
Sölden, Rakousko, září 2021

Sölden je obec ležící na západě Rakouska,  v rakouské spolkové zemi Tyrolsko, v okrese Imst. Sölden leží v alpském
údolí  Ötztal, které se nachází na rozhraní Ötztalských a Stubaiských Alp. Sölden leží cca deset kilometrů od rakousko-
italských hranic a 45 km jihozápadně od Innsbrucku. Centrum Söldenu se nachází v nadmořské výšce 1368 metrů. Na
území obce se nachází i nejvyšší vrchol  Ötztalských Alp, hora Wildspitze s nadmořskou výškou 3768 metrů, jenž je
zároveň druhým nejvyšším vrcholem Rakouska. Sölden je známý především jako horské turistické centrum a jako
oblíbené lyžařské středisko s bohatým nočním životem.

Hotely, ubytování v Söldenu
Přehled hotelů, hostelů penziónů, apartmánů, kempů a ubytování v soukromí v Söldenu a okolí s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde

Doprava
Autem: Söldenem prochází  silnice  B186 (Landesstraße  B186,  Ötztalstraße)  která  začíná  u  dálnice  A12 u  Ötztal-
Bahnhof a končí v sedle Timmelsjoch na rakousko-italské hranici. Z Innsbrucku se do Söldenu dostaneme po dálnici
A12 (Autobahn A12, Inntal Autobahn) směrem na Telfs, kde na sjezdu 123 Haiming/Ötztal (cca po 52 km) sjedeme na
silnici B186, po které po 38 km dojedeme do centra Söldenu. 
Vlak: Nejbližší železniční stanicí je „Ötztal“ ve vsi Ötztal-Bahnhof, která leží na železniční trati mezi Innsbruckem a
Feldkirchem, stojí zde i vlaky InterCityExpress a EuroNight. Tato železniční stanice leží asi 33 km (silniční vzdálenost
39 km) severozápadně od centra Söldenu a do Söldenu se z  ní  dostaneme například autobusy  společnost  Ötztaler
Verkehrsgesellschaftt (za 65 minut, cena 10,50 EUR, linka 8352 Imst-Ötztal Bahnhof-Sölden-Timmelsjoch,  vyhledávač
spojení a jizdní řády najdete na https://www.oetztaler.at/ ). Vyhledávač spojení pro vlaky projíždějící stanicí najdete
na https://www.oebb.at/
Bus: Autobusovou dopravu v údolí Ötztal zajišťuje společnost Ötztaler Verkehrsgesellschaft, jízdní řády a schéma linek
najdete na  na https://www.oetztaler.at/en/linienverkehr/
Letiště: Nejbližším letištěm je letiště v  Innsbrucku.  Z Innsbruckého letiště  se do Söldenu dostaneme shuttle  busy
společnosti Ötztaler Verkehrsgesellschaft, více info na https://booking.oetztaler.at/
Doprava v Söldenu
Veřejnou autobusovou dopravu v Söldenu a v okolí zajišťuje společnost Ötztaler Verkehrsgesellschaft, jízdní řády a
schéma linek najdete na  na https://www.oetztaler.at/en/linienverkehr/.
V Söldenu a v okolí je v provozu několik kabinových lanovek, například Gaislachkoglbahn, Giggijochbahn, Schwarze
Schneidbahn,  více  na  https://www.soelden.com/summer/hiking/mountain-lifts-uphill-facilities/summer-mountain-
lifts.html

Co musíte vidět aneb zajímavosti v Söldenu
007 Elements
Muzeum Jamese Bonda v Söldenu. Multimediální instalace na vrcholu hory Gaislachkogel (3050 m n.m.), která zve na
dobrodružnou cestu do historie  proslulé filmové série.  Komplex  zabudovaný přímo do skalního masivu je  poctou
bondovce Spectre,  která se natáčela v  Söldenu. Vstupné 22 EUR. V sousední futuristické budově sídlí  exkluzivní
restaurace ice Q. https://007elements.soelden.com/
BIG3
Tři třítisícové vrcholy s vyhlídkovými plošinami – Gaislachkogl (3058 m), Tiefenbachkogl (3250) a Schwarze Schneid
(3340 m). Na všechny tři vrcholy vedou kabinové lanovky.
Ötztalská ledovcová silnice (Ötztaler Gletscherstraße)
Druhá  nejvýše  položená  zpevněná  silnice  v  Evropě,  která  spojuje  Sölden  a  lyžařské  areály  na  ledovcích
Rettenbachferner  a  Tiefenbachferner.  Ze  silnice  jsou  skvělé  výhledy.  Nejvyšší  bod  silnice  je  ve  výšce  2830  m
n.m.Silnice je sjízdná celoročně a je zpoplatněna. 
Freizeit Arena Sölden
Gemeindestraße  4,  v  centru  S-oldenu.  Relaxační  a  sportovní  centrum  s  bazény,  saunou,  fitness  centrem.
http://www.freizeit-soelden.com/
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Turistika
Sölden je výchozím místem pro turistiku v Ötztalských i Stubaiských Alpách. V okolí je více než 300 km turistických
tras, z nichž některé dosahují výšky přes tři tisíce metrů nad mořem. Mezi oblíbené túry ze Söldenu patří výstup na
Nederkogel (3163 m) se začátkem u autobusové zastávky Sahnestüberl a se zacházkou k jezeru Nedersee. Na své si v
okolí Söldenu příjdou také cyklisté.

Lyžování
Sölden patří mezi nejoblíbenějších lyžařská střediska v Rakousku. Pořádá se zde každoročně již na konci října úvodní
závod Světového poháru v obřím slalomu, a to na ledovci Rettenbach. Sölden nabízí 142 km sjezdovek a to na svazích
hor Gaislachkogl a Giggijoch a na ledovcích Rettenbachgletscher aTiefenbachgletscher.  Sölden a údolí  Ötztal  také
nabízí okolo 130 km běžkařských tratí.
Přehled skipasů najdete na https://www.soelden.com/winter/ski-area/soelden-skipass-price-list.html
Přehled  aktuálních  cen  skipasů  (ceny  na  místě  i  ceny  při  nákupu  online)  a  online  prodej  skipasů  najdete  na
https://soelden.skiperformance.com/en/Soelden/store#/en/Soelden/support/prices

Tip jak ušetřit
Ötztal Inside card a Ötztal Inside Summer Card
Karty které nabízí volné vstupy do některých atrakcí,  zdarma jízdy kabinovými lanovkami nebo slevu na veřejnou
dopravu (různé výhody podle typu karty, Summer Card má více výhod). Kartu můžete dostat pokud se ubytujete v
některém z hotelů, které jsou partnery karty a kartu nabízejí zdarma k ubytování. Nebo si kartu můžete koupit. V tom
případě je cena karty na tři dny 62 EUR, na sedm dnů 84 EUR a na deset dnů 108 EUR. Kartu koupíte online na
https://card-webshop.feratel.com/otc01/default/#category:card
Více informací o kartě Ötztal Inside Card najdete na https://www.soelden.com/oetztal-inside/inside-cards/oetztal-inside-
card.html a  o  kartě  Ötztal  Inside  Summer  Card  pak  na  https://www.soelden.com/oetztal-inside/inside-cards/oetztal-
inside-summer-card.html

Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém: 112
Policie: 133
Zdravotnická záchranná služba: 141 nebo 144
Nouzová linka Českého velvyslanectví v Rakousku : +43 676 84964 615 

Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Rakousku za nejlepší ceny
Zájezdy do Rakouska
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Mapa

Mapa centra Söldenu  Zdroj: „Mapy.cz“
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