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Jsou zpátky! Populární „Top-Card“
od Top Camping Austria!

NORD MOBILNÍ DOMY
VÁŠ DOMOV DALEKO OD DOMOVA!

Sbírejte razítka na všech místech Top Camping Austria a získejte
UBYTOVÁNÍ ZDARMA*, nebo dokonce TOP TÝDEN ZDARMA**!

1. Sbírejte dny: Za každé přenocování na místě Top Camping Austria získáte razítko.
20. přenocování je ZDARMA*. Za 100 nocí získáte TOP TÝDEN ZDARMA**!

2. Sbírejte kempy: Za každý pobyt na místě Top Camping Austria obdržíte navíc razítko za
každé místo. Pokud jste navštívili všech kempů, obdržíte rovněž

TOP TÝDEN ZDARMA**!
Každá noc na parkovacím místě = 1 razítko, dokonce i v hlavní sezóně! Za zlevněné přenocování se razítka nedávají!
Platí pouze pro denní kempování ve vlastním kempovém vozidle (ne stálí kempaři, apartmány, mobilní domy atd.).
*1 NOC ZDARMA pro celou rodinu ve vlastním kempovém vozidle (včetně osobních poplatků a parkovacího místa, v ceně není
elektřina, lázeňské a místní taxy, vedlejší poplatky).
**1 TOP TÝDEN (7 nocí) pro celou rodinu ve vlastním kempovém vozidle ZDARMA (včetně osobních poplatků a parkovacího místa,
v ceně není elektřina, lázeňské a místní taxy, vedlejší poplatky). Platí v době top týdnů příslušného kempu.
Doby top týdnů naleznete na adrese www.topcamping.at

„Top-Card“ je k dispozici u všech členských firem Top Camping Austria a na našich výstavních stáncích!
Mapu vám rádi zašleme - stačí zaslat e-mail na info@topcamping.at

NORD MOBIL d.o.o.
Bobovica 8/D
10430 Samobor

+385(0)1 7777-711
info@nordmobil.hr
www.nordmobil.hr
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Srdečně vítejte u
TOP Camping v Rakousku!
Exkluzivních kempingových oáz zve ke strávení šťastných
a pohodových týdnů dovolené. My všichni se již těšíme na
prázdniny plné zážitků strávené společně s Vámi!

TOP místa

Individuální charakter každého místa je
ovlivněn geografickou polohou, kulturou, historií, tradicí a zejména nesrovnatelnou krajinou.

TOP kvalita

Všechna místa se vyznačují trvalým
zlepšováním infrastruktury a servisu. Stali jsme se pojmem
pro každého kempaře, pro kterého je důležitá kvalita.

TOP servis

... je naším trvalým cílem, aby se vaše
dovolená stala ještě atraktivnější, příjemnější a pohodlnější.

TOP výkon Naše nabídka je rozmanitá: Od individuální péče o hosty až po sportovní a aktivní programy
umožňuje perfektní dovolenou pro všechny věkové skupiny.
TOPI Club

Veselý dětský klub, během hlavní sezóny pouze u Top Camping Austria. Úžasný program pro
nejmenší: hry, zábava, dobrodružství, animace a akce.
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DĚTSKÝ KLUB SDRUŽENÍ TOP CAMPING AUSTRIA
Oberösterreich

Niederösterreich

Ahoj, kamarádi!
Jmenuji se „TOPI“ a jsem doma v klubu TOPI.
Jedná se o skvělý dětský klub, který je v hlavní
sezóně k dispozici pouze v kempech sdružení TOP

Vorarlberg

Tirol

Salzburg

Steiermark

Burgenland

Kärnten

CAMPING AUSTRIA. Již při příjezdu si
m°užete zdarma vyzvednout pr°ukazku do

Místa přímo u jezera

klubu TOPI, a hned se stáváte
členem klubu TOPI. Pokud se
zúčastníte určitých akcí nebo
soutěží zvlášt‘ označených v
programu klubu TOPI, obdržíte razítko
do své klubové pr°ukazky TOPI. Za 4
razítka mě získáte bronzového - jako
medaili, kterou si m°užete hned pověsit
na krk a odnést. Pokud máte v klubové pr°ukazce
TOPI 8 razítek, m°užete si mě odnést ve stříbře. Pro
ty zvláště pilné mezi vámi je odměnou za 12 razítek
zlatá medaile klubu TOPI.

Přehled služeb klubu TOPI
Zařízení:

Tirol
6-7
Ferienparadies Natterer See ___________ 8-9

Zugspitz Resort _____________________

Erlebnis-Comfort-Camping
Aufenfeld _______________________ 10-11
Camping Seeblick „Toni“____________ 12-13
Euro-Camp „Wilder Kaiser“ __________ 14-15
Tirol-Camp-Fieberbrunn ____________16-17

Salzburg
Seecamp Zell am See ______________
Sportcamp Woferlgut ______________

18-19
26-27

Vnitřní dětské hřiště klubu TOPI
Venkovní hřiště klubu TOPI
Sanitární vybavení klubu TOPI vhodné pro děti

Oberösterreich
Camping Berau, Wolfgangsee ________

Program služeb:
Bezplatná účast v klubu TOPI
Pr°ukazka klubu TOPI
Akce klubu TOPI pro získání bronzové, stříbrné
a zlaté medaile klubu TOPI
Péče o děti klubu TOPI

Stravování:
Dětské pokrmy v menu TOPI

Služby:

28-29

Kärnten
Schluga - Camping,
Mobilehomes, Apartments___________ 30-31
Komfort-Campingpark Burgstaller _____ 32-33
Seecamping Berghof _______________ 34-35
Camping Breznik, Turnersee__________ 36-37

Niederösterreich
Donaupark Camping Tulln __________ 38-39

Volné zap°ujčení dětských nosítek
Slevy pro děti TOPI

Burgenland
Strandcamping Podersdorf am See ____

40-41
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Areál Tiroler
Zugspitz Arena
ROZMANITOST V OBLASTI
SPORTU A VOLNOČASOVÝCH
Niederösterreich
AKTIVIT
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Burgenland

Kärnten

Zugspitz Resort EHRWALD, TIROL
Top Facts

TOP KEMP NA SLUNNÉ STRANĚ
ZUGSPITZE

Špičková poloha přímo u dolní stanice
tyrolské lanovky Zugspitzbahn.
Cca 90 komfortních stanovišť STLP s vodovodní přípojkou, přípojkou pro odpadní
vodu, přívodem elektřiny a satelitním
připojením.
Luxusní lázně a celkem 35 koupelen.
Zdarma Wi-Fi.
Restaurace, slunná terasa, společenské
prostory.
Aktivní a vitální svět s vnitřními a venkovními bazény, saunou a spoustou dalšího.
1500 m² s XXXL herními a vodními světy s
dobrodružným hřištěm, kinem, motokárovou dráhou a mnohem více.

Pětihvězdičkový kemp nabízí celkem 90 komfortních a 30 standardních míst přímo u
údolní stanice tyrolské lanovky Zugspitzbahn. Kempovací místa Comfort jsou skvěle situována, mimořádně velká a navíc vybavená přípojkou na vodu, odpadní vodu, elektřinu
a SAT.
Lázeňský dům Deluxe má 15 koupelen se sprchou/WC a vanou/WC, dobře vybavenou kuchyň s myčkami nádobí, lednicemi a útulným jídelním stolem a také prádelnu a
sušárnu. Lázeňský dům dále nabízí prostor pro uložení horských kol a místnost na sušení
lyží a bot. Kromě toho je v přilehlé hlavní budově resortu k dispozici dalších 20 koupelen.
Po dobu dovolené v kempu si můžete navíc objednat snídani, odpolední svačinu a
večeři v podobě rozšířené polopenze v restauraci resortu. Kromě velké sluneční terasy
jsou k dispozici nové salonky s hotelovým barem a doutníkovým salonkem pro příjemné
večerní posezení. Pro ty, kdo dávají přednost vlastnímu stravování, se ve vstupní části
resortu nachází nový velký obchod s běžným potřebným zbožím (pečivo, nápoje, drobné
občerstvení atd.).
V létě je resort ideálním výchozím bodem pro nádherné pěší túry a výlety na horských
kolech po regionu. V zimě najdete v bezprostřední blízkosti 87 vleků a přibližně 213
kilometrů sjezdovek, a navíc ještě přímo od resortu četné zimní turistické stezky a
běžecké stopy.
Kromě komfortních služeb v kempu je vám k dispozici také veškeré vybavení přidruženého
4hvězdičkového superior resortu: • sauna a krytý bazén • péče o děti (od 3 let) • půjčovna
kol zdarma • půjčovna skútrů Vespa a horských elektrokol (za poplatek) • restaurace à la
carte „Zirbenstube“ (nutná rezervace) • pestrý pohybový a relaxační program • 1500 m²
s XXXL herními a vodními světy s krytou e-motokárovou dráhou, boulderovou stěnou,
hernou pro bezpečnou zábavu („Softplayanlage“), kinem a spoustou dalšího.

Kontakt

Středisko Tiroler Zugspitz Arena nabízí celou
řadu sportovních, rekreačních a volnočasových
aktivit. V létě zde najdete opravdový ráj: 300 km
turistických stezek, 90 turistických tras, četné
obhospodařované alpské pastviny, vynikající
oblast pro jízdu na horských kolech a výborný
rodinný cykloturistický region. Jezera Blindsee,
Heiterwangersee a Plansee lze také využít ke
koupání. Nedaleko je golfové hřiště Tiroler Zugspitze, lanové a lezecké centrum.
V zimě se zdejší prostředí stává rájem pro lyžaře
a zimní sportovce: cca 87 vleků a 213 kilometrů
sjezdovek, 100 km běžkařských tratí částečně
pokrytých sněhem, lyžařské kurzy a velmi dobrá
nabídka pro začátečníky i znalce - lanovkou Tiroler Zugspitzbahn se dostanete z Ehrwaldu za 10
minut na Zugspitze.
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15, A-6632 Ehrwald
Tel. +43 / 56 73 / 20 000, Fax 20 000-310
info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com

Zugspitz Resort
Obermoos 1, A-6632 Ehrwald
Tel. +43 / 56 73 / 23 09
Fax +43 / 56 73 / 23 09-51
welcome@zugspitz-resort.at

www.zugspitz-resort.at
www.zugspitze.at
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Region
Innsbruck

Natterer See
★★★★★

Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Ferienparadies Natterer See INNSBRUCK, TIROL
Top Facts

5HVĚZDIČKOVÝ KEMP S VÝHLEDEMCAMPING U BRÁNY NA JIH

NOVINKA: plovoucí domy, mobilní domy,
malé domky (tiny house), zahradní apartmány.
Nature Resort – 1. rakouský glamping park
s dřevěnými chatkami a luxusními safari
chatičkovými stany.
Obrovský akvapark a tobogán v koupacím jezeře.
Cenami ověnčená hlavní budova.
Špičkově moderní sociální zařízení s rodinnými
koupelnami.
Velký výběr gastronomie.
Od 2 nocí pobytu zdarma autobus do
Innsbrucku.
ADAC Award 2021 / Superplatz 2022.
Camping.Info Award 2022 - TOP 100.
Dolde Medien Campsite Award 2020.
Nositel Evropské platinové ceny DCC.

Poloha našeho prázdninového komplexu patří mezi nejkrásnější
v Evropě. Zažijte nezapomenutelné výhledy uprostřed nedotčené
přírody, pouhých 7 km od olympijského města Innsbrucku.
Vychutnejte si dovolenou na jednom z našich komfortních stanovišť
STLP s panoramatickým výhledem nebo v některé z našich jedinečných nabídek ubytování. Nabízíme mobilní domy, spací sudy,
dřevěné chatky a safari chatičkové stany. Nyní nabízíme zahradní byty
s pergolami, luxusní„plovoucí domy“ na jezeře a náš Tiny House „Green
Space“. Komunikačním centrem našeho prázdninového komplexu je
architektonicky jedinečná a několikrát oceněná multifunkční budova s recepcí, minimarketem, bistrem, nejmodernějšími sanitárními
zařízeními, privátními koupelnami a panoramatickým společenským
prostorem. Gurmáni zbožňují naši tradiční restauraci u jezera, pizzerii,
občerstvení i bohatou snídani formou bufetu.
Naše vlastní jezero vhodné ke koupání obohacené velkým akvaparkem nabízí vodní zábavu pro všechny věkové kategorie. Profesionální
animátoři se postarají o sport, zábavu i letní radovánky. Prozkoumejte
úžasné tyrolské hory na túře s průvodcem nebo přijměte výzvu na
regionálních trasách pro horská kola.

Kontakt

Jedna dovolená, nespočet možností – to nabízí
region Innsbruck se svou jedinečnou a rozmanitou nabídkou. Mezi hlavním městem Tyrolska
a 40 městy v jeho okolí na vás čekají městské
zážitky i vysokohorská dobrodružství.
Příroda a kultura, potěšení a výzva, město a venkov se zde vzájemně doplňují a vytvářejí atraktivní
celek. Relaxovat nebo sportovat? V příjemném
nebo náročnějším tempu? V Innsbrucku a jeho
okolí je prostě možné všechno.
Innsbruck je ideálním výchozím bodem pro svobodnou volbu a každodenní zážitky. Dovolená
plná rozmanitosti!
Innsbruck Tourismus
Burggraben 3, A-6020 Innsbruck
Tel. +43 / 512 / 53 56
office@innsbruck.info
www.innsbruck.info

Giner
Freizeit & Tourismus GmbH
Natterer See 1
A-6161 Natters
Tel. +43 / 512 / 54 67 32
info@natterersee.com

www.natterersee.com
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Pryč ze všednosti
DO ZILLERTALU!
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Steiermark

Salzburg

Tirol

Foto: Zillertaltourismus, Christoph Johann

Kärnten

Tyrolské údolí Seitental, dosažitelné nejlépe
po silnici, láká nespočtem nabízených aktivit,
možností wellness a nedotčenou přírodou. Dovolená v horách je opravdovým potěšením pro

Erlebnis Resort Aufenfeld ASCHAU, ZILLERTAL

tělo i ducha.
Díky nesčetným turistickým stezkám, několika

Top Facts

RODINNÁ DOVOLENÁ V SRDCI
ZILLERTALSKÝCH ALP
Zažijte s námi radost z lyžování a koupání po celý rok v Erlebnis Resort
Aufenfeld. Ať už jste vyznavači pěší turistiky, horské cyklistiky, lyžování,
lenošení nebo požitkářství, v naší „volnočasové nabídce ve čtyřech
ročních obdobích“ najdete vše, po čem vaše srdce touží. Relaxujte
v našem krytém bazénu s vlastní dětskou částí nebo si odpočiňte ve
velkém saunovém centru.

Pro naše malé hosty nabízíme vlastní dětskou hernu s dětským kinem
a prostornými dětskými hřišti.
Objevte náš zážitkový svět s jedinečnou pevností ve stylu Divokého
západu, dobrodružným rybníkem či hřištěm pro plážový volejbal.
NOVĚ: plně klimatizovaná hala pro lezení a bouldering, vodní prvky,
ale i kryté kluziště, trampolína a mnoho dalšího.
Vaše dovolená u nás bude nezapomenutelným zážitkem.

jakož i mnoha stezkám pro silniční i horská kola

Vnitřní dětská herna, rekreační
park s koupacím jezerem, vodní
hřiště, trampolína, hala pro lezení
a bouldering, westernové město
a spousta dalšího.

nezůstanou žádná přání nevyslyšena.

Krytý bazén s tobogánem
dlouhým 60 m, vlastní dětské
brouzdaliště, saunové centrum.

m všem požadavkům.

ADAC Superplatz, nositel
platinové ceny DCC v Evropě,
vybraný člen „Leading Campings
of Europe“.

TOP: 60 m dlouhá vodní skluzavka s měřením času a také rustikální
panoramatická místnost pro odpočinek s vodními lůžky a krbem.

zabezpečeným lezeckým trasám a zahradám,

Zillertal je také jednou z nejlepších destinací pro
zimní sporty a lyžování v Evropě. Ledovec Hintertux vyhoví svými sjezdovkami do výšky až 3 250

Zillertal Tourismus GmbH
Bundesstraße 27d, A-6262 Schlitters
Tel. + 43 / 52 88 / 87 187
info@zillertal.at

Kontakt

www.zillertal.at

Erlebnis Resort
Aufenfeld
Aufenfeldweg 10,
A-6274 Aschau im Zillertal
Tel. +43 / 52 82 / 29 16
info@camping-zillertal.at

www.camping-zillertal.at
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Alpbachtal
TO JE TYrolSKO
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Mezi kontrastní horskou scenérií krásných Kitzbühelských Alpp a drsným pohořím Rofan Vás
zve 9 autentických vesnic a historické městečko
Rattenberg ke šťastnému prožití Vaší individuální
dovolené.

Camping Seeblick „Toni“ Kramsach, TIROL
Top Facts

TOP KEMP U JEZERA V ALPBAŠSKÉM
ÚDOLÍ
Kemp Seeblick Toni u jezera Reintaler See v Kramsachu je jedním z
nejkrásnějších celoročně otevřených kempů v prázdninové destinaci
Tyrolsko. Rekreační středisko, které je rodinným podnikem již po mnoho generací, nabízí místa s úchvatným výhledem na jezero Reintaler
See a na okraji lesa. Pro všechny „nekempaře“ je zde ideální ubytování
pro nezapomenutelný pobyt v tyrolských horách – od panoramatických chat, apartmánů a bungalovů až po sudy z borového dřeva
pro každý typ dovolené.
Máme velké porozumění pro děti, uvnitř nabízíme dětská zařízení v
„Tonis Räuberland“, venku v„Tonis Naturspielpark“ se zábavním hřištěm
(fun court), vodním hřištěm, trampolínami, dětským kolotočem, lanovým centrem, závěsnou lanovkou a spoustou dalšího.
V rustikálním obchodě „Bauernladen“ si můžete zakoupit kulinářské
tyrolské speciality a v hostinci „Brantlhof“ se podávají luxusní lahůdky
a kvalitní vína.
Wellness zóna „Tonis Relaxzone“ nabízí bio bylinkovou saunu, aromatickou parní lázeň, finskou saunu, prostornou odpočinkovou klidu a
nástěnný krb s osvětleným ohništěm.
V zimě zvou lyžařské oblasti „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ a
„Ski-optimal Hochfügen-Hochzillertal“ k neomezené lyžařské zábavě.
Bezplatný skibus přímo od kempu pro naše hosty do Ski Juwel
Alpbachtal Wildschönau.

Panoramatické chaty; studia pro 2
osoby; privátní koupelny k pronájmu.
Půjčovna aut pro výlety.
Komfortní STPL plus.
Wellness „Tonis Relaxzone“.
Kempinkové sudy ze smrkového dřeva.
Restaurace s místností obloženou
borovicí a velkou sluneční terasou v
1. patře.
Slavnosti shánění stád Almabtrieb
Farmářský podzim v kempu Seeblick
Toni.
Elektrokola, elektroskútry.
Dětský vodní svět „Aquarium“.

Kontakt

To pravé Tyrolsko lze v regionu Alpbachtal zažívat
každý den.
Karta Alpbachtal Card – získáte ji ve svém kempu při nejméně jednom noclehu. V létě zahrnuje využívání lanovek, autobusů, jezer a mnoho
dalšího. V zimě autobusy, programy zimních aktivit a mnohem více.
Lyžařský klenot Alpbachtal Wildschönau: 4 vrcholy – 2 údolí – 1 lyžařský zážitek. Od prosince do
Velikonoc bohaté možnosti lyžování na celkem
109 km sjezdovek a 45 vlecích.
Alpbachtal Tourismus
Zentrum 1, A-6233 Kramsach
Tel. +43 / 53 37 / 21200
info@alpbachtal.at
www.alpbachtal.at

Camping Seeblick Toni
Moosen 46, am Reintaler See
A-6233 Kramsach
Tel. +43 / 53 37 / 63 544
Fax +43 / 53 37 / 63 544-305
info@camping-seeblick.at

www.camping-seeblick.at
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Dovolená
v Kaiserwinklu

tyrolsko

Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Foto: TVB Kaiserwinkl

Kärnten

V úchvatné horské scenérii v Tyrolsku si můžete
užívat cyklistiky, golfu, koupání, raftingu a mnoha
dalších aktivit. Rodiny najdou ve středisku Kaiserwinkl vše pro trávení dokonalé letní dovolené
s dětmi v Tyrolsku - naše heslo zní rozmanitost,

Euro-Camp „Wilder Kaiser“ kössen, TIROL

vzrušení a ryzí dobrodružství!
Samozřejmostí jsou dokonalé lyžařské areály pro

Top Facts

dobře vědí, že o děti bude báječně postaráno

PANORAMATICKÁ POLOHA S
„CÍSAŘSKÝM VÝHLEDEM“
Daleko od shonu, ale uprostřed oblíbené tyrolské rekreační oblasti
Kaiserwinkl, nabízí náš komfortní kemp nejlepší rámcové podmínky

Držitel Evropské ceny DCC 2009.

v dětském světě dobrodružství. Běžkaři naj-

Otevřeno po celý rok kromě
období od 2. 11. do 7.12.
(podniková dovolená).

dou 140 km perfektně upravených lyžařských

terberg.

Nová wellness zóna s celoročně
vyhřívaným bazénovým komplexem s vnitřními i venkovními
bazény a dětským světem
s tobogánem.

Nabídnout Vám můžeme vše od nejmoderněji vybavených míst

Kaiserwinkl Card pro každého
hosta.

pro Vaši dovolenou. Eurokemp „Wilder Kaiser“, zasazený mezi louky
a lesy, leží kousek za hranicemi obce Kössen, přímo na úpatí hory Un-

přes špičková sanitární zařízení až po celou řadu rekreačních a sportovních zařízení a dvě restaurace. Na úpatí hory Wilder Kaiser se v létě
každému turistovi rozbuší srdce a žádná přání nezůstanou nesplněná.
V zimě se můžete podle libosti odreagovat ve 300 metrů vzdáleném
lyžařském středisku nebo se kochat krajinou při pohodlné túře na
běžkách nebo pěšky po zimních turistických stezkách.

začátečníky a sportovní amatérské lyžaře. Rodiče

stop a zimní pěší turisté si mohou vychutnat
zasněženou krajinu na mnoha zimních turistických trasách nebo túrách na sněžnicích.
Kaiserwinkl
Postweg 6, A-6345 Kössen/Tirol
Tel. + 43 / 501 100
info@kaiserwinkl.com

Kontakt

www.kaiserwinkl.com

Euro-Camp
„Wilder Kaiser“
Kranebittau 18,
A-6345 Kössen
Tel. +43 / 53 75 / 64 44
Fax +43 / 53 75 / 21 13
info@eurocamp-koessen.com

www.eurocamp-koessen.com

GPS 470 39‘ 14‘‘ N 120 24‘ 54‘‘ E

www.topcamping.at
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Pillerseetal
Údolí
Pillersee
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Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Das
Kitzbüheler Alpen
ÚdolíPillerseetal
Pillersee inmitten
v srdci der
Kitzbühelerských
Alp
bietet
nahezuneomezené
unbegrenzte
Möglichkeiten
für
nabízí téměř
možnosti
pro rodiny
Familien
mit Kindern.
Diedobrodružství
Familienerlebniswelten
s dětmi. Svět
rodinného
na horách
am
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oder der Freizeitpark
„Familienland“
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v zábavním
parku „Familienland“
- to sind
jsou
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einige zder
zahlreichen
Familienhighlights
jen některé
mnoha
zajímavých
míst pro rodiny
rund
Fieberbrunn.
v okolíum
Fieberbrunnu.
Turisté a cyklisté mohou region objevovat na více
Wanderer und Radfahrer entdecken die Region
než 800 km značených trasách a po horských
auf über 800 km markierten Routen, und mit den
železnicích v regionu se pohodlně dostanou
Bergbahnen der Region gelangen Sie bequem
k nejkrásnějším vrcholům a výletním místům,
zu den schönsten Gipfeln und Ausflugszielen,
jako je rozhledna Jakobskreuz na vrcholu Buwie dem Jakobskreuz auf der Buchensteinwand.
chensteinwand.
ZimaWinter
ve sněhově
oblastiRegion
TyrolskaTirols
Vás
Der
in der nejbohatší
schneereichsten
nadchne jedním
z největších
lyžařskýchSkigebiete
středisek
begeistert
mit einem
der größten
Rakouska, a todem
lyžařským
centrem
Saalbach
- HinÖsterreichs,
Skicircus
Saalbach
- Hinterterglemm
Leogang -- Fieberbrunn sund
mnohokrát
glemm
- -Leogang
einem
oceněnou ausgezeichneten
nabídkou běžkařských
stop
a zimních
mehrfach
Loipenund
Winterpěších
túr.
wanderangebot.

Tirol-Camp-Fieberbrunn TIROL
PRÁZDNINOVÝ RÁJ V ÚDOLÍ PILLERSEE
V KITZBÜHELERSKÝCH ALPÁCH
4hvězdičkový, luxusní terasový kemp uprostřed nádherných hor
v údolí Pillersee ohromí rodiny i fajnšmekry.
K dispozici jsou prostorná komfortní místa s elektřinou, přímým
plynovodem, TV, Wi-Fi, vodovodní a kanalizační přípojkou a luxusní
místa s vlastní koupelnou. I 4hvězdičkové apartmány a pokoje jsou
komfortně vybavené.
V 5hvězdičkové wellness oáze „Energiebrunnen“ najdete panoramatický krytý a venkovní bazén, saunové centrum a kosmetickou
a masážní část.
Ve vlastní restauraci v kempu si vychutnáte regionální a mezinárodní
speciality od snídaně až po večeři.
Chill-Bus-Area, hřiště, klub Topi a mnohé akce nadchnou také děti
a mládež!
Tirol-Camp, který se nachází přímo u údolní stanice horské železnice
Fieberbrunn, je v létě přímým vstupem do turistického ráje a v zimě
jedním z největších lyžařských středisek Rakouska - lyžařského centra
Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn!
Lyžařská škola, půjčovna a vjezd na běžkařskou stopu přímo na místě!

Top Facts
4**** komfortní terasový
kemp.
4**** komfortní apartmány a
pokoje.
5***** wellness komplex
„Energiebrunnen“.
Chill-Bus-Area pro mládež.

www.tirol-camp.at

Přímý vstup do jednoho z
největších lyžařských středisek
v Rakousku s 275 km sjezdovek!

Kontakt

Tourismusverband Pillersee Tal
Pillerseetal
Dorfplatz 1, A-6391 Fieberbrunn
Tel. +43 / 53 54 / 56 304
304, Fax 56 304-60
info@pillerseetal.at
www.pillerseetal.at

CC-Comfort-Camping
GmbH & CO.KG
Lindau 20,
A-6391 Fieberbrunn
Tel. +43 / 53 54 / 56 666
Fax +43 / 53 54 / 52 516
office@tirol-camp.at
www.tirol-camp.at

www.topcamping.at
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Ledovec, hory
a jezero e
REGION ALPSKÉ
ROZMANIOberösterreich
TOSTI

Vorarlberg

Tirol

Niederösterreich

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Středisko Zell am See - Kaprun je jednou z
nejrozmanitějších destinací pro trávení celoroční
dovolené v srdci Rakouska.

Seecamp Zell am See salzburger land, SALZBURg
Top Facts

KEMP U JEZERA ZELL AM SEE V RAKOUSKU NA ŠPIČCE ...

ZDARMA vstup do plážových
bazénů Zell am See.

Kemp u jezera Zell am See - přímo na severním břehu Zellerského
jezera - nabízí se svými pouze 160 parcelovanými komfortními místy tu správnou rodinnou atmosféru, která zaručuje „dovolenou mezi
přáteli“.
UŽÍVAT SI PŘÍRODY A ZAŽÍT MĚSTO... to znamená, že si můžete
užívat veškeré vodní sporty v křišťálově čisté vodě Zellerského jezera, bezplatně využívat 3 plážové bazény i krytý bazén Zell am
See-Kaprun, nechat se dovézt přímo z místa bezplatným skibusem
ke 138 km sjezdovek a 53 vlekům a lanovým drahám z města Zell
am See-Kaprun nebo se vydat na tratě o délce 220 km určené pro
běžecké lyžování i lyžařské túry. Idylické zimní turistické stezky, bezplatný vstup na Zellerský zimní stadion, nebo dokonce zamrzlé jezero
zaručují nefalšovanou zimní zábavu.
Po 48 možných sportovních aktivitách, které Zell am See nabízí, vás
budeme rádi hýčkat v naší restauraci SEERESTAURANT, kde ochutnáte
kulinářsky pestrou vynikající kuchyni našeho regionu. Starobylé město
Zell am See s jeho malebnou atmosférou je vzdálené pouhých 1,8
km pěšky nebo můžete jet na kole po překrásné jezerní promenádě
s cyklotrasou.

ZDARMA vstup do krytého
bazénu Zell am See - Kaprun.
ZDARMA vstup na zimní stadion Zell am See-Kaprun.
ZDARMA WIFI připojení.

Kontakt

V žádné jiné oblasti Alp není tolik nádherných
výletních míst a alpských pamětihodností v takové koncentraci. Mocné hory, klidné pastviny,
Zellerské jezero i věčný led ledovce Kitzsteinhorn
a nezkrotné přírodní živly národního parku Hohe
Tauern mají svůj osobitý půvab v každou roční
dobu.
Region nabízí nejrůznější aktivity, rodinnou zábavu, tiché soutěsky a kulinářské i kulturní zážitky
365 dní v roce.
Zell am See - Kaprun
Brucker Bundesstraße 1a,
A-5700 Zell am See
Tel. + 43 / 65 42 / 770
welcome@zellamsee-kaprun.com
www.zellamsee-kaprun.com

Seecamp
Zell am See
Thumersbacherstraße 34,
A-5700 Zell am See
Tel. +43 / 65 42 / 72 115
zell@seecamp.at
GPS 470 20‘ 23‘‘ N 120 48‘ 32‘‘ E

www.seecamp.at

www.topcamping.at

Burgenland

22-23

Kde se nacházejí místa
Top Camping Austria?
9

Camping Berau, Wolfgangsee5

2

Zugspitz Resort, Ehrwald
5
Ferienparadies Natterer See5

10

Komfort-Campingpark Burgstaller5

3

Erlebnis Resort Aufenfeld5

11

Seecamping Berghof5

4

Camping Seeblick „Toni“5

12

Camping Breznik, Turnersee5

5

Euro-Camp „Wilder Kaiser“5

13

Donaupark Camping Tulln5

6

Tirol-Camp-Fieberbrunn5

14

PODOcamp Burgenland
Podersdorf am See5

7

Seecamp Zell am See5

8

Sportcamp Woferlgut5

1

www.topcamping.at

Kontaktní adresa:

TOP CAMPING AUSTRIA
Orchideenweg 2
A-9150 Bleiburg, Österreich
Tel. +43 / 664 / 211 36 37
Fax +43 / 664 / 217 02 44
info@topcamping.at

5

Vydavatel: Top Camping Austria.
Tisk: Friedrich Druck & Medien GmbH., Linz.
Fotografie: Archiv členských podniků Top Camping Austria,
archiv turistických regionů.
Chyby sazby a tisku vyhrazeny.5
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... nejlepším zpusob
na jih

MÜNCHEN
Salzburg
Kufstein
Kitzbühel

Innsbruck

Lienz
SÜDTIROLER
DOLOMITEN

Pres
ˇ Kufstein Süd
dostupné bez
nutnosti mít
dálnicní
ˇ známku!

KÄRNTNER
SEEN

ADRIA

Felbertauernstraße AG
Tel. 0043 (0)4852 / 63330
www.felbertauernstrasse.at
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GROSSGLOCKNER
HIGH ALPINE ROAD

THE JOY OF

On the Grossglockner High Alpine Road, life moves at a slower pace. Gentle
curves encourage a comfortable driving speed for enjoying the spectacular
scenery, and there are so many special places to stop and relax, with a view
of Austria’s highest mountain, the Grossglockner. Protected habitats of rare
animals and plants can be seen in the heart of unspoilt nature in the High
Tauern National Park. Fascinating themed trails, revitalising power spots and
breathtaking views – Austria’s finest panoramic road does not lead to one
particular objective; the beauty of the entire region means that
”the journey is the destination“.

TIC
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E!
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Tableware set Trekking
With durable and eco-friendly enamel coating for one
person with trendy camping design. It´s easy-care, break
resistant and low noise. Not suitable for the microwave.
Temperature resistant from -20 ° C to +70 ° C.
Nr. 493100
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POWERSTATION

Mobile Powerstation
Power supply for electrical appliances
up to 1500 W. Perfect for powering
televisions, kitchen appliances, e-bike,
laptop, smartphone and much more.
Nr. 359260

TABLEWARE SET

3-pieces

made from recycled
polypropylene
Square
Reversible mat with different
motif in gray / white. Robust,
UV-resistant and sustainably
made from recycled polypropylene. Incl. practical carrying strap.
Available in two sizes.
Nr. 525880

OUTDOOR-MAT

grossglockner.at

Join us

SANITARY
LIQUIDS
Sanitary liquids
For all camping WC‘s and holding tanks.
Prevents the formation of unwanted odors,
helps to decompose feces and toilet paper,
cleans the tank and keeps it clean.
Fresh Blue Nr. 340630
Fresh Green Nr. 340640
Fresh Rinse Nr. 340650

YOUR CAMPINGSPECIALIST – www.fritz-berger.com
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Jednoduše v
centru dění...
nRYZÍ PŘÍRODA
PO CELÝ
Oberösterreich
ROK
Vorarlberg

Tirol

Niederösterreich

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Centrální poloha v národním parku „Hohe Tauern“ zaručuje „ryzí přírodu“ v létě i v zimě. Do
lyžařských areálů Schmittenhöhe v Zell am See a
Kitzsteinhorn v Kaprunu, které jsou vzdálené jen
několik minut, se pohodlně dostanete bezplatnými skibusy.

Sportcamp Woferlgut BRUCK/GROSSGLOCKNER, salzburger LAND
Top Facts

DOVOLENÁ PRO TY, KDO MILUJÍ
VOLNOST

Mezi Národním parkem Vysoké
Taury a regionem „Europa Sport
Region“ Zell am See – Kaprun!

Rodinný 4hvězdičkový letní a zimní kemp a k němu náležející 4hvězdičkový hotel Woferlgut s vynikající restaurací jsou již desítky let zárukou „kouzelných okamžiků na dovolené“ na nejvyšší úrovni. Také Vás jistě nadchne osobní péče rodiny Hoferových a jejich
ochotných zaměstnanců.

Četná ocenění, jako např. ADAC
PINCAMP, ANWB, Camping.info
Award, a vybraný člen „Leading
Campings of Europe“.

* TI, CO RÁDI LENOŠÍ, si mohou užívat exkluzivních a vkusných zařízení na místě.
* ZAPÁLENÍ SPORTOVCI budou nadšeni spoustou aktivit našich vyškolených trenérů.
* MILOVNÍCI TÚR se mohou zúčastnit výletů s průvodcem a využít cyklistických tras.
* Naše vyškolené dětské pečovatelky se postarají o to, aby se nenudili ani ti nejmenší.

Jedinečné vodní světy s 5 bazény
na 4 500 m2 a vlastním jezerem.

Příjemné hodiny ve vyhřívaném venkovním bazénu, náročná tempa v jedinečném
50m krytém sportovním bazénu nebo relaxační chvíle ve vířivce: v koupacím areálu si
báječně vychutnají dovolenou všichni hosté.
• 50metrový krytý sportovní bazén (26 °C)
• krytý zážitkový bazén (31 °C)
• celoročně vyhřívaný venkovní bazén (32 °C)
• velká vířivka (36 °C)
• samostatný bazén pro rodiče s malými dětmi / miminky s vodním hřištěm (36 °C)
• 100 m dlouhá obří skluzavka
• 300 m2 velké, špičkově vybavené fitness centrum

www.sportcamp.at

Náš tip: Se zakoupením digitální karty „SalzburgerLand Card“ můžete navštívit 180 památek a
zajímavostí!
Tourismusverband
BRUCK FUSCH | GROSSGLOCKNER
Raiffeisenstrasse 2,
A-5671 Bruck Glocknerstraße
Tel. +43 6545 7295
willkommen@bruck-fusch.at
www.bruck-fusch.at

Sportcamp
Woferlgut
Krössenbach 40,
A-5671 Bruck/Großglockner
Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus

A jen tak mimochodem, mnohé z outdoorových sportovních, volnočasových a odpočinkových zařízení, hlídání dětí i turistické a cyklistické výlety jsou zahrnuty do „all inclusive“.

Kontakt

V okruhu několika kilometrů najdete atrakce, jako
je Grossglocknerská vysokohorská silnice, festivalové město Salcburk, parky divoké přírody a
volného času, lanovky, soutěsky, hrady a zámky,
termální lázně, jezera a zábavní bazény, panoramatické cesty, muzea, výstavní doly, železnice,
autobusy a lodě, stejně jako spoustu zábavy a
volného času.

Tel. +43 / 65 45 / 73 03-0
Fax +43 / 65 45 / 73 03-3
info@sportcamp.at
GPS 470 17‘ 1‘‘ N 120 49‘ 0‘‘ E

www.topcamping.at
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Letní pobyt u
Wolfgangsee
WOLFGANGSEE /
SALZKAMMEROberösterreich
GUT

Vorarlberg

Tirol

Niederösterreich

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Camping Berau WOLFGANGSEE, OBERÖSTERREICH
Top Facts

ZÁBAVNÍ KEMP V NEJKRÁSNĚJŠÍ
ZÁTOCE JEZERA WOLFGANGSEE

Kemp pro požitkáře: špičková poloha přímo u
jezera.
Otevřeno po celý rok, kulinářská nabídka po celý
rok!
Oceněno organizací ADAC!
Nový exkluzivní střešní wellness se saunami a
nekonečným bazénem.
Lifestylové místo HIAS Pizza & More.
Rakouské speciality v létě.
Střešní terasa s výhledem na jezero.
Velké dobrodružné a zážitkové hřiště pro všechny
věkové kategorie.
Zajímavý program pro děti i dospělé.
Tip: Advent u Wolfgangsee, jeden z nejkrásnějších
adventních trhů v Rakousku. Otevřeno 7 dní v
týdnu – lze kombinovat s adventním balíčkem!

Na východním břehu jezera Wolfgang uprostřed jedinečné soukromé
zátoky se nachází kemp Berau.
Přijeďte sem pobýt a zažijete pohodové kempování. Tady na Berau
je kempování TRADICÍ. Tento „způsob života“ byl po generace oslavován, optimalizován a znovu a znovu objevován. Každý dobrodruh
si zde najde své ideální místo a přímý přístup k jezeru stále vybízí k
opakovanému koupání v chladné vodě. Rozmazlováni zde budete i
z hlediska kulinářských zážitků. O vaši tělesnou pohodu se postarají
restaurace Schmankerlstubn a pizzerie Hias.
Děti a sportovní nadšenci zde najdou dostatek prostoru pro vyřádění:
přímo v areálu je zdarma k dispozici dobrodružné hřiště, cvičiště a
posilovna. Zvláštní pozoruhodností je novostavba lázní BERAU:
Nekonečný bazén se dvěma finskými saunami na naší střeše s
nejlepším výhledem na jezero – zde si můžete odpočinout! Po túře, v
deštivých dnech nebo jen tak pro relaxaci!
Dopřejte si chvíle strávené v jednom z nejkrásnějších kempů v Solné
komoře.

Kontakt

Wolfgangsee. Oblíbená rekreační destinace představuje jedinečné místo v oblasti Salzkammergut
(Solná komora), které je obklopeno fantastickou
horskou scenérií. Čistá tmavomodrá voda má vynikající kvalitu pitné vody. Toto jezero je jedním
z nejteplejších vodních zdrojů v Rakousku a teplota vody v něm v létě dosahuje až 26 °C. Velmi
příjemně Vás překvapí zjištění, že v této oblasti se
nevyskytují komáři, což umožňuje trávit příjemné
letní večery venku.
Díky perfektní poloze u jezera a uprostřed oblasti
Salzkammergut je zde kromě mnoha vzrušujících
sportovních aktivit na výběr také mnoho tradičních zvyků a kultury.
Wolfgangsee Tourismus
Gesellschaft
Au 140
A-5360 St. Wolfgang
Tel. +43 / 61 38 / 80 03
info@wolfgangsee.at
www.wolfgangsee.at

Camping Berau
Hinterberger GmbH
Schwarzenbach 16,
A-5360 St. Wolfgang
Tel. +43 / 61 38 / 25 43
Fax +43 / 61 38 / 25 43-5
office@berau.at

www.berau.at

GPS 13°28.694‘ E 47°43.829‘ N

www.topcamping.at
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Jezero
Millstätter See
... KLENOT V
KORUTANECH!
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

©Franz Gerdl_MBN

Kärnten

Jezero Millstätter See – s teplotou vody až 27 °C
– je rájem pro milovníky přírody.

Komfort-Campingpark Burgstaller DÖBRIACH, Kärnten
Top Facts

NEZÁLEŽÍ NA TOM, ODKUD
°
POCHÁZÍTE - DuLEŽITÉ
JE, KAM
MÁTE NAMÍŘENO

Ocenění ADAC Superplatz 2022.
ANWB TOP 2022.
Camping.info Award 2022.

Komfortní kemp Burgstaller, jedno z nejznámějších míst v Evropě, je

Platinová cena DCC v Evropě.

zasazen do nádherného horského panoramatu kolem jezera Millstät-

Ocenění ECC-Spitzenplatz.
Pečeť kvality země Korutany.

ter See. S tím harmonuje i rozmanitá nabídka volnočasových aktivit

Nejúžasnější sanitární zařízení
v Evropě „Místo na slunci“:
celosvětově 1. místo, které se
otáčí za sluncem.

od vlastní pláže přes hřiště a sportoviště až po jeviště, od dvou restaurací až po music pub Almstub‘n. NOVINKA: sociální zařízení v
ponorce a vnitřní hřiště!
Nejúžasnější sanitární zařízení v Evropě a místa s přímým spojením

Kontakt

splní všechna přání. Top animační program od Velikonoc po Apfelfest
(jablečné slavnosti) na podzim s dětským programem, indiánským lesem, rodinnými výlety na vlastní alpské pastviny, slatinnými koupelemi, hledáním granátových drahokamů, divadelními představeními,
bingem a mnohým dalším zaručuje pestrou dovolenou ...

Zatímco někteří se brzy ráno koupou v příjemně
teplé vodě jezera a užívají si východ slunce na
jezerní terase, jiní se vydávají na pěší túry do nedalekých hor Nockberge nebo prozkoumávají
panoramatické trasy na elektrokole.
Výlety k jezeru a na hory kolem jezera Millstätter
See zaručují výjimečné chvíle ve dvou nebo s rodinou.
Millstätter See - Bad Kleinkirchheim Nockberge Tourismusmanagement
GmbH
Kaiser-Franz-Josef-Straße 49
A-9872 Millstatt am See
Tel. +43 / 47 66 / 37 00, Fax 37 00-8
info@mbn-tourismus.at
www.millstaettersee.com

Camping Burgstaller
GmbH
Seefeldstraße 16,
A-9873 Döbriach
Tel. +43 / 42 46 / 77 74
Fax +43 / 42 46 / 77 74-4
info@burgstaller.co.at

www.burgstaller.co.at

GPS 460 46‘ 11‘‘ N 130 38‘ 53‘‘ E
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Radost ze života
MEZI POHOŘÍM
A JEZEREM
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Seecamping Berghof

VILLACH-LANDSKRON, KÄRNTEN
Top Facts

TOUHA PO JEZERNÍM NEBESKÉM RÁJI

Nová sanitární budova 2 u jezera.
Sedm nových luxusních mobilních
domů Aurora, v provozu také v
zimě.
Dobrodružné minigolfové hřiště.
Místa Superior přímo u jezera.
7 luxusních prázdninových domů,
v provozu také v zimě.
Vlastní půjčovna aut pro naše
hosty.

Přímo na jižním břehu malebného jezera Ossiacher See se nachází
skvěle vybavený kemp u jezera Berghof. Užívejte si úžasné dny mezi
pohořím Gerlitzen a Ossiacher Tauern při koupání, horské turistice
a odpočinku. Náš sportovní areál nabízí na 5 hektarech kromě všech
možných druhů vodních sportů také fotbalové hřiště, tenisové kurty,
plážový volejbal a adventure mini golf. Pro naše malé hosty nabízíme dvě vnitřní a tři venkovní hřiště – z toho dvě nově koncipovaná –
a Topi Club s atraktivním programem.

Radost ze života vklíněná mezi pohoří a jezera, milí a veselí lidé, příjemné klima, atraktivní
města se středomořskou renesanční atmosférou
a nepřeberně možností, jak zajímavě a rozmanitě
strávit nejkrásnější dny v roce.
Region Villach Tourismus GmbH
Peraustraße 32,
9500 Villach, Österreich
Tel. +43 / (0) 42 42 / 42 00 0
Fax +43 / (0) 42 42 / 42 00 0 - 42

Kemp Berghof nabízí samozřejmě rozmanitý program i pro „velké“. Při pěší turistice s doprovodem, cykloturistice, sportu, výletech
a nejrůznějších akcích není prostor pro nudu.

office@region-villach.at
www.visitvillach.at

Kontakt

Po náročném dni plném zážitků láká k posezení restaurace Berghof se
svým rozsáhlým jídelním lístkem nebo si můžete ugrilovat šťavnatý
steak z obchodu Spar přímo v kempu.

Seecamping
Berghof

Rodina Ertlových-Hartingerových a tým Berghof se těší na Vaši
návštěvu!

Ossiachersee Süduferstr. 241,
A-9523 Villach-Landskron
Tel. +43 / 42 42 / 41 133
Fax +43 / 42 42 / 41 133-30

www.seecamping-berghof.at

Villach - Faaker See - Ossiacher See je oblast v
Korutanech, která bohatě oplývá vším, co je pro
nejjižnější spolkovou zemi Rakouska tak typické.

Top Camping

office@seecamping-berghof.at

Austria

GPS 46 39 11,14 N 13 56‘ 0,64 E

www.topcamping.at
www.topcamping.at

0

‘

‘‘

0

‘‘

Burgenland

36-37

Klopeiner See Südkärnten
Niederösterreich
Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Moje mysl říká dovolená, moje srdce říká
jižní Korutany. V jižních Korutanech je
všechno příjemnou výzvou
S kartou pro oblast jižních Korutan (Aktiv Card
Südkärnten) Nezáleží na tom, jestli vyzkoušíte
něco nového nebo neznámého, překonáte své
vlastní hranice nebo si pro jednou zvolíte úplný
klid. Pojedeme s vámi, kamkoli budete chtít. Na
vodě, na souši, nad zemí i pod zemí, za hranicemi
státu nebo vašimi vlastními hranicemi. Otevřená
jezerní krajina jižních Korutan, kterou na jihu lemuje mystické pohoří Karavanky (Karawanken)
a na severu nesmírně romantický Saualm, vám k
tomu nabízí ideální prostor.

Camping Breznik Turnersee, Kärnten
Top Facts

PŘÍRODA VŠUDE KOLEM ...

• Evropská cena DCC 2021

V jihovýchodní části Korutan, v údolí Jauntal, leží rekreační oblast Klopeiner See-Südkärnten (www.klopeinersee.at) s nejteplejšími jezery
ke koupání z celého Rakouska. V tomto regionu, který je díky svým
četným zařízením pro děti nejen rájem pro ty nejmenší, ale nabízí
také bohaté možnosti i sportovním nadšencům i návštěvníkům
toužícím po zážitcích a kulturním vyžití, se nachází kemp spravovaný
rodinou Breznikových.

• jedno z nejteplejších jezer ke
koupání v Rakousku
• renovovaná sociální zařízení
• nové mobilní domy „Villa de Luxe“
• park mobilních domů

Celý kemp je rozdělen na příslušné parcely o rozloze 70 až 140 m²,
jež jsou vybaveny elektřinou. Naše komfortní místa (90–100 m²) mají
napojení na elektřinu a další přípojku na vodu a kanalizaci. Prémiová místa (140 m²) mají vlastní elektrickou přípojku, přípojku na vodu
a kanalizaci a bezplatné Wi-Fi.
V parku mobilních domů Breznik – přímo u kempu Breznik a v
některých částech kempu – si můžete pronajmout komfortně vybavené mobilní domy a dva luxusní chatičkové stany.
Sport a zábava: vnitřní dětská herna Topi Club, dětské hřiště,
multifunkční hřiště s umělým trávníkem, stolní tenis, jízdárna (5 km),
18jamkové golfové hřiště (2 km), tenis (1 km), půjčovna kol (2 km),
animace pro děti od 3 let (od začátku července do začátku září).

• prémiová stanoviště STLP (140 m2)

Kontakt

Aktiv Card Südkärnten.
Vaše vstupenka do neomezeného prostoru
Ať už si poprvé troufnete vylézt na stěnu jako
Spiderman, nebo se projet na kole po jižních Korutanech – prohlídky s průvodcem a ochutnávky
mnoha aktivit promění vaši dovolenou v jižních
Korutanech v bohatou a velkou událost pro celou
rodinu. Karta Aktiv Card Südkärnten vám nabízí
příležitost poznat nejlepší místa regionu jako
službu se vším všudy a bez jakýchkoli příplatků.
Klopeiner See Südkärnten
Schulstraße 10, A-9122 St. Kanzian
am Klopeiner See
Tel. +43 / (0) 42 39 / 22 22
info@klopeinersee.at
www.klopeinersee.at

Camping
Breznik
Unternarrach 21,
A-9122 St. Kanzian
Tel. +43 / 42 39 / 23 50
Fax +43 / 42 39 / 23 50-32
info@breznik.at

www.breznik.at

GPS 460 35‘ 9‘‘ N 140 33‘ 58‘‘ E

www.topcamping.at
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Tulln na Dunaji
PŘED BRANAMI
VÍDNĚ
Niederösterreich

Oberösterreich

Vorarlberg

Tirol

Steiermark

Salzburg

Kärnten

Za vinutým údolím Wachau se krajina náhle
rozšiřuje a otevírá. Proud Dunaje je široký a mocný.
Na sever od Dunaje se rozprostírají slunné vinice
Wagramu, kde se daří těm nejušlechtilejším
odrůdám vína.

Donaupark Camping TULLN AN DER DONAU, Niederösterreich
Top Facts

VÍDEŇ, VÍNO A CYKLISTIKA

Přírodní idyla na Dunaji s více
než 50 druhy stromů.

Přímo u cyklistické stezky podél Dunaje,
v bezprostřední blízkosti Vídně a Wachau, leží Donaupark Camping Tulln na
Dunaji. Toto místo je ideálním výchozím bodem pro Vaše cesty za objevováním města valčíku - Vídně. Náš vlastní
autobus pro kyvadlovou dopravu vás
zaveze přímo do srdce Vídně.
Občas i na kole! Rekreační cyklistika s
Franzem se koná dvakrát týdně. Tajemná
místa, nejkrásnější sklepní uličky od Alp
až po Dunaj - těšte se na společné výlety
v cyklistickém ráji Tullnerfeld.

Nejnovější komfortní mobilní
domy s velkými terasami.

Kulturní nabídka je stejně pestrá jako krajinná
mozaika. Spektrum sahá od versatilní dunajské
plošiny Tulln až po slavnosti Schubertiade na
zámku Atzenbrugg.
Podunajské, umělecké a zahradní město Tulln
je důležitým místem pro cyklisty a veletrhy a je
známé jako rodiště Egona Schieleho.

Trojitý tenisový kurt.
Nejlepší elektrokola k pronájmu.
Happy-Bikes s e-podporou pro
objevitelské výlety v zahradním
městě Tulln.
Bezplatná síť WLAN.

Bezva tip: padelový kurt
přímo v kempu!

Velmi oblíbené jsou vinné šenky „Heurigen“ nebo hospůdky Buschenschanken tohoto regionu a klasikou při každé zastávce je
obložená mísa a vinný střik (Gespritzer). Naši hosté mají volný vstup
na koupaliště Aubad přímo u kempu. Brzy se uvidíme, servus v Tullnu!

Kontakt

Donau Niederösterreich Tourismus
Regionalbüro Tullner Donauraum
Minoritenplatz 2, A-3430 Tulln
Tel. + 43 / 22 72 / 67 566, Fax 67 566-44
tullner-donauraum@donau.com
www.tulln.at/erleben
www.tullnerdonauraum.com

Donaupark Camping
Tulln an der Donau
Donaulände 76,
A-3430 Tulln an der Donau
Tel. +43 / 22 72 / 65 200
Fax +43 / 22 72 / 65 200 138 20
camptulln@oeamtc.at

www.campingtulln.at

GPS 480 18‘ 38‘‘ N 160 07‘ 14‘‘ E

www.topcamping.at
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Region
Neusiedler See
NÁRODNÍ PARK
NEUSIEDLER
SEE - SEEOberösterreich
WINKEL
Vorarlberg

Tirol

Niederösterreich

Steiermark

Salzburg

Burgenland

Foto: Neusiedler See Tourismus/motionmanager.at

Kärnten

Věděli jste, že v rakouských Alpách je také stepní
jezero-a navíc nejzápadnější ve střední Evropě?

PODOcamp Burgenland

Téměř nekonečná rozloha, idylické vinice, Neziderské jezero, ráj pro vodní sporty a jedinečná

Top Facts

^

VELKÁ SVOBODA NA JEZERE:
KEMP V PODERSDORFU
Stačí otevřít dveře karavanu nebo zip stanu – a už stojíte uprostřed
pláže. Popadněte surfovací prkno nebo spolu s dětmi jen tak relaxujte
a nechte všechno ostatní plavat.
U jezera je vždycky co dělat a zažít se toho tu dá spousta: bohatě na
své si přijdou jak sportovní nadšenci, tak milovníci koupání díky více
než 2000 hodinám slunečního svitu ročně. A děti? Voda, pláž, děti,
zábava, hřiště, zmrzlina a hranolky. Chcete se ještě na něco zeptat?
Co by se tak obyvatelům kempu po slunění, pláži a zábavě ještě hodilo? Okouzlující apres jezero v pěším dosahu, kde se řadí nejrůznější
možnosti požitků či příjemné vinné sklepy se svými poklady.

Kontakt

P.S.: Hned na prahu domů, respektive obytných vozů čekají přístaviště
lodí a přívozy pro kola.

Strandplatz 19,
A-7141 Podersdorf
am See

a sklípku, prvotřídní kulturní program s velko-

Travnatý areál přímo na břehu
Neziderského jezera (Neusiedler
See), 7 ha, 400 STLP.

lepými představeními na volném prostranství,

Vlastní koupací i sportovní
zóna (windsurfing, kitesurfing),
dvě sociální zařízení, stinné
stromy, STLP s vlastní přípojkou
elektřiny, Wi-Fi, 33 obytných
karavanů (také s klimatizací),
místo pro psy.

2000 hodinami slunečního svitu ročně - to vše

Organizovaný sportovní/
rekreační program.

Znovu krátce zpět k infrastruktuře: kemp na pláži, Strandcampingplatz, je největší v Burgenlandu. Nabízí velkorysá, prostorná stanoviště
a navíc i mnoho stinných stromů, což každý plně ocení zejména
v letě. Wi-Fi? Žádné další otázky.

přírodní rezervace, panonské rozkoše z kuchyně

optimální podmínky pro nadšence do cyklistiky, jízdy na koni a golfu, mírné klima s více než
a mnohem více čeká na návštěvníky regionu zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO
s národním parkem Neusiedler See.
Tourismusverband Nordburgenland
Obere Hauptstr. 24, 7100 Neusiedl a.See
Tel. +43 / 21 67 / 86 00
info@neusiedlersee.com
www.neusiedlersee.com

PODOcamp

Tel. +43 / (0) 21 77 / 22 79
office@podocamp.at
www.podobeach.at/podocamp

GPS 470 51‘ 16‘‘ N 160 50‘ 12‘‘ E
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Číslo na mapě

A-7141 Podersdorf am See, Strandplatz 19
Tel. +43 / 21 77 / 22 79

PODOcamp Burgenland

A-3430 Tulln an der Donau, Donaulände 76
Tel. +43 / 22 72 / 65 200 · Fax +43 / 22 72 / 65 200 13 820

Donaupark Camping Tulln

A-9122 St. Kanzian, Unternarrach 21
Tel. +43 / 42 39 / 23 50 · Fax +43 / 42 39 / 23 50-32

Camping Breznik Turnersee

A-9523 Villach-Landskron, Ossiachersee Süduferstraße 241
Tel. +43 / 42 42 / 41 133 · Fax +43 / 42 42 / 41 133-30

Seecamping Berghof

A-9873 Döbriach, Seefeldstraße 16
Tel. +43 / 42 46 / 77 74 · Fax +43 / 42 46 / 77 74-4

Komfort-Campingpark Burgstaller

A-5360 St. Wolfgang, Schwarzenbach 16
Tel. +43 / 61 38 / 25 43 · Fax +43 / 61 38 / 25 43-5

Camping Berau

A-5671 Bruck/Großglockner, Krössenbach 40
Tel. +43 / 65 45 / 73 030 · Fax +43 / 65 45 / 73 033

Sportcamp Woferlgut

A-5700 Zell am See, Thumersbacherstraße 34
Tel. +43 / 65 42 / 72 115

Seecamp Zell am See

A-6391 Fieberbrunn, Lindau 20
Tel. +43 / 53 54 / 56 666 · Fax +43 / 53 54 / 52 516

Tirol-Camp-Fieberbrunn

A-6345 Kössen, Kranebittau 18
Tel. +43 / 53 75 / 64 44 · Fax +43 / 53 75 / 21 13

Euro-Camp „Wilder Kaiser“

A-6233 Kramsach, Moosen 46
Tel. +43 / 53 37 / 63 544 · Fax +43 / 53 37 / 63 544-305

Camping Seeblick „Toni“

A-6274 Aschau im Zillertal, Aufenfeldweg 10
Tel. +43 / 52 82 / 29 16 · Fax +43 / 52 82 / 29 16-11

Erlebnis Resort Aufenfeld

A-6161 Natters, Natterer See 1
Tel. +43 / 512 / 54 67 32

Ferienparadies Natterer See

A-6632 Ehrwald, Obermoos 1
Tel. +43 / 56 73 / 23 09 · Fax +43 / 56 73 / 23 09-51

Zugspitz Resort

Jméno / adresa
Tel. / Fax
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Tenisový kurt

Tento přehled slouží jako stručná informace a neobsahuje žádné detailní údaje o vybavení.

Přehled míst Top Camping Austria
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Plážový volejbal
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Půjčovna jízdních kol

více než 23 000 kempů ze 44 evropských
zemí. Spousta kempů po celé Evropě se dá
také rezervovat přímo. Vyberte si svůj oblíbený
kemp na stránkách camping.info
Nadmořská výška

camping.info:

Celkem míst

Kempování je jako posezení
venku. Akorát o moc lepší.

Letní kemp
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info@burgstaller.co.at
www.burgstaller.co.at

office@berau.at
www.berau.at

info@sportcamp.at
www.sportcamp.at

zell@seecamp.at
www.seecamp.at

office@tirol-camp.at
www.tirol-camp.at

info@eurocamp-koessen.com
www.eurocamp-koessen.com

info@camping-seeblick.at
www.camping-seeblick.at

info@camping-zillertal.at
www.camping-zillertal.at

info@natterersee.com
www.natterersee.com

welcome@zugspitz-resort.at
www.zugspitz-camping.at

Email
Homepage
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office@podocamp.at
www.podobeach.at/podocamp

camptulln@oeamtc.at
www.campingtulln.at

info@breznik.at
www.breznik.at

předsezona/ office@seecamping-berghof.at
posezona www.seecamping-berghof.at
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Psům vstup povolen

Made just for you!
The SPORT & SÜDWIND models
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3 SÜDWIN Dle with
layouts ava ilab acka ge
E.POWE R p

Innovative, gas-free technology: SPORT E.POWER SELECTION
and 3 SÜDWIND layouts with E.POWER-package
Also available: SÜDWIND 60 YEARS

Illustration similar.

KNAUS SPORT & SÜDWIND – TECHNOLOGY OF TOMORROW
Innovative Fold Xpand rear construction and modern interior design. Discover all the highlights
like the gas-free E.POWER technology in our popular SPORT an SÜDWIND models.
For more information visit: www.knaus.com/caravans

Discover our
E.POWER models
at your dealer

