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2 Presseaussendungen: 20. April und 5. Mai 2016
Das Thema:
Die besten fünf Veranstaltungen in den Alpen
Das Trekking mit Lamas in den Alpen zieht Familien an
PR GESAMTWERT : 696 000,- CZK, Kurs: 1 € = 27,- Kc
(Offizielle Preise laut Preisliste)

25.777,8 €

3 Print und 18 Online Veröffentlichungen

In diesen tschechischen Magazinen und online-Artikeln
kommt Zell am See und Kaprun vor
1 Kondice
erscheint monatlich
Auflage : 35 000 Stk.
PR Wert: 170 000,- Kč

Wie wäre es mit den Alpen im Sommer
Artikel erschien im Mai 2016

2. Dieta
erscheint monatlich
Auflage : 15 000 Stk
PR Wert: 49 000,- Kč

Die besten Wellnessbehandlungen
Artikel erschien im Mai 2016

3. Metro
erscheint täglich
Auflage : 450 000 Stk .
PR Wert: 250 000,- Kč

Das Trekking mit Lamas in den Alpen zieht
Familien an
Artikel erschien im Juni 2016
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Online
1.

www.novinky.cz

erschien im April

PR-Wert: 75 000,- CZK pro Woche
URL: http://www.novinky.cz/cestovani/403682-trek-rakouskem-po-boku-lam-vzhuru-dokaprunu.html
2. www.blesk.cz

erschien im April

PR-Wert: 25 000,- CZK pro Tag
URL: http://www.blesk.cz/clanek/cestovani/391364/10-tipu-na-jarni-a-letni-akce-a-vyletyvyrazte-s-detmi-nebo-si-udelejte-chvilku-pro-sebe.html
3. www.doktorka

erschien im Mai

PR-Wert: 49 000,- CZK pro Woche
URL: http://cestovani.doktorka.cz/5-nejlepsich-akci-v-alpach
4. www.jomagazin.cz

erschien im Mai

PR-Wert: 16 000,- CZK
URL: http://www.jomagazin.cz/nej-pro-milovniky-alp#.Vxc-RdKLTmH
5. www.jomagazin.cz

erschien im Mai

PR-Wert: 16 000,- CZK
URL: http://www.jomagazin.cz/s-lamami-napric-alpami#.VzVt39KLTmF
6. www.jomagazin.cz

erschien im Mai

PR-Wert: 16 000,- CZK
URL: http://www.jomagazin.cz/tipy-na-jarni-letni-vylety#.Vy7p0NKLSUl
7. www.wellnessnoviny.cz

erschien im Mai

PR-Wert: 10 000,- CZK
URL: http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/unikatni-trek-s-lamami-napric-alpami-lakarodiny/
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8. www.trendyzdravi.cz

erschien im Mai

PR-Wert: 10 000,- CZK
URL: http://www.trendyzdravi.cz/rodina/vydejte-se-s-detmi-na-trek-s-lamami-napricalpami.html
9. www.turistika

erschien im Mai

PR-Wert: 10 000,- CZK pro Woche
URL: http://www.turistika.cz/clanky/unikatni-trek-s-lamami-napric-alpami-laka-rodiny
10. www.time4men.cz

erschien im Mai

PR-Wert: 10 000,- CZK
URL: http://time4men.cz/unikatni-trek-s-lamami-napric-alpami/
11. www.everydaymagazin.cz

erschien im Mai

PR-Wert: 10 000,- CZK pro Woche
PR-Wert: 5 000,- CZK pro Woche
URL: http://www.everydaymagazin.cz/13-sport-cestovani/1876-5-nejlepsich-akci-valpach
12. www.malydobrodruh.cz

erschien im Mai

PR-Wert: 5 000,- CZK pro Woche
URL: http://www.malydobrodruh.cz/2016/04/5-nejlepsich-akci-v-alpach/
13. www.malydobrodruh.cz

erschien im Mai

PR-Wert: 5 000,- CZK pro Woche
URL: http://www.malydobrodruh.cz/2016/05/unikatni-trek-s-lamami-napric-alpami-lakarodiny/
14. bestofaustria.cz

erschien

PR-Wert: 5 000,- CZK pro Woche
URL: http://www.bestofaustria.cz/unikatni-trek-s-lamami-napric-alpami-laka-rodiny/
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15. www.babyweb.cz

erschien im Juni

PR-Wert: 5 000,- CZK pro Woche
URL: http://www.babyweb.cz/rodinny-vylet-plny-exotiky-vydejte-se-na-unikatni-trek-slamami-napric-alpami
16. www.doktorka.cz

erschien im Juni

PR-Wert: 49 000,- CZK pro Woche
URL: http://cestovani.doktorka.cz/zazijte-unikatni-trek-s-lamami-napric-alpami
17. www.trendy-age.cz

erschien im Mai

PR Wert: 6 000,- Kc
URL:

http://trendy-age.cz/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/

18. www.dokonalazena.cz

erschien im Juni

PR Wert: 10 000,- Kc
URL:

http://www.dokonalazena.cz/aktualne/10x-kam-s-detmi-na-vylet-i-na-prazdniny/

4

KONDICE

Name des Artikels:

Wie wäre es mit den Alpen im Sommer

Magazin für Gesundheit und Schönheit
PR-Wert: Größe 1/7 Seite: 35 000,- CZK

5

.

6

DIETA

Name des Artikels:

Die besten Wellnessbehandlungen

Die einzige Monatszeitung auf dem tschechischen Markt, die sich mit dem Gewichtsreduzierung
befasst
PR-Wert: Größe 1/3 Seite: 69 000,- CZK

7

8

9

10

METRO

Name des Artikels:

Das Trekking mit Lamas in den Alpen zieht Familien an

Die größte Tageszeitung in der Tschechischen Republik
PR-Wert: Größe 2/3 Seite: 250 000,- CZK
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www.novinky.cz
Name des Artikels:

Trekking mit Lamas? In Zell am See

Online Magazin des Tagesblattes Právo und Portal Seznam.cz
Besucherzahl: 4 mil. Besucher
PR-Wert: 75 000,- CZK pro Woche
URL: http://www.novinky.cz/cestovani/403682-trek-rakouskem-po-boku-lam-vzhuru-dokaprunu.html

Trek Rakouskem po boku lam? Vzhůru do Kaprunu
Lamy a vysoké hory - to jde dohromady poměrně dobře, že? Ale Alpy nejsou geograficky
nejspíše ty hory, kde byste je primárně hledali. Přesto se budou letos po středisku Zell
am See-Kaprun potulovat. Největší zážitek to bude zejména pro malé děti, které si
mohou tato ochočená zvířata vést nedotčenou vysokohorskou přírodou.

Lamy alpaky jsou pro děti skvělým společníkem.
FOTO: Zell am See-Kaprun Tourismus

čtvrtek 19. května 2016, 16:08

Kaprun je známý povětšinou spíše milovníkům zimní turistiky. Jenže místní se snaží přilákat turisty
i v období od května do října. A co naláká aktivní rodiny s dětmi lépe než 400 kilometrů turistických tras
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a exotická, ale zároveň společenská zvířata. To jsou přesně lamy, o kterých je nyní řeč.
„Výlety s lamami jsou dnes populární po celém Rakousku, my jsme však byli první, kdo s nimi začal. Naší
specialitou jsou v posledních letech právě vícedenní výlety pro dospělé v horském regionu Pinzgau, kdy
nocujeme v romantických horských chatách. Zvířata nám nesou zavazadla a určují tempo a rytmus
výpravy. Trasu a stupeň obtížnosti vždy přizpůsobujeme úrovni skupiny,“ říká organizátorka lama treků
v Zell am See-Kaprun Burgi Englacherová.

Pro malé i nejmenší
Pro rodiny se ale organizují každé úterý a středu stálé čtyřhodinové výlety od Kaprunu k jezeru Zell a další,
například dvouhodinová úvodní cesta do Sigmund-Thun Gorge, která je vhodná i pro rodiny s velmi
malými dětmi.

Horské prostředí je pro lamy zcela běžné.

FOTO: Zell am See-Kaprun Tourismus

Zvídavější děti se mohou vydat na túru s průvodci, kteří je naučí poznávat bylinky, a řeknou jim i spoustu
zajímavého o jejich léčivých účincích. Na GPS túru na horu Schmittenhöhe zase můžete vyrazit za
hledáním skrytého pokladu vybaveni navigačním systémem. Okolní hory Grossglockner, Kitzsteinhorn
a Grossvenediger jsou pro to vskutku důstojnou kulisou. A ještě působivější je pohled na panorama
z nejvýše položené vyhlídkové plošiny v Salcbursku, která se nachází na 3203 metrů vysoké hoře
Kitzsteinhorn.
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www.blesk.cz
Name des Artikels:

10 Tipps für Frühlings- und Sommerausflüge: mit Kindern
auch ohne

Ein der besten Portale für Unterhaltung und Nachrichten in der Tschechischen Republik
Besucherzahl: 6,7 mil. Besucher
PR-Wert: 25 000,- CZK pro Tag
URL: http://www.blesk.cz/clanek/cestovani/391364/10-tipu-na-jarni-a-letni-akce-a-vyletyvyrazte-s-detmi-nebo-si-udelejte-chvilku-pro-sebe.html
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www.doktorka.cz
Name des Artikels:

Die fünf besten Veranstaltungen in den Alpen

Online Magazin über Gesundheit und Schönheit
Besucherzahl: 400 000 Besucher
PR-Wert: 49 000,- CZK pro Woche
URL: http://cestovani.doktorka.cz/5-nejlepsich-akci-v-alpach

5 nejlepších akcí v Alpách

10.5.2016 00:01
Cestování

Country festival, kurzy jódlování, ledovcové traily i vysokohorská jóga Pokud máte rádi unikátní taneční
festivaly, vydejte se na Line Dance Alp Festival do Zell am See-Kaprun. Jestli vás však nadchlo běhání,
můžete se (ať už jako účastník, nebo divák) vydat na jedinečný vysokohorský běh kolem nejvyšší hory
Rakouska nebo na ledovcový trail! Hledáte-li naopak klid, najdete ho v podobě kurzů jógy pořádaných ve
výšce 2 000 metrů nad mořem. A co byste řekli na lekce v jódlování?
1. Taneční festival plný koncertů i workshopů
Skvělá hudba, workshopy s těmi nejlepšími trenéry a hlavně spousta tance a výborné zábavy - to je Line
Dance Alp Festival, který se koná od 16. do 19. června v Zell am See-Kaprun. O atmosféru Divokého západu
se kromě špičkových country kapel postarají i rakouští sportovní dřevorubci, kteří v rámci festivalu předvedou
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své umění se sekerou a motorovou pilou v soutěži o titul rakouského mistra v kácení stromů. Vrcholem
divokého víkendu bude pokus o světový rekord „Line Dance on the Wall“, kdy se bude tančit na 107 metrů
vysoké a 500 metrů dlouhé přehradní hrázi Mooserboden. To vše uprostřed impozantních Vysokých Taur
v nadmořské výšce 2 040 metrů.
2. Vysokohorský běh kolem nejvyšší hory Rakouska
Großglockner Ultra Trail, to je jedinečný závod ve vysokohorském běhu (trailrunning) a pro běžce jedna z
největších výzev. Ti se vydají od 22. do 24. července kolem nejvyšší rakouské hory, 3 498 metrů vysokého
Großglockneru, napříč třemi spolkovými zeměmi, sedmi alpskými údolími a šesti malebnými obcemi. Ultratrail
je dlouhý 110 km, má převýšení 7 000 m, startuje se o půlnoci 22. července v Kaprunu a největší událostí této
akce je bezpochyby třicetikilometrový ledovcový běh Gletscherwelt Trail. Letos poprvé mohou vyrazit na start i
týmy dvojic jako štafeta.
3. Zdravotní vysokohorská jóga
Ozdravnou jógu v podání zkušené jogínské trenérky si můžete nově dopřát na svazích Schmittenhöhe nad
městečkem Zell am See. Čeká vás kombinace čerstvého horského vzduchu, pohybu a relaxace v nadmořské
výšce 2 000 metrů s výhledem na okolní třítisícovky. Cvičit se bude 9., 16., 20. a 30. července a 3. a 10 srpna.
Sportovní ráno zakončí jogínská snídaně na horské chatě.
4. Kurzy jódlování na horách
Ano, jódlování patří k rakouskému folkloru. V poslední době je však mezi turisty oblíbené natolik, že ho tady
hudebník Thomas Reitsamer začal vyučovat. A to velice stylově - na svazích Schmittenhöhe, v nádherných
přírodních kulisách. Zájemci se scházejí každý čtvrtek v červenci a srpnu na údolní stanici Schmittenhöhebahn,
odkud stoupají do hor, aby se přitom dozvěděli víc o této krásné tradici.
5. Mistrovství světa v triatlonu
Celkem 113 kilometrů je délka trati „Ironman 70.3“, který se v Zell am See-Kaprun koná 28. srpna již popáté.
Před krásnou kulisou alpských velikánů změří účastníci své síly v plavání, v jízdě na kole a v běhu.
Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté více než 200 partnerských ubytovacích zařízení kartu
Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zúčastnit se zdarma všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na
Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe, plaveb na parníku na Zellerském jezeře a pobytu na plážích (volný vstup na
nejrůznější aktivity).
Zell am See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757 metrů na břehu
stejnojmenného jezera, které je ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou vesničku Kaprun
najdete na severním úpatí masívu Vysoké Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn.
Více na www.zellamsee-kaprun.com
Zdroj informací: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH
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www.jomagazin.cz
Name des Artikels:

Das beste für die Alpen-Liebhaber

Online Magazin : Lifestyle
Besucherzahl: 30 000 Besucher
PR-Wert: 16 000,- CZK
URL: http://www.jomagazin.cz/nej-pro-milovniky-alp#.Vxc-RdKLTmH

To NEJ pro milovníky Alp
Autor: red dne: Út, 04/19/2016 - 20:15.

Přinášíme tipy na pět nejlepších akcí v Alpách. Vyražte k sousedům, dobijte baterky a skvěle se bavte. Jo,
víme, jak na to...
5 nejlepších akcí v Alpách! Country festival, kurzy jódlování, ledovcové traily i vysokohorská jóga. Pokud
máte rádi unikátní taneční festivaly, vydejte se na Line Dance Alp Festival do Zell am See-Kaprun. Jestli
vás však nadchlo běhání, můžete se (ať už jako účastník, nebo divák) vydat na jedinečný vysokohorský
běh kolem nejvyšší hory Rakouska nebo na ledovcový trail! Hledáte-li naopak klid, najdete ho v podobě
kurzů jógy pořádaných ve výšce 2 000 metrů nad mořem. A co byste řekli na lekce v jódlování?
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1. Taneční festival plný koncertů i workshopů
Skvělá hudba, workshopy s těmi nejlepšími trenéry a hlavně spousta tance a výborné zábavy – to je Line
Dance Alp Festival, který se koná od 16. do 19. června v Zell am See-Kaprun. O atmosféru Divokého
západu se kromě špičkových country kapel postarají i rakouští sportovní dřevorubci, kteří v rámci festivalu
předvedou své umění se sekerou a motorovou pilou v soutěži o titul rakouského mistra v kácení stromů.
Vrcholem divokého víkendu bude pokus o světový rekord „Line Dance on the Wall“, kdy se bude tančit na
107 metrů vysoké a 500 metrů dlouhé přehradní hrázi Mooserboden. To vše uprostřed impozantních
Vysokých Taur v nadmořské výšce 2 040 metrů.

2. Vysokohorský běh kolem nejvyšší hory Rakouska
Großglockner Ultra Trail, to je jedinečný závod ve vysokohorském běhu (trailrunning) a pro běžce jedna z
největších výzev. Ti se vydají od 22. do 24. července kolem nejvyšší rakouské hory, 3 498 metrů
vysokého Großglockneru, napříč třemi spolkovými zeměmi, sedmi alpskými údolími a šesti malebnými
obcemi. Ultratrail je dlouhý 110 km, má převýšení 7 000 m, startuje se o půlnoci 22. července v Kaprunu a
největší událostí této akce je bezpochyby třicetikilometrový ledovcový běh Gletscherwelt Trail. Letos
poprvé mohou vyrazit na start i týmy dvojic jako štafeta.
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3. Zdravotní vysokohorská jóga
Ozdravnou jógu v podání zkušené jogínské trenérky si můžete nově dopřát na svazích Schmittenhöhe
nad městečkem Zell am See. Čeká vás kombinace čerstvého horského vzduchu, pohybu a relaxace v
nadmořské výšce 2 000 metrů s výhledem na okolní třítisícovky. Cvičit se bude 9., 16., 20. a 30. července
a 3. a 10 srpna. Sportovní ráno zakončí jogínská snídaně na horské chatě.

4. Kurzy jódlování na horách
Ano, jódlování patří k rakouskému folkloru. V poslední době je však mezi turisty oblíbené natolik, že ho
tady hudebník Thomas Reitsamer začal vyučovat. A to velice stylově – na svazích Schmittenhöhe, v
nádherných přírodních kulisách. Zájemci se scházejí každý čtvrtek v červenci a srpnu na údolní stanici
Schmittenhöhebahn, odkud stoupají do hor, aby se přitom dozvěděli víc o této krásné tradici.
5. Mistrovství světa v triatlonu
Celkem 113 kilometrů je délka trati „Ironman 70.3“, který se v Zell am See-Kaprun koná 28. srpna již
popáté. Před krásnou kulisou alpských velikánů změří účastníci své síly v plavání, v jízdě na kole a v
běhu.

Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté více než 200 partnerských ubytovacích zařízení
kartu Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zúčastnit se zdarma všech atrakcí včetně výjezdů
lanovkami na Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe, plaveb na parníku na Zellerském jezeře a pobytu na
plážích (volný vstup na nejrůznější aktivity). Zell am See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v
nadmořské výšce 757 metrů na břehu stejnojmenného jezera, které je ideálním místem pro surfaře,
jachtaře i rybáře. Horskou vesničku Kaprun najdete na severním úpatí masívu Vysoké Taury, jehož
součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn. Více na www.zellamsee-kaprun.com
Zdroj informací a foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH
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www.jomagazin.cz
Name des Artikels:

Mit Lamas durch die Alpen

Online Magazin : Lifestyle
Besucherzahl: 30 000 Besucher
PR-Wert: 16 000,- CZK
URL: http://www.jomagazin.cz/s-lamami-napric-alpami#.VzVt39KLTmF

S lamami napříč Alpami
Autor: eva dne: Pá, 05/13/2016 - 06:40.

Zajímavý a nevšední zážitek vám přinese výlet v Rakousku v rámci Lama trekking, které zažije přímo v
Zell am See-Kaprun.
K největším rodinným zážitkům patří v Zell am See-Kaprun bezpochyby objevné výpravy s lamami.
Tato ochočená zvířata z And se nechají vést i dětmi, a ty bez remcání absolvují i delší výlety krásnou
vysokohorskou přírodou. Od května do října se tak aktivní turisté, rodiny a milovníci přírody mohou vydat
objevovat ledovce, hory a jezera ve společnosti těchto pozorných a v kramflecích si jistých zvířat. Lamy
jsou společenské, mají klidnou povahu a dar zklidnit všechny, kdo je následují. Tras je tady však
nekonečně – region Zell am See-Kaprun nabízí 400 kilometrů turistických tras v každé výšce – od té
vedoucí na vrchol hory Kitzsteinhorn, výlety k vysokohorským nádržím, panoramatické procházky na hoře
Schmittenhöhe nebo příjemné cestičky kolem jezera Zell.
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„Výlety s lamami jsou dnes populární po celém Rakousku, my jsme však byli první, kdo s nimi začal. Naší
specialitou jsou v posledních letech právě vícedenní výlety pro dospělé v horském regionu Pinzgau, kdy
nocujeme v romantických horských chatách. Zvířata nám nesou zavazadla a určují tempo a rytmus
výpravy. Trasu a stupeň obtížnosti vždy přizpůsobujeme úrovni skupiny,“ říká organizátorka Lama
trekkingů v Zell am See-Kaprun Burgi Englacher s tím, že pro rodiny se organizují každé úterý a středu
stálé čtyřhodinové výlety od Kaprunu k jezeru Zell a další – dvouhodinová úvodní cesta do Sigmund-Thun
Gorge, která je vhodná i pro rodiny s velmi malými dětmi.

Hledání
pokladu
i
léčivých
bylinek
Pro rodiny je ostatně toto místo zcela ideální. Ti zvídavější se mohou vydat na túru s průvodci, kteří je
naučí poznávat bylinky, a řeknou jim i spoustu zajímavého o léčivých účincích rostlin. Na GPS túru na
horu Schmittenhöhe zase můžete vyrazit za hledáním skrytého pokladu vybaveni navigačním systémem…
Obrovským zážitkem je ovšem už jen pohled na okolní slavné hory Grossglockner, Kitzsteinhorn nebo
Großvenediger. A ještě působivější je pohled na panorama z nejvýše položené vyhlídkové plošiny v
Salcbursku, která se nachází na 3203 metrů vysoké hoře Kitzsteinhorn.
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Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté z více než 200 partnerských ubytovacích zařízení
kartu Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zdarma se zúčastnit všech atrakcí včetně výjezdů
lanovkami na Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe a plaveb parníkem po Zellerském jezeře. Držitelé karty
budou mít zároveň na plážích volný vstup na nejrůznější aktivity.
Mohlo
by
se
hodit:
Ledovec, hory, jezera – rakouská celoroční destinace Zell am See-Kaprun v sobě spojuje celou
rozmanitost Alp. Tento jedinečný přírodní ráj se nachází v bezprostřední blízkosti národního parku Hohe
Tauern a na své si tady přijdou sportovci, aktivní rekreanti, rodiny i lidé, kteří hledají relaxaci, a to jak v
zimě, tak i v létě. Zell am See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757
metrů na břehu stejnojmenného jezera, jež je ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou
vesničku Kaprun najdete na severním úpatí masívu Vysoké Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na
ledovci Kitzsteinhorn. Více nawww.zellamsee-kaprun.com
Zdroj informací a foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH

24

www.jomagazin.cz
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Tipy na jarní a letní výlety
Autor: eva dne:

So,

05/07/2016

-

18:10.

Co podniknout na jaře nebo v létě? Máme pro Vás 10 tipů, kam můžete vyrazit.
1. Za Andělem Páně do šumavského ráje
Chcete se podívat, kde se natáčela pohádka Anděl Páně s hercem Ivanem Trojanem? Vydejte
se na romantickou zříceninu hradu Kašperk na Šumavě, kde pro děti pořádají interaktivní
prohlídky Staň se rytířem/princeznou. Další zastávkou může být kostelík Mouřenec, kde se
rovněž pohádka odehrávala. A pokud si chcete dopřát víkend či dovolenou jako z pohádky,
ubytujte se na Šumavě trochu jinak – tajemně a v sepětí s přírodou. Kousek od kostelíka i
hradu se uprostřed luk a hvozdů ukrývá polosamota Rajsko, čítající pouze dvě chalupy. Ticho
tu ruší jen vzdálené šumění zlatonosné říčky Otavy a kopýtka srnek, které se neostýchají přijít
za vámi až na terasu. Připočtěte si unikátní architekturu mísící v sobě šumavské tradice a
moderní design, jedinečné výhledy do okolí a propojení s divokou přírodou a zjistíte, že jste ve
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skutečném ráji, téměř jako z pohádky. Více na www.chalupy-sumava.cz
6. Taneční festival plný koncertů i worskhopů
Skvělá hudba, worskhopy s těmi nejlepšími trenéry a hlavně spousta tance a výborné zábavy –
to je Line Dance Alp Festival, který se koná od 16. do 19. června v Zell am See-Kaprun. O
atmosféru Divokého západu se kromě špičkových country kapel postarají i rakouští sportovní
dřevorubci, kteří v rámci festivalu předvedou své umění se sekerou a motorovou pilou v
soutěži o titul rakouského mistra v kácení stromů. Vrcholem divokého víkendu bude pokus o
světový rekord „Line Dance on the Wall“, kdy se bude tančit na 107 metrů vysoké a 500 metrů
dlouhé přehradní hrázi Mooserboden. To vše uprostřed impozantních Vysokých Taur v
nadmořské výšce 2040 metrů.

Více na www.zellamsee-kaprun.com
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Unikátní trek s lamami napříč Alpami láká rodiny
Chcete zažít v Evropě s dětmi něco skutečně exotického? Vydejte se do rakouského Zell am See-Kaprun na
Lama trekking! Ano, čtete dobře – na objevné výpravě po krásném kraji plném rozkvetlých luk pod vrcholky
Alp vám budou společníky právě tito zábavní tvorové!
K největším rodinným zážitkům patří v Zell am See-Kaprun bezpochyby objevné výpravy s lamami. Tato ochočená
zvířata z And se nechají vést i dětmi, a ty bez remcání absolvují i delší výlety krásnou vysokohorskou přírodou. Od
května do října se tak aktivní turisté, rodiny a milovníci přírody mohou vydat objevovat ledovce, hory a jezera ve
společnosti těchto pozorných a v kramflecích si jistých zvířat. Lamy jsou společenské, mají klidnou povahu a dar
zklidnit všechny, kdo je následují.
Tras je tady však nekonečně – region Zell am See-Kaprun nabízí 400 kilometrů turistických tras v každé výšce – od
té vedoucí na vrchol hory Kitzsteinhorn, výlety k vysokohorským nádržím, panoramatické procházky na hoře
Schmittenhöhe nebo příjemné cestičky kolem jezera Zell.
„Výlety s lamami jsou dnes populární po celém Rakousku, my jsme však byli první, kdo s nimi začal. Naší specialitou
jsou v posledních letech právě vícedenní výlety pro dospělé v horském regionu Pinzgau, kdy nocujeme v
romantických horských chatách. Zvířata nám nesou zavazadla a určují tempo a rytmus výpravy. Trasu a stupeň
obtížnosti vždy přizpůsobujeme úrovni skupiny,“ říká organizátorka Lama trekkingů v Zell am See-Kaprun Burgi
Englacher s tím, že pro rodiny se organizují každé úterý a středu stálé čtyřhodinové výlety od Kaprunu k jezeru Zell a
další – dvouhodinová úvodní cesta do Sigmund-Thun Gorge, která je vhodná i pro rodiny s velmi malými dětmi.

Hledání pokladu i léčivých bylinek
Pro rodiny je ostatně toto místo zcela ideální. Ti zvídavější se mohou vydat na túru s průvodci, kteří je naučí
poznávat bylinky, a řeknou jim i spoustu zajímavého o léčivých účincích rostlin. Na GPS túru na horu Schmittenhöhe
zase můžete vyrazit za hledáním skrytého pokladu vybaveni navigačním systémem… Obrovským zážitkem je ovšem
už jen pohled na okolní slavné hory Grossglockner, Kitzsteinhorn nebo Großvenediger. A ještě působivější je pohled
na panorama z nejvýše položené vyhlídkové plošiny v Salcbursku, která se nachází na 3203 metrů vysoké hoře
Kitzsteinhorn.
Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté z více než 200 partnerských ubytovacích zařízení
kartu Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zdarma se zúčastnit všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na
Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe a plaveb parníkem po Zellerském jezeře. Držitelé karty budou mít zároveň na
plážích volný vstup na nejrůznější aktivity.
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Mohlo by se hodit:
Ledovec, hory, jezera – rakouská celoroční destinace Zell am See-Kaprun v sobě spojuje celou rozmanitost Alp.
Tento jedinečný přírodní ráj se nachází v bezprostřední blízkosti národního parku Hohe Tauern a na své si tady
přijdou sportovci, aktivní rekreanti, rodiny i lidé, kteří hledají relaxaci, a to jak v zimě, tak i v létě. Zell am See je
rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757 metrů na břehu stejnojmenného jezera, jež je
ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou vesničku Kaprun najdete na severním úpatí masívu Vysoké
Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn.
Fotografie zaslala Zuzana Rybářová, AMAZE.cz – děkujeme.
Internet: www.zellamsee-kaprun.com
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Vydejte se s dětmi na trek s lamami napříč Alpami
9. 5. 2016
Chcete-li zažít s dětmi něco skutečně exotického, vydejte se do rakouského Zell am SeeKaprun na Lama trekking! Ano, čtete dobře – na objevné výpravě po krásném kraji plném
rozkvetlých luk pod vrcholky Alp vám budou společníky právě tito zábavní tvorové!

Lamy vás povedou i ponesou
K největším rodinným zážitkům patří v Zell am See-Kaprun bezpochyby objevné výpravy s lamami.
Tato ochočená zvířata z And se nechají vést i dětmi, a ty bez odmlouvání absolvují i delší výlety
krásnou vysokohorskou přírodou. Od května do října se tak aktivní turisté, rodiny a milovníci přírody
mohou vydat objevovat ledovce, hory a jezera ve společnosti těchto pozorných a v kramflecích si
jistých zvířat. Lamy jsou společenské, mají klidnou povahu a dar zklidnit všechny, kdo je následují.

Nekonečná nabídka tras
Tras je tady však nekonečně – region Zell am See-Kaprun nabízí 400 kilometrů turistických tras
v každé výšce – od té vedoucí na vrchol hory Kitzsteinhorn, výlety k vysokohorským nádržím,
panoramatické procházky na hoře Schmittenhöhe nebo příjemné cestičky kolem jezera Zell.
„Výlety s lamami jsou dnes populární po celém Rakousku, my jsme však byli první, kdo s nimi začal.
Naší specialitou jsou v posledních letech právě vícedenní výlety pro dospělé v horském regionu
Pinzgau, kdy nocujeme v romantických horských chatách. Zvířata nám nesou zavazadla a určují tempo
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a rytmus výpravy. Trasu a stupeň obtížnosti vždy přizpůsobujeme úrovni skupiny,“ říká organizátorka
Lama trekkingů v Zell am See-Kaprun Burgi Englacher s tím, že pro rodiny se organizují každé úterý a
středu stálé čtyřhodinové výlety od Kaprunu k jezeru Zell a další – dvouhodinová úvodní cesta do
Sigmund-Thun Gorge, která je vhodná i pro rodiny s velmi malými dětmi.

Hledání pokladu i léčivých bylinek
Pro rodiny je ostatně toto místo zcela ideální. Ti zvídavější se mohou vydat na túru s průvodci, kteří je
naučí poznávat bylinky, a řeknou jim i spoustu zajímavého o léčivých účincích rostlin. Na GPS túru na
horu Schmittenhöhe zase můžete vyrazit za hledáním skrytého pokladu vybaveni navigačním
systémem… Obrovským zážitkem je ovšem už jen pohled na okolní slavné hory Grossglockner,
Kitzsteinhorn nebo Großvenediger. A ještě působivější je pohled na panorama z nejvýše položené
vyhlídkové plošiny v Salcbursku, která se nachází na 3203 metrů vysoké hoře Kitzsteinhorn.

Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté z více než 200 partnerských ubytovacích
zařízení kartu Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zdarma se zúčastnit všech atrakcí včetně
výjezdů lanovkami na Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe a plaveb parníkem po Zellerském jezeře.
Držitelé karty budou mít zároveň na plážích volný vstup na nejrůznější aktivity.

Zell am See
Ledovec, hory, jezera – rakouská celoroční destinace Zell am See-Kaprun v sobě spojuje celou
rozmanitost Alp. Tento jedinečný přírodní ráj se nachází v bezprostřední blízkosti národního parku
Hohe Tauern a na své si tady přijdou sportovci, aktivní rekreanti, rodiny i lidé, kteří hledají relaxaci, a
to jak v zimě, tak i v létě. Zell am See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské
výšce 757 metrů na břehu stejnojmenného jezera, jež je ideálním místem pro surfaře, jachtaře
i rybáře. Horskou vesničku Kaprun najdete na severním úpatí masívu Vysoké Taury, jehož součástí je
i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn. Více na www.zellamsee-kaprun.com
Zdroj informací a foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH
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Unikátní trek s lamami napříč Alpami láká rodiny
Články, Rakousko

Chcete zažít v Evropě s dětmi něco skutečně exotického? Vydejte se do rakouského Zell am SeeKaprun na Lama trekking! Ano, čtete dobře – na objevné výpravě po krásném kraji plném rozkvetlých
luk pod vrcholky Alp vám budou společníky právě tito zábavní tvorové!

K největším rodinným zážitkům patří v Zell am See-Kaprun bezpochyby objevné výpravy s lamami. Tato
ochočená zvířata z And se nechají vést i dětmi, a ty bez remcání absolvují i delší výlety krásnou
vysokohorskou přírodou. Od května do října se tak aktivní turisté, rodiny a milovníci přírody mohou vydat
objevovat ledovce, hory a jezera ve společnosti těchto pozorných a v kramflecích si jistých zvířat. Lamy jsou
společenské, mají klidnou povahu a dar zklidnit všechny, kdo je následují.
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Tras je tady však nekonečně – region Zell am See-Kaprun nabízí 400 kilometrů turistických tras v každé výšce
– od té vedoucí na vrchol hory Kitzsteinhorn, výlety k vysokohorským nádržím, panoramatické procházky na
hoře Schmittenhöhe nebo příjemné cestičky kolem jezera Zell.

„Výlety s lamami jsou dnes populární po celém Rakousku, my jsme však byli první, kdo s nimi začal. Naší
specialitou jsou v posledních letech právě vícedenní výlety pro dospělé v horském regionu Pinzgau, kdy
nocujeme v romantických horských chatách. Zvířata nám nesou zavazadla a určují tempo a rytmus výpravy.
Trasu a stupeň obtížnosti vždy přizpůsobujeme úrovni skupiny,“ říká organizátorka Lama trekkingů v Zell am
See-Kaprun Burgi Englacher s tím, že pro rodiny se organizují každé úterý a středu stálé čtyřhodinové výlety
od Kaprunu k jezeru Zell a další – dvouhodinová úvodní cesta do Sigmund-Thun Gorge, která je vhodná i pro
rodiny s velmi malými dětmi.
Hledání pokladu i léčivých bylinek
Pro rodiny je ostatně toto místo zcela ideální. Ti zvídavější se mohou vydat na túru s průvodci, kteří je naučí
poznávat bylinky, a řeknou jim i spoustu zajímavého o léčivých účincích rostlin. Na GPS túru na horu
Schmittenhöhe zase můžete vyrazit za hledáním skrytého pokladu vybaveni navigačním systémem…
Obrovským zážitkem je ovšem už jen pohled na okolní slavné hory Grossglockner, Kitzsteinhorn nebo
Großvenediger. A ještě působivější je pohled na panorama z nejvýše položené vyhlídkové plošiny v
Salcbursku, která se nachází na 3203 metrů vysoké hoře Kitzsteinhorn.
Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté z více než 200 partnerských ubytovacích zařízení
kartu Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zdarma se zúčastnit všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na
Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe a plaveb parníkem po Zellerském jezeře. Držitelé karty budou mít zároveň na
plážích volný vstup na nejrůznější aktivity.
Mohlo by se hodit:
Ledovec, hory, jezera – rakouská celoroční destinace Zell am See-Kaprun v sobě spojuje celou rozmanitost
Alp. Tento jedinečný přírodní ráj se nachází v bezprostřední blízkosti národního parku Hohe Tauern a na své si
tady přijdou sportovci, aktivní rekreanti, rodiny i lidé, kteří hledají relaxaci, a to jak v zimě, tak i v létě. Zell am
See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757 metrů na břehu stejnojmenného
jezera, jež je ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou vesničku Kaprun najdete na severním
úpatí masívu Vysoké Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn. Více
na www.zellamsee-kaprun.com
Zdroj informací a foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH
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UNIKÁTNÍ TREK S LAMAMI NAPŘÍČ ALPAMI
publikováno: 12. 5. 2016

Chcete zažít v Evropě s dětmi něco skutečně exotického? Vydejte se do rakouského Zell am SeeKaprun na Lama trekking! Ano, čtete dobře – na objevné výpravě po krásném kraji plném rozkvetlých
luk pod vrcholky Alp vám budou společníky právě tito zábavní tvorové!
K největším rodinným zážitkům patří v Zell am See-Kaprun bezpochyby objevné výpravy s lamami. Tato
ochočená zvířata z And se nechají vést i dětmi, a ty bez remcání absolvují i delší výlety krásnou
vysokohorskou přírodou. Od května do října se tak aktivní turisté, rodiny a milovníci přírody mohou vydat
objevovat ledovce, hory a jezera ve společnosti těchto pozorných a v kramflecích si jistých zvířat. Lamy jsou
společenské, mají klidnou povahu a dar zklidnit všechny, kdo je následují.
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Tras je tady však nekonečně – region Zell am See-Kaprun nabízí 400 kilometrů turistických tras v každé výšce
– od té vedoucí na vrchol hory Kitzsteinhorn, výlety k vysokohorským nádržím, panoramatické procházky na
hoře Schmittenhöhe nebo příjemné cestičky kolem jezera Zell.
„Výlety s lamami jsou dnes populární po celém Rakousku, my jsme však byli první, kdo s nimi začal. Naší
specialitou jsou v posledních letech právě vícedenní výlety pro dospělé v horském regionu Pinzgau, kdy
nocujeme v romantických horských chatách. Zvířata nám nesou zavazadla a určují tempo a rytmus výpravy.
Trasu a stupeň obtížnosti vždy přizpůsobujeme úrovni skupiny,“ říká organizátorka Lama trekkingů v Zell am
See-Kaprun Burgi Englacher s tím, že pro rodiny se organizují každé úterý a středu stálé čtyřhodinové výlety
od Kaprunu k jezeru Zell a další – dvouhodinová úvodní cesta do Sigmund-Thun Gorge, která je vhodná i pro
rodiny s velmi malými dětmi.
Hledání pokladu i léčivých bylinek
Pro rodiny je ostatně toto místo zcela ideální. Ti zvídavější se mohou vydat na túru s průvodci, kteří je naučí
poznávat bylinky, a řeknou jim i spoustu zajímavého o léčivých účincích rostlin. Na GPS túru na horu
Schmittenhöhe zase můžete vyrazit za hledáním skrytého pokladu vybaveni navigačním systémem…
Obrovským zážitkem je ovšem už jen pohled na okolní slavné hory Grossglockner, Kitzsteinhorn nebo
Großvenediger. A ještě působivější je pohled na panorama z nejvýše položené vyhlídkové plošiny v
Salcbursku, která se nachází na 3203 metrů vysoké hoře Kitzsteinhorn.
Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté z více než 200 partnerských ubytovacích zařízení
kartu Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zdarma se zúčastnit všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na
Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe a plaveb parníkem po Zellerském jezeře. Držitelé karty budou mít zároveň na
plážích volný vstup na nejrůznější aktivity.
Mohlo by se hodit:
Ledovec, hory, jezera – rakouská celoroční destinace Zell am See-Kaprun v sobě spojuje celou rozmanitost
Alp. Tento jedinečný přírodní ráj se nachází v bezprostřední blízkosti národního parku Hohe Tauern a na své si
tady přijdou sportovci, aktivní rekreanti, rodiny i lidé, kteří hledají relaxaci, a to jak v zimě, tak i v létě. Zell am
See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757 metrů na břehu stejnojmenného
jezera, jež je ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou vesničku Kaprun najdete na severním
úpatí masívu Vysoké Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn. Více
na www.zellamsee-kaprun.com

Zdroj informací a foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH
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www.zellamsee-kaprun.com

Country festival, kurzy jódlování, ledovcové traily i vysokohorská jóga
Pokud máte rádi unikátní taneční festivaly, vydejte se na Line Dance Alp Festival do Zell am See-Kaprun. Jestli vás
však nadchlo běhání, můžete se (ať už jako účastník, nebo divák) vydat na jedinečný vysokohorský běh kolem
nejvyšší hory Rakouska nebo na ledovcový trail! Hledáte-li naopak klid, najdete ho v podobě kurzů jógy pořádaných
ve výšce 2 000 metrů nad mořem. A co byste řekli na lekce v jódlování?
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1. Taneční festival plný koncertů i workshopů
Skvělá hudba, workshopy s těmi nejlepšími trenéry a hlavně spousta tance a výborné zábavy – to je Line Dance Alp
Festival, který se koná od 16. do 19. června v Zell am See-Kaprun. O atmosféru Divokého západu se kromě
špičkových country kapel postarají i rakouští sportovní dřevorubci, kteří v rámci festivalu předvedou své umění se
sekerou a motorovou pilou v soutěži o titul rakouského mistra v kácení stromů. Vrcholem divokého víkendu bude
pokus o světový rekord „Line Dance on the Wall“, kdy se bude tančit na 107 metrů vysoké a 500 metrů dlouhé
přehradní hrázi Mooserboden. To vše uprostřed impozantních Vysokých Taur v nadmořské výšce 2 040 metrů.
2. Vysokohorský běh kolem nejvyšší hory Rakouska
Großglockner Ultra Trail, to je jedinečný závod ve vysokohorském běhu (trailrunning) a pro běžce jedna z největších
výzev. Ti se vydají od 22. do 24. července kolem nejvyšší rakouské hory, 3 498 metrů vysokého Großglockneru,
napříč třemi spolkovými zeměmi, sedmi alpskými údolími a šesti malebnými obcemi. Ultratrail je dlouhý 110 km, má
převýšení 7 000 m, startuje se o půlnoci 22. července v Kaprunu a největší událostí této akce je bezpochyby
třicetikilometrový ledovcový běh Gletscherwelt Trail. Letos poprvé mohou vyrazit na start i týmy dvojic jako štafeta.
3. Zdravotní vysokohorská jóga
Ozdravnou jógu v podání zkušené jogínské trenérky si můžete nově dopřát na svazích Schmittenhöhe nad
městečkem Zell am See. Čeká vás kombinace čerstvého horského vzduchu, pohybu a relaxace v nadmořské výšce 2
000 metrů s výhledem na okolní třítisícovky. Cvičit se bude 9., 16., 20. a 30. července a 3. a 10 srpna. Sportovní
ráno zakončí jogínská snídaně na horské chatě.
4. Kurzy jódlování na horách
Ano, jódlování patří k rakouskému folkloru. V poslední době je však mezi turisty oblíbené natolik, že ho tady
hudebník Thomas Reitsamer začal vyučovat. A to velice stylově – na svazích Schmittenhöhe, v nádherných
přírodních kulisách. Zájemci se scházejí každý čtvrtek v červenci a srpnu na údolní stanici Schmittenhöhebahn,
odkud stoupají do hor, aby se přitom dozvěděli víc o této krásné tradici.
5. Mistrovství světa v triatlonu
Celkem 113 kilometrů je délka trati „Ironman 70.3“, který se v Zell am See-Kaprun koná 28. srpna již popáté. Před
krásnou kulisou alpských velikánů změří účastníci své síly v plavání, v jízdě na kole a v běhu.
Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté více než 200 partnerských ubytovacích zařízení kartu Zell am
See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zúčastnit se zdarma všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na Kitzteinhorn i na
Schmittenhöhe, plaveb na parníku na Zellerském jezeře a pobytu na plážích (volný vstup na nejrůznější aktivity).
Zell am See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757 metrů na břehu stejnojmenného
jezera, které je ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou vesničku Kaprun najdete na severním úpatí
masívu Vysoké Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn. Více na www.zellamsee-kaprun.com

Zdroj, foto: amaze; www.zellamsee-kaprun.com
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5 nejlepších akcí v Alpách!
in Dovolená s dětmi — 24.4.2016

Zell am See je kouzelné rakouské městečko. Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH

Country festival, kurzy jódlování, ledovcové traily i vysokohorská jóga
Pokud máte rádi unikátní taneční festivaly, vydejte se na Line Dance Alp Festival do Zell am SeeKaprun. Jestli vás však nadchlo běhání, můžete se (ať už jako účastník, nebo divák) vydat na jedinečný
vysokohorský běh kolem nejvyšší hory Rakouska nebo na ledovcový trail! Hledáte-li naopak klid,
najdete ho v podobě kurzů jógy pořádaných ve výšce 2 000 metrů nad mořem. A co byste řekli na lekce
v jódlování?
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1. Taneční festival plný koncertů i workshopů
Skvělá hudba, workshopy s těmi nejlepšími trenéry a hlavně spousta tance a výborné zábavy – to je Line
Dance Alp Festival, který se koná od 16. do 19. června v Zell am See-Kaprun. O atmosféru Divokého západu
se kromě špičkových country kapel postarají i rakouští sportovní dřevorubci, kteří v rámci festivalu předvedou
své umění se sekerou a motorovou pilou v soutěži o titul rakouského mistra v kácení stromů. Vrcholem
divokého víkendu bude pokus o světový rekord „Line Dance on the Wall“, kdy se bude tančit na 107 metrů
vysoké a 500 metrů dlouhé přehradní hrázi Mooserboden. To vše uprostřed impozantních Vysokých Taur
v nadmořské výšce 2 040 metrů.

Vysokohorský běh a mnoho dalších sportovních aktivit nabízí Zell am See. Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH

2. Vysokohorský běh kolem nejvyšší hory Rakouska
Großglockner Ultra Trail, to je jedinečný závod ve vysokohorském běhu (trailrunning) a pro běžce jedna z
největších výzev. Ti se vydají od 22. do 24. července kolem nejvyšší rakouské hory, 3 498 metrů vysokého
Großglockneru, napříč třemi spolkovými zeměmi, sedmi alpskými údolími a šesti malebnými obcemi. Ultratrail
je dlouhý 110 km, má převýšení 7 000 m, startuje se o půlnoci 22. července v Kaprunu a největší událostí této
akce je bezpochyby třicetikilometrový ledovcový běh Gletscherwelt Trail. Letos poprvé mohou vyrazit na start i
týmy dvojic jako štafeta.

3. Zdravotní vysokohorská jóga
Ozdravnou jógu v podání zkušené jogínské trenérky si můžete nově dopřát na svazích Schmittenhöhe nad
městečkem Zell am See. Čeká vás kombinace čerstvého horského vzduchu, pohybu a relaxace v nadmořské
výšce 2 000 metrů s výhledem na okolní třítisícovky. Cvičit se bude 9., 16., 20. a 30. července a 3. a 10 srpna.
Sportovní ráno zakončí jogínská snídaně na horské chatě.

Horská vesnička Kaprun se nalézá na severním úpatí masívu Vysoké Taury. Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH
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4. Kurzy jódlování na horách
Ano, jódlování patří k rakouskému folkloru. V poslední době je však mezi turisty oblíbené natolik, že ho tady
hudebník Thomas Reitsamer začal vyučovat. A to velice stylově – na svazích Schmittenhöhe, v nádherných
přírodních kulisách. Zájemci se scházejí každý čtvrtek v červenci a srpnu na údolní stanici Schmittenhöhebahn,
odkud stoupají do hor, aby se přitom dozvěděli víc o této krásné tradici.

5. Mistrovství světa v triatlonu
Celkem 113 kilometrů je délka trati „Ironman 70.3“, který se v Zell am See-Kaprun koná 28. srpna již popáté.
Před krásnou kulisou alpských velikánů změří účastníci své síly v plavání, v jízdě na kole a v běhu.
Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté více než 200 partnerských ubytovacích zařízení kartu
Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zúčastnit se zdarma všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na
Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe, plaveb na parníku na Zellerském jezeře a pobytu na plážích (volný vstup na
nejrůznější aktivity).
Zell am See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757 metrů na břehu
stejnojmenného jezera, které je ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou
vesničkuKaprun najdete na severním úpatí masívu Vysoké Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na ledovci
Kitzsteinhorn.
Více informací na: www.zellamsee-kaprun.com
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Unikátní trek s lamami napříč Alpami láká rodiny
in Dovolená s dětmi — 9.5.2016

Lama trekking. Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH

Chcete zažít v Evropě s dětmi něco skutečně exotického? Vydejte se do rakouského Zell am SeeKaprun na Lama trekking! Ano, čtete dobře – na objevné výpravě po krásném kraji plném rozkvetlých
luk pod vrcholky Alp vám budou společníky právě tito zábavní tvorové!
K největším rodinným zážitkům patří v Zell am See-Kaprun bezpochyby objevné výpravy s lamami. Tato
ochočená zvířata z And se nechají vést i dětmi, a ty bez remcání absolvují i delší výlety krásnou
vysokohorskou přírodou. Od května do října se tak aktivní turisté, rodiny a milovníci přírody mohou vydat
objevovat ledovce, hory a jezera ve společnosti těchto pozorných a v kramflecích si jistých zvířat. Lamy jsou
společenské, mají klidnou povahu a dar zklidnit všechny, kdo je následují.
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Tras je tady však nekonečně – region Zell am See-Kaprun nabízí 400 kilometrů turistických tras v každé výšce
– od té vedoucí na vrchol hory Kitzsteinhorn, výlety k vysokohorským nádržím, panoramatické procházky na
hoře Schmittenhöhe nebo příjemné cestičky kolem jezera Zell.
„Výlety s lamami jsou dnes populární po celém Rakousku, my jsme však byli první, kdo s nimi začal. Naší
specialitou jsou v posledních letech právě vícedenní výlety pro dospělé v horském regionu Pinzgau, kdy
nocujeme v romantických horských chatách. Zvířata nám nesou zavazadla a určují tempo a rytmus výpravy.
Trasu a stupeň obtížnosti vždy přizpůsobujeme úrovni skupiny,“ říká organizátorka Lama trekkingů v Zell am
See-Kaprun Burgi Englacher s tím, že pro rodiny se organizují každé úterý a středu stálé čtyřhodinové výlety
od Kaprunu k jezeru Zell a další – dvouhodinová úvodní cesta do Sigmund-Thun Gorge, která je vhodná i pro
rodiny s velmi malými dětmi.

Hledání pokladu i léčivých bylinek

Horská vesnička Kaprun. Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH

Pro rodiny je ostatně toto místo zcela ideální. Ti zvídavější se mohou vydat na túru s průvodci, kteří je naučí
poznávat bylinky, a řeknou jim i spoustu zajímavého o léčivých účincích rostlin. Na GPS túru na horu
Schmittenhöhe zase můžete vyrazit za hledáním skrytého pokladu vybaveni navigačním systémem…
Obrovským zážitkem je ovšem už jen pohled na okolní slavné hory Grossglockner, Kitzsteinhorn nebo
Großvenediger. A ještě působivější je pohled na panorama z nejvýše položené vyhlídkové plošiny v
Salcbursku, která se nachází na 3203 metrů vysoké hoře Kitzsteinhorn.
Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté z více než 200 partnerských ubytovacích zařízení
kartu Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zdarma se zúčastnit všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na
Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe a plaveb parníkem po Zellerském jezeře. Držitelé karty budou mít zároveň na
plážích volný vstup na nejrůznější aktivity.
Mohlo by se hodit:
Ledovec, hory, jezera – rakouská celoroční destinace Zell am See-Kaprun v sobě spojuje celou rozmanitost
Alp. Tento jedinečný přírodní ráj se nachází v bezprostřední blízkosti národního parku Hohe Tauern a na své si
tady přijdou sportovci, aktivní rekreanti, rodiny i lidé, kteří hledají relaxaci, a to jak v zimě, tak i v létě. Zell am
See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757 metrů na břehu stejnojmenného
jezera, jež je ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou vesničku Kaprun najdete na severním
úpatí masívu Vysoké Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn.
Zdroj informací: www.zellamsee-kaprun.com
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5 NEJLEPŠÍCH AKCÍ V ALPÁCH!

Country
festival, kurzy jódlování, ledovcové traily i vysokohorská jóga
Pokud máte rádi unikátní taneční festivaly, vydejte se na Line Dance Alp Festival do Zell am See-Kaprun.
Jestli vás však nadchlo běhání, můžete se (ať už jako účastník, nebo divák) vydat na jedinečný
vysokohorský běh kolem nejvyšší hory Rakouska nebo na ledovcový trail! Hledáte-li naopak klid, najdete
ho v podobě kurzů jógy pořádaných ve výšce 2 000 metrů nad mořem. A co byste řekli na lekce v jódlování?
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1. Taneční festival plný koncertů i workshopů

Skvělá hudba, workshopy s těmi nejlepšími trenéry a
hlavně spousta tance a výborné zábavy – to je Line Dance Alp Festival, který se koná od 16. do 19. června v Zell am
See-Kaprun. O atmosféru Divokého západu se kromě špičkových country kapel postarají i rakouští sportovní
dřevorubci, kteří v rámci festivalu předvedou své umění se sekerou a motorovou pilou v soutěži o titul rakouského
mistra v kácení stromů. Vrcholem divokého víkendu bude pokus o světový rekord „Line Dance on the Wall“, kdy se
bude tančit na 107 metrů vysoké a 500 metrů dlouhé přehradní hrázi Mooserboden. To vše uprostřed
impozantních Vysokých Taur v nadmořské výšce 2 040 metrů.
Vysokohorský běh a mnoho dalších sportovních aktivit nabízí Zell am See. Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus
GmbH

2. Vysokohorský běh kolem nejvyšší hory Rakouska

Großglockner Ultra Trail, to je jedinečný závod ve
vysokohorském běhu (trailrunning) a pro běžce jedna z největších výzev. Ti se vydají od 22. do 24. července kolem
nejvyšší rakouské hory, 3 498 metrů vysokého Großglockneru, napříč třemi spolkovými zeměmi, sedmi alpskými
údolími a šesti malebnými obcemi. Ultratrail je dlouhý 110 km, má převýšení 7 000 m, startuje se o půlnoci 22.
července v Kaprunu a největší událostí této akce je bezpochyby třicetikilometrový ledovcový běh Gletscherwelt
Trail. Letos poprvé mohou vyrazit na start i týmy dvojic jako štafeta.
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3. Zdravotní vysokohorská jóga

Ozdravnou jógu v podání zkušené jogínské trenérky si
můžete nově dopřát na svazích Schmittenhöhe nad městečkem Zell am See. Čeká vás kombinace čerstvého
horského vzduchu, pohybu a relaxace v nadmořské výšce 2 000 metrů s výhledem na okolní třítisícovky. Cvičit se
bude 9., 16., 20. a 30. července a 3. a 10 srpna. Sportovní ráno zakončí jogínská snídaně na horské chatě.
Horská vesnička Kaprun se nalézá na severním úpatí masívu Vysoké Taury. Foto: Zell am See-Kaprun Tourismus
GmbH

4. Kurzy jódlování na horách
Ano, jódlování patří k rakouskému folkloru. V poslední době je však mezi turisty oblíbené natolik, že ho tady
hudebník Thomas Reitsamer začal vyučovat. A to velice stylově – na svazích Schmittenhöhe, v nádherných
přírodních kulisách. Zájemci se scházejí každý čtvrtek v červenci a srpnu na údolní stanici Schmittenhöhebahn,
odkud stoupají do hor, aby se přitom dozvěděli víc o této krásné tradici.

5. Mistrovství světa v triatlonu

Celkem 113 kilometrů je délka trati „Ironman 70.3“, který
se v Zell am See-Kaprun koná 28. srpna již popáté. Před krásnou kulisou alpských velikánů změří účastníci své síly
v plavání, v jízdě na kole a v běhu.
Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté více než 200 partnerských ubytovacích zařízení kartu Zell
am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zúčastnit se zdarma všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na Kitzteinhorn i
na Schmittenhöhe, plaveb na parníku na Zellerském jezeře a pobytu na plážích (volný vstup na nejrůznější aktivity).
Zell am See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757 metrů na břehu stejnojmenného
jezera, které je ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou vesničkuKaprun najdete na severním úpatí
masívu Vysoké Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn.
Více informací na: www.zellamsee-kaprun.com
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Rodinný výlet plný exotiky? Vydejte se na unikátní trek s lamami napříč
Alpami
Pokud chcete se svými dětmi zažít něco opravdu exotického, vydejte se do rakouského Zell am SeeKaprun na Lama trekking – jedinečnou objevnou výpravu po nádherném kraji plném rozkvetlých luk
pod vrcholky Alp ve společnosti zábavných lamích průvodců!

foto: archiv firem

Rakouská celoroční destinace Zell am See-Kaprun v sobě spojuje celou rozmanitost Alp – jezera,
hory, ledovec. Tento úchvatný přírodní ráj se nachází v bezprostřední blízkosti národního parku
Hohe Tauern a na své si zde přijdou jak sportovci a aktivní rekreanti, tak i rodiny s dětmi a lidé, kteří
hledají relaxaci.
K největším rodinným zážitkům v Zell am See-Kaprun ale bezpochyby patří objevné výpravy s
lamami. Tato ochočená zvířata z And se nechají vést i dětmi, a ty tak doslova s nadšením absolvují i
delší výlety krásnou vysokohorskou přírodou.
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Od května do října se tak aktivní turisté, rodiny a milovníci přírody mohou vydat objevovat ledovce,
hory a jezera ve společnosti těchto pozorných a v kramflecích si jistých zvířat. Lamy jsou
společenské, mají klidnou povahu a dar zklidnit všechny, kdo je následují.
Čeká na vás spousta zajímavých tras a je jen na vás, kterou si vyberete – region Zell am See-Kaprun
nabízí 400 kilometrů turistických tras v každé výšce – od té vedoucí na vrchol hory Kitzsteinhorn,
výlety k vysokohorským nádržím, panoramatické procházky na hoře Schmittenhöhe nebo příjemné
cestičky kolem jezera Zell.

Foto: Zell am See-Kaprun
„Výlety s lamami jsou dnes populární po celém Rakousku, my jsme však byli první, kdo s nimi
začal. Naší specialitou jsou v posledních letech právě vícedenní výlety pro dospělé v horském
regionu Pinzgau, kdy nocujeme v romantických horských chatách. Zvířata nám nesou zavazadla a
určují tempo a rytmus výpravy. Trasu a stupeň obtížnosti vždy přizpůsobujeme úrovni skupiny,“ říká
organizátorka Lama trekkingů v Zell am See-Kaprun Burgi Englacher s tím, že pro rodiny se
organizují každé úterý a středu stálé čtyřhodinové výlety od Kaprunu k jezeru Zell a další –
dvouhodinová úvodní cesta do Sigmund-Thun Gorge, která je vhodná i pro rodiny s velmi malými
dětmi.

Můžete hledat poklad i léčivé bylinky

Pro rodiny s dětmi je toto místo naprosto ideální. Ti zvídavější se mohou vydat na túru s průvodci,
kteří je naučí poznávat bylinky, a řeknou jim i spoustu zajímavých informací o léčivých účincích
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rostlin, vybaveni navigačním systémem zase můžete vyrazit za hledáním skrytého pokladu na GPS
túru na horu Schmittenhöhe. Obrovským zážitkem je však už jen samotný pohled na okolní slavné
hory Grossglockner, Kitzsteinhorn nebo Großvenediger. A ještě působivější je pohled na panorama z
nejvýše položené vyhlídkové plošiny v Salcbursku, která se nachází na 3203 metrů vysoké hoře
Kitzsteinhorn.

Díky kartě ušetříte
Pokud se do střediska Zell am See-Kaprun vypravíte v době od 15. května do 15. října a ubytujete
se v jednom z více než 200 partnerských ubytovacích zařízení, obdržíte kartu Zell am See-Kaprun
Karte. Ta vám umožní zdarma se zúčastnit všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na Kitzteinhorn i
na Schmittenhöhe a plaveb parníkem po Zellerském jezeře. Jako držitel karty budete mít zároveň na
plážích volný vstup na nejrůznější aktivity.
Zell am See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící v nadmořské výšce 757 metrů
na břehu stejnojmenného jezera, které je ideálním místem pro surfaře, jachtaře i rybáře.
Horská vesnička Kaprun se nachází na severním úpatí masívu Vysoké Taury, jehož
součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn.

Více na www.zellamsee-kaprun.com
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Zažijte uníkátní trek s lamami napříč Alpami

10.6.2016 00:01
Cestování

Chcete zažít v Evropě s dětmi něco skutečně exotického? Vydejte se do rakouského Zell am SeeKaprun na Lama trekking! Ano, čtete dobře - na objevné výpravě po krásném kraji plném
rozkvetlých luk pod vrcholky Alp vám budou společníky právě tito zábavní tvorové!
K největším rodinným zážitkům patří v Zell am See-Kaprun bezpochyby objevné výpravy s lamami.
Tato ochočená zvířata z And se nechají vést i dětmi, a ty bez remcání absolvují i delší výlety
krásnou vysokohorskou přírodou. Od května do října se tak aktivní turisté, rodiny a milovníci
přírody mohou vydat objevovat ledovce, hory a jezera ve společnosti těchto pozorných a v
kramflecích si jistých zvířat. Lamy jsou společenské, mají klidnou povahu a dar zklidnit všechny, kdo
je následují.
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Tras je tady však nekonečně - region Zell am See-Kaprun nabízí 400 kilometrů turistických tras
v každé výšce - od té vedoucí na vrchol hory Kitzsteinhorn, výlety k vysokohorským nádržím,
panoramatické procházky na hoře Schmittenhöhe nebo příjemné cestičky kolem jezera Zell.
„Výlety s lamami jsou dnes populární po celém Rakousku, my jsme však byli první, kdo s nimi začal.
Naší specialitou jsou v posledních letech právěvícedenní výlety pro dospělé v horském regionu
Pinzgau, kdy nocujeme v romantických horských chatách. Zvířata nám nesou zavazadla a
určují tempo a rytmus výpravy. Trasu a stupeň obtížnosti vždy přizpůsobujeme úrovni skupiny,“
říká organizátorka Lama trekkingů v Zell am See-Kaprun Burgi Englacher s tím, že pro rodiny se
organizují každé úterý a středu stálé čtyřhodinové výlety od Kaprunu k jezeru Zell a další dvouhodinová úvodní cesta do Sigmund-Thun Gorge, která je vhodná i pro rodiny s velmi
malými dětmi.
Hledání pokladu i léčivých bylinek
Pro rodiny je ostatně toto místo zcela ideální. Ti zvídavější se mohou vydat natúru s průvodci, kteří
je naučí poznávat bylinky, a řeknou jim i spoustu zajímavého o léčivých účincích rostlin. Na GPS
túru na horu Schmittenhöhe zase můžete vyrazit za hledáním skrytého pokladu vybaveni
navigačním systémem... Obrovským zážitkem je ovšem už jen pohled na okolní slavné hory
Grossglockner, Kitzsteinhorn nebo Großvenediger. A ještě působivější jepohled na panorama z
nejvýše položené vyhlídkové plošiny v Salcbursku, která se nachází na 3203 metrů vysoké
hoře Kitzsteinhorn.
Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října obdrží hosté z více než 200 partnerských
ubytovacích zařízení kartu Zell am See-Kaprun Karte. Ta jim umožní zdarma se zúčastnit
všech atrakcí včetně výjezdů lanovkami na Kitzteinhorn i na Schmittenhöhe a plaveb
parníkem po Zellerském jezeře. Držitelé karty budou mít zároveň na plážích volný vstup na
nejrůznější aktivity.
Mohlo by se hodit:
Ledovec, hory, jezera - rakouská celoroční destinace Zell am See-Kaprun v sobě spojuje celou
rozmanitost Alp. Tento jedinečný přírodní ráj se nachází v bezprostřední blízkosti národního
parku Hohe Tauern a na své si tady přijdou sportovci, aktivní rekreanti, rodiny i lidé, kteří hledají
relaxaci, a to jak v zimě, tak i v létě. Zell am See je rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící
v nadmořské výšce 757 metrů na břehu stejnojmenného jezera, jež je ideálním místem pro
surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou vesničku Kaprun najdete na severním úpatí masívu Vysoké
Taury, jehož součástí je i lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn. Více na www.zellamseekaprun.com
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Pět nejlepších akcí v Alpách
Zveřejněno 29.4.2016 Příspěvek od: Natascha Kames Rubrika: Na cestách, V zahraničí
Country festival, kurzy jódlování, ledovcové traily i vysokohorská jóga! Pokud máte rádi unikátní
taneční festivaly, vydejte se na Line Dance Alp Festival do Zell am See-Kaprun. Jestli vás však
nadchlo běhání, můžete se (ať už jako účastník, nebo divák) vydat na jedinečný vysokohorský běh
kolem nejvyšší hory Rakouska nebo na ledovcový trail! Hledáte-li naopak klid, najdete ho v
podobě kurzů jógy pořádaných ve výšce 2 000 metrů nad mořem. A co byste řekli na lekce v
jódlování?

1.Taneční festival plný koncertů i workshopů
Skvělá hudba, workshopy s těmi nejlepšími trenéry a hlavně spousta tance a výborné zábavy – to je Line
Dance Alp Festival, který se koná od 16. do 19. června v Zell am See-Kaprun. O atmosféru Divokého
západu se kromě špičkových country kapel postarají i rakouští sportovní dřevorubci, kteří v rámci festivalu
předvedou své umění se sekerou a motorovou pilou v soutěži o titul rakouského mistra v kácení stromů.
Vrcholem divokého víkendu bude pokus o světový rekord „Line Dance on the Wall“, kdy se bude tančit na
107 metrů vysoké a 500 metrů dlouhé přehradní hrázi Mooserboden. To vše uprostřed impozantních
Vysokých Taur v nadmořské výšce 2 040 metrů.
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2. Vysokohorský běh kolem nejvyšší hory
Rakouska

Großglockner Ultra Trail, to je jedinečný závod
ve vysokohorském běhu (trailrunning) a pro
běžce jedna z největších výzev. Ti se vydají od
22. do 24. července kolem nejvyšší rakouské
hory, 3 498 metrů vysokého Großglockneru,
napříč třemi spolkovými zeměmi, sedmi
alpskými údolími a šesti malebnými obcemi.
Ultratrail je dlouhý 110 km, má převýšení 7 000
m, startuje se o půlnoci 22. července v Kaprunu
a největší událostí této akce je bezpochyby
třicetikilometrový ledovcový běh Gletscherwelt
Trail. Letos poprvé mohou vyrazit na start i týmy
dvojic jako štafeta.

3. Zdravotní vysokohorská jóga
Ozdravnou jógu v podání zkušené jogínské
trenérky si můžete nově dopřát na svazích
Schmittenhöhe nad městečkem Zell am See.
Čeká vás kombinace čerstvého horského
vzduchu, pohybu a relaxace v nadmořské výšce
2 000 metrů s výhledem na okolní třítisícovky.
Cvičit se bude 9., 16., 20. a 30. července a 3. a
10 srpna. Sportovní ráno zakončí jogínská
snídaně na horské chatě.

4. Kurzy jódlování na horách
Ano, jódlování patří k rakouskému folkloru. V poslední době je však mezi turisty oblíbené natolik, že ho
tady hudebník Thomas Reitsamer začal vyučovat. A to velice stylově – na svazích Schmittenhöhe, v
nádherných přírodních kulisách. Zájemci se scházejí každý čtvrtek v červenci a srpnu na údolní stanici
Schmittenhöhebahn, odkud stoupají do hor, aby se přitom dozvěděli víc o této krásné tradici.
5. Mistrovství světa v triatlonu
Celkem 113 kilometrů je délka trati „Ironman 70.3“, který se v Zell am See-Kaprun koná 28. srpna již
popáté. Před krásnou kulisou alpských velikánů změří účastníci své síly v plavání, v jízdě na kole a
v běhu.
arte. Ta jim umožní zúčastnit se zdarma všech
atrakcí včetně výjezdů lanovkami na Kitzteinhorn
i na Schmittenhöhe, plaveb na parníku na
Zellerském jezeře a pobytu na plážích (volný
vstup na nejrůznější aktivity). Zell am See je
rakouské městečko (10 000 obyvatel) ležící
v nadmořské výšce 757 metrů na břehu
stejnojmenného jezera, které je ideálním místem
pro surfaře, jachtaře i rybáře. Horskou
vesničkuKaprun najdete na severním úpatí
masívu Vysoké Taury, jehož součástí je i
lyžařský areál na ledovci Kitzsteinhorn.
www.zellamsee-kaprun.com

Tip, jak ušetřit: Od 15. května do 15. října
obdrží hosté více než 200 partnerských
ubytovacích zařízení kartu Zell am See-Kaprun
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10x kam s dětmi na výlet i na prázdniny
Hledáte tip na výlet, víkend nebo třeba už na dovolenou? Co byste řekli vyrazit na Lipno na
dětské olympijské hry, pobavit se i vybavit vším potřebným na Výstavě stanů, vytvořit si
něco hezkého v kreativních dílnách, vydat se za krásami Šumavy nebo s lamami na trek do
Rakouska? Redaktoři – maminky a tatínkové z portálu o cestování s
dětmiwww.malydobrodruh.cz – poradí i rodičům, kteří pro děti hledají příměstské tábory,
které je budou skutečně bavit!

4. Unikátní trek s lamami napříč Alpami
Chcete zažít v Evropě s dětmi něco skutečně exotického? Vydejte se do rakouského Zell am See-Kaprun
na Lama trekking! Ano, čtete dobře – na objevné výpravě po krásném kraji plném rozkvetlých luk pod
vrcholky Alp vám budou společníky právě tito zábavní tvorové!

K největším rodinným zážitkům patří v Zell am See-Kaprun bezpochyby objevné výpravy s lamami. Tato
ochočená zvířata z And se nechají vést i dětmi, a ty bez remcání absolvují i delší výlety krásnou
vysokohorskou přírodou. Od května do října se tak aktivní turisté, rodiny a milovníci přírody mohou vydat
objevovat ledovce, hory a jezera ve společnosti těchto pozorných a v kramflecích si jistých zvířat. Lamy
jsou společenské, mají klidnou povahu a dar zklidnit všechny, kdo je následují. Více na www.zellamseekaprun.com
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