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NAŠE CENY CELODENNÍCH 
PERMANENTEK 16/17
Celodenní permanentky skýtají neomezený lyžařský 
požitek v 9 horských lyžařských oblastech regionu 
Schladming-Dachstein: Hauser Kaibling – Planai – 
Hochwurzen – Reiteralm (= 4-Berge-Ski-Schaukel 
Schladming), jakož i Stoderzinken, Galsterberg, Fa-
geralm, lyžařská oblast Ramsau a u ledovce Dachstein.
                Dospělí       Mládež       Děti
 € 50,– € 37,50 € 25,–

Celodenní permanentky pro jeden lyžařský vrchol 
platí pouze pro uvedený lyžařský vrchol
Fageralm  € 46,– € 35,50 € 23,50
Ramsau am Dachstein  € 35,50 € 26,50 € 18,–
Galsterberg   € 42,50 € 32,– € 21,50
Stoderzinken  € 35,50 € 26,50 € 18,–

Mini-Card pro děti do 6 let (do ročníku 2011)
1 až 4 dny € 5.– na den | 5 až 18 dní € 25.–
sezónní karta: € 49.–

VŠECHNY lyžařské pasy (včetně celodenních permanentek) jsou vydávány 
ve formě Key Card (bezdotyková karta na lyžování).  Zálohu € 3.– obdržíte 
při vrácení nepoškozené karty Key-Card u pokladen pro zpáteční jízdu. 
Všechny informace o cenách lyžařských pasů, jako jsou půldenní perma-
nentky a několikadenní permanentky, obdržíte u pokladen u lyžařských 
vrcholů, prostřednictvím internetu, nebo telefonu. S ohledem na přírodu 
žádáme naše hosty, aby používali pouze připravené a označené sjezdovky.

PRÁZDNINOVÝ REGION 
SCHLADMING-DACHSTEIN 
patří k největším lyžařským střediskům Rakouska včetně 
ledovce Dachstein ve výšce 2.700 m. Všechny sjezdovky 
lze pokrýt sněhem od vrcholu až do údolí. Užijte si 185 
kilometrů krásných sjezdovek, 76 moderních lanových 
drah vás hbitě dopraví nahoru a k návštěvě vás zve více 
než 90 útulných horských chat! TIP pro nelyžaře: zimní 
putovní jízdenka platná pro vybrané lanovky a auto-
busy v regionu. Podrobnosti a ceny na vyžádání.

Informace o ubytování a rezervace:
Prázdninový region Schladming-Dachstein
+43(0)3687/23310 | www.schladming-dachstein.at

4 VRCHOLY VZÁJEMNĚ 
PROPOJENÉ LANOVKAMI
Schladmingská  lyžařská houpačka 4 hor (Hauser 
Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) nabízí 123 
nepřerušovaných kilometrů sjezdovek a je střediskem 
lyžařských radovánek. Požitek z lyžování od začátku 
zimy až do velikonoc! www.sportregion.cc

MÁME 9 LYŽAŘSKÝCH VRCHOLŮ
Planai | www.planai.at 
Tel.: +43(0)3687/22042 

Hochwurzen | www.planai.at
Tel.: +43(0)3687/22042 

Dachstein-Gletscher | www.derdachstein.at
Tel.: +43(0)3687/22042-800

Hauser Kaibling | www.hauser-kaibling.at
Tel.: +43(0)3686/3030  

Reiteralm | www.ski-reiteralm.at
Tel.: +43(0)6454/7357  

Fageralm | www.ski-fageralm.at
Tel.: +43(0)6454/7357-900

Galsterberg | www.galsterberg.at
Tel.: +43(0)3685/22845  

Stoderzinken | www.stoderzinken.at
Tel.: +43(0)3685/23248  

Ramsau am Dachstein | www.skiregion-ramsau.at 
Tel.: +43(0)3687/21086 

Díky schladminské lyžařské lanovce propojující 4 vrcholy »4 
vrcholy vzájemně propojené lanovkami« se prázdninový region 
Schladming-Dachstein katapultoval do Top Five rakouských 
lyžařských středisek. Je zde navzájem propojeno 44 lanovek a 123 
kilometrů sjezdovek! 

  WWW.SPORTREGION.CC

V REKREAČNÍ OBLASTI

Radstadt  10  min. ¯ 
Tauern dálnice 15  min. ¯  
Salzburg  50  min.  ¯ 
München 2,15  hod. ¯ 

Lyžařský vlek                      4-místná sedačková lanovka                Lanovka

2-místná sedačková lanovka                              6-místná sedačková lanovka                         Gondolová lanovka

Snadné sjezdovky           Obtížné sjezdovky              Středně obtížné sjezdovky                            Lyžařské trasy

3-místná sedačková lanovka                              8-místná sedačková lanovka                Linka lyžařského autobusu  

Sáňkařská dráha    Zimní turistická stezka   Běžkařská dráha                                               ZipLine nelze použít se skipasem

Permanentní závodní dráha              Carvingová dráha, Boardercross-Fun Park               Zde není lyžařská sjezdovka

LEGENDA | VYSVĚTLIVKY K OBRÁZKŮM

˘ Liezen 40 min. 
˘ Linz  1,45 hod.
˘ Graz  1,45 hod.
˘ Wien        3   hod.

Kaliho pohádkový 
zimní svět

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NA SJEZDOVKÁCH

         Stanoviště na příslušné m lyžařském areálu Skiberg
Telefonické spojení s:

Stoderzinken:  +43(0)3686/2756 
Galsterberg:  +43(0)3685/22845 
Hauser Kaibling:  +43(0)3686/2183
Planai a Hochwurzen: +43(0)3687/22042-155 
Reiteralm:  +43(0)6454/7357-220
Fageralm:  +43(0)6454/7357-900
Ramsau:  +43(0)3687/21086Fo
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www.skiamade.com

  ZIMA 2016/17

 Ski Info

NOVINKA: osmisedačková 
lanovka Burgstallalmbahn 

Zima 2016/17

www.skiamade.com

  ZIMA 2016/17

 Ski Info

02. 12. 2016  Zahájení lyžařské sezóny 
2016 Planai, Schladming

10.12. –  Velké zahájení lyžařské 
11.12.2016    sezóny pro děti, Ramsau 

am Dachstein 

17. 12. 2016  Svátek rodinného lyžování 
ve Štýrsku v celém Štýrsku

24. 01. 2017  Světový pohár FIS v alpském 
lyžování mužů 2017 „The 
Nightrace“ Planai, Schladming 

18. 02. 2017  Koncertní zlatý hřeb – Hauser 
Kaibling, Haus im Ennstal 

24. 02. 2017  Motocyklový závod Snow 
Speed Hill v Reiteralmu
Pichl-Schladming

14.03. – Světové zimní hry Speciálních
25. 03. 2017  Olympiád Rakousko 2017  

– Schladming, Ramsau, 
Štýrský Hradec

AKCE



SCHLADMING-DACHSTEIN SALZBURGER SPORTWELT
Flachau, Wagrain, St. Johann-Alpendorf, Zauchensee, Flachauwinkl, Kleinarl, Radstadt, Altenmarkt, Filzmoos, Eben

GROSSARLTAL HOCHKÖNIG GASTEIN

Salzburger Sportwelt
Schladming-Dachstein
Gastein
Hochkönig
Großarltal

Sportgastein

 Skipasy 3-14 dní např.:    Dosp.*	 Mládež1	 	 Dítě2

 3 dny  €  155,00  € 116,00 €  77,00
 4 dny  €  198,00  € 148,00 €  99,00
 5 dní  €  235,00  € 176,00 €  117,00
 6 dní  €  265,00  € 198,00 €  132,00
 7 dní  €  290,00  € 217,00 €  145,00
 8 dní  €  319,00  € 239,00 €  159,00
 10 dní podle výběru (do 06.12.16) €  435,00  € 326,00 €  217,00
 10 dní podle výběru (od 07.12.16) €   485,00  € 363,00 €  242,00
 Sezónní jízdenka (do 06.12.16) €  680,00  € 510,00 €  340,00
 Sezónní jízdenka (od 07.12.16) €  755,00  € 566,00 €  377,00
 Sezónní U253 (do 06.12.16) €  580,00  od 07.12.16 €  755,00
Předběžná objednávka je možná u dolní stanice lanovky nebo na stránce www.skiamade.com/sssc.  
* do 23.12.2016 zlevněné ceny pro dospělé

Více informací na: www.skiamade.com
CENY SKIPASŮ 
SEZÓNA 2016/2017

AKCE

Ski amadé LIVE
24.12.16 až 06.01.17 / 28.01.17 až 17.03.17

Ski amadé START & FINÁLE
do 23.12.16 a od 18.03.17

Ski amadé SPECIAL
07.01.17 až 27.01.17

	 		Dny	 	 Dosp.	 	 		Mládež1	 	 	Dítě2

   1,5* €    88,00 €    66,00  €    44,00
   2 €    99,50 €    74,50  €    49,50
   2,5* €    134,00 €    100,50  €    67,00
   3 €    148,50 €    111,50  €    74,50
   4 €    192,50 €    144,50  €    96,50
   5 €    229,50 €    172,00  €    114,50
  5 in 7 €    243,00 €    182,50  €    121,50
   6 €    249,50 €    187,00  €    124,50
   7 €    278,00 €    208,50  €    139,00
   8 €    305,50 €    229,00  €    152,50
   9 €    331,50 €    249,00  €    166,00
   10 €    353,00 €    265,00  €    176,50
   11 €    374,00 €    280,50  €    187,00
   12 €    394,00 €    295,50  €    197,00
 12 in 14 €    403,00 €    302,50  €    201,50
   13 €    412,50 €    309,50  €    206,50
   14 €    431,00 €    323,50  €    215,50 

					Dny	 	 Dosp.	 	 		Mládež1		 				Dítě2

  1,5* €    82,00 €    61,50  €    41,00
  2 €    92,50 €    69,50  €    46,00
  2,5* €    124,50 €    93,50  €    62,50
  3 €    138,00 €    103,50  €    69,00
  4 €    179,00 €    134,50  €    89,50
  5 €    213,00 €    160,00  €    106,50
  5 in 7 €    226,00 €    169,50  €    113,00
  6 €    232,00 €    174,00  €    116,00
  7 €    258,50 €    194,00  €    129,00
  8 €    284,00 €    213,00  €    142,00
  9 €    308,50 €    231,50  €    154,00
  10 €    328,50 €    246,50  €    164,00
  11 €    348,00 €    261,00  €    174,00
  12 €    366,50 €    274,50  €    183,00
  12 in 14 €    375,00 €    281,00  €    187,50
  13 €    384,00 €    287,50  €    192,00
  14 €    401,00 €    300,50  €    200,50

 

					Dny	 	 Dosp.	 	 		Mládež1	 	 	Dítě2

  
    5 €    221,00 €    166,00  €    110,50
    5 in 7 €    234,50 €    176,00  €    117,50
    6 €    240,50 €    180,50  €    120,50
    7 €    268,00 €    201,00  €    134,00
    8 €    294,50 €    221,00  €    147,50
    9 €    320,00 €    240,00  €    160,00
    10 €    340,50 €    255,50  €    170,50
    11 €    361,00 €    271,00  €    180,50
    12 €    380,00 €    285,00  €    190,00
  12 in 14 €    389,00 €    292,00  €    194,50
    13 €    398,00 €    298,50  €    199,00
    14 €    416,00 €    312,00  €    208,00
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* Hranice půldenního tarifu při jízdence na více dnů: 12.00 hodin. Při překrývání sezón se 
účtují smíšené tarify. Jízdenky na více dnů jsou platné pouze v po sobě jdoucích dnech.
Informace	ke	zvláštním	tarifům	(skupiny	nad	dvacet	osob,	studenti	ročník	1991	
a	mladší,	 invalidé	od	70%	invalidity	atd.)	a	 jízdenky	pro	mladé	rodiny	s malými	
dětmi	ročník	2014	a	mladší	obdržíte	u	pokladen	vleku.

		Předprodej								Dosp.	 	 			U25*	 Mládež1	 		 	Dítě2

 do  06.12.16  €   537,00  €   377,00  €   209,00 €   140,00
 od  07.12.16  €   573,00  €   497,00  €   406,00 €   223,00
* U25: ročník 1991 – 1997

SEZÓNNÍ SKIPAS Ski amadé
Sezóna: 15.10.16 až 01.05.17

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA
Nekonečné lyžování! Vychutnejte si více než 2 750 km sjezdovek
ve všech lyžařských areálech oblasti SalzburgerLand i za jejími hranicemi. 
www.salzburgsuperskicard.com	–	Sezóna:	15.10.16	až	01.05.17

SIXTY PLUS
Od	začátku	sezóny	do 24.12.16 a od 01.04.17 do 08.04.17
Je vám přes šedesát a vůbec nejste unavení? Tak si rezervujte 
speciální balíček Sixty Plus! Nabídka zahrnuje sedmidenní 
program za výhodnou cenu a vybraná ubytovací zařízení vám 
navíc darují šestidenní skipas!*
* Nabídka je platná od začátku sezóny, nejdříve ale od 27.11.16. Ročník 1957 a dříve 
narození. Pro zakoupení skipasu je nutný průkaz totožnosti s fotografií a jedna fo-
tografie. Při rezervaci ubytování na sedm nocí je v ceně zahrnutý šestidenní skipas. 
Informace o ubytovacích zařízeních, která se účastní programu, obdržíte u všech  
lanových drah, turistických asociací a na stránce www.skiamade.com.

VELIKONOČNÍ	RODINNÁ	AKCE
18.03.17 do	konce	sezóny	
18.03.17 přichází do Ski amadé velikonoční zajíc! Při  
společném zakoupení nejméně šestidenního skipasu pro 
alespoň jednoho z rodičů  lyžují děti do 15 let zdarma. Mno-
ho míst ve Ski amadé nabízí od 18.03.17 do konce sezóny 
speciální atrakce a zajímavosti, které vám zpestří rodinnou 
dovolenou na lyžích.*
* Skipas na 6 až 18 dnů, výjimkou jsou sezónní jízdenky a akce, nutný doklad příslušnosti  
k rodině, společné trvalé bydliště a potvrzení ubytovacího zařízení na pobyt na sedm nocí 
ve Ski amadé, dodatečná výměna vyloučena.

LADIES WEEK 
VEZMI KÁMOŠKU 1+1 GRATIS
25.03.17 až 01.04.17
Ski amadé Ladies Week – 1+1 zdarma! Při rezervaci sedmi 
nocí pro dvě osoby a dvou šestidenních skipasů vám  
vybraná ubytovací zařízení jeden šestidenní skipas darují.* 
* S výjimkou držitelů sezónní jízdenky. Při rezervaci ubytování na sedm nocí (ročník 1997  
a dříve narození) je jeden šestidenní skipas v ceně. Všechny služby mohou využít také muži. 
Informace o ubytovacích zařízeních, která se účastní programu Ladies Week, obdržíte  
u všech lanových drah, turistických asociací a na stránce www.skiamade.com.

RODINNÝ BONUS 
(s sebou povinný doklad s údajem o věku)

pro	skipasy	Ski	amadé	od třetího dítěte jedné rodiny 
Třetí a všechny další mladší děti2 a mládež1 lyžují zdarma!  
Nutný úřední doklad o rodinné příslušnosti, společné trvalé bydliště a zakoupení 
skipasu alespoň pro jednoho rodiče a první dvě děti2 nebo mládež1 se stejnou dobu 
platnosti.

SKIPAS PRO MLADÉ RODINY Pro rodiny s jedním nelyžujícím 
malým dítětem do ročníku 2014. Tento skipas mohou dle volby 
využívat oba rodiče.
Skipas na lyžování pro mladé rodiny na 1,5 až 18 dní je dostupný za běžnou cenu 
pro dospělého a musí obsahovat fotografii (rodiče + dítě). Fotografie se zhotovuje 
přímo na místě. 

PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE 
K ROKU NAROZENÍ
(s sebou povinný doklad s údajem o věku)

Dospělí: do ročníku 1997
1 Mládež: ročníky 1998 – 2000
2 Dítě:	 ročníky 2001 – 2010

Upozornění:	Pro děti narozené v roce 2011 a mladší platí zvláštní tarifní a 
přepravovací podmínky závislé na konkrétním regionu a lyžařském středisku. 

VŠEOBECNÉ TARIFNÍ PODMÍNKY VE ZKRATCE

•  Skipas	je	osobní	a	nepřenosný.
•  Rodina ve smyslu našich tarifních podmínek 
jsou rodiče a děti2 nebo mládež1 žijící ve společné 
domácnosti alespoň s jedním z rodičů.
•  Zneužití skipasů má za následek odebrání 
skipasu a vyloučení z  přepravy. Navíc je nutné 
zaplatit pokutu nejméně € 50,– a uhradit cenu 
denní jízdenky s  plným tarifem. Samotný pokus 
předat skipas jinému návštěvníkovi je považován 
za zneužití. 
•  Čipová karta je povinná! Záloha € 3,- je 
vratná při vrácení nepoškozeného datového 
nosiče. Datové nosiče pro celodenní jízdenky: 
různé podmínky podle konkrétního regionu. 
•  Pro skipasy s platnosí delší než 9 dní je zpravidla 
nutná fotografie! Fotoautomaty se nacházejí u 
všech hlavních pokladen.
• Předprodej a využití vícedenních skipasů je 
možné od 15 hodin předchozího dne. Výjimka: 
Tauernseilbahn Haus/Ennstal.
•  Každý držitel jízdenky je povinen uschovat svůj 
skipas tak, aby k němu neměly přístup třetí osoby.
• Zapomenutý nebo ztracený skipas se ne-
nahrazuje. 
•  Vrácení peněz v  případě zranění při sportu je 
možné pouze s potvrzením místního lékaře nebo 
nemocnice a při neprodleném odevzdání skipasu 
na jedné z hlavních pokladen.
•  Vrácení peněz není možné u celodenních a 
půldenních jízdenek při špatném počasí, provoz- 
ním nastavení, uzavření sjezdovky, nebezpečí  
lavin, uzavření jednotlivých vleků nebo lyžařských 
areálů, předčasném odjezdu nebo přerušení 
pobytu. 
•  Zvláštní tarify pro večerní sáňkování a noční 
lyžování.  
•  Berte prosím na vědomí bezpečnostní  
zásady FIS.
• V  případě záchranné akce po nehodě na sjez- 
dovce je nutné uhradit příspěvek na náklady 
záchranné akce (viz. vývěska u pokladen).

•  Berte prosím na vědomí „Všeobecné tarifní pod- 
mínky“ a přepravní podmínky příslušných vleků 
(viz vývěska u pokladen nebo vleků).
•  Informace o dalších nabídkách skipasů (např. 
časové nebo studentské jízdenky) obdržíte u po-
kladen vleku.  
•  Bezpečnostní upozornění: s  výjimkou jasně 
určených a osvětlených nočních sjezdovek jsou 
všechny sjezdovky v časovém období od 17.00 do 
8.00 hodin uzavřené (vezměte prosím na vědomí 
konkrétní otevírací dobu sjezdovky v příslušném 
regionu). Abyste si odvezli nezapomenutelný 
zážitek z lyžování, budou v tuto dobu prováděny 
úpravy sjezdovek a zasněžovací práce. (Pozor: 
rolby křižují sjezdovku.)
• Před sezónou, po ní a při nedostatku sněhu  
je nutné počítat s  omezeným provozem vleků a 
sjezdovek. 
•   Zakoupením skipasu na jméno souhlasí drži-
tel jízdenky s automatickou registrací osobních 
údajů. Tyto údaje budou počítačově zpracovány 
za účelem kontroly a vyloučení zneužití jízdenky, 
jakož i za účelem služeb pro zákazníky, budou 
ale smazány nejpozději tři roky po posledním 
kontaktu se zákazníkem. 
•  Zakoupením skipasu souhlasí držitel jízdenky 
s  osobním fotografickým zadáním, uložením a 
zpracováním údajů v místě vydání karty a v přístu-
pových místech za účelem kontroly a vyloučení 
zneužití jízdenky, přičemž jsou tyto údaje při  
smluvním použití karty smazány po uplynutí  
doby platnosti skipasu.
•  Zakoupení průkazu opravňuje cestujícího 
k  využití lyžařských areálů v  rámci Ski amadé.  
Vzhledem k  tomu, že členské společnosti Ski 
amadé jednají právně samostatně, ručí za veškeré 
incidenty způsobené provozem a při použití  
lanových drah, vleků a sjezdovek vždy výlučně ta 
firma, v jejíž lyžařském areálu se případ udál.
•  Za omyly, změny cen a tiskové chyby neručíme!

SENZAČNÍ	ZÁŽITKY
•  objevte a vyzkoušejte více než 50 zajímavých míst   
 v lyžařské oblasti
INOVACE
• poznejte budoucnost lyžování  
PRVNÍ	REGIONÁLNÍ	DATOVÉ	LYŽAŘSKÉ	BRÝLE
 • •  všechny sjezdovky a vleky
 • • •  všechna důležitá místa, jako jsou restaurace, funparky atd. 
• 400 wi-fi hotspotů zdarma
• mobilní aplikace Ski amadé „Ski amadé Guide“
FUN	&	PARKS	
• 20 snowparků a funparků 
• mnoho úseků s měřením času atd.
NA	HORÁCH	CHUTNÁ
• nejvýše položený farmářský trh v Alpách na více než  
 třiceti chatách 
• 260 chat a horských restaurací
ZÁRUKA	SNĚHU
• 90% sjezdovek lze uměle zasněžit
• 4 500 zasněžovacích zařízení vyrábí umělý sníh  
• 120 roleb zajišťuje dokonale upravené sjezdovky 

TO JE SKI AMADÉ
Veškeré informace 

www.skiamade.com

SCHLADMING-DACHSTEIN
Tel. +43 (0) 3687/233 10, Fax +43 (0) 3687/232 32
info@schladming-dachstein.at

Vychutnejte si 185 kilometrů skvělých sjezdovek, na které 
vás svižným tempem vyveze 76 lanovek a k  návštěvě pozve 
88 útulných horských chat! Lyžařská	 houpačka	 spojující	
čtyři	 schladmingské	 vrcholy	 (Hauser	 Kaibling,	 Planai,	 
Hochwurzen,	 Reiteralm) je centrem zábavy a lyžování. Ro-
dinné lyžařské areály Galsterberg,	 Fageralm,	Stoderzinken 
a Ramsau	am	Dachstein dokonale uzavírají širokou nabídku. 
Moderní zasněžovací zařízení a dachsteinský	ledovec zaruču-
jí sníh a pohodové lyžování od začátku zimy až do Velikonoc.  
Oblast	Schladming-Dachstein, kde se pravidelně pořádá mis-
trovství světa, má zkrátka co nabídnout všem lyžařům.

NÁŠ	TIP: 
Visutý most Dachstein s vyhlídkou „schody do nikam“ 
a dachsteinský ledový palác (vezměte na vědomí revizní dobu)

TOP:	
24.01.17	„Noční	závod“	FIS světový pohár ve slalomu	mužů	

GASTEIN
Tel. +43 (0) 6432/33 93-0, Fax +43 (0) 6432/33 93-120
info@gastein.com

Lyže,	hory	a	termální	lázně dodávají zdejšímu pobytu úplně 
nový rozměr. V Gasteinu na vás čekají hned dvoje moderní 
termální lázně obklopené jedinečnou horskou scenérií a kromě 
nich i záruka sněhu ve vysokohorské oblasti gasteinských Alp, 
ráji lyžování mimo terén (nadmořská výška 1600 - 2700 met-
rů). Rozmanité sjezdy v rozsáhlých areálech a útulné rustikální 
chaty vybízejí k neomezené zábavě na lyžích a snowboardu.

NÁŠ	TIP:	 
Rekord na Stubnerkogel –140 m dlouhý obří visutý most a 
vyhlídková plošina „Glocknerblick“.

GROSSARLTAL 
Tel. +43 (0) 6414/281, Fax +43 (0) 6414/81 93
info@grossarltal.info

Grossarltal	–	tady	lyžaře	zahřeje	u	srdce. Krajina a podmínky 
pro lyžování jsou rozmanité a hodí se pro sportovce i pohodáře. 
Každý si tu najde pro sebe to pravé. Oblast je snadno dostup-
ná, moderní a přesto idylicky venkovská. NÁŠ	TIP: SKIKERIKI –   
lyžařský zážitek pro ty, kteří nemohou dospat: ranní lyžování 
s následnou snídaní. Více informací zjistíte přímo u lanovky. 

HOCHKÖNIG
Tel. +43 (0) 6584/20 388, Fax +43 (0) 6584/20 388-25
region@hochkoenig.at

Vaše	srdce	se	tu	rozbuší	radostí. V lyžařské oblasti Hochkönig 
najdete dostatek prostoru pro zábavu i lyžování. Hochkönig se 
hrdě tyčí nad celým regionem a propůjčuje mu výjimečné kouzlo.  
Zalyžujte si na tomto magickém místě! Vychutnejte si svůj lyžařský 
den a prozkoumejte celkem 120 kilometrů sjezdovek. A aby vám 
nechybělo vůbec nic, najdete tu nespočet restaurací a horských 
chat.  Když se v nich posílíte, bude vás lyžování bavit dvojnásobně! 

Dovolená,	hory	a	ty
Napiš si svůj osobní lyžařský příběh! Oblast „Salzburger	
Sportwelt“ ležící uprostřed Ski amadé k  tomu nabízí výborné 
podmínky - moderní lanovky, maximální záruku sněhu, upravené 
sjezdovky a různé varianty sjezdů pro všechny úrovně zručnos-
ti. Nikoho tedy nepřekvapí, že mnoho lyžařských hvězd z  této 
oblasti psalo dějiny lyžování a že se tu opakovaně konaly velké 
lyžařské události.

Prostorné vleky, široké a skvěle upravené sjezdovky i snad-
ná dostupnost - tím je známé místo konání světového 
poháru Flachau. Závody světového poháru se pořádají 
také v  Zauchensee, kde je díky vysoké nadmořské výšce  
zaručen  sníh i náročný terén pro freeride. Lanová dráha G-Link 
vedoucí přes údolí ve Wagrain strhujícím způsobem spoju-
je legendární lyžařské vrcholy Grafenberg a Grießenkareck.  
Do St.	Johanner	Alpendorf vás zase přiláká zábava a akce na 
vrcholku Geisterberg a v parku Betterpark.

Hodně se toho děje také v  areálu Shuttleberg Flachau-
winkl-Kleinarl. Kromě parku Absolut Park se tu totiž nachází 
jeden z  největších snowparků v  Evropě se superpipe a od-
počívadlem. Jako přehledná rodinná lyžařská oblast a domácí 
revír současných lyžařských hvězd je známý Radstadt-Al-
tenmarkt , monte popolo v Eben a na požitky zaměřené stře-
disko Filzmoos. Salzburger Sportwelt jako celek se předsta-
vuje jako region, kam přijíždí vítězové. A co ty? 

NÁŠ	TIP:
10.01.17	|	Flachau Audi FIS světový pohár v lyžování žen, 
noční slalom

14.	&	15.01.17	|	Altenmarkt/Zauchensee AUDI FIS světový 
pohár v lyžování žen, sjezd a alpská kombinace 

SCHLADMING-DACHSTEIN
SNĚHOVÉ	ZPRAVODAJSTVÍ	-	TEL.

+43 (0) 3687/220 42-555

SALZBURGER	SPORTWELT
Flachau, Wagrain, St. Johann-Alpendorf, Zauchensee, Flachauwinkl, Kleinarl, Radstadt, Altenmarkt, Filzmoos, Eben

SNĚHOVÉ	ZPRAVODAJSTVÍ	-	TEL.	 +43 (0) 6457/28 00

GROSSARLTAL
SNĚHOVÉ	ZPRAVODAJSTVÍ 

+43 (0) 6414/87 14

HOCHKÖNIG
SNĚHOVÉ	ZPRAVODAJSTVÍ	

+43 (0) 6584/20388

GASTEIN
SNĚHOVÉ	ZPRAVODAJSTVÍ

+43 (0) 6432/64 55-50

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE 2017* 

10.01.17
Flachau | Audi FIS  
světový pohár v lyžování 
žen, noční slalom

24.01.17
Schladming	| FIS světový  
pohár v lyžování mužů, noční 
slalom 

14. & 15.01.17
Altenmarkt/Zauchensee	 
AUDI FIS světový pohár v  
lyžování žen, sjezd a alpská  
kombinace 

5 REGIONŮ, 25 STŘEDISEK, 760 KM SJEZDOVEK A 270 VLEKŮ JEN S JEDNÍM SKIPASEM                   

		Nenechte	si	ujít	zimní	dovolenou	v	největším	lyžařském	ráji	v	Rakousku

Stále	online	s WI-FI	ZDARMA	
• 400 hotspotů
• hledač hotspotů také v aplikaci „Ski amadé Guide“
• wi-fi zdarma v okruhu 50 m

Stále	online	s mobilní	aplikací
„Ski	amadé	Guide“
• zdarma pro iPhone a Android
• jednoduše ke stažení v App Store nebo Android Market 
• osobní počítadlo kalorií

SENZAČNÍ	zážitky		–	lyžařská
dovolená	všemi	pěti	smysly
• Objevte a vyzkoušejte více než 50 zajímavých  
 míst v lyžařské oblasti , které zapůsobí na všechny 
 vaše smysly.

Nejvýše	položený	farmářský	 
trh	v Alpách	
• Zlatý hřeb lyžařského a vinařského požitkářského  
 týdne pro gurmány od 18. do 25.03.2017 se 
 skvělými místními  delikatesami.

Nechte se inspirovat videy 
našich fanoušků
www.youtube.com/skiamadetv

Sledujte nás na Instagramu
#skiamade

Na Faceboou jsme neustále online
www.facebook.com/skiamade

SALZBURGER	SPORTWELT
Tel. +43 (0) 6457/29 29, Fax +43 (0) 6457/29 29-29, info@salzburgersportwelt.com 

TIRÁŽ: Vydavatel: Ski amadé GesnbR., 5550 Radstadt. Tisk: Buchdruckerei Lustenau 
GmbH, A-6890 Lustenau. Design: Hungry OG, 5500 Bischofshofen. Copyright: © Ski 
amadé, typografické a tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny skipasů do 1,5 dne viz zadní strana. Jednodenní skipasy lze 
použít pouze v příslušné lyžařské oblasti, respektive daném středisku.
Skipas	je	osobní	a	není	přenosný.

1,5–4	dny:	viz	Ski	amadé	LIVE

* Za změny neručíme! 

(podmínky se liší v závis-
losti na daném lyžařském 
středisku )

dálnice
silnice
vlak
letiště
železnice
(vlaková doprava)

Děti	do	15	let	jsou	povinné	při
lyžování	na	sjezdovce	nosit	helmu

Dospělým se nošení lyžařské helmy doporučuje. Zákonní zástupci a dozor nezletilých musí 
v rámci svých možností zajistit dodržování této povinnosti. 

Síť služeb Intersport Ski amadé – zjednodušené 
půjčování lyží. Pronájem, výměna a vrácení v jakékoli 
z 25 prodejen Intersport Rent. www.skiamade.com/
intersport

13. & 14.01.17
Gastein | světový pohár  
ve snowboardu, paralelní  
slalom

*
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