Túra k pastevecké boudě Litzlhofalm
Chcete vidět skutečný přírodní ráj? Stačí vyjít nad
Wallackhaus a poté sestoupit do údolí po 2000 let
staré římské stezce. Budete si připadat jako v pohádce, obklopení horskými vodopády a říčkami. Na konci
cesty vás přivítají v boudě Litzlhofalm, kde můžete
ochutnat domácí sýry, mléko, špek, nakládanou zeleninu a spoustu dalších dobrot.
•

Cesta k boudě je dlouhá asi 7 kilometrů, můžete si
ji zkrátit autem, když zaparkujete u tunelu Hochtor
nebo Mittertötl. Odkaz na trasu najdete zde.

Túra do Heiligenblutu
Cestou z Wallackhausu uvidíte, jak se mění příroda
z výšky 2300 až k 1300 metrům nad mořem. Dole
v údolí leží horské městečko Heiligenblut s okouzlující
atmosférou. Podle legendy tudy dánský princ Briccius převážel lahvičku s Kristovou krví, ale zahynul při
sněhové bouři. Na místě jeho skonu byla postavena
kaple a lahvička uložena v kostele sv. Vincence,
který městečku dominuje.
•

Túra na horu Brennkogel
Když už jste na Wallackhausu, co takhle zdolat svoji
první třítisícovku? Hora Brennkogel měří úctyhodných
3018 metrů, ale nemusíte mít strach. V létě je výstup
bezpečný a navíc to není moc daleko, takže budete
stoupat jen 737 metrů. Odměnou vám bude fantastický výhled na alpskou krajinu, a kdo ví – třeba si poté
troufnete i na nejvyšší horu Rakouska, Grossglockner.
•

Cesta na Brennkogel má něco přes 5 kilometrů
a jelikož Wallackhaus už leží ve 2300 metrech,
máte tři čtvrtiny výstupu za sebou.
Odkaz na trasu najdete zde.
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Z Wallackhausu je to do Heiligenblutu necelých
6 kilometrů, vyjít si můžete ještě 5 kilometrů
k Bricciusově kapli. Odkaz na trasu najdete zde.

Túra k ledovcovým jezerům
Tahle túra se hodí pro celou rodinu, jen si včas
přivstaňte, protože už od rána se to tu hemží turisty.
Ledovcová jezera a horské vodopády se nachází na
okruhu stezky Kaiser Franz Josef Höhe. Pro delší túru
můžete na tuto stezku navázat po návštěvě Bricciovy
kaple. Při sestupu uvidíte jako první Sandersee
a odtud postupně čím dál krásnější přírodou dorazíte k jezeru Margaritzenstausee.
•

Okruh má délku necelých 8 kilometrů
a cestou narazíte na spoustu dobře ukrytých vodních elektráren, produkující čistou energii.
Odkaz na trasu najdete zde.

Túra na nejvyšší horu Rakouska Grossglockner
Toto je túra pro ostřílené profesionály. Autem zajedete
z Wallackhausu ke Glocknerhausu a odtud se vydáte
na téměř dvanáctikilometrovou cestu na vrchol Glossglockneru. Výšlap je opravdu náročný, připravte se
na převýšení přes dva kilometry a předem o výpravě
rozhodně informujte někoho blízkého nebo manažera
hotelu. Můžete si půjčit lavinový vyhledávač – jen pro
jistotu.
•

Rozhodně se nepřeceňujte a připravte se na
12 kilometrů tam a 12 kilometrů zpátky, což je túra
na celý den. Odkaz na trasu najdete zde.

Co když vás túry netáhnou
Při návštěvě Wallackhausu na více než tři dny od nás dostanete Kärnten Card zdarma. Můžete zkusit rýžování zlata, výlet lanovkou z Heiligenblutu na Schareck, navštívit mýtnou věž ze 13. století ve Winklernu a blízký
vodopád Jungfernsprung a je toho mnohem víc! Stačí navštívit tento odkaz a vybrat si z dalších více než
100 aktivit. Navíc můžete kdykoliv vyrazit na procházku po horských pastvinách, užít si výhled na hory a užít
si neopakovatelnou atmosféru rakouských Alp.
A nezapomeňte večer vzít svého blízkého za ruku a podívat se na hvězdy, které nad Wallackhausem září jen
pro vás.
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