SLUNEČNÍ ČAS | ČAS KVĚTU
Turistická nabídka u hory Elfer je bohatší o jednu zvláštnost. Kde jiná rekreační střediska zahlcují
hosty nabitými týdenními programy, tady vedou stezky časem návštěvníky v turistické oblasti
Elferlifte po stopách hledání času. Uvést se do klidu, objevit přírodní rytmy a opět poslouchat vnitřní
hodiny – putování na cestách času kombinuje aktivní rekreaci s reflexí vlastního prociťování času.
SLUNEČNÍ ČAS
Pěší stezka časem Slunce (Sonnenzeit) začíná u největších průchozích slunečních hodin v Alpách.
Nejen nádherný pohled, ale také tisíc let stará technika měření času s pomocí Slunce fascinuje
návštěvníky. Přitom si uvědomíme, jak důležitou roli pro nás Slunce má a člověk málem pocítí
uvolněný rytmus Země kolem zářícího nebeského tělesa. Poté, co opustíte sluneční hodiny,
dostanete se kolem staré kuchařské chaty Kochhütte na cestu Panoramaweg. Rozdílné zastávky
podél cesty se věnují časovým úsekům od sekundy až do roku. Turisté si v sobě nastaví nové
vědomé pociťování času a ve spojení s požitkem z krajiny kolem hory Elfer dochází k jedinečnému
zážitku.
ČAS KVĚTU
Počínaje od chaty Elferhütte vede druhá pěší stezka časem květu (Geh-Zeiten-Weg Blütenzeit)
podél panoramatické cesty až k odbočce okružní cesty kolem Elferu. Turisté zde obdivují a žasnou
nad květinami a zcela specifickým koloběhem alpské fauny. „Proč je tato květina modrá a tato zase
červená?“ „Co dělají květiny, když sněží?“ „Jak to, že chutnají plody tak sladce?“ Právě děti se takto
dotazují svého okolí, ptají se na to, co mají přímo před očima. Informace o kráse kvetení hasí
zábavným způsobem tuto žízeň po vědění a poukazují na mnohostranný význam rostlinného světa
pro zdejší zemědělství a jako cenného rekreačního prostoru.
ČAS KAMENŮ
Jako nejdelší ze tří stezek časem vede stezka kamenů (Steinzeit) až do místo Karalm ve 1.737 m.
Na této cestě projdete geologickými pásy hory Elfer. Pomalou, ale plynulou proměnu horského světa
můžete vyčíst ze skal a ta vás může informovat o věku Země. Na konci napínavé trasy čeká v místě
Karalm občerstvení a chutná svačina.
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