
Informace k pobytu – Apartmán Irdning 111 

Milí cestovatelé, 
 
blíží se čas vašeho pobytu v apartmánu Krásné Alpy v Irdningu - Finkenhofu.  
Apartmán č. 111 v 1. patře domu na náměstí Hauptplatz 16. 
Městečko Irdning se nachází v „Zeleném Srdci Rakouska“ ve Štýrsku v regionu Schladming- Dachstein 
a je oblíbenou turistickou destinací domácích obyvatel. 
 
Po vstupu do budovy – kolem bílých poštovních schránek, výtahem (prostřední klíč ze svazku vložte 
do zámku uvnitř výtahu a otočte vpravo, co to půjde, pak zmáčkněte „1“) nebo po schodech do 1. 
patra. 
Apartmán se nachází v pravé části patra u dveří na balkón, vpravo od výtahu. 
 
Jak se k nám dostanete:   
Sjeďte z dálnice A9 v Liezenu a pokračujte po silnici B320 (E651) až na křižovatku silnice B145 (vpravo 
směr Tauplitz / Salzburg) a silnice B75. Vlevo uvidíte čerpací stanice Shell a zámeček Trautenfels na 
kopci. Na světelné křižovatce odbočte vlevo a pokračujte do Irdningu. Dojeďte až na Hlavní náměstí. 
Po levé ruce budete mít kostel s vysokou věží, pojedete kolem kostela, až bude možné odbočit vlevo. 
Po odbočení uvidíte po pravé ruce žlutou budovu Finkenhof s hnědými balkóny. Naproti vchodu je 
parkoviště pro 3 vozy určené ke krátkodobému parkování. Zde ponechejte auto pro vyložení/ 
naložení zavazadel. 
Následně popojeďte silnicí mezi kostelem a budovou Finkenhof cca 30m. Na pravé straně uvidíte za 
budovou Finkenhof parkoviště. Zde ponechejte automobil/ motorku během pobytu. 
  
V apartmánu jsou pro vás připravena pohodlná lůžka, abyste si dobře odpočinuli ( 2x 
samostatné 90x200 a 1x rozkládací 90x200, resp. 170x 200). 
Polštáře, přikrývky jsou ve skříni nebo v úložném prostoru jednolůžek. Před odjezdem je opět uložte 
do úložného prostoru jednolůžek v zadním pokoji. 
S SEBOU VEZMĚTE - PROSTĚRADLA IDEÁLNĚ S GUMOU, POVLEČENÍ NA PŘIKRÝVKY A 
POLŠTÁŘE (jsou větší - 70x90 cm). 
  
Do kuchyně: 
Kuchyň je vybavena pro vaření  (hrnce, pánve, atd.) čtyř plotýnkovým elektrickým vařičem a troubou, 
talíři, hrnky, skleničkami, příbory. Je zde mikrovlnná trouba, myčka, toustovač, topinkovač. 
S SEBOU VEZMĚTE: 
PROSTŘEDKY NA MYTÍ NÁDOBÍ, HOUBIČKU, UTĚRKU, SÁČKY NA ODPAD, tablety do myčky.  
  
Do koupelny: 
V koupelně se voda ohřívá centrálním vytápěním.  
S SEBOU VEZMĚTE: 
RUČNÍKY, OSUŠKY A ŽUPANY, TOALETNÍ A HYGIENICKÉ POTŘEBY (MÝDLO, TOALETNÍ PAPÍR,  atd). 
  
ELEKTRICKÁ ENERGIE: 
Všechny spínače/jističe (NAD LEDNICÍ) jsou ZAPNUTÉ, zastrčte přívodní šňůru do zásuvky. 



             
Lednici nastavte otočným knoflíkem uvnitř dle potřeby. 
  
Odpadky prosím třiďte standardním způsobem a před opuštěním apartmánu odneste do popelnic, ty 
najdete u parkoviště. 
 
Závěrečný úklid vlastními silami 

Prosíme:  
- nenechávejte po sobě žádné čisticí prostředky ani toaletní potřeby a veškeré odpadky odneste do 
kontejnerů 
- umyjte používané nádobí, příbory, skleničky a ukliďte do skříní 
- lednici a mikrovlnku umyjte (ponechejte mírně pootevřené, stejně tak i myčku na nádobí) 
- vytřete podlahu v celém apartmánu 
- ovladač od televize vložte do šuplíku pod TV  
- podložky na boty otřete a položte zpět na své místo 
- okna uzavřete 
- apartmán před odjezdem uzamkněte  
 
Pokud byste cokoliv potřebovali, jsme na telefonu. 
V případě dotazů nebo potřeby nás kontaktujte kdykoliv. 
  
Šťastnou cestu, příjemný pobyt ☺ a hodně krásných zážitků 
  
Váš apartmán www.krasnealpy.cz a https://www.facebook.com/krasnealpy.cz 
 

Zdravotnictví: 

Lékárna: www.diekurapotheke.at/ Bad Mitterndorf 284 - otevírací doba: pondělí – pátek 08:00 - 
12:30; 15:00 - 18:00; sobota 08:00 – 12:00. Potřebujete-li pomoc mimo otevírací hodiny, +43 3623 
2364 

Lékař: Dr. Martina Rauscher - Tauplitz 297, +43 3688 21210 

Stravování: 
Na náměstí a v okolních ulicích jsou restaurace (Pizzerie- Monalisa; Gabriel; Im Dörfl – u fotbalového 
hřiště). U hlavní příjezdové silnice BILLA a SPAR (blíže k náměstí vpravo). 
 

Tipy na výlet: 
 Koupání – venkovní bazén u restaurace Im Dörfl (vedle fotbalového hřiště při příjezdu do 

Irdningu vlevo) 
 Aigen jezero Putterersee (2,7km) 
 Steirischer Bodensee (33km)  + vodopád Steirischer Bodensee Wasserfall 
 Hüttensee (34km) 



 Schladming 
 Tauplitz - venkovní bazén 
 Bad Mitterndorf - venkovní bazén 
 Zámek Trautenfels – křižovatka u čerpací stanice Shell (www.museum-joanneum.at/schloss-

trautenfels) 
 Sankt Martin am Grimming – stezka k vodopádu na Salze (11km) 
 Wörschach – Wörschachklamm (15km) – stezka skalní soutěskou (větší a menší okruh) 
 Spital am Phyrn – stezka Dr. Vogelgesang-Klamm - Gruenau 10, Spital am Pyhrn 4582 (31km) 
 Riesneralm – Donnersbachwald 89, 8953 Donnersbachwald (17km) 
 Planneralm – Planneralm 17, 8953 Donnersbach (18km) 
 Stift Admont – klášter Admont - Kirchplatz 1, Admont 8911 (35km) 
 Friedenskircherl – Stoderzinken, Grobming 8962 (30km) - výhledy 
 Schladming – Planai a Hochwurtzen (38km) 
 Schladming – Nickelmuseum, Rohrmoosstrasse 234, Schladming 8970 (39km) 
 Dachstein - Skywalk Dachstein, Schildlehen 79, Ramsau am Dachstein 8972 (43km) 
 Ramsau am Dachstein - Sommerrodelbahn Rittisberg Coaster – letní bobová dráha (41km) 
 Pürgg-Trautenfels, 8951 -  Křížová cesta + kostely (7km) 
 Tauplitz (náměstí) a dále 

o Tauplitzalm Alpenstrasse – z Bad Mitterndorfu na Tauplitzalm - Stezka kolem 6-ti 
jezer na Tauplitzalm (cca 14km, 5hod)- Krallersee, Großsee, Märchensee, Tauplitzsee, 
Steirersee a Schwarzensee 

o Tauplitz – vodopády = Wasserfall 
o Tauplitz – Hechlhütte – cesta směrem k vodopádům pokračovat stále vzhůru 
o Tauplitz – Kulm - Místo konání Světových pohárů a MS ve skocích a letech na lyžích 

(lze vystoupat až na horní část můstku) 
 Bad Mitterndorf - 10 min autem, centrum a počáteční místo dalších výletů 
 MTB Salza Route značená cykloturistická trase 
 Termální lázně Grimming Therme - sauny, vnitřní i venkovní vyhřívané bazény, masáže, zóna 

pro děti s tobogány 
 Bad Aussee – (21km; 28 min autem) Termální lázně 
 Salzwelten Altaussee Lichtersberg 25, Altaussee 8992 (39km)- Solný svět (aplikace do mobilu 

= výklad v čj zdarma) – Hora pokladů 
 Altaussee – jezero Altausseer See (30 min autem) koupání, chůze, kolo 

o Voda v jezeře má kvalitu pitné vody 
o Natáčela se zde, 24. filmová bondovka - SPECTRE (restaurace na druhé straně jezera). 
o Při procházce kolem jezera (cca 8km) si užijete výhledy na Loser a Dachstein. 
o Můžete se zde i vykoupat a odpočívat na plážích (travnatá nebo písčitá). 
o U jezera se dají půjčit lodičky nebo se svézt velkou lodí na elektro pohon 

 Jezera v údolí Bad Mitterndorf: Grundlsee, Ödensee, Salzastausee, Spechtensee 
 Další města /vesnice v okolí: 

o Hallstatt 
o Bad Ischl letní sídlo císařovny Sissi 
o Další tipy naleznete na www.ausseerland.salzkammergut.at . 
o Na webových stránkách je uvedena možnost koupě slevové karty Sommercloucard 


