Підйомник на гору «Рейзек» ( 3000 метрів над рівнем моря )

Замок Ландскрон

Замок Ландскрона - унікальний пам'ятник середньовічної архітектури Австрії. Замок відомий з 1028,
коли, за деякими історичними даними, він був побудований з подачі графа Оцці, який і вважається
засновником замку. З XIV століття замок отримав ім'я Ландскрона. Надалі із замком відбувалося
багато цікавих подій: наприклад, кілька разів замок піддавався ударам блискавки. Це було в 1542 р,
1585 і 1812 роках. Удари блискавки серйозно пошкодили дах замку, який досі не відновлений.
Сьогодні замок Ландскрона - місце скупчення туристів і мандрівників з різних країн. Крім
стародавнього історичного минулого і цікавих екскурсій, тут можна побачити справжніх японських
макак. Такий проект був організований в замку порівняно недавно - з 1996 р.. З тих пір в одному з
куточків замку розташувався звіринець, який можуть відвідати всі бажаючі.

«Країна Макак»

Озеро Оссиахер-Зее

Оссиахер- Зее - третє за величиною купальне озеро
Каринтії (11 км в довжину і 1,6 км в ширину), знаходиться
в самому її серці, де гори і незаймана природа озера
злились воєдино. Вода в озері має питні якості і
нагрівається літом до 26°С. Озеро вважається одним з

найбільш рибних озер в місті і користується
великою популярністю у рибалок. Також це місце
відмінно підійде для відпочинку з дітьми, вони зможуть
чудово провести час, плескаючись у воді. На березі
водойми немає звичайних пляжів, їх замінюють
природні невеликі зелені галявини, від яких йдуть пірси
для спуску у воду. В озері водиться 22 різновиди риби, в
тому числі вугрі, щуки, судаки й коропи. Існують
відомості, що в 1946 році тут виловили сома довжиною 230 сантиметрів і вагою 65 кілограмів. Крім
риболовлі відпочиваючим пропонуються турпоходи.

.
Подорожі по озеру Оссиахер-Зее на
комфортабельному кораблі

Нижня палуба – закрита,
верхня – відкрита.
Під час подорожі можна замовляти напої.

Розваги на озері Оссиахер-Зее

Дозвіллєвий час у Треффен

Екскурсія до Венеції ( Італія )

