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Do Pertisau prichádzajú aj golfoví nadšenci zahrať si na ihrisku, 
ktoré získalo nedávno ocenenie najlepšie golfové ihrisko v Ra-
kúsku. Golfové ihrisko v nadmorskej výške tisíc metrov je veľmi 
citlivo zakomponované do prostredia vysokých hôr a hustého 
lesa. Hráči nadobudnú čoskoro počas hry pocit, že takéto ihris-
ko tu musí byť už odjakživa. Poplatok za hru je 65 eur. V tesnej 
blízkosti prvej a osemnástej jamky si možno vybrať ubytovanie 
aj v hoteloch, ktoré majú vlastné cvičné jamky a jamkoviská. 
Hrací čas treba rezervovať vopred, pretože ihrisko je veľmi 
obľúbené medzi nemeckými turistami, ktorí tvoria väčšinu 
návštevníkov. Po úspešnej hre odporúčame ochutnať tirolské 
špeciality v reštaurácii v klubovom dome. Okrem golfu a výletu 
loďou po jazere možno navštíviť aj neďaleké bane, prípadne 
využiť lanovku na horskú túru. Túry sa organizujú na každý deň 
v týždni, len sa treba vopred prihlásiť od 2. mája do 28. októbra. 
Účasť na túrach je zdarma. Zaujala nás aj informácia o 24-ho-
dinovej túre, ktorá sa konala 25. a 26. júna okolo Sonnjochu. Za 
približne 18 hodín turisti prejdú asi 56 km. V regióne je viac ako 
450 km značených turistických chodníkov.
Svojmu koníčku sa môžu venovať aj cyklisti na viac ako 180 
km a horskí cyklisti na 250 km prehľadne značených tratí, cez 

Achensee je najväčšie jazero ľadovcového pôvodu v spolkovej 
krajine Tirolsko. Je dlhé 9 km a široké 1,3 km. Kvalita vody sa 
blíži ku kvalite pitnej vody a obdivovať možno vynikajúcu vi-
diteľnosť do viac ako desať metrov. Jazero dosahuje úctyhod-
nú hĺbku 133 metrov, v lete však maximálna teplota stúpne 
len do 20 stupňov. Pre stály vietor túto destináciu vyhľadáva-
jú surfisti. Z hlavného prístavu v Pertisau premávajú po jazere 
veľké výletné lode a na každej zastávke možno vystúpiť na 
breh a neskôr pokračovať ďalším spojom. 
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Radosť zo života 
pri jazere Achensee v Tirolsku

Na vlnách jazera Achensee
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Achensee vedie aj diaľková cyklistická cestička z Bavorska do Rakúska do 
údolia rieky Inn. Pre bežcov a nordic walking je určených 183 km znače-
ných tratí a na horolezcov tu čaká približne 250 ciest.

U Furtnerovcov v Pertisau
V Pertisau sa možno ubytovať od najjednoduchšieho ubytovania v prázd-
ninových bytoch až po 4* a 5* hotely s rozsiahlymi zariadeniami wellness. 
My sme bývali v rodinnom hoteli Furtnerovcov, ktorý vedú v duchu hesla 
radosť zo života. Hotel poskytuje výborný výhľad na blízku prvú a osem-
nástu jamku golfového ihriska Achensee a ako aj ďalšie zariadenia v Per-

Otázka pre pozorných čitateľov: Akú hĺbku dosahuje jazero Achensee? 
Správnu odpoveď pošlite do mesiaca od vydania tohto čísla časopisu na 

e-mailovú adresu: furtners@achensee.at. Na výhercu čaká ubytovanie 
v rodinnom hoteli Furtnerovcov na dve noci pre dve osoby a hra  

na golfovom ihrisku Achensee.

tisau má svoje vlastné cvičné jamkovisko. 
Počas nášho pobytu majiteľ hotela osobne 
griloval tirolské špeciality pre návštevníkov. 
V hoteli sme zažili aj príjemné prekvapenie. 
Vynikajúce tirolské špeciality pripravujú 
aj dvaja kuchári z východného Slovenska. 
O prístupe majiteľa hotela k zamestnancom 
veľa prezradí skutočnosť, že obaja tu pracujú 
viac ako dvadsať rokov a sú veľmi spokojní. 
V bližšom okolí odporúčam navštíviť baňu 
na striebro v meste Schwaz, kde sa začalo 
ťažiť už v roku 1409 a baňa sa stala baníckym 
európskym centrom, ako aj krištáľový svet 
Swarovski vo Waltens, ktorý navrhol André 
Heller. V 14 podzemných komorách zažijete 
nezvyčajné a zaujímavé v spojení so silou 
krištáľu. Návšteva krištáľového sveta patrí 
k najnavštevovanejším turistickým zaují-
mavostiam Rakúska. Ak sa rozhodnete pre 
Achensee v zimnej sezóne, okrem zjazdového 
lyžovania si môžete vybrať zo širokej ponuky 
upravovaných cestičiek určených pre bežcov 
na lyžiach.

Dovolenku v rakúskej spolkovej krajine 
Tirolsko na brehu jazera Achensee v lete 
aj v zime možno len odporučiť. Cesta z Bra-
tislavy autom trvá menej ako päť hodín. 
Bohatá ponuka aktivít na voľný čas uspokojí 
aj tých najnáročnejších návštevníkov.

www.golfclub-achensee.at, 
www.wandern.achensee.info

Osemnástka golfového ihriska Achensee

Športhotel Furtner v Pertisau pri Achensee
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