
KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTAŃ
I INFORMACJE DO GODZIN  
OTWARCIA LUB WYDARZEŃ:

Karwendelbahn AG
Alpenkorpsstraße 1
D-82481 Mittenwald
Telefon +49 (0) 8823 93 76 76-0
talkasse@karwendelbahn.de

www.karwendelbahn.de

Druga pod względem 
wysokości kolejka linowa  
w Niemczech! 2244 m

FANTASTYCZNY  
WIDOK
DLA WSPINACZY, 
WĘDROWNIKÓW 
I RODZINNYCH WZCIECZEK

WĘDRÓWKI I WSPINACZKA
Stacja górska kolejki linowej Karwendel to idealny punkt

wyjścia dla tras dookoła pasma Karwendel w Północnych

Alpach. Oprócz wygodnych szlaków turystycznych dla całych rodzin 

są tu także wymagające żelazne percie dla miłośników adrenali-

ny. Tuż przy stacji górskiej, wokół Karwendelgrube, biegnie trasa 

Passamani. Ta droga widokowa świetnie nadaje się do tego, żeby w 

bardzo krótkim czasie nasycić wzrok zapierającymi dech w piersiach 

widokami masywu Karwendel. Mogą nią wędrować całe rodziny. 

Główną atrakcją jest możliwość uczestniczenia we wtorki w około 

godzinnym, bezpłatnym przejściu drogą widokową z przewod-

nikiem. Zbiórka jest w każdy wtorek o godz. 10:45 na tarasie przy 

górskiej jadłodajni. Kursy wspinaczkowe, wędrówki z przewodni-

kiem, w czasie których prezentowana jest fl ora alpejska, wieczory 

w chacie górskiej oraz inne atrakcje znajdziesz na naszej stronie 

internetowej. 

Uwaga: nie zapomnij zabrać ze sobą wytrzymałego obuwia!
Więcej informacji 

 www.karwendelbahn.de
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Mittenwalder
via ferrata

Wspinaczka
Karwendel

SZLAKI WOKÓŁ STACJI GÓRSKIEJ:
MITTENWALDER KLETTERSTEIG (A) 
7 –9 godz. |  trudny

HEINRICH-NÖE-STEIG (B)
5-7 godz. |  trudny

KARWENDELSTEIG (C)
3-4 godz. |  średnio trudny

DAMMKARSTEIG W KIERUNKU DOLINY (D) 
4-5 godz. |  średni – prosty 
bez zestawu wspinaczkowego

DROGA WIDOKOWA PASSAMANI (H) 
ca. 1 godz. |  prosty

Informacje na temat szlaków oraz mapy są dostępne w 
kasie dolnej stacji kolejki Karwendel.

STOPNIE TRUDNOŚCI NA 
SZLAKACH GÓRSKICH

Proste szlaki górskie są przeważnie wąskie, mogą
być strome, bez przejść grożących upadkiem.

Średnio trudne szlaki górskie są przeważnie wąskie,
często strome, z przejściami grożącymi upadkiem.
Ponadto mogą występować krótkie zabezpieczone
przejścia. (z zestawem wspinaczkowym)

Trudne szlaki górskie są wąskie, często strome i 
grożą upadkiem. Ponadto często występują przejścia 
zabezpieczone i/lub proste odcinki wspinaczko-
we wymagające wykorzystania rąk. Konieczna jest 
umiejętność pokonywania niebezpiecznych szlaków 
wysokogórskich oraz brak lęku wysokości!
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SZLAKI ALPEJSKIE W KARWENDEL



TWOJE OSOBISTE PRZEZYCIA  
W KARWENDEL
Czy to rodzinna wycieczka na weekend, czy wycieczka
w góry z przyjaciółmi – Karwendel oferuje wiele
możliwości. Niezwykłym przeżyciem może być ślub,  
konferencja lub impreza urodzinowa na wysokości 2244 m.
Oprócz regularnych publicznych imprez kolejki Karwendel-
bahn AG, jak np. nasz noworoczny lub wielkanocny
brunch, zorganizujemy także Twoje osobiste święto.
Chętnie przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę
na przyjęcie, konferencję, wycieczkę grupową albo nawet
niezapomniane wesele na wysokości 2244 m.

WOKÓŁ STACJI GÓRSKIEJ
Wizyta w Centrum Informacji Przyrodniczej to element

każdej wycieczki w góry Karwendel. Ogromny teleskop

wznosi się spektakularnie ponad krawędź skały w kierunku

miejscowości Mittenwald. Zapierający dech w piersiach 

widok na głębokość 1300 m obejmuje szeroką dolinę 

Izary. W środku dowiesz się ciekawych rzeczy o Karwendel, 

największym połączonym rezerwacie przyrody w Alpach 

Wschodnich, jako przestrzeni życiowej zwierząt i roślin. 

Centrum Informacji Przyrodniczej »Górski świat Karwendel 

« jest otwarte w godzinach funkcjonowania kolejki linowej 

Karwendel. Wstęp jest oczywiście wolny.

RESTAURACJA NA GÓRZE
Głodny? Wysokogórskie powietrze zaostrza apetyt!  
Pracownicy górskiej jadłodajni przygotują dla Ciebie  
potrawy kuchni regionalnej. Podziwiaj wysokie góry przy
piwie pszenicznym, obiedzie i omlecie cesarskim.
Na tarasie tuż obok górskiej jadłodajni do dyspozycji  
są bezpłatne leżaki.

Menu z okazji Dnia Matki z 3 daniami
Dorośli: 45,50 € / dzieci (6-17 lat): 29,90 €
w tym bilet powrotny, bez napojów *. (Konieczna Rezerwacja!)

Dzien Ojca na Karwendlu
Prosiak i żeberka z grilla
Piwo za darmo dla wszystkich mężczyzn (od 16 lat)
Obowiązują normalne taryfy. (Konieczna Rezerwacja!)

Wycieczka wspinaczkowa na Karwendel
W każdy czwartek o godzinie 18:00  na stacji górskiej.
Cena: 49,00 € w tym bilet powrotny, zestaw obiadowy, 
sprzęt wspinaczkowy i przewodnicy górscy (stacja dolna 
odjazd o 17:30 / powrót 20:30)

Adoracja górska  (protestancka i katolicka)
Daty można znaleźć na naszej stronie internetowej pod zakładką 
Wydarzenia.

* Rezerwacje prosimy dokonywać e-mailowo: berggaststaette@karwendelbahn.de  
lub telefonicznie: +49 (0) 8823 93 76 76-67. Wszystkie informacje są bez gwarancji  
i mogą ulec zmianie. Nie łączy się z innymi ofertami.

Nasz kalendarz, wydarzenia na rok 2019 CENY ZA PRZEJAZD W SEZONIE LETNIM 2019

 GÓRA-DÓŁ W JEDNĄ STRONĘ

Dorośli 29,50 € 19,50 €
Młodzież/dzieci 19,50 € 13,50 €

1 bilet powrotny

Główne danie do wyboru 
i deserowa specjalność domu

+

W kazda pierwsza niedziele miesiaca

Oferta nie obowiązuje od 01.07.-15.09.2019

PRZEJAZD W SEZONIE LETNIM 2019
Od 4 maj do 19 czerwiec:  od godz. 9:00 do 16:30
Od 20 czerwiec do 10 wrzesień od godz. 8:30 do 18:00 *
Od 11 wrzesień do 13 październik od godz. 8:30 do 17:15
Od 14 październik do 3 listopad od godz. 9:00 do 16:30

* przy dobrej pogodzie w czwartki do godz. 21.00 –  
 informacje na stronie internetowej

Z powodu złych warunków pogodowych lub prac konserwacyjnych kolejka

może być nieczynna także w podanych godzinach funkcjonowania.

Dla swego bezpieczeństwa prosimy przestrzegać naszych warunków transportu!

ZNIŻKA RODZINNA 
dla rodziców z dziećmi (6 do 17 lat)

2 dorosłych + 1 dziecko  66,50 € 
2 dorosłych + 2 dzieci  74,00 € 
2 dorosłych + 3 dzieci  81,50 €
2 dorosłych + 4 dzieci  89,00 €

każde następne dziecko 7,50 € lub przejazd w jedną
stronę 4,00 € (dzieci do 12. roku życia otrzymują w  
ramach przejazdu góra-dół posiłek gratis)

Od godz. 14.00 wszystkie bilety tańsze o 1,00 EUR dla  
każdej z osób, z wyjątkiem przejazdu w dół.

Od godz. 15.30 przejazd w dół  
(przejazd tylko w górę 12,50 EUR)

Kaucja za kartę magnetyczną: 3,00 € - zwrot przy zdaniu.

Psy przyjmujemy za opłatą w wysokości 4,00 €.

Trasa Passamani

Wtorki dla 
seniorów

Oferta 
   rodzinna

dla 1 osoby dorosłej + 1 dziecko 59,90 €
dla 1 osoby dorosłej + 2 dzieci 69,90 €
dla 1 osoby dorosłej  + 3 dzieci 79,90 € 
 każde następne dziecko 9,90 €

dla 2 osób dorosłych + 1 dziecko  79,90 €
dla 2 osób dorosłych + 2 dzieci 89,90 €
dla 2 osób dorosłych + 3 dzieci 99,90 € 
 każde następne dziecko   9,90 €

1 bilet powrotny  + 3 daniowe menu 

(o 10:45 na górze, tylko przy dobrej  
pogodzie! Może ulec zmianie)

Zestaw 1

Zestaw 2
1 bilet powrotny

+ 
Kawa i 1 kawałek ciasta 

W tym darmowa 
wycieczka panoramiczna

Kazdy 1-wszy i 3-ci wtorek miesiaca


