.de
wieninger.de
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TAM, KDE SE VÁM BUDOU
SBÍHAT SLINY …
Dovolená v Bavorsku slibuje knedlíky, pečeni, preclíky a pivo. V útulných alpských
hostincích, pravých zahradních pivnicích
a rustikálních horských chatách ve městě
Berchtesgaden a jeho okolí, ve městě
Bad Reichenhall a regionu Rupertiwinkel
můžete hodovat co hrdlo ráčí: uzeninový
salát nebo knedlíky Kaspressknödel,
vepřová pečeně nebo pstruh, játrové
knedlíčky nebo plíčky, sýrové špecle
nebo bavorské zelí, švestkový koláč s
drobenkou či císařský trhanec. Mnozí
hostinští přitom kladou důraz na nákup
regionálních potravin. Především hovězí
a jehněčí maso často pochází z domácích
chovů, mléčné výrobky a sýry pak z
mlékárny Molkerei Berchtesgadener Land.
Čtyři pivovary v zemském okrese Berchtesgadener Land se starají o to správné
ochlazení a vždy znovu překvapí novými

8

pivními kreacemi.
Mimochodem: Chcete-li se dovědět více
o regionálních výrobcích a vyzkoušet
si doma lahodné recepty, podívejte se
nejlépe na Sophiin Foodblog na stránce
sophiekocht.de.
Nabídka gastronomie láká i zahraničními pochoutkami, což je podmíněno
geografickou polohou. Tím ale nejsou
myšleny jen rakouské speciality. Vedle
tradiční bavorské kuchyně se zde servírují
také středomořské, vegetariánské nebo
exotické speciality. Dokonce i v horských
hostincích překvapí pálivé curry, vegetariánská variace kuskusu nebo skvělý
burger. A pro všechny chutě zde naleznete tu správnou atmosféru - od moderních
barů přes originální selské jizby až po
elegantní restaurace.

MLÉKÁRNY „MOLKEREI BERCHTESGADENER LAND“
OBCHOD

delikatesy a vybraný fair trade sortiment.
Pro speciální příležitosti zde můžete
zakoupit i láskyplně zabalené dárkové
koše a najdete tu také suvenýry ve formě
doplňků do kuchyně, bytu, pro sport i
volný čas.

Přímo vedle výrobního závodu v obci
Piding provozuje mlékárna „Molkerei
Berchtesgadener Land“ obchod s mléčnými produkty „Berchtesgadener Land
Milchladen“. Kromě oblíbených mléčných
produktů, jako je jogurt, mléko a máslo,
zde naleznete také regionální speciality a

Berchtesgadener Land Milchladen
Am Gänslehen 4
83451 Piding
T +49 8651 7004 1770
info@molkerei-bgl.de
bergbauernmilch.de
P
 o – Pá 8.00 – 18.00 hod.
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KULTURA
A PAMÁTKY
Na cestě na večerní akci v alpském městě Bad Reichenhall.
Kulturní zážitky na vysoké úrovni se zde konají téměř denně.
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KULTURA A HISTORIE
1

1

2

BERCHTESGADEN

Objevte tradice a prožijte je: Již tehdy,
když ještě pojem „dovolená“ vůbec
neexistoval, navštěvovali město Berchtesgaden prominentní hosté – toto místo si
oblíbili bavorští králové, umělci a šlechta.
Dnes již naštěstí nemusíte mít ve jménu
„von“, abyste si mohli užívat tuto jedinečnou atmosféru!
Město se svými zajímavými památkami,
jako je historické rokokové centrum s
měšťanskými domy, klášterní kostel
a zámek, přímo láká k prohlídce. Ve
městě Berchtesgaden se můžete v klidu
procházet, navštívit některou z útulných
kaváren a pořádně si užít bloumání po
obchodech. Ve dne můžete centrum
města Berchtesgaden objevovat během
napínavé komentované prohlídky.
Kdo chce zažít „osudové chvíle“ historie
města Berchtesgaden, měl by se připojit
k ponocné při její obchůzce historicky
zajímavým centrem.
berchtesgaden.de
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2

BAD REICHENHALL

Město mnoha tváří: Které město s 18 000
obyvateli se může pochlubit filharmonickým orchestrem? Kde se od roku 696
nepřetržitě vyrábí sůl? Které město dá
člověku vitalitu, aniž aby se musel namáhat? Kdo skládá hold kreativitě jednou z
největších akademií umění v Evropě? Kde
jinde si můžete nazout pohorky už v pěší
zóně a vyrazit zdolávat nejbližší horu?
Odpovědí na všechny tyto otázky je
město
BAD REICHENHALL.
Vedle exkluzivních zážitků z nakupování
je jméno Bad Reichnehall stejně jako
dříve spojováno s vitalitou a tělesným
a duševním zdravím. Zurčí zde okolo
70 fontán, některé z nich jsou dokonce
naplněny zdravou alpskou solankou.
Kdo chce, může se procházet královskou
lázeňskou zahradou a užívat si slaný mořský vánek, který sem vane od gradovny.
bad-reichenhall.de
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RUPERTIWINKEL
V nejvíce jihovýchodně položené části
Bavorska, mezi jezerem Chiemsee, jezerem Königssee a Mozartovým městem
Salzburgem leží region Rupertiwinkel v
zemském okresu Berchtesgadener Land.
Teprve roku 1810 se tento region stal
součástí Bavorského království, předtím
patřil více než jedno tisíciletí k Salzburgu. Region byl pojmenován po svatém
Rupertovi Salzburgském (německy Rupertus), prvním salzburgském biskupovi.
Tato krajina s charakterem předhůří Alp
má rolnický ráz, zachovala si staré tradice
a udržuje je o křesťanských svátcích a
během tradičních událostí při životě.
Zemský okres Berchtesgadener Land s
regionem Rupertiwinkel představují
jedinou alpskou biosférickou oblast v

Německu zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO. Toto celosvětově
uznávané vyznamenání dává člověku,
jakožto nejdůležitějšímu tvůrci krajiny,
za povinnost zachovat jedinečnou a
druhově rozmanitou krajinu jako přírodní
a kulturní dědictví. K tomu náleží rozsáhlá
vřesoviště chráněné krajinné oblasti
Haarmoos se stanicemi pro pozorování
ptáků, teplá rašelinná jezera Abtsdorfer
See a Höglwörther See, chráněná krajinná
oblast Saalachau a Pidinger Bienenweg.
Rovněž tak regionální produkty vypěstované s respektem k přírodě, které jsou
nabízeny přímo zemědělci.
Historická tržiště, kostely, kláštery a
architektonické památky svědčí o bohaté
minulosti regionu, který byl osídlen již
Římany.

Vesnice Anger
anger.de

Město Freilassing
berchtesgaden.de/freilassing

Město Laufen
www.laufen.bayern

Obec Piding
piding.de

Obec Saaldorf-Surheim
berchtesgaden.de/saaldorf-surheim

Obec Teisendorf
teisendorf.de
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ZÁMKY, KOSTELY, KLÁŠTERY
Poklady na každém kroku
1

ZÁMKY A HRADY
Dějiny bavorského království se názorně
zrcadlí v 1 královském zámku Schloss
Berchtesgaden. Toto bývalé sídlo středověkého kláštera se po sekularizaci stalo
majetkem bavorské koruny.
Vysoko nad solnými prameny města Bad
Reichenhall trůní hrad Gruttenstein. Ve
12. století byl vystavěn pro ochranu města
a solných pramenů. Své brány otevírá
veřejnosti při zvláštních příležitostech,
jako jsou např. vánoční trhy.
Tam, kde dnes stojí 2 zámek Marzoll, se
dříve nacházela římská pevnost. Kolem
roku 1500 byla tehdejší pevnost u města
Bad Reichenhall přestavěna na zámek.
Ten je ale veřejnosti nepřístupný.
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Pozůstatky obytného domu, hradní kaple
a hradní věže umožňují vytvořit si představu o někdejší velikosti zříceniny hradu
Karlstein u města Bad Reichenhall.

2
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3

4

KOSTELY A KLÁŠTERY
Dějiny Bavorska nelze psát bez dějin jeho
klášterů a kostelů. Region Rupertiwinkel
je bohatý na přírodní krásy, architektonické skvosty a kulturu všeho druhu.
V Aufham-Anger se nachází klášter
Höglwörth, bývalý klášter augustiniánských kanovníků. Klášter byl založen
okolo roku 1125.
Dóm Sv. Zena ve městě Bad Reichenhall založil podle pověsti Karel Veliký.
Největší bazilika jižního Bavorska skrývá
řadu uměleckých pokladů. Komentované prohlídky křížové chodby se konají
jednou měsíčně od května do října v
10.30 hod.
Za návštěvu stojí také poutníkostel Sv.
Pankráce v obci Karlstein, jakož i farní
kostel Sv. Jakuba v obci Aufham.
Pozdně gotická podélná stavba farního
kostela Nanebevzetí Panny Marie v
obci Anger vznikla mezi lety 1445 a
1450.

Pohnutou minulost má za sebou kaple
Vachenlueg. V roce 1824 se zámek i se
zámeckou kaplí zřítil. Relikviáře a obraz
madony zůstaly nepoškozeny. V roce
1848 byl kostel znovu postaven.
Původně románská sloupová bazilika
1 klášterního kostela ve městě Berchtesgaden z 12. století byla postupně
přestavěna v gotickém slohu.
Severně od východní části centra města
Berchtesgaden stojí 3 poutní kostel
Maria Gern, který je často označován
jako nejkrásnější kostel okresu Berchtesgadener Land. Jeho půdorys má tvar
elipsy. Za povšimnutí stojí Obraz milosti
z roku 1666.
4 Klášterní kostel ve městě Laufen byl
vystavěn mezi lety 1330 a 1338 na místě
románské baziliky. Jedná se o nejstarší
gotický halový kostel v jižním Německu
a nacházejí se zde tři obrazy známého
malíře Johanna Michaela Rottmayra.

47

KULTURA A PAMÁTKY

Narodil se roku 1654 ve městě Laufen a
je považován za génia barokních barev.
Malý poutní kostel Panny Marie
Pomocné v části Bischofswiesen-Loipl
s kaplí Ölbergkapelle byl postaven v roce
1799. Tento hezounký kostelíček s hlavní
lodí byl v roce 1824 rozšířen o předsálí
s věžičkou, což dodnes dodává vnějšímu
vzhledu kostela jeho typický ráz. Půvabný
je barokní interiér 5 poutního kostela
Navštívení Panny Marie v Ettenbergu.
Klenotem pozdního rokoka je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ramsau,
který byl vysvěcen roku 1733.
5

Ve 6 farním kostele v Ramsau, který
byl postaven roku 1512, byl pomocným
pastorem básník Josef Mohr, autor koledy
„Tichá noc, svatá noc“. Farní kostel je nejstarší architektonickou památkou tohoto
malebného místa. Nápadná a z daleka
viditelná je věž 7 kostela Sv. Mikuláše z
Flüe v obci Bayerisch Gmain.

6

21 V
 ÁŠEŇ

7

PRO KERAMIKU A ZAHRADU
mrazuvzdorná, každý kus je unikát.

Je to něco jedinečného a nádherného ve snové zahradě této zahradní umělkyně
si můžete prohlédnout tu nejúžasnější
zahradní keramiku. Souhra soch a jiných
zahradních dekorací s bohatě kvetoucí
zahradou tvoří nádherné umělecké dílo.
Zažijte to nádherné spojení umění a
přírody při Vaší procházce všemi smysly.
Keramika je vyráběná ručně a je naprosto
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Solling 1 (místní část Rückstetten)
83317 Teisendorf, T +49 8666
928413 oder T +49 171 5107005
keramik-gartentheis.de
P
 o – So: 10.00 – 18.00 hod.
Prosíme o telefonické nahlášení
předem.
D
 ospělí 5,00 €
při nákupu nad 30,00 € vstup
zdarma
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MUZEA A ZÁŽITKOVÉ SVĚTY
LÉČIVÉ SOLNÉ ŠTOLY
BERCHTESGADEN
1 Odpočinek v tomto neobyčejném
slaném prostředí vede k citelné regeneraci samoléčebných sil, které přispívají
k duševní pohodě i prevenci a zmírnění
onemocnění horních cest dýchacích a
alergií. O nezapomenutelné zážitky se
také postarají harfové koncerty a koncerty tibetských mís nebo alikvotního zpěvu.
salzheilstollen.com

S rozvahou bylo vybráno 800 exponátů
aby návštěvníkům přiblížily historii a
udělaly ji doslova hmatatelnou. Každá
místnost je věnována jinému tématu, které
je za pomoci interaktivních zastavení, dotykových displejů, komiksů a napínavých
audiovizuálních nahrávek probuzeno k
životu. „Červenou nití“, která je spojuje,
je samozřejmě sůl ...
reichenhallmuseum.de

HORNICKÉ MUZEUM ACHTHAL
MUZEUM REICHENHALL
Muzeum v historické sýpce z 13: století
Vás zve na procházku napříč epochami.
2

1

3 Podává svědectví o staleté historii
těžby rudy na hoře Teisenberg a o jejím
zpracování v nedaleké obci Achthal.

2

22 S
 VĚT

3

LOKOMOTIV FREILASSING
jímavá je i funkční točna pro lokomotivy.
"Malý svět lokomotiv" je vytvořen
speciálně pro děti a umožní jim zažít svět
železnice a techniky všemi smysly.
Navštivte některé z jeho početných akcí –
PROSÍM, NASTUPTE.

Uprostřed železničního areálu se nachází
kruhová výtopna postavená roku 1902,
ve které jsou vystaveny historické lokomotivy. Jedná se především o zapůjčené
exponáty z Německého muzea. Velmi za-

Westendstr. 5
83395 Freilassing
lokwelt.freilassing.de
P
 á – Ne: 10.00 – 17.00 hod.
Zvláštní otevírací doba viz web
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23 M
 UZEUM

NA ZÁMKU ADELSHEIM
Schroffenbergallee 6
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 4410
museum-schloss-adelsheim.de

Muzeum vlastivědných sbírek: Můžete
zde obdivovat bývalou domácí kapli s
chrámovými předměty, loutkové divadlo
z 19. stol., vyřezávané předměty z kostí a
mnoho jiného.
24 KRÁLOVSKÝ

ZÁMEK
BERCHTESGADEN

o d pátku před Velikonocemi do
31. října a od 1. prosince
do 6. ledna:
Út – Ne: 10:00 – 17:00 hod.
D
 ospělí 2,50 €
s lázeňskou kartou 2,00 €
Děti a mládež do 18 let zdarma
Ještě dnes se jedná o rezidenční zámek
rodu Wittelsbachů s cennými uměleckými
sbírkami. Lovecké muzeum v bývalé stáji.
Schlossplatz 2
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 94798-0
schloss-berchtesgaden.de
1 6.5. – 15.10.: Ne – Pá 10.00 –
13.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.
16.10. – 15.5.: Po – Pá v pracovní
dny 11.00 a 14.00 hod. Skupiny
kdykoli po přihlášení.

25 DOKUMENTATION

OBERSALZBERG

Výstava dokumentuje historii obce
Obersalzberg v souvislosti s diktaturou
nacionálního socialismu. Obersalzberg
byl po roce 1933 druhým mocenským
centrem Třetí říše.

Salzbergstraße 41
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 947960
obersalzberg.de
Duben – říjen: 9.00 – 17.00 hod.
Listopad – březen: 10.00 – 15.00 hod.
Pondělí zavřeno
V
 stupné 3 €. Žáci, studenti, učitelé, vojáci zdarma.
Linka autobusu RVO 838 z
Berchtesgaden
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26 „HAUS

DER BERGE“- NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
NÁRODNÍHO PARKU

Přírodu vidět, slyšet, cítit, ochutnat a
pochopit – to je motto Návštěvnického
centra národního parku Berchtesgaden.
„Haus der Berge“ (Dům hor) je mnohem
víc než jen muzeum: spojuje informační
centrum, vzdělávací centrum a zážitkové
prostory v harmonický celek pro milovníky přírody s duší objevitele. Oceněná
interaktivní výstava "Vertikální divočina"
vede návštěvníky formou putování ode
dna jezera Königssee přes lesy a pastviny
až nahoru k vrcholkům Berchtesgadenských Alp.
Zážitek pro celou rodinu, který stojí za
shlédnutí!

27 PRVOTŘÍDNÍ

ZÁBAVA

Kasino „Spielbank Bad Reichenhall“ je již
mnoho let oblíbeným místem setkávání
pro hosty i místní obyvatele. V příjemné
atmosféře na Vás čekají americká ruleta,
black jack, poker, hra v kostky DICE 52 a
přibližně 90 nejmodernějších automatů a
terminálů Multi Roulette.
Na baru v hracím sále najdete velký výběr
občerstvení. Ať už máte velký nebo malý
hlad, doporučujeme místní restauraci
Warsteiner Boulevard.
Kulturní zážitek zaručuje návštěva programu Cultino s proslulými kabaretiéry a
hudebníky. Každou sobotu od 19 do 21
hodin se koná bezplatný taneční kurz a
jednou měsíčně od 21 do 3 hodin můžete
navštívit v OCEANS Night Club vystoupení špičkových DJů nebo Live Acts.
Kasino Bad Reichenhall se těší na Vaši
návštěvu.

Nationalparkzentrum
„Haus der Berge“, Hanielstraße 7
83471 Berchtesgaden
T +49 8652 979060-0
hausderberge@npv-bgd.bayern.de
haus-der-berge.bayern.de

Spielbank Bad Reichenhall
Wittelsbacherstraße 17
83435 Bad Reichenhall
T +49 8651 95800
spielbanken-bayern.de
cultino-reichenhall.de

 Otevřeno denně od 9-17 hod.

 Denně od 12.00 hod.
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28 S
 ALCBURSKÉ

MUZEUM V PŘÍRODĚ

Hasenweg 1, A-5084 Großgmain
freilichtmuseum.com
Ú
 t – Ne 9.00 – 18.00 hod.
Červenec/srpen denně
D
 ospělí 11 €, rodinné vstupné 22 €,

zdarma s kartou Oberbayern-Card

Oblíbený výletní cíl a zároveň největší
muzeum Salcburska se nachází v blízkosti
měst Bad Reichenhall a Berchtesgaden.
Nachází se zde více než sto původních
staveb z různých období posledních šesti
století od selských dvorů po venkovský pivovar. Najdeme zde také starou
elektrárnu, 2 kilometry dlouhou muzejní
železnici a útulnou restauraci s krásnou
zahrádkou pro hosty. Navíc si můžete
prohlédnout a koupit suvenýry v historickém krámku.

29 MUZEUM

HANS-PETER PORSCHE TRAUMWERK –
ZAŽÍT A ŽASNOUT

Traumwerk se stal významnou turistickou
atrakcí okresu Berchtesgadener Land.
Hans-Peter Porsche, vnuk legendárního
automobilového průkopníka, zde představuje celosvětově největší veřejnosti
přístupnou sbírku ze „Zlatého věku
plechových hraček“ (1860 až 1930),
jakož i modelovou železnici s fascinujícími
světelnými efekty. Výstava je doplněna
sbírkou výjimečných automobilových
legend.
Areál Traumwerk nabízí kromě výstavních prostor i další možnosti jak prožít
nezapomenutelný den, ať v rozsáhlé
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zahradě, na hřišti, při jízdě po železnici
vedoucí parkem, v útulné restauraci nebo
při prolézání obchůdku se suvenýry.
Hans-Peter Porsche TRAUMWERK
Zum Traumwerk 1, 83454 Anger
T +49 8656 989500
info@traumwerk.de
traumwerk.de
Ú
 t-Ne 9.00 – 17.30 hod.
S
 leva se všemi návštěvnickými
kartami
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30 HOHENWERFEN

- HRAD

ZÁŽITKŮ

31 Z
 ÁMEK

HELLBRUNN
A JEHO „VODNÍ HRÁTKY“

Zámek Hellbrunn je díky svým jedinečným vodním hrátkám pro úžasné zážitky
jako stvořený. Voda zde stříká z trysek
a kašen již déle než 400 let. Ale žádný
strach: možná se přitom trošku namočíte,
ale určitě nepromoknete. V rámci trvalé
výstavy „Chuť zvědavosti – Neočekávaný svět Markuse Sittikuse“ na Vás na
zámku Hellbrunn čeká opravdu jedinečný
zážitek. Čeká Vás něco neočekávaného!
Hrad trůní na kuželovitém více než
100 metrů vysokém kopci a mocně se
vypíná nad údolím Salzachtal: Tento kdysi
obranný hrad, který plnil také funkci
vězení, sehrál důležitou roli i během
Salzburgských selských válek. Jako jedna
z nejlépe zachovalých staveb pozdního
středověku nabízí tento hrad v rámci
prohlídky s průvodcem zajímavé pohledy
do dějin stavebnictví a života na hradě.
Kromě přehlídek dravých ptáků historického Zemského sokolnického dvora a
středověkých představení je hrad také
skvělým cílem pro rodinné výlety bohaté
na zážitky.

Zvláštní tip –
večerní prohlídky v červenci a srpnu

Erlebnisburg Hohenwerfen
Burgstr. 2
A-5450 Werfen
burg-hohenwerfen.at
1 . dubna – 8. listopadu

duben, říjen a listopad (mimo Po)
9.30 – 16.00 hod., květen až září:
9.00 – 17.00 hod., 13. července až
14. srpna: 9:00 – 18:00 hod.
D
 ospělí 16,50 €

Rodinné vstupné 39,50 €
Vstup na prohlídkovou trasu není
možný s kočárkem.
Zvýhodněné vstupenky online!

Schloss Hellbrunn
Fürstenweg 37, A-5020 Salzburg
T +43 662 820372-0
F +43 662 820372-4931
info@hellbrunn.at
hellbrunn.at
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KRÁLOVSKÁ LÁZEŇSKÁ ZAHRADA A BAD REICHENHALLER
PHILHARMONIKER
Lázeňská zahrada se nachází v srdci města Bad Reichenhall od roku 1868. Carl
von Effner, královský bavorský ředitel
zámeckých zahrad, který mimo jiné pro
krále Ludvíka II. navrhl zahrady zámku
Herrenchiemsee, byl pověřen vybudovat
zahradu o velikosti více než 40 000 metrů čtverečních. Kromě tuzemských rostlin
zde kvetou i exotické rostliny z Asie a
Severní Ameriky a nachází se zde více
než 40 druhů stromů. V centru zahrady
stojí velká gradovna s alpskou solankou
a celou kvetoucí oázu v srdci lázeňského
města chrání nádherné budovy stojící
okolo: Královský lázeňský dům, koncertní
rotunda a krytá promenáda s kašnou
naplněnou alpskou solankou přispívají
svou vznešenou architekturou ke krásné
scenérii parku. Vzduch je prosycen solí,
je provoněn květinami a člověk cítí, že mu
pobyt v této zahradě opravdu prospívá.
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V zahradě uzdravení – volnočasové
potěšení pro všechny smysly
Již zdálky můžete v létě cítit osvěžující
vánek, který vane od gradovny s alpskou
solankou. Zdravý slaný vzduch prostupuje téměř celou lázeňskou zahradu a vy si
ho můžete užívat plnými doušky třeba v
pohodlí na lehátku nebo u bublající fontány s alpskou solankou a naslouchat při
tom tónům lázeňského orchestru. Během
horkých letních dnů Vás příjemně osvěží
Kneippův chodník s alpskou solankou.
Botanická rafinovanost
Královská lázeňská zahrada je památkově
chráněna a je neustále nově osazována
sezónními rostlinami. Stromový porost
je naopak ponechán v původní podobě.
Skutečným skvostem je „Holandský
záhon“ před koncertní rotundou, který
pestrobarevně kvete od jara do pozdního
podzimu.
bad-reichenhall.de
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FILHARMONIE
BAD REICHENHALL
A HUDEBNÍ SOUBORY
Filharmonie Bad Reichenhaller Philharmoniker je jediným německým symfonickým orchestrem, který se se svými
44 hudebníky celoročně věnuje tradici
lázeňské hudby a pečuje o ni. Koncerty
se konají od úterý do neděle. V létě jsou
to koncerty pod širým nebem v lázeňské
zahradě.
Filharmonici ročně odehrají v Bad Reichenhallu a v celém jihovýchodním Bavorsku více než 350 koncertů s různými
soubory a v různých formách: koncerty,
matiné, salónní koncerty, koncerty na přání a symfonické koncerty, jakož i večery
komorní hudby.
bad-reichenhaller-philharmoniker.de
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NAŠE KULTURNÍ LAHŮDKY –
KLID A POŽITEK NA NAPROSTO
VÝJIMEČNÝCH MÍSTECH
Hosté a místní obyvatelé si váží těch pár
večerů, které si mohou užít na vybraných místech ve městě Berchtesgaden
mimo shon každodenního života. Když
odjedou hosté, kteří se zdrželi jen přes
den, nasednou na loď a vydají se přes
jezero Königssee do St. Bartholomä nebo
autobusem na 1 800 metrů vysokou
horu Kehlstein. Dechberoucí atmosféra
uprostřed berchtesgadenských hor nabízí
nezapomenutelné momenty. Ve spojení
se slavnostním menu, s doprovodem
skvělých hudebníků a příjemnou obsluhou jsou tyto večery opravdovým darem
jak pro jednotlivce, tak pro rodiny nebo
přátele. Zažijte také to pevné spojení tradice a kultury ve městě Berchtesgaden.
Další informace
a rezervace na adrese
berchtesgaden.de/kulturschmankerl
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INSPIRACE

Naše tematické
reklamní letáky

Berchtesgadener Land
Obchod pro Vás
Který mobil nosí kožené kalhoty?
Přiznejte barvu s našimi pásky na kufr!
Objevte všechny produkty na hory,
do města a do domácnosti na stránce
www.bgl-shop.de

Mlýnek na sůl
"Bier & Salz"
Ginger Wood
dřevěné prkýnko
Berchtesgaden

Sluneční brýle
z hagenie habešské
Berchtesgaden

Lodní vak
Bad Reichenhall
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TOULKY
A PROCHÁZKY
MĚSTEM
Centra měst a pěší zóny
v destinaci Berchtesgadener Land
nabízejí lákavou radost
z nakupování a příjemného posezení.
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FREILASSING: MĚSTO ŽELEZNICE

Mladé město s centrální polohou, dobrou
dostupností, ležící přímo před branami
Salzburgu, veletržního a kulturního
města, uprostřed malebné hornaté krajiny
horního Bavorska.
Zde je zaručen rozmanitý a aktivní
pobyt pro celou rodinu. Díky kompletně
bezbariérovému sportovnímu a volnočasovému centru Badylon s moderním
krytým bazénem, lezeckou a boulderovou
stěnou Německého alpského spolku
(DAV) a díky mnoha dalším aktivitám je
město Freilassing rájem pro malé i velké
sportovní nadšence. Od léta 2020 nabízí
vícegenerační zařízení pro jízdu na kolečkových bruslích vše, po čem jen srdce
touží. Nabídka volnočasových aktivit se v
letních měsících navíc rozšiřuje o možnost
navštívit koupaliště.
Pěší zóna v centru města je skutečným rájem nakupování: Pestrá rozmanitost specializovaných obchodů zve k prohlížení,
nakupování a krátkému zastavení. Během
celkem čtyř nedělí, kdy jsou obchody
otevřené, si přijde na své celá rodina:
automobilová show, den dětí a rodinný
den, průvod čertů Krampuslauf a posvícení přilákají do centra každoročně tisíce
návštěvníků.
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I milovníci kultury si přijdou na své:
V městském muzeu se seznámíte s
historií města. Hudební akce si užijete v
historickém muzeu železnice „Lokwelt
Freilassing“, které ve spolupráci s oddělením dopravy Německého muzea přibližuje
železniční techniku posledních 150 let
celé rodině.
Kromě toho je Freilassing ideálním výchozím bodem pro různé výlety
v regionu.

wifo-freilassing.de
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TEISENDORF – VYCHUTNEJTE SI BAVORSKOU RADOST ZE ŽIVOTA...

Historická ulice Marktstraße zve k příjemné procházce spojené s nakupováním a k
posezení v restauracích nebo kavárnách.
Za opečovávanými a zachovalými
historickými fasádami, díky kterým si
návštěvníci mohou představit původní
podobu města, se střídají majiteli vedené
obchůdky s gastronomickými

podniky.
Milujete bavorské pivo? Pak navštivte
místní soukromý pivovar Wieninger ve
městě Teisendorf, kde se pivo podle
bavorské tradice vaří z čerstvé pramenité
vody. Prohlídky se konají každou středu
v 11.00 hod.
Před nádhernou kulisou hor se přírodním
rájem okresu Berchtesgadener Land
vinou cyklostezky a turistické trasy.
Vyznavači „nordic walkingu“ se udržují v
kondici na skvěle vybudovaných trasách
pro nordic walking a vysokohorští turisté
najdou potěšení na některé z mnoha
dobrodružných a na zážitky bohatých
horských túr, např. k horské chatě Stoißer
Alm.
V létě se o chladivé osvěžení postarají
čistá jezera a idylické lesní koupaliště v
Teisendorfu.
teisendorf.de
wk-teisendorf.de
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ALPINE PEARLS

Alpine Pearls je označení pro 23 vybraných destinací pro dovolenou v Alpách,
které se vyznačují společným závazkem
zachování kvality: Zde se spojují nezapomenutelná potěšení z dovolené s šetrnou
mobilitou, která nepoškozuje přírodu ani
klima. Značka Alpine Pearls si navíc dala
za cíl podporovat regionální řemeslo,
regionální kuchyni a zachovávat tradiční
umění a kulturu.

PERLA BERCHTESGADEN –
FESTIVAL PŘÍRODY
Srdcem jeho krajiny je národní park
Berchtesgaden. A tak je naprosto
samozřejmé, že je zde doprava šetrná k
životnímu prostředí důležitým tématem.
„Zachovat to dobré”, tato zásada platí
i pro zažitou tradici, tradiční řemesla,
předávaná z generace na generaci, a
regionální kuchyni. Typické a neobyčejné
jsou výrobky označované jako „Berchtesgadener War": ručně vyráběné krabičky
z měkkého dřeva, umělecky malované a
hrubě vyřezávané dětské hračky hýřící
všemi barvami. V bezprostřední blízkosti
dílny uměleckých řemesel se na náměstí
Schlossplatz a Marktplatz usadili dva
výrobci kožených kalhot, řezbáři a jiná
umělecká řemesla.
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PERLA BAD REICHENHALL – NA
CESTĚ PO ALPSKÉM MĚSTĚ
Velmi nevšední směsice městské atmosféry, blahodárného působení solanky nebo
soli a vysokých kulturních požadavků,
ohraničená nádhernými horami, láká do
Bad Reichenhallu mnoho návštěvníků.
Auto zaparkujte, nechte ho stát na
parkovišti, a místo toho se přemisťujte
pohodlně a zároveň ekologicky. V Bad
Reichenhall je to možné po celý rok. Díky
tomu je zde čistý vzduch jen s minimem
alergenů a dráždivých látek a Vy na
sebe můžete nechat působit osvěžující
klid alpského města. Dovolená s čistým
svědomím.
alpine-pearls.com
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SKLÁDACÍ MAPA A PARTNEŘI

Naši partneři

Téměř neslyšná, energeticky efektivní a bezbariérová - to
je nová lanovka Jennerbahn, ve které se hosté vznáší vysoko
nad Schönau am Königssee v prostorných prosklených
kabinkách pro 10 osob k horské stanici (ve výšce 1 800 m n. m), aby si užili výlet
na vrchol hory Jenner nebo do národního parku Berchtesgaden. Celoroční nabídku
doplňují dvě restaurace v prostřední a horské stanici, nové vleky pro lyžaře, jakož i
úschovna lyží v údolní stanici.

Původ, trvalá udržitelnost a férovost jsou třemi základními
pilíři mlékárny Molkerei Berchtesgadener Land. Z tohoto
důvodu, ale nejen pro to, byla vyznamenána německou cenou
pro trvale udržitelné společnosti "Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2019" v kategorii
"středních podniků". Od svého založení v roce 1927 se družstvo v obci Piding nachází
plně ve vlastnictví zemědělců - dnes je jich asi 1 700 a jejich statky se nacházejí v
alpském regionu mezi horami Watzmann a Zugspitze. Jejich mléčné speciality jsou
nejen vynikajícími přírodními produkty, ale také závazkem k vlasti a původu.

Lanovka Predigtstuhlbahn ve městě Bad Reichenhall je
láskyplně označována jako Grande Dame Alp. Je nejstarší
velkokabinovou lanovkou světa, která byla zachována v
původní podobě, a právem se nachází pod památkovou ochranou. Byla postavena na
přelomu let 1927/28 a od té doby spolehlivě vyváží své hosty na Predigstuhl, jednu z
nejkrásnějších hor v Alpách, vysoko nad městem Bad Reichenhall, která je oblíbeným
výletním místem.

Jako nejstarší hořcová a horská palírna Německa působí
Brennerei Grassl plně ve znamení po generace děděné
tradice: Od začátku 17. století vlastní tato palírna výhradní
právo pro dobývání kořene zákonem chráněného hořce alpského v národním parku
Nationalpark Berchtesgaden. Za zpracováním těchto kořenů až po destilaci hořcové
pálenky, která pak tři až sedm let zraje v sudech z ušlechtilého jasanového dřeva, stojí
spousta práce a námahy.
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Naši partneři:

Rossfeld Panoramatická silnice

