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Tyrolská Zugspitz Arena:
hrací louka pro milovníky volné přírody
Tyrolský region kolem nejvyšší hory Německa je aréna. Pro pěší turisty a
horské cyklisty. Pro paraglidisty a horolezce. Pro vodní krysy i milovníky
wellnessu. Pro všechny, kdo jsou aktivní, hledají odpočinek a chtějí si užít
přírodu. Různorodé dráhy pro horská kola, přírodní pěší túry a dobrodružné
stezky pro rodiny jsou základem pro perfektní letní dovolenou. A tradiční
vrchol léta: horské ohně u příležitosti letního slunovratu 23. června 2018.

Tyrolskou Zugspitz Arenu tvoří tato šarmantní místa: Ehrwald, Lermoos, Berwang,
Bichlbach, Biberwier, Heiterwang am See, Lähn-Wengle a Namlos. V této aréně
nenajdou návštěvníci jen pravou tyrolskou atmosféru, ale také nejrůznější tipy na
léto. Pro vášnivé horské cyklisty se i v létě 2018 koná v TZA oblíbený cyklistický
kemp SAAC Bike Camp, tentokrát ve dnech 22./23. září. Po loňském úspěchu půjde
letos do dalšího ročníku i lezecký kemp SAAC Klettercamp ve dnech 7./8. července.
Pokaždé úžasnou podívanou jsou také každoročně pořádané tradiční horské ohně:
24. června 2018 vzplane v TZA více než 10.000 ohňů ve skalách. A děti? Na ty
především myslí napínavý prázdninový program pro celou rodinu. Výhodné paušály
a doprava bez mýtného po dálnicích Mnichov – Garmisch-Partenkirchen nebo Ulm –
Füssen jsou dodatečným plusem navíc.
Aktivně v přírodě s novou nabídkou
Horská turistika znamená (znovu) objevit krásu pomalé chůze. Správným výchozím
bodem je TZA se svými 150ti pěšími stezkami různé obtížnosti. Místní horské školy
nabízejí vedle klasických vysokohorských túr také mnoho tematických: od výprav za
vycházejícím či zapadajícím sluncem po putování za bylinkami nebo orchidejemi. V
tyrolské Zugspitz Areně vedou cesty k impozantním vodopádům a tajemným
horským jezerům.
Lezení pro všechny
Kolem Zugspitze se otvírá pro sportovní i rekreační horolezce hotový poklad. Jsou
tu lezecké dráhy všech stupňů obtížnosti. Díky jižní poloze více než 160ti tras je
horolezecká sezóna v tyrolské Zugspitz Areně obzvlášť dlouhá. Kdo chce zažít
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opravdový pocit volnosti na skále, má letos šanci: 7./8. července 2018 se tu už
podruhé v regionu koná lezecký kemp (SAAC-Klettercamp). Experti ze SAAC
povedou dva dny osvědčenou teorii a praxi k zážitku z úspěchu na skalní stěně.
Spousta horských chat podél lezeckých tras poskytuje aktivním sportovcům
zasloužený odpočinek a regionální dobroty.
V případě špatného počasí nabízí na ploše 1.267 m2 nejlepší podmínky pro
horolezce nová lezecká hala EhrWALLd.
Zugspitze z ptačí perspektivy – paragliding
Tyrolská Zugspitz Arena je se svojí rozmanitou krajinou kolem Zugspitze vysněným
cílem pro všechny milovníky létání. Lanovky získaly speciálním lístkem „Hike&Fly“
pro paraglidisty a ideálními startovními a přistávacími plochami nejlepší podmínky
ke splnění snu každého paraglidisty o létání. Prověření experti a školy jako je
Flyteam v Lermoosu, nabízejí tandemové lety se zkušenými odborníky.
Vysněná dráha pro horské cyklisty má více než 100 tras
Blindseetrail, Grubigalmtrail, Skigasse, Barbarasteig a Rauhe-Gasse jsou hvězdami
nové cklosezóny. Správný profil pod kola si mohou dopřát jak začátečníci, tak
každý zkušený horský cyklista. Není divu, že TZA byla už několikrát oceněna jako
doporučená oblast „Approved Bike Area“ od „Mountain Bike Holidays“.
Na portálu Online-Tourenportal si mohou cyklisté vybrat z více než stovky
značených stezek každý svého favorita. Tak si mohou cyklisté vychutnat vrcholné
přírodní zážitky během jízdy k jezeru Heiterwanger See na úpatí vrcholků, zatímco
milovníci extrémní horské cyklistiky a milovníci volného stylu najdou nové sportovní
výzvy na překážkové dráze u Grubigsteinu v Lermoos. K tomu jsou k dispozici i
osvědčené školy horské cykloturistiky a různé půjčovny a servisní stanice.
Kdo dává přednost elektrickému kolu, může si ho pronajmout v půjčovnách a o
dobití akumulátorů se postarají výměnné stanice.
Nezapomenutelné chvíle rodinné dovolené
Hry, zábava a napětí: rozmanitý letní program und spezializované ubytování
přispívají k faktu, že se TZA rychle stává oblíbeným regionem pro celou rodinu. Ať
už jsou to tajemství rostlinek bylinkové čarodějnice, slaňovací dobrodružství u
vodopádu nebo pověsti o skrytém pokladu v pramenech Loisachu – paleta nabídek
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je nejen napínavá, ale i poučná. Zážitkové stezky „Zugspitzi am Gaisbach“ a
„Moosle’s Forscherpfad“ zavedou děti opatrně a hravě do tyrolského horského světa
a jeho přírody. Naučná stezka 2017 je teď nově rozšířena na čarovný les „Moosle’s
Zauberwald“. Pro obzvlášť akční děti jsou vhodné razantní jízdy na raftech v
Bichlbachu, na skluzavce na koupališti v Lermoosu nebo v Biberwieru na nejdelší
letní sáňkařské dráze v Tyrolsku. Malým šplhavcům poskytuje správný terén lanová
zahrada v Bichlbachu. Tady mohou děti už od šesti let trénovat koordinaci pohybu a
týmovou práci. A kdo má raději klid, zamluví si plavbu výletní lodí po jezeře
Heiterwanger See nebo navštíví hladící a hravou ZOO v Bichlbachu.
Flexibilně aktivní: „Z-Ticket“
Na cestě bez starostí: jízdenka „Z-Ticket“ je k dostání od 10. května do 4. listopadu
2018 s platností od 3 do 13 dnů a zahrnuje mnoho výhod: volnou jízdu Tyrolskou
horskou dráhou (Tiroler Zugspitzbahn), pět dalších lanovek a všechny autobusy v
regionu, které umožní spontánní a flexibilní plánování výletů, od zážitků na vrcholku
Zugspitze až po jízdu na nejdelší letní sáňkařské dráze v Tyrolsku. Rodiny se
mohou se vstupenkou Z-Ticket radovat z volného vstupu do několika jezer a
koupališť, zatímco si milovníci adrenalinu přijdou na své strašidelnou jízdou do údolí
v Biberwieru. Z-Ticket je k mání na všech údolních stanicích lanovek a v
Informačním centru v Ehrwaldu.
Další informace na www.zugspitzarena.com. a na TZA, Tel. +43-5673-20-000
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