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Panoramatický výhled zahrnuje Dachstein, 
loser, Schafberg, gosaukamm, pohoř í totes 
gebirge a höllengebirge a mnohé další 
„horské zázraky“ Solné komory. 

od roku 1959 se lanovkou katrin svezlo na-
horu nespočetné množství návštěvníků. 
užijte si okouzlující 15minutovou 
jízdu do nadmořské výšky více 
než 1400 m s nádherným 
výhledem!

Jako z pohádky
lidé považovali lázeňské město Bad ischl s 
dominantou vrcholu katrin za místo odpočinku už 
v době císař ství.
 
zatímco město plné kulturní rozmanitosti a 
historických budov a náměstí slibuje splnit všechna 
vaše přání, vrchol katrin zve k jedinečnému 
př írodnímu zážitku. Působivá kulisa hor a takřka 
nekonečné dálky př ivedou každého návštěvníka 
k úžasu. 

www.ka t r i n s e i l bahn . com

vyrážíme vzhůru
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  Pěšky

Pro sportovce a ty, 
kteř í touží po akčních 
zážitcích, nabízí zábavu 
i napětí lezecká stez-
ka bohatá na výhledy. 
Během jejího zdolávání 
si můžete užívat úžasný 
výhled na nejkrásnější 
jezera Solné komory. 
výstup je korunován 
zakočením na vrcholu ka-
trin u majestátního kř íže.

putování za výhledy na 7 Jezer 
užijte si úžasné výhledy: na jihu výrazné jezero 
hallstättersee, na západě majestátní Wolfgang-
see, za ním pak Fuschlsee. vidět můžete také 
smaragdově zelené jezero nussensee i mystická 
jezera schwarzensee a traunsee. Př i ideálních 
podmínkách uvidíte i velmi vzdálené bavorské 
jezero tachinger see.

četné stezky s panorama-
tIckýmI výhledy 
Sít’ cest se rozbíhá od půvabných výšin 

Feuerkögerlu a rosenkögerlu ve směru na 
západ k císařskému vrcholu katrin a dále přes 
nádherný elferkogel. Potom můžete pokračovat k 
romantickému hainzenu a mohutnému rosskopfu 
– neustále vás doprovází okouzlující horské pano-
rama Solné komory, které vás opravdu okouzlí.

lezecká stezka pro 
všechny generace

obtížnost: B/c
přístup a výstup:  
cca 30 min  
z/do horní stanice
počet zdolaných metrů: 
320 m
Převýšení:: 210 m
nepřerušované  
ocelové lano:  
průbě žné ocelové lano 
o průměru 14 mm 
lezecké vybavení

nezbytné!

Pozor!
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    h
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provozní doBa 
denně  od 9 – 17 hod., po dohodě  i déle

provozní doBa 
Út – ne od 9 – 17 hod., po dohodě  i déle

kulInářský vrchol
ve výšce př ibližně 1400 m nabízí kuchyně na 
vrcholku katrin typická místní a sezonní jídla, 
která hosta přesvědčí svojí prvotř ídní kvalitou. 
Používáme výhradně čerstvé, pokud možno 
regionální suroviny.

naprostý klId 
horská restaurace pod vedením gerharda 
Wagnera nabízí nádherné uvolnění od starostí 
všedního dne. vychutnejte si polední menu a 
svůdné moučníky s tradičními specialitami ke 
kávě, to vše servírováno př i úchvatném pan-
oramatickém výhledu, který se nabízí na letní 
terase.

místo, kde stoJí za to poBýt
horská chata katrin se nachází př ímo pod 
horní stanicí lanovky a pyšní se dlouholetou 
tradicí. Je dosažitelná po krátkém sestupu a v 
létě i v zimě nabízí turistům př íjemné místo pro
odpočinek.

„u doBré pohody“
Podle tohoto hesla vás v útulné horské chatě 
katrin osobně obslouží hostinský erwin lech-
ner! klasickou nabídkou tradiční horské chaty 
katrin jsou denně čerstvě př ipravovaná jídla 
na pánvi a domácí moučníky.

t: 0650/7118536, www.katr inberggasthof.at t: 0664/1523312, www.katr inalmhuet te.at



katrin

Putování za bylin
kami

kalendář

živá hudba

horská snídaně

den seniorů

den Pečínky

za pěkného počasí od 13 hod. 
nabízíme v horské chatě katrin pose-
zení př i živé hudbě

v restauraci katrin včetně jízdy na 
vrchol a zpět do údolí za € 22,50

pro seniory: Jízda na vrchol a zpět do 
údolí včetně kávy a sladkostí v horské 
chatě katrin nebo horské restauraci 
katrin za € 21,00

c̊erstvá pečínka př imo z ohně v horské 
restauraci nebo chatě katrin

termíny 2014:
Sobota, 14. června,19. července, 9. 
srpna, 30. srpna, 20. zář í
více informací a rezervace na
www.naturschauspiel.at 

Út

Pá

St

Ne

Živá huDBa

Bylinková víla

lanovka

ceník

Dospělí E 19,50 E 14,00

Senioř i (od roku narození 1954) E 18,00 E 13,50

mládež (narozeni 1996-1998) E 14,00 E 11,00

Děti (narozeny 1999-2008) E 12,50 E 9,00

Skupiny 
(od 20 osob) E 16,00 E 12,00

Školní tř ídy 
(od 15 žáků) E 8,00 E 6,00

1 dosp. + 1 dítě  E 29,00 E 21,00

1 dosp. + 2 děti  E 37,00 E 27,50

2 dosp. + 1 dítě  E 46,00 E 33,50

2 dosp. + 2 děti  E 54,00 E 40,00

mládež  
v doprovodu rodiny E 12,00 E 9,00

skuPiny

rodiny

Jízda na 
vrchol a 
do údolí

Jednot-
lIvá 
Jízda

další Informace naleznete na:

www. ka t r i n s e i l bahn . com

Jízda na 
vrchol a 
do údolí

Jednot-
lIvá 
Jízda

Jízda na 
vrchol a 
do údolí

Jednot-
lIvá 
Jízda
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pěšky k údolní stanIcI lanovky
z centra města po esplanade, pak okolo slavné 
kavárny café zauner, 15 min. proti proudu řeky 
traun až k dolní stanici lanovky katrin. 

putování za 
výhledy na 7 Jezer a 

túra po 3 vrcholcích 
od horní stanice lanovky...

...na vrcholek katrin: 40 min
...na vrchol elferkogel: +10 min

...na hainzen: +50 min
cesta zpět přes trasu        : +50 min

celková doba trvání okružní cesty 2,5 h

okružní cesta 
feuerund rosenkögerl 

od horní stanice lanovky: 1 – 1,5 h

výstupy pěšky
 od dolní stanice lanovky katrin...
 ...přes bývalou sjezdovku: 2,5 h
 ...přes Windengraben: 3 h 
 od Bad goisern/lauffenu: 2,5 h  
 od restaurace „zur Wacht“: 5 h 

895

894
899 898
895 897

doporučujeme pevnou obuv!

restaurace je dosažitelná s dětský
m kočárkem!

turistic
ké cesty v o

kolí horní sta
nice lanovky 

jsou pro děské kočárky sjíz
dné..

Psy vod’te prosíme na vodítku

898



katrin seilbahn Gmbh

kaltenbachstraße 62 
4820 Bad ischl/austria
t: +43(0)6132/23788
info@katrinseilbahn.com
www.katrinseilbahn.com

1. května – 3. listopadu  2014
denně 9 – 17 hod.
poslední jízda nahoru: 16:30 hod.
poslední jízda dolů: 17 hod.
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koncept & design: k12 design og | www.k12design.at
tisk: Wigo druck gmbh | www.wigodruck.at

PříJezd

Sjezd
WEST

Sjezd směr 
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