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Vorarlbersko

Tyrolsko

1. SKI RESORT GARGELLEN

1. SKI RESORT ALPBACHTAL

Ve velkém a moderním středisku, které leží v 1423 - 2300 m n. m., si zalyžujete
celkem na 51 kilometrech sjezdových tratí všech druhů obtížnosti (převahu mají
modré tratě s 28 kilometry). Dovolenou si zde užijí rodiny s dětmi, na které čeká
spousta zábavy, dobrého jídla a občerstvení (např. v Schirmbaru).
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GPS: 46°58‘4.50“N, 9°55‘10.31“E
www.bergbahnen-gargellen.at

2. SKI RESORT DAMÜLS
V 1360 - 2020 m n. m. je celkem fantastických 109 kilometrů sjezdovek všech stupňů obtížnosti. Užije si zde opravdu každý - od rodin s dětmi po zkušené lyžaře,
kterým nevadí prudké, náročné a rychlé svahy.
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GPS: 47°17‘11.73“N, 9°53‘16.92“E
www.seilbahnendamuels.at

3. SKI RESORT KLEINWALSERTAL - TALSKIGEBEIT
Resort, jenž je ideální pro rodiny s dětmi, nabízí přes 30 kilometrů sjezdových tratí
převážně modré obtížnosti, ale zajezdíte si zde i na červených a černých sjezdovkách. Areál naleznete v nadmořské výšce 1020 - 1480 metrů.
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GPS: 47°20‘24.62“N, 10° 9‘59.44“E
www.tallifte-kleinwalsertal.at

4. WARTH - SCHRÖCKEN
Areál ležící v 1500 - 2050 metrech nad mořem, nabízí sjezdovky modré, červené
a černé obtížnosti o celkové délce 68 kilometrů. V resortu, kde nikdy není nouze
o sníh, můžete zdokonalovat svůj lyžařský um například na nově vybudované dráze
Funslope s několika překážkami.
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GPS: 47° 6‘38.99“N, 9°44‘39.09“E
www.brandnertal.at

DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Ski resort Pfänderbahn
– Bregenz am Bodensee
Návštěvou tohoto areálu si užijete nejen
lyžování, ale také krásných výhledů do
přírody, zejména pak na jezero Constance. Areál má k dispozici pouze modré
sjezdovky o celkové délce 6 kilometrů. Ve
středisku jsou v provozu dva vleky a jedna kabinová lanovka.
www.pfaenderbahn.at

Ski resort Bödele
- Schwarzenberg
Celkem 24 kilometrů sjezdovek je připraveno pro ty, kteří se rozhodnou strávit dovolenou v této krásné oblasti. Středisko
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se pyšní skvělými instruktory, perfektními
lyžařskými podmínkami a zábavou pro
lidi všech věkových kategorií.
www.boedele.info

lometry tratí modré a červené obtížnosti.
Nabízí příjemné prostředí (vhodné pro
rodiny s dětmi) s čtyřmi restauracemi,
z nichž jedna funguje ve formě bufetu.
www.schetteregg.at

www.skilifte-raggal.com

Ski resort Schetteregg
Menší lyžařský areál s pěti vleky a jednou
sedačkovou lanovkou je vybaven 10 ki-

8
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2. SKI RESORT KALS/MATREI
Čeká vás celkem 110 kilometrů tratí všech obtížností, snowboardový park se skoky, 13 různých restaurací a 9 ski barů. Resort, který se rozprostírá v nadmořské
výšce 980 - 2621 metrů, leží u dvou idylických vesniček, podle nichž je také
pojmenován.
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GPS: 47° 0‘6.00“N, 12°38‘40.11“E
www.gg-resort.at

3. SKI RESORT ISCHGL
Obrovské lyžařské středisko, jež leží v jednom z nejvýchodnějších údolí Tyrol, má
více než 220 kilometrů tratí (47 km modrých, 152 km červených, 27 km černých)
v nadmořské výšce 1400 až 2872 metrů. V areálu nechybí ani pořádání open - air
koncertů, možnost občerstvit se v tuctu restaurací nebo projet se na snowboardu
v parcích s různými překážkami a skoky.
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GPS: 47° 0‘41.98“N, 10°17‘15.28“E
www.ischgl.com

Je jedno z dalších velkých lyžařských center, tentokrát se 170 kilometry tratí
(69 km modrých, 77 km červených a 24 km černých). Základna resortu leží v malebné a barevné tyrolské vesničce Kitzbühel v cca 800 m n. m., avšak nejvyšší
bod tohoto střediska se nachází až ve 2000 m n. m.
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GPS: 47°26‘37.44“N, 12°23‘24.97“E
www.kitzbuehel.com

5. SKI RESORT MAYRHOFEN
Mayrhofen najdete ve výšce 630 - 2500 m n. m. Z celkem 159 kilometrů sjezdových tratí je 45 km modrých, 94 km červených a 20 km černých. Na své si přijdou
také majitelé snowboardů vyznávajících freestyle v místním Burton Park Mayrhofen. Po dni plném lyžování můžete okusit vír místního nočního života.
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GPS: 47° 9‘56.98“N, 11°51‘41.61“E
www.mayrhofen.at

DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

Ski resort Skilifte Raggal
Malý areál s celkem 7 kilometry tratí
(modré a červené náročnosti) je vybaven
třemi vleky a díky své velikosti je jeho prostředí méně rušné a hlučné než u větších
lyžařských středisek.

31

GPS: 47°24‘29.31“N, 12° 2‘14.68“E
www.skijuwel.com

4. SKI RESORT KITZBÜHEL

12

GPS: 47°15‘27.18“N, 10° 5‘31.96“E
www.warth-schroecken.com

5. SKI RESORT BRANDNERTAL
Toto lyžařské středisko (890 - 2000 m n. m.) má pro návštěvníky připraveno 55
kilometrů tratí hlavně červené a modré obtížnosti. Tři kilometry jsou vyhrazeny pro
nejnáročnější lyžaře na černé sjezdovce. Romantické okolí je okrášleno krásnými
alpskými vesničkami Brand, Büserberg a Bürs. V resortu nechybí také prostor vyhrazený pro dětské radovánky.

Rozlehlé lyžařské středisko se nachází v nadmořské výšce 600 až 2100 metrů.
Lyžaři mohou projet celkem 128 kilometrů modrých (32 km), červených (78 km)
a černých (17 km) tratí a užívat si také krásných panoramatických výhledů. Mimo
to je v okolí přibližně 78 kilometrů běžeckých tras. Areál nezapomíná na rodiny
s dětmi nebo na začínající lyžaře (3 lyžařské školy).

Ski resort Alberschwende
im Bregenzerwald
Terén, na kterém toto lyžařské středisko
provozuje své tratě, je vhodný hlavně pro
mírně pokročilé a pokročilé lyžaře (5 kilometrů modrých a 13 kilometrů červených
sjezdovek). Nejvíce sněhu je v areálu od
poloviny prosince do dubna.
lift.alberschwende.info

I N F O R M A Č N Í C E S T O VAT E L S K Ý P O RTÁ L

Ski resort Fieberbrunn

Ski resort Brandlift Scharnitz

Středně velký areál je vhodný hlavně pro nenáročné a mírně pokročilé/pokročilé lyžaře
(19 km modrých, 21 km červených tratí), ale
dobře si zde zalyžují také velmi nároční milovníci lyžování (3 km černých tratí).

Jeden z nejmenších areálů je zaměřený
jednoznačně na snowtubing a zábavu pro
malé děti. Prostředí je vhodné také pro
začínající lyžaře, aby si v pohodlí malého
střediska mohli zlepšit své dovednosti.

www.bergbahnen-fieberbrunn.at

www.brandlift.at

Ski resort St Johann in Tirol
Další ze středně velkých areálů nabízí
modré, červené a také několik černých
sjezdovek. Resortu nechybí velkokapacitní parkoviště a doprava na sjezdové tratě
je zajišťována pomocí 15 vleků, 5 sedačkových lanovek a 3 kabinových lanovek.
www.st.johann.tirol.at

Ski resorst Erlebnisberg
Neunerköpﬂe

Ski resort Bergparadies
Jöchelspitze
Menší středisko je vybaveno jedním vlekem a jednou sedačkovou lanovkou. Zalyžovat si zde můžete na 3,5 km modrých
a 3,5 km červených tratí. Zdarma zde jezdí také ski bus, najdete tu i opravnu lyžařského vybavení a další služby.
www.lechtaler-bergbahnen.at

Resort nabízí sjezdovky všech obtížností
(3 km modrých, 5,5 km červených a 1 km
černých). Mezi služby tohoto střediska
patří půjčovna a servis ski vybavení, bezplatný ski bus nebo snowboardový park.
www.tannheimer-bergbahnen.at
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Salcbursko
DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

1. SKI RESORT DACHSTEIN WEST
Jeden z nejlepších salcburských ski areálů (780 - 2100 m n. m.) je vhodný pro
všechny druhy lyžařů. Zajezdíte si na 142 kilometrech sjezdových tratí modré, červené a černé obtížnosti. Připraveny jsou i tři snowboardingové parky. Pokud nemáte vlastní vybavení, v areálu je provozována půjčovna a mezi další služby patří ski
servis nebo bezplatný ski bus.
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GPS: 47°34‘59.87“N, 13°31‘57.71“E
www.dachstein.at/cz/winter

2. SKI RESORT FLACHAU
Populární lyžařský areál je vybaven nejen snowparkem, ale především 111 kilometry tratí (modré 26 km, červené 74 km, černé 11 km). Když dostanete hlad, budete
mít na výběr z 19 různých restaurací a 12 skibarů. Krom toho je zde k dispozici
bezplatný ski bus a půjčovna a servis ski vybavení. Areál leží v nadmořské výšce
927 - 1887 metrů.
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GPS: 47°23‘7.11“N, 13°27‘55.90“E
www.flachau.at

3. SKI RESORT DORFGASTEIN GROSSARLTAL
V nadmořské výšce 839 - 2033 metrů na vás čeká 77 kilometrů tratí všech druhů
obtížnosti a snowboardisté si mohou zajezdit v místním snowparku. Najíst se můžete v 7 restauracích a občerstvit se v jednom ze dvou skibarů. Areál dále nabízí
půjčovnu a servis lyžařského vybavení a bezplatný ski bus.
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GPS: 47°14‘24.40“N, 13°11‘59.18“E
www.grossarltal.info

Ski resort Schmittenhöhe
Schmittenhöhe nabízí téměř 80 kilometrů
sjezdových tratí (hlavně modré a červené
obtížnosti). Zabaví se zde také snowboardisté, pro které je připraven park se 4
skoky, 6 krabicemi a dalšími překážkami. V rámci areálu funguje bezplatný ski
bus nebo půjčovna a servis lyžařského
vybavení.

Ski resort Sankt Johann
Alpendorf

Resort zaměřený na pobyt rodin s dětmi
nabízí hlavně modré a červené sjezdovky
(celkem 40 km) a jednu trať černého stupně. Místní snowpark je vybaven několika
skoky, krabicemi a zábradlími. V provozu
je zde bezplatný ski bus, půjčovna lyžařského vybavení a servis.

www.sanktjohann.com

www.gaissauhintersee.at

www.schmitten.at

Ski resort Kitzsteinhorn
Kaprun

Ski resort Gaissau Hintersee

Na místní poměry spíše menší ski areál
s 28 kilometry sjezdovek (všechny obtížnosti) nabízí možnost také slalomového
lyžování. Pro návštěvníky, kteří vlastní
snowboard, je připraven také snowpark.
Samozřejmostí je půjčovna a servis ski
vybavení nebo ski bus zdarma.

Ski resort Wagrain

Středně velký ski resort (41 kilometrů sjezdovek všech obtížností) se pyšní možností lyžovat na ledovcích nebo 3 snowparky
(31 skoků, 15 krabic, 30 zábradlí atd.).
Mimo to zde funguje také bezplatný ski
bus a servis a půjčovna ski vybavení.

Areál, který nabízí téměř 70 kilometrů
sjezdovek od modré po černou náročnost, mimo to provozuje 2 lyžařské školy, bezplatný ski bus, půjčovnu a servis
lyžařského vybavení. Pohostinství naleznete v pěti desítkách restauračních
zařízení.

www.kitzsteinhorn.at

www.bergbahnen-wagrain.at

Ski resort Weißsee
Gletscherwelt
Více než 20 kilometrů sjezdových tratí
všech obtížností je doplněno o desítky
kilometrů běžeckých tras. Mezi doplňkové služby tohoto areálu se řadí posilovna,
vnitřní bazén, tenisová hala, bowling, bezplatný ski bus a půjčovna a servis lyžařského vybavení.
www.gletscherwelt-weissee.at

4. SKI RESORT OBERTAUERN
Areál, který leží v pro lyžování příznivé nadmořské výšce 1630 - 2313 metrů, poskytuje perfektní lyžařské podmínky na svých 100 kilometrech sjezdovek. Díky poloze
si můžete být jistí, že sněhu bude vždy dostatek. Středisko nabízí také velice dobře
vybavený snowpark s krabicemi, skoky, zábradlími atd. Jídlo a občerstvení si můžete obstarat ve 22 restauracích a 23 skibarech. Aby toho nebylo málo, funguje zde
bezplatný ski bus a půjčovna a servis ski vybavení.

5. SKI RESORT SAALBACH HINTERGLEMM
LEOGANG
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GPS: 47°14‘48.05“N, 13°33‘41.79“E
www.obertauern.com

Korutany
1. SKI RESORT NASSFELD HERMAGOR

Skvělých 200 kilometrů sjezdových tratí na vás čeká v tomto velkém středisku
(1003 - 2096 m n. m.), kde jsou přichystány i dva snowparky s množstvím překážek.
Lyžování zpříjemní přes osmdesát různých restauračních zařízení. V resortu jezdí
bezplatný ski bus a fungují tu lyžařské půjčovny a servisy.

21
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GPS: 47°23‘20.42“N, 12°38‘28.06“E
www.saalbach.com

Tento areál (610 - 2020 m n. m.) nabízí se svými 110 kilometry sjezdovek (modré,
červené a černé náročnosti) údajně nejlepší lyžování v Korutanech. Místní snowpark je zaplněn mimo jiné 2 skoky a 8 zábradlími. Středisko poskytuje bezplatný
ski bus a je možné využít také služeb půjčovny a servisu ski vybavení nebo dvou
tuctů restauračních zařízení.
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GPS: 46°33‘48.95“N, 13°16‘27.61“E
www.nassfeld.at/de/winter/

2. SKIGEBIET BAD KLEINKIRCHHEIM - ST. OSWALD
Resort najdete ve výšce 1100 - 2055 m n. m. Hlavním lákadlem je 103 kilometrů
sjezdovek (18 km modrých, 77 km červených a 8 km černých) a snowpark. Navíc
si můžete například zabruslit na místním kluzišti, užít si na tobogánu nebo zajít
na bowling. Nedílnou součástí služeb je také ski bus zdarma, půjčovna a servis
lyžařského vybavení, tři lyžařské školy a jeden dětský park..
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GPS: 46°48‘42.92“N, 13°46‘37.29“E
www.vondenpistenindiethermen.com

3. SKI RESORT MÖLLTALER GLETSCHER
Je jedním z nejvýše položených lyžařských středisek v Rakousku (2200 - 3122 m
n. m.). Celkem má k dispozici 71 kilometrů sjezdovek všech druhů náročnosti,
snowpark, 2 lyžařské školy, jeden dětský park nebo možnost lyžování na ledovci.
Dopravu po areálu zajišťuje bezplatný ski bus a můžete si zde vypůjčit nebo opravit
lyžařské vybavení.

60

infoglobe.eu

I N F O R M A Č N Í C E S T O VAT E L S K Ý P O RTÁ L

P R Ů V O D C E LY Ž A Ř S K Ý M I S T Ř E D I S K Y 2 0 1 3

2

5

1

GPS: 46°58‘50.10“N, 13° 3‘5.10“E
www.gletscher.co.at

infoglobe.eu
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Korutany
4. SKI RESORT GERLITZEN
Středisko se nachází v geografickém středu Korutan v 1000 - 1911 m n. m. Nabízí
60 kilometrů sjezdovek všech náročností. Snowboardisté si mohou zajezdit v místním snowparku, rodiny mohou dát své děti do dětského parku a lyžaři, kteří chtějí
zdokonalit své dovednosti mají příležitost tomu tak udělat v jedné ze tří škol. V provozu je bezplatný ski bus, půjčovna lyžařského vybavení a ski servis.
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GPS: 46°39‘32.37“N, 13°54‘3.85“E
www.gerlitzen.com

5. SKI RESORT TOPSCHIREGION KATSCHBERG
Areál leží na hranicích Korutan se Salcburkem v nadmořské výšce 1064 - 2220
metrů. K dispozici je celkem 70 kilometrů sjezdovek (10 km modrých, 50 km červených a 10 km černých), snowpark, dvě lyžařské školy, více než tucet restauračních
zařízení nebo bezplatný ski bus. V provozu je zde i půjčovna a servis lyžařského
vybavení.

8

6

2

GPS: 47° 3‘38.74“N, 13°36‘20.64“E
www.katschberg.at/de/

DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Ski resort Goldeck
Areál se sjezdovkami všech obtížností
a dobře vybaveným snowparkem leží
v poklidné lokaci poblíž malého města
Spittal. Najdete zde také dětský park a lyžařskou školu. Resort provozuje bezplatný ski bus, dále pak půjčovnu lyžařského
vybavení a ski servis.
www.sportberg-goldeck.at

Ski resort Hochrindl Sirnitz
Deutsch Griffen
Středisko je vybaveno 20 kilometry sjezdovek všech obtížností, snowparkem, půjčovnou lyžařského vybavení, servisem,
kluzištěm nebo tobogánem. K dalším
službám patří krytá tenisová hala, krytý
bazén, bowlingová dráha a fitness.

Ski resort Falkert
Malý areál nabízí „pouhých“ 12 kilometrů
sjezdovek (modré, červené a černé obtížnosti), lyžařskou školu, dětský park, půjčovnu a servis lyžařského vybavení nebo
několik restaurací.
www.falkert.at

www.hochrindl.at

Ski resort Hebalm

Ski resort Petzen

Malý areál s 11 kilometry modrých, červených a černých tratí provozuje také lyžařskou školu a dětský park. Z ostatních doplňkových aktivit je zde možné si zajít do
posilovny, zahrát si bowling, tenis nebo si
zaplavat v krytém bazénu.

Čeká na vás téměř 30 kilometrů sjezdovek od modré po černou obtížnost. Areál
provozuje i lyžařskou školu a kluziště, kde
si můžete zabruslit. Jsou zde také prostory pro hru tenisu, bowlingu, pro plavání
nebo si můžete zajít do posilovny.

www.hebalm.at

www.petzen.net
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Štýrsko

Horní Rakousko
1. SKI RESORT HINTERSTODER HÖSS

1. SKI RESORT SCHLADMING PLANAI
Z téměř 34 kilometrů sjezdových tratí v tomto středisku (745 - 1894 m n. m.) je
převážná většina červené obtížnosti (21,5 km), následují modré (8,9 km) a nakonec
černé (1,3 km). Ve středisku fungují hned tři lyžařské školy, bezplatný ski bus a 17
restauračních zařízení.
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GPS: 47°23‘38.93“N, 13°41‘28.31“E
www.planai.at

2. SKI RESORT REITERALM BERGBAHNEN

Tento velký areál v 600 – 2000 m n. m. je vybaven 40 kilometry sjezdovek (12 km
modrých, 18 km červených a 10 km černých). Vlastníci snowboardu mají k dispozici snowpark, rodiny s dětmi pak dětský park a je zde provozována také lyžařská
škola. Mezi dalšími službami je bezplatný ski bus, půjčovna a opravna lyžařského
vybavení a 8 restauračních zařízení.

11
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GPS: 47°41‘57.30“N, 14° 9‘19.49“E
www.hiwu.at

2.SKI RESORT KASBERG GRÜNAU

Ski areál se 32 kilometry tratí všech obtížností (6 km modrých, 23 km červených a 3 km
černých) leží v 700 - 1860 m n. m. Resort není zaměřen pouze na klasické lyžování, ale
užijí si zde také majitelé snowboardů v místním snowparku. Mezi ostatní služby se řadí
dvě lyžařské školy, dětský park, bezplatný ski bus a půjčovna a servis ski vybavení.

8

3

2

GPS: 47°23‘21.56“N, 13°35‘51.77“E
www.ski-reiteralm.at

3. SKI RESORT KREICHSBERG
Kreichsberg se rozpíná od 868 do 2118 m n. m. a zalyžovat si zde můžete hned na
46 kilometrech sjezdovek (17 km modrých, 16 km červených a 13 km černých). Ve
středisku jsou v provozu také tři lyžařské školy, dětský park, půjčovna lyžařského
vybavení a místní snowpark nabízí dostatek překážek, aby zabavil každého nadšeného snowboardistu.

7

4

GPS: 47° 6‘13.79“N, 14° 5‘55.74“E
www.kreischberg.at

5

2

GPS: 47°15‘4.18“N, 14°21‘56.56“E
www.lachtal.at

5. SKI RESORT TURRACHER HÖHE
Resort s celkem 38 kilometry sjezdovek (13 km modrých, 22 km červených, 3 km
černých) leží v 1400 - 2205 m n. m. u krásného jezera Turracher See. Mezi jeho
služby se řadí tři lyžařské školy, dětský park, skibar, 14 restaurací, ski bus zdarma
a půjčovna a servis lyžařského vybavení.

8

8
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2

GPS: 47°50‘44.30“N 14°0‘17.74“E
www.kasberg.at/de/winter

3.SKI RESORT HOCHFICHT

2

4. SKI RESORT LACHTAL
Ve jmenovaném ski areálu (1600 - 2222 m n. m.) si lze zalyžovat na 33 kilometrech
sjezdových tratí (11 km modrých, 20 km červených, 2 km černých) a zajezdit ve
snowparku se dvěma skoky a dvěma zábradlími. Krom toho patří k dalším službám
lyžařská škola, půjčovna vybavení, dětský park a ski servis.

Lyžařské středisko leží v 620 - 1600 m n. m. a pro lyžaře a snowboardisty má
připraveno 32 kilometrů tratí (20 km modrých, 17 km červených, 3 km černých),
jeden snowpark se 4 skoky a dalšími překážkami, lyžařskou školu nebo dětský
park. Dále je zde bezplatný ski bus, půjčovna a ski servis, skibar a pět různých
restaurací.

4

GPS: 46°55‘4.61“N, 13°52‘24.96“E
www.turracherhoehe.at

Areál položený v idylické krajině v nadmořské výšce 930 - 1338 metrů je protkán
20 kilometry sjezdových tratí (9 km modrých, 10 km červených a 1 km černých).
Kromě lyžování si ve snowparku můžete zajezdit na snowboardu. Pro děti zde funguje dětský park a začínající lyžaři se mohou zdokonalit a nabrat nové znalosti
o tomto sportu v místní lyžařské škole. Samozřejmostí je pak bezplatný ski bus,
půjčovna vybavení a ski servis.

5

3

GPS: 48°38‘36.50“N, 13°58‘7.63“E
www.hochficht.at

4. SKI RESORT WURZERALM
Středisko situované v krásné přírodě se rozkládá od 810 po 1870 m n. m. Nabízí 16
kilometrů sjezdovek (10 km modrých, 10 km červených a 2 km černých), lyžařskou
školu, dětský park, ski bar, šest restauračních zařízení, bezplatný ski bus, půjčovnu
ski vybavení a servis.

4

2

GPS: 47°41‘57.36“N, 14° 9‘19.94“E
www.hiwu.at

5. SKI RESORT KRIPPENSTEIN OBERTRAUN
Toto středisko najdete v nadmořské výšce 609 - 2100 metrů, kde je 14 kilometrů
tratí (4 km modrých, 7 km červených a 3 km černých). Kromě pěti restaurací, půjčovny lyžařského vybavení, servisu a bezplatného ski busu na místě funguje také
lyžařská škola a dětský park.

3

1

3

GPS: 47°33‘25.01“N, 13°41‘12.86“E
www.krippenstein.com

DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Ski resort Frauenalpe Murau
Malý areál s 10 kilometry sjezdovek (modré, červené a černé náročnosti) provozuje
také lyžařskou školu a dětský park. V okolí
naleznete dvě restaurace a nechybí ani
bezplatný ski bus, půjčovna lyžařského vybavení či servis. V areálu funguje 5 vleků.
www.frauenalpe.eu

Ski resort Turnau
Další z menších štýrských lyžařských
středisek má k dispozici 10 kilometrů
sjezdovek pro všechny druhy lyžařů, 8
vleků a 5 kilometrů běžeckých tratí. Najíst
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se můžete v jedné ze dvou restaurací anebo vyzkoušet místní tobogán.
www.turnau.at

Skiarena Lammeralm

tích, jejichž celková délka je 12 kilometrů. V areálu je k dispozici také lyžařská
škola, půjčovna ski vybavení, tobogán
a 3 restaurace.
www.salzstiegl.at

Téměř 9 kilometrů sjezdovek všech obtížnostních stupňů je doplněno o brusliště
a tobogán. Z dalších služeb lze jmenovat
půjčovnu lyžařského vybavení, dvě restaurace a ski bar.
www.skilammeralm.at

Ski resort Salzstiegl
V menším středisku je možné zalyžovat
si na modrých, červených a černých tra-

Ski resort Sonnberglifte
Areál disponuje 12 kilometry sjezdových
tratí všech druhů obtížností, snowparkem,
téměř 20 kilometry běžeckých tratí a je
vybaven 3 vleky. Mimo to si můžete užít
místního brusliště nebo tobogánu. O občerstvení se starají dvě restaurace.

DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Familienskigebiet
Feuerkogel / Ebensee
Malý rodinný resort s nádhernými panorámaty a slunným počasím nabízí lyžařům 10 kilometrů tratí. V areálu naleznete
lyžařskou školu, dětský park, bezplatný
ski bus a také šest restaurací.

Ski resort Hohe Dirn
Areál s 5 kilometry modrých a červených
sjezdovek je vybaven čtyřmi vleky. Kromě
toho mohou začínající lyžaři využít služeb
místní lyžařské školy. U areálu je možné
parkování.
www.hohedirn.at

www.feuerkogel.net

www.sonnberglifte.at
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Dolní Rakousko
1. SKIGEBIET ANNABERG
Na rakouské poměry nízko položené středisko (800 - 1334 m n. m.) má pro lyžaře
přichystáno 20 kilometrů tratí (9 km modrých, 7 km červených a 4 km černých),
jednu lyžařskou školu, dětský park nebo půjčovnu a opravnu vybavení. Krom toho
zde naleznete téměř 20 kilometrů běžeckých tratí, posilovnu, bowling, kryté tenisové kurty a krytý bazén.

4

3

GPS: 47°52‘20.27“N, 15°22‘36.30“E
www.annabergerlifte.at

2. SKI RESORT UNTERBERG
Podobně jako v případě Annabergu i zde je 20 kilometrů sjezdovek. Zalyžovat si
můžete v nadmořské výšce 710 - 1342 metrů na 12 km modrých a 8 km červených
tratí nebo, pokud vlastníte snowboard, zajezdit si ve snowparku. Na místě je provozována také jedna lyžařská škola a jeden dětský park.

4

GPS: 47°56‘12.35“N, 15°49‘34.08“E
www.schigebiet-unterberg.at

3. SCHISCHAUKEL MÖNICHKIRCHEN - MARIENSEE
Areál (870 - 1450 m n. m.) má 13 kilometrů sjezdovek, z čehož je 5 km modrých,
6 km červených a 2 km černých. Jsou zde provozovány dvě lyžařské školy a jeden
dětský park. Mimo to je okolí protkáno 60 kilometry běžeckých tratí. V areálu funguje půjčovna a opravna lyžařského vybavení.

2

3

GPS: 47°30‘35.92“N, 16° 2‘18.13“E
www.schischaukel.net

4. SKI RESORT HOCHKAR
Hochkar leží ve východním cípu Alp ve 1480 - 1808 m n. m. a naleznete zde téměř
20 kilometrů sjezdovek (5,5 km modrých, 10 km červených, 3,5 km černých) pro
všechny věkové kategorie lyžařů. Nechybí ani snowpark, dětský park, půjčovna
lyžařského vybavení a několik restaurací, kde se můžete dobře najíst.

3

6

GPS: 47°43‘8.00“N, 14°55‘2.31“E
www.hochkar.com

5. SKI RESORT GEMEINDEALPE - MITTERBACH
Středisko, které se rozkládá v 800 - 1626 m n. m., umožňuje lyžování na 15 kilometrech tratí (8 km modrých, 6 km červených a 1 km černých). K dalším službám areálu patří lyžařská škola, dětský park, půjčovna vybavení, ski servis
a 3 restaurace.

1

2

GPS: 47°48‘45.72“N, 15°17‘42.90“E
www.gemeindealpe.at

DALŠÍ LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA
Ski resort Puchberg
am Schneeberg

Ski resort St. Corona
am Wechsel

Ski resort Reichenau
an der Rax – Raxalpe

Menší lyžařské středisko tvoří červené
a modré sjezdovky o celkové délce 7,5
kilometru. Pokud nemáte vlastní lyžařské
vybavení, areál provozuje půjčovnu. Najíst se můžete v jedné ze tří restaurací.

V tomto areálu si zalyžujete na 7 kilometrech modrých a červených sjezdovek,
z nichž je část uměle zasněžována. Doprava na ně je zajišťována dvěma vleky
a dvěma sedačkovými lanovkami. V areálu funguje půjčovna ski vybavení.

Malé středisko s jedním vlekem a jednou
kabinovou lanovkou nabízí 3 kilometry
sjezdových tratí modré a červené obtížnosti. V areálu je provozována lyžařská
škola a restaurace.

www.puchberg.at

AGENTURA ALCATRAVEL SE ZAMĚŘUJE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI
LETECKÉ PŘEPRAVY A CEST A AKCÍ NA MÍRU PRO FIRMY, RODINU I JEDNOTLIVCE.
RÁDI ORGANIZUJEME MOTIVAČNÍ CESTY A ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ SLUŽBY
SPOJENÉ S CESTOVÁNÍM.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY JSME PŘIPRAVENI
KDYKOLIV PROJEDNAT OSOBNĚ.

www.raxalpe.com/de

www.corona.at

MŮŽEME VÁM NABÍDNOUT:
online přístup ke všem světovým či regionálním leteckým společnostem
 vysokou kvalitu služeb a individuální přístup ke každému zákazníkovi
 nejvýhodnější spojení z hlediska ceny a doby letu
 zasílání rezervace elektronickou poštou a kontrola na www.checkmytrip.com
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