
U lanovky-

CH7563 SAMNAUN P Munschuns-Seilbahn 10SP ![N/35]:   46.951630°,  10.375060°

Samnaun:   

600 metrů od lanovky-

CH7563 SAMNAUN SP ~ Dorf Sportplatzweg 18SP ![N/ve/s/D/t/35] : 46.948881°,  10.367218°

Bezcelní zona-

2 STPL (zřejmě docela drahé)-

Samnaun

Přes Mnichov-

GaPa-

Landeck-

Rokycany - Samnaun: 520 km, 6 hodin

Možná by se dalo stát též v rakouském Ischgl:   47.010404°,  10.287157°
3 D mapa se sjezdovkama: http://www.ischgl.com/en/interactive-
town-map-3d

EDEKA Vohenstraus +49° 37' 4.08", +12° 20' 55.03"

Silvretta Arena - Samnaun
28. ledna 2013
11:28
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Lyžařská oblast Silvretta Arena spojuje Paznautal v Rakousku se švýcarským Samnaun. V rakouské části se lyžuje na převážně 
severozápadních svazích Palinkopfu (2864 m), Grespitzu (2872 m) a Idjochu (2760 m). 

Zejména tratě v oblasti Palinkopfu patří mezi náročnější. Vychutnat si můžete například 12 km dlouhý sjezd do Ischglu. 

Sjezdovky ve Švýcarsku vedou na jih/jihovýchod a jsou mírnější (s vyjímkou sektoru Alp Trida). 

Raritou zaručující dostatek sněhu je velká nadmořská výška - 90 % tratí se nachází ve výškách nad 2000 m Kromě lyžování na 
sjezdovkách si tak můžete často užít i freeridu v prašanu. 

Vloženo z <http://www.skinet.cz/ischgl---samnaun/informace-lyzovani-snowboard-vleky-doprava> 

Nejlevnější Švýcarsko. Lyžování a skvělé nákupy v bezcelním ráji

21. února 2013

Jedinečnou kombinaci skvělého lyžování a bezkonkurenčních nákupů nabízí malé alpské údolí schované v 

trojúhelníku mezi Švýcarskem, Rakouskem a Itálií. Dvě stě kilometrů sjezdovek doplňují desítky obchodů s naprosto 

neuvěřitelnými cenami.
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neuvěřitelnými cenami.

Dalších 9 fotografií v galerii
Samnaun: kombinace lyžování a nákupů v bezcelní zóně představuje evropský unikát.| foto: Libor Budinský,pro 
iDNES.cz

Je to malý zeměpisný paradox. Přestože údolí Samnaun je již po celá staletí součástí 
Švýcarska, jeho obyvatelé jezdí do zbytku své vlasti přes Rakousko. Díky tomuto 
malému zádrhelu tu ovšem mají všechno zboží výrazně levnější. V zapomenutém údolí, 
které je vysokými zasněženými štíty odříznuté od zbytku světa, leží vlastně jen několik 
malých vesniček a jednolyžařské středisko. Díky komorní atmosféře je pobyt v 
Samnaunu velmi přívětivý a poklidný, zvláště vesrovnánís vyhlášenými lyžařskými 
centry jako je Davos či sv. Mořic, kde je již tradičně hodně plno a sv. Mořic pak patří pro 
Čechy k nejnákladnějším švýcarským střediskům.

Zrození bezcelní zóny
Ale pojďme k tomu, co Samnaun proslavilo široko daleko. Vzimním střediskutotiž 
funguje bezcelní zóna. Není to však žádné falešné lákadlo, které by si zdejší obchodníci 
vymysleli na turisty. Zrušení cla v tomto údolí má historický kontext. Místní sedláci totiž 
od podzimu do jara museli nakupovat veškeré zboží v Rakousku a když v 19. století 
zavedlo Švýcarsko clo, život v údolí se okamžitě prodražil. A tak místní požádali 
švýcarskou vládu, aby jim placení cla odpustila a protože ta nečekaně souhlasila, 
vzniklo zde jediné bezcelní území v celém Švýcarsku. Levnější zboží sloužilo desítky let 
jen místním farmářům, ovšem situace se změnila na konci minulého století.

Oproti Davosu či Sv. Mořici zde vládne klidná, téměř rodinná atmosféra.

Kolik člověk ušetří

Tip na dovolenou
Zimní dovolená ve Švýcarsku je sen každéholyžaře. Splňte si ho sdovolena.iDNES.cz i vy.

Když v Samnaunu vzniklo lyžařské středisko, vyrostly zde vedle nových hotelů také 
bezcelníobchodys nekonečnou nabídkou značkového zboží za bezkonkurenční ceny. A 
to dokonce i ve srovnání s prodejem na letištích.
Na několika příkladech vám ukážeme, o jak velké rozdíly se jedná. Tak například litrová 
láhev vyhlášené skotské dvanáctileté single malt whisky Balvenie DoubleWood zde stojí 
37 švýcarských franků, což je zhruba 750 korun, zatímco na curyšském letišti stojí 52 
franků, tedy 1 050 korun. Nebo parfém Armani black code v 50mililitrovém balení stojí v 
Samnaunu 50 franků, tedy zhruba 1 000 korun, ovšem na letišti za něj zaplatíte 80 
franků, tedy 1 600 korun.
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franků, tedy 1 600 korun.

Hlavní nákupní třída v Samnaunu: tady je nejlevněji v celém Švýcarsku.

Pozor na celníky
A další ceny v porovnání s naším trhem: tak třeba litrové Campari zde stojí 260 korun a 
pravé šampaňské Pommery 550 korun. Stejné šampaňské třeba na pražském 
Smíchově nabízejí za 890 korun a Campari se u nás pohybuje v cenách kolem 420 
korun za litr.

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerii

Stejně výhodné jsou v Samnaunu inákupyšperků či hodinek. Obchodně založené 
jedince však upozorňujeme, že ze Samnaunu není možné vyvážet větší množství zboží, 
neboť nákupy jsou umožněné jen v omezeném množství pro osobní potřebu, což 
kontrolují na příjezdových silnicích do údolí švýcarští celníci. Bez problémů si můžete 
vyvézt například litr tvrdého alkoholu a dva litry vína.

Benzin z jiného světa
A výrazně levnější je v údolí také benzin: v době, kdy stál litr naturalu v Česku kolem 36 
korun, zde se prodával za neuvěřitelných 29 korun. Výhodnější tady nejsou jen samotné 
nákupy, i ubytování a permanentky patří k těm levnějším v porovnání s některými jinými 
částmi Švýcarska: tři noci v hotelu se snídaní včetně dvoudenníhoskipasuse tu dají 
pořídit v tom nejlevnějším hotelu již v ceně kolem 3 800 korun za osobu, šestidenní 
permanentka pak vyjde na 266 CHF (5 300 korun), leden a duben 240 CHF (4 800 Kč). 
(Je pravda, že na některých místech Švýcarska si zalyžujete i levněji, např. v 
nedalekém Scuolu, ale to je opravdu malá, komorní oblast).

Může se hodit
Tip pro milovníky luxusu a wellness: Pokud hledáte zajímavé ubytování s relaxací, vyzkoušejte 
"lázeňský" hotel ChasaMontana, který nabízí kromě krásného bazénu designový wellness areál se 
saunami a vířivkami, jedna je např. ukrytá v podzemí v umělé jeskyni (www.hotelchasamontana.ch).

•

V restauraci La Grottamůžete vyzkoušet typickou švýcarskou specialitu raclette. Velmi oblíbenou 
restaurací je starobylý podnik Schmuggleralm, kam se chodí nejen na svařené víno po lyžování, ale 
také na velmi chutné večeře.

•

Vzdálenost od Prahy autem je sedm hodin jízdy.•
Nejde přitom o žádné malé středisko. Lyžařský areál v Samnaunu je celkem rozsáhlý, 
neboť zdejšísjezdovkyjsou propojené se sousedním rakouským střediskem Ischgl, díky 
čemuž lyžařům slouží přes 238 kilometrů tratí, rozložených ve výšce od 2 900 do 1 800 
metrů. A samozřejmě vše za jednu permanentku.

Lyžování při úplňku
Chloubou lyžařského areálu Silvretta Skiarena je netradiční dvoupatrová lanovka, které 
se říká s odkazem na slavné londýnské autobusy doubledecker. Celé středisko je navíc 
budováno jako sportovní, proto tady najdete jen málo lehkých sjezdovek a téměř sem 
nejezdí rodiny s dětmi, což ocení především milovníci pořádného sportovního lyžování.
Ostatně nejdelší sjezdovka měří úctyhodných jedenáct kilometrů a jednou měsíčně, při 
úplňku, se zde pořádá unikátní noční "full moon" lyžování, které začíná v sedm večer a 
nabízí nečekaně intenzivní adrenalinový zážitek. Netradiční zážitek vámhoryi samotné 
lyžování představí v úplně jiném světle. Za večerní lyžování zaplatí dospělí 400 a děti 
200 korun.
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Zdroj:http://cestovani.idnes.cz/svycarsko-samnaun-0ng-/kolem-sveta.aspx?c=A130220_112643_kolem-sveta_tom

Vloženo z <http://cestovani.idnes.cz/svycarsko-samnaun-0ng-/kolem-sveta.aspx?c=A130220_112643_kolem-sveta_tom> 

Zajímavosti při cestě domů:

Nenáročná turistická vycházka soutěskou PARNATSCHKLAMM. Dále prohlídka kláštera ETTAL -
rozlehlý klášter ze 14. stol. v údolí řeky Ammer na prastaré cestě přes Brennerský průsmyk. Návštěva 
zámku LINDERHOF, barokního zámku s umělou jeskyní a jezírkem. V zámeckém parku jsou umělé 
vodopády a 32 m vysoký vodotrysk...

Soutěska Partnachklamm:  47.470998°,  11.117815°

- Mělo by jít přespat
- Cca 2 km procházka
- Soutěska Partnachklamm je jedna z nejkrásnějších přírodních památek v Bavorsku

Parkování případně u Olimpijského stadionu:  47.482317°,  11.118052° (k soutěsce cca 1 km)

Soutěska Partnachklamm je přibližně 700 m dlouhá a její skalní stěny jsou vysoké až 80 m. Protéká jí potok Partnach. Soutěska byla zpřístupněna již na 
konci 19. století. Později tu byly postupně vyraženy tunely a vytvořeny nové úseky stezky. V roce 1914 byl skrz soutěsku vybudován most, který vede 
ve výše 68 m nad řekou. Celková délka tunelů v soutěsce Partnachklamm je 247 m. Tato krásná přírodní památka je v dnešní době přístupná po celý 
rok. V zimě si tu totiž můžete prohlédnout bizarní ledové útvary. Partnachklamm ročně navštíví více než 200 000 lidí.
Soutěska Partnachklamm je otevřena v letních měsících denně od 8 do 18 hodin. V zimním období je otevřena denně od 9 do 17 hodin. Vstupné stojí 3 
EURa pro dospělé a 1,50 EUR pro děti a mládež. Pokud se sem vydáte, nezapomeňte na pevnou obuv a teplé oblečení.
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- Krásné malované bavorské domky
- Krátká procházka městečkem

Oberammergau:  47.595493°,  11.063824°
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Ettal:   47.569350°,  11.091878°

Myšlenka postavit Linderhof se zrodila v hlavě Ludvíka II. při návštěvě Mezinárodní výstavy v Paříži roku 1867. Napoleon III. umožnil Ludvíkovi prohlídku 

Compiegne, Louvru, Tuileries a Versailles. Versailleský palác na citlivého Ludvíka zapůsobil tak silně, že si po návratu do Bavorska umínil postavit si repliku paláce 

krále Slunce, jako výraz absolutistické monarchie.

Výstavba zámku Linderhof v krásné horské krajině začala v roce 1870 pod vedením Georga Dollmanna a dokončena byla v roce 1878 jako památník absolutní 

monarchie francouzských králů. Zámek byl postaven v rokokovém stylu podle vzoru Bourbonských králů. Linderhof je jedinou stavbou, kterou Ludvík II. dokončil a 

také byl jeho nejoblíbenější rezidencí až do jeho tragické smrti v roce 1886.

Vstupní hala je obklopena červenými mramorovými pilastry a stojí zde jezdecká socha Ludvíka XIV. Je kopií sochy Francoise Girardona na Place Vendome. Západní 

gobelínový pokoj je monumentální soukromou místností. Pokoj je bohatě malířsky vyzdoben a jsou zde staré hudební nástroje, piano a harmonium z 19. století. 

Porcelánový páv je z dílny v Sevres a druhý takový stojí ve východním gobelínovém pokoji. Páv byl královým oblíbeným zvířetem. Audienční sál byl navržen v roce 

1870. Je zde bohatě zdobený psací stůl a dva krby z Bardiglijského mramoru, nad kterými stojí jezdecké sošky Ludvíka XV. a Ludvíka XVI. Na stole leží psací 

souprava a bronzové hodiny. Dva zelené malachitové stolky byly darem Ludvíku II. od carevny Alexandry z Ruska. Ložnice je centrálním pokojem zámku a je také 

největším pokojem v zámku. Jsou zde modré královské motivy, lustr se 108 svícemi. Mramorové skulptury, štukové dveře a stropní malby představují scény z 

antické mytologie. Růžový pokoj sousedí s ložnicí. Původně sloužil jako šatna. Výzdoba je rokoková v pastelových barvách a představuje život francouzského dvora 

v 18. století a je zde také portrét milenky Ludvíka XV., Madame du Barry. Jídelna je oválná, vyzdobená v červené barvě. Na jídelním stole uprostřed místnosti stojí 

míšeňské porcelánové květiny. Stůl je samoobslužný, spustitelný dolů do kuchyně. Lustr je opět z míšeňského porcelánu. Východní gobelínový pokoj je vyzdoben 

motivy z řecké mytologie. Zrcadlový sál je nejbohatěji vyzdobeným pokojem v Linderhofu.

Park se rozkládá na ploše 198 akrů. Jsou zde severní svahy s vodopádem a s fontánou s Neptunem, jižní terasový kopec s klasickým kruhovým chrámem na vrcholu 

s mramorovou sochou Venuše. Maurský kiosek je exotickou stavbou, protože Ludvík II. se zajímal o orientální umění a orientální věci. Venušina jeskyně byla 

vytvořena v letech 1876 - 1877. Tato cementová konstrukce spočívající na železných nosnících je několik desítek metrů dlouhá a 15 metrů vysoká. Umělý vodopád 

spadal do jezírka, jehož hladinu čeřil pod vodou stroj. Za jezírkem je jeviště orámované krápníky; jeho pozadí tvořila malovaná scéna z prvního jednání Lohengrina. 

Ludvík II. zde poslouchal Wagnerovy opery, jezdil na loďce po jezírku a krmil labutě. Bylo zde podvodní osvětlení a barevné světelné efekty.

Linderhof:  47.569494°,  10.957418°
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• Zámek, zahrady, barokní stavby
• Na souřadnicích by mohlo jít přespat

Kloster, Benediktbeuern:  47.708894°,  11.399821°

Benediktbeuern is a municipality in the district of Bad Tölz-Wolfratshausen in Bavaria, Germany. The distance between Bichl and Benediktbeuern is only 2 

kilometers, or 1.25 miles. The village has about 3,500 residents as of 2004.

Benediktbeuern has a famous monastery, formerly belonging to the Benedictine Order, called Benediktbeuern Abbey, which was founded in about 739. Its 

name is well known because of the Carmina Burana manuscript found there in 1803 and subsequently set to music by Carl Orff. Since 1930 the Salesians of 

Don Bosco live in this monastery.

Johann Wolfgang von Goethe visited Benediktbeuern during his third journey to Italy in 1786.

Benediktbeuern has kept the structure of a traditional village near the Alps. It is possible to visit many places of interest from there in day-trips, and 

therefore it is a tourist resort. Many people commute to Penzberg, Wolfratshausen/Geretsriedand Munich.

Nebo dojet pod lanovku v GaPa, ráno vyjet na Zugspitze a potom na lyžích k autu

   Alpy - lyže - stránka 8    

http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_T%C3%B6lz-Wolfratshausen
http://en.wikipedia.org/wiki/Bavaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Bichl
http://en.wikipedia.org/wiki/Benedictine_Order
http://en.wikipedia.org/wiki/Benediktbeuern_Abbey
http://en.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff
http://en.wikipedia.org/wiki/Salesians_of_Don_Bosco
http://en.wikipedia.org/wiki/Salesians_of_Don_Bosco
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Alps
http://en.wikipedia.org/wiki/Penzberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfratshausen
http://en.wikipedia.org/wiki/Geretsried
http://en.wikipedia.org/wiki/Munich


   Alpy - lyže - stránka 9    


