
MUZEUM LESA ST. OSWALD

Muzeum lesní historie, které bylo otevřeno v roce 1986, nabízí přehled o historii Bavorského lesa a Českého lesa. Výstavy na témata „Lesní práce 

od přelomu století po zavedení motorové pily“ a „Lesní sklo“ dokumentují dvě nejvýznamnější profese v tomto regionu. Skláři se zde prezentují 

nejen ve všech svých variantách již od počátků sklárny v 15./16. století, ale nechybí ani ukázky sklářské výroby v rekonstruované staré německé 

sklářské peci. Aktivity muzea završuje dia-zvuková prezentace, filmové prezentace i dočasné výstavy.

Více na: www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/besucher/einrichtungen/waldgeschichtliches_museum/index.htm

BOBOVÁ DRÁHA GRAFENAU
V těsném sousedství Národního parku Bavorský les, jen několik kilometrů od nejdelší Stezky v korunách stromů na světě, vás očekává letní bobová dráha. 

Toto točité monstrum tvoří 4 senzační okruhy s výškovým rozdílem 100 m.
Po zatáčce za nástupní stanicí to jde rovnou z kopce do dvojitého skoku a do ostré zatáčky. Po klidnějším lesním úseku začíná ta pravá legrace na bobech ve 

čtyřech nových, bombastických okruzích s maximální rychlostí do  40 km/h.

Více na:  www.sommerrodelbahn-grafenau.de

GROSER PHAHL U VIECHTACHU
Působí zvláště jako bizarní bílý křemenný kámen na zemském povrchu. Přírodní rezervace  kolem Großer Pfahl, oceněná jako bavorský geotop č. 1, nabízí 

jedinečnou flóru a faunu. Zážitek z pěší turistiky po tematických turistických stezkách s informačními tabulemi. Legendární přírodní památku lze nejlépe 

prozkoumat na dvou pohodlných tematických turistických stezkách:

- Dobrodružná stezka kultivovanou krajinou: Vzdálenost: 2 km / 10 informačních tabulí / umístění: Velký sloupek

- Naučná dobrodružná stezka Großer Pfahl: Vzdálenost: 2,6 km / 13 informačních tabulí / lokalita: B85 (parkoviště Großer Pfahl)

MUZEUM SKLA VE FRAENAU
Muzeum skla v obci Frauenau, vybudované v roce 2005 - státní muzeum k historii kultury skla vezme návštěvníka s sebou na cestu po historii kultury skla od 

jejího počátku v Mezopotamii až do dneška.

V muzeu skla ve Frauenau se rovněž nachází Turistické informační centrum ve Fraenau.

Více na: www.arberland-bayerischer-wald.de/muzeum-skla-ve-frauenau/1637/5416/4689

LANOVÉ CENTRUM ST. ENGLMAR
Horolezecký les Sankt Englmar - nacházející se přímo v lese, v okrese Predigtstuhl - je dokonalou zábavou pro celou rodinu. Ať už mladí nebo staří, velcí 

nebo malí - lezecký les nabízí širokou škálu pro každý "požadavek na lezení a šplhání". Lezecký les Sankt Englmar vám nabízí 8 zábavných tratí o celkové 

délce cca 1,2 km a 65 různých prvků. V závislosti na trati se výška stoupání pohybuje mezi 1 a 11 metry. Od 4 let máme speciální kurz pro malé děti.

Am Predigtstuhl 8
94379 Sankt Englmar
Web: http://www.kletterwald-englmar.de
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ZÁBAVNÍ PARK ST. ENGLMAR
Tobogánový a rekreační ráj Sankt Englmar nabízí spoustu atrakcí jako například: nejdelší horskou dráhu v Bavorsku s délkou 755 metrů, bungee trampolína, 

nafukovací čluny, bobří svět,  lezecké hřiště, vodní hřiště, trpasličí stavební dvůr , hrací stodola, dětská zoo a mnoho dalšího. 

Více na: https://sommerrodeln.de/


