MTB traily, tematické
stezky a draci: Letní
novinky 2021
V letní sezóně 2021 se mohou návštěvníci Tyrolska těšit na spoustu nových dobrodružství v
přírodě: Investovalo se především do rozšíření turistických stezek a MTB trailů, ale také do
atrakcí a zážitků pro celou rodinu. Zde je přehled nejdůležitějších tyrolských novinek.
KAT Walk Family – první dálková pěší trasa pro malé i velké
Vytvořením KAT Walk Family vznikla v Kitzbühelských Alpách nabídka na míru pro rodiny: Tato
76kilometrová stezka posetá motivačními stanovišti vede horským terénem v pěti etapách a její
součástí jsou speciální dětské atrakce – od návštěvy „hladicí“ zoo až po lezecké dobrodružství nebo
koupání v jezeře Baggersee. Kromě toho je možné vyjít vstříc potřebám dětí a jednotlivé etapy
částečně zkrátit využitím autobusu nebo lanovky. Součástí této nabídky je i přeprava zavazadel
mezi vybranými ubytovacími zařízeními.
Zážitek pro celou rodinu Drachental: Nový zábavní park ve Wildschönau
Už zdálky návštěvníky Drachentalu vítá 10 m vysoký drak, nepřehlédnutelný symbol nového
zábavního parku ve Wildschönau - Oberau, který v roce 2021 zahajuje svou první letní sezónu.
Středobodem drachentalského parku je velkolepá bobová dráha Alpine Coaster, která při sjezdu do
údolí po třech kruhových smyčkách, bezpočtu zatáček a mostů zprostředkuje pocit jako na horské
dráze. Kromě toho tu čeká přírodní jezero s herními prvky, jako jsou vory, balanční prvky nebo
pohyblivé platformy, a kolem draka rovněž vzniká kuličková dráha a motorický parkur. Plánované
jsou rovněž MTB traily pro děti, motokárová dráha a skákací věž, z níž mohou malí odvážlivci
skočit přímo do obrovského nafukovacího vaku.
Zajímavý výletní cíl: Kozorožčí centrum v Pitztalu
Kozorožce a údolí Pitztal pojí úzký vztah: Je to už 65 let, co se v Pitztalu znovu usadili kozorožci, a
dnes se v tomto regionu nachází největší populace kozorožců ve Východních Alpách. V roce 2020
bylo v St. Leonhardu otevřeno bezbariérové kozorožcí centrum, které se věnuje tomuto tématu a
rozhodně stojí za návštěvu. Kromě interaktivní výstavy na dvou patrech a ohrady pro volně žijící
zvířata se svišti a kozorožci návštěvníky nadchne především neobyčejná architektura: Stavba z
cortenové oceli a načervenalého betonu je koncipována jako hora s pěti stěnami, a je tak
pozoruhodným odrazem krajiny. Ernst Partl, ředitel kozorožčího centra St. Leonhard v Pitztalu to
považuje za první krok celkové koncepce, která vsází na posílení identity, udržitelnost a ekologicky
šetrný cestovní ruch. „Další dlouhodobou prioritou je rovněž vzdělávání v oblasti životního
prostředí a spolupráce ve výzkumu zaměřujícím se na udržitelný management populace kamzíků.“
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Novinky pro bikery a požitkáře v PillerseeTalu
Fieberbrunn a PillerseeTal rozšiřují svou nabídku pro bikery formou „Bike Area Streuböden“ a
speciálních zážitků pro e-bikery. V prostoru mezi střední a údolní stanicí kabinové lanovky
Streuböden se mohou milovníci bikingu v budoucnu těšit na nový 4kilometrový trail
Schweinestberg. Pro začátečníky je rovněž vhodný Easy Park Obingleiten s dvěma lajnami a
pumptrackem, který na bezpočtu zatáček skýtá ideální příležitost zdokonalit se v ovládání kola a
rovnováze.
V případě kulinářské e-bikerské túry je oproti tomu kladen důraz spíše na požitek než na akci:
Každé úterý je organizována túra k nejlepším “KochArt” restauracím v regionu. Účastníci se mohou
těšit vždy na dvě zastávky – na první je servírován předkrm a hlavní chod, na druhé desert.
Po pašerácké stezce v Kaiserwinklu
Soutěska Klobenstein v Kaiserwinklu je považována za legendami opředenou vstupní bránu do Alp
a tajemnou pašeráckou stezku. Tento přeshraniční kaňon, který sdílí Tyrolsko s Bavorskem, je
nově přístupný pro celou rodinu: 8 km dlouhá, interaktivní turistická stezka vede z Kössenu přes
Klobenstein do Ettenhausenu. Na tematických stanovištích mohou děti pomocí mobilní aplikace
zažít napínavé dobrodružství: Kdo nasbírá dostatek bodů, může své zboží vtipnou a hravou formou
propašovat přes hranice.
Nový bike park Katzenkopf v obci Leutasch
V oblasti Katzenkopf v obci Leutasch zahajuje v letní sezóně 2021 provoz nový bike park vhodný
pro rodiny i začátečníky se třemi různými single traily, uphill trailem, pumptrackem a velkým
tréninkovým areálem. Kromě toho v okolí bike parku vzniká bike škola, bike shop s půjčovnou a
opravnou kol a myčka kol.
Lezení s výhledem v Seefeldu
Od poloviny června 2021 bude v Seefeldu otevřena také nová panoramatická ferrata. S převýšením
260 výškových metrů, délkou téměř 500 metrů a stupněm obtížnosti C/D se jedná o sportovní
výzvu pro milovníky lezení.
První letní sezóna pro novou lanovku Salvistabahn v Itteru
Pěší turisté budou moci vyjet moderní kabinovou lanovkou Salvistabahn, která nedávno nahradila
starší čtyřmístnou lanovku, na vrchol hory Kleine Salve i v létě. Salvistabahn je zároveň součástí
zážitkové karty Bergbahn-Erlebnis-Card pro léto 2021. S touto vstupenkou mohou hosté využívat
všech 15 lanovek a 7 horských zážitkových světů regionu a v ceně je navíc i jízda turistickým
autobusem KaiserJet a slevy u 30 bonusových partnerů v regionu.
Virtuální prohlídka historického města Hall
Procházet se křivolakými uličkami historické části města, obdivovat archeologické nálezy v muzeu
Stadtarchäologie Hall, prohlédnout si Milsertor nebo Josefskapelle: To vše je možné při virtuální
procházce městem Hall, která zaručeně probudí chuť na příští dovolenou. Absolvovat prohlídku a
navštívit celkem 11 míst lze na www.Hall360.tirol.
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Po stopách mistryně světa Laury Stigger: Olm Volle Line
Ötztalská sportovkyně Laura Stigger, několikanásobná mistryně světa v cross country a závodní
cyklistice, si pro svůj trénink přála mimořádně náročnou trať a toto přání jí splnil Bike Republic
Sölden. S 1,5 km tratí OLM VOLLE LINE se v roce 2021 otevře technicky velmi náročná trasa s
příkrým terénem. Vybudovala ji ikona v oblasti stavby trailů Glen Jacobs a je výzvou i pro skutečné
profíky.
Vstupenka pro letní dovolenou v Ötztalu
Karta Ötztal Inside Summer Card je regionální vstupenkou do světa intenzivních letních zážitků:
Kromě bezplatné jízdy 12 ötztalskými lanovkami zahrnuje také volný vstup na koupaliště, do
bazénů, muzeí, nejrůznějších rekreačních zařízení, a dokonce i návštěvu termálních lázní Aqua
Dome či outdoorového parku Area 47.
Karta pro milovníky outdooru v prázdninovém regionu Imst
Také v prázdninovém regionu Imst budou mít v budoucnu návštěvníci po zakoupení speciální
karty přístup k nejedné atrakci: S Outdoor Community Card lze za zvýhodněnou cenu zažít
nejrůznější dobrodružství v přírodě – od bungee jumpingu či tandemového paraglidingu až po
lezení ferrat a túru při východu slunce.
Detektivové na stopě v St. Antonu am Arlberg
V St. Antonu am Arlberg se chystá atrakce pro malé i velké detektivy: Do začátku letní sezóny 2021
zde vznikne nový detektivní trail. 14 stanovišť s hádankami vede napříč vesnicí a skýtá napínavou
zábavu pro celou rodinu.
Interaktivní putování po hradech a zámcích v prázdninovém regionu TirolWest
Pět hradů, 50kilometrová stezka a digitální průvodce: To jsou základní údaje o nové dálkové trase v
prázdninovém regionu TirolWest. Lze ji absolvovat za pomoci aplikace a návštěvníky vede od
zámku Landeck ke zříceninám Kronburg a Schrofenstein až po zámky Wiesberg a Biedenegg.
Putování zemědělskou kulturní krajinou: Höfe Trail ve Východním Tyrolsku
Ve Východním Tyrolsku se v létě 2021 otevře speciální turistická stezka: 30 km dlouhý Höfe Trail
vede nádhernou krajinou Gailtalu a Lesachtalu, po celou dobu se drží v blízkosti údolí, křižuje
sečené louky, pečlivě udržované modřínové louky a po starých stezkách vede od statku ke statku.
Centry jednotlivých etap jsou obce Kartitsch, Obertilliach a Untertilliach. Po cestě lze využít
speciální příležitosti navštívit farmářky a farmáře a dozvědět se více o udržitelném hospodaření v
souladu s přírodou.
Bezpečná pohostinnost: Přehled aktuálních bezpečnostních opatření a doporučení v Tyrolsku v
souvislosti s pandemií koronaviru naleznete na www.willkommen.tirol
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Tyrolsko patří se svými 34 regionálními spolky k předním alpským prázdninovým destinacím. Cestovní ruch v
Tyrolsku je ovlivněn a formován svou téměř 200letou historií a řadou průkopnických počinů. Hosté oceňují v zimě
i v létě alpskou přírodu a horskou krajinu, vysokou kvalitu služeb i infrastruktury a pohostinnost. Tirol Werbung
GmbH se sídlem v Innsbrucku je součástí holdingové společnosti Lebensraum Tirol GmbH a působí jako turistická
marketingová organizace země Tyrolska. Jejím hlavním úkolem je vybudovat Tyrolsku pozici nejžádanější alpské
oblasti.
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