
Reiteralm III

Hauser K
aibling 8er-G

ondel

Höfi -E
xpress I

Höfi 
-Ex

pre
ss 

II

Ennslingalm
-Lift

Qua
ttr

alp
ina

Ka
ibl

ing
 6e

r

Übungslift

Tau
ern

 Seil
ba

hn

Gipfelbahn

Senderbahn

Alm 6er

Sonnecklift

Burgstallalmbahn

Mitte
rhausbahn

Weitmooslift

Weitmoos-Tellerlift
Fritz-Blitz

Lä
rch

ko
ge

lba
hn

Pl
an

ai
 II

Pl
an

ai
 3e

r

Pl
an

ai
 I

Planai W
est Roh

rm
oos I

Moserbodenlift
Rohrm

oos II

Hopsilif
t

Oberta
lbahn

Gi
pf

elb
ah

n H
oc

hw
ur

ze
n

Hochwurzen II

Hochwurzen I

Re
ite

ral
m I

Re
ite

ra
lm

 »S
ilv

er
 Je

t«

Reit
era

lm
 »P

reu
ne

gg
 Je

t«
Se

pp
’n

 Je
t

Übungslift

Verbindungslift

6e
r G

as
se

lh
öh

eb
ah

n 
II

M
ul

de
nl

ift
e

Übungslifte

Ha
se

ck
lif

te

  M
ärchenwiesebahn

Forstaubahn
Jägerlift

Mitte
rfa

gerHinterfager

Übungslift

Gon
de

l G
als

ter
berg

Gip
fel

ba
hn

 Vo
rde

rkar
Galsterbergalmlift

Vorderfager I

Gipfel
lift

Lärchberglift

Roßfeldlift

Übungslift

Mitt
er

st
ei

n

Schladm
inger Gletscher

Austriascharte

Hunerkogellift

Sky-Line

Dachstein Südwandbahn

Adlerlif
t I

Adlerlift I
I

Za
ub

erl
ift

Kalilift

Ritti
sb

erg
ba

hn

Rittis
lift

Drachenlift II

Bergkristalllift

Klanglift

Drachenlift I

Tellerlift

Vorderfager II

Fa
st

en
be

rg
 6e

r

NAPIJEGY ÁRAINK 16/17
A napijegyekkel korlátlanul síelhetők a Schladming- 
Dachstein régióban 9 hegy: Hauser Kaibling – Planai – 
Hochwurzen – Reiteralm (= a 4 legnagyobb hegy pályáit 
összekapcsoló Schladmingi „síhinta”), valamint Sto-
derzinken, Galsterberg, Fageralm, a Ramsau sírégió és a 

Dachstein-gleccser pályái.  felnőttek    fi atalok   gyermekek
 € 50,– € 37,50 € 25,–

A napijegyek egy síhegyre csak a jegyen feltünte-
tett hegyen érvényesek.
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 gyermekeknek 6 éves korig (szül. év 2011-ig) 
1-4 napig: € 5.–/nap | 5-18 napig: € 25.–
szezonjegy: € 49.–

MINDEN síkártyát (a napi jegyeket is) Key Card-ként (érintés 
nélküli) adunk ki.  Ha a kártyát sértetlenül juttatja vissza akkor a 
€ 3.– betétdíjat visszakapja. Az összes síkártya ára, mint például 
félnapos vagy többnapos kártyák, a síhegyek kasszájánál, az 
interneten vagy telefonon megkapható. A környezetvédelem 
érdekében arra kérjük látogatóinkat, hogy csak a megjelölt és 
előkészített pályákat használják. 

A SCHLADMING-DACH-
STEIN SZABADIDŐRÉGIÓ 
Ausztria legnagyobb sícentrumai közé tartozik a 2.700 m 
magas dachsteini gleccserrel együtt. A pályák 100%
-a a hegytől a völgyig behavazható. Élvezze Ön is a 185 km 
pályakilométer előnyeit. 76 modern felvonóval juthat gyor-
san fel a hegyre, ahol 90 kényelmes kunyhóban pihenheti 
ki magát! TIPP nem síelők számára: Téli-túra jegy, ami 
kiválasztott sífelvonókra és buszokra érvényes a régióban. 
Részletes információk és árak kérésre elérhetőek.

Szobainformáció és foglalás:
Üdülőterület Schladming-Dachstein
+43(0)3687/23310 | www.schladming-dachstein.at

4-HEGYI-SÍHINTÓ
A schladmingi 4-hegyi-síhinta a síelés központjában 
található (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, 
Reiteralm) és segítségével a 123 pályakilométeren 
megszakítás nélkül síelhet. A síelés élvezete biztosíto-
tt kora téltől húsvét utánig! www.sportregion.cc

9 SÍHEGYÜNK:
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

A »Schladmingi 4-hegy-síhinta« az öt legnépszerűbb 
osztrák síterület egyikévé tette a Schladming-Dachstein 
szabadidőrégiót. 44 drótköteles függővasútat és 123 
sípálya kilométert köt össze! 

  WWW.SPORTREGION.CC

Tél 2016/17

A ÜDÜLŐRÉGIÓBAN

˘ Liezen        40 perc
˘ Linz   1, 45 óra
˘ Graz   1, 45 óra
˘ Vienna   3, 0  óra 

vontatólift                  4-es ülőlift  drótköteles függővasút           

2-es ülőlift                  6-os ülőlift  Gondola  

könnyű pálya               közepes nehézségű pálya              nehéz pálya                             síútvonal

3-as ülőlift          8-as ülőlift                        síbusz útvonal

téli vándorútvonal  sífutó pálya                 nem sípálya! 

állandó versenypálya  szánkópálya    carving pálya, boardercross-fun park

JELZÉSEK | JELMAGYARÀZAT
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PÁLYAMENTŐ
        Kirendeltségek a síhegyeken

Telefonos elérhetőség a következő számokon:
Stoderzinken:  +43(0)3686/2756 
Galsterberg:  +43(0)3685/22845
Hauser Kaibling:  +43(0)3686/2183
Planai und Hochwurzen: +43(0)3687/22042-155
Reiteralm:  +43(0)6454/7357-220
Fageralm:  +43(0)6454/7357-900
Ramsau:  +43(0)3687/21086

A ZipLine hasz-
nálata síkártyával 
nem lehetséges

     Radstadt            10 perc ¯ 
     Tauerni Autópálya           15  perc ¯  
     Salzburg            50 perc ¯ 
     München           2, 15 óra ¯ 

Kali 
csodás téli világa

www.skiamade.com
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 Ski Info

02. 12. 2016 Ski-Opening 2016
 Planai, Schladming

10.12. –  Nagy síszezon-nyitás 
11.12.2016   gyerekeknek, Ramsau 

am Dachstein 

17. 12. 2016  Családi síünnep 
Stájerországban
Stájerország-szerte 

24. 01. 2017  »The Nightrace« éjszakai 
FIS férfi  világkupa 2017
Planai, Schladming 

18. 02. 2017  Koncert Highlight – Hauser 
Kaibling, Haus im Ennstal 

24. 02. 2017 Snow Speed Hill Reiteralm
 Pichl-Schladming

14.03. – Special Olympics World
25. 03. 2017  Winter Games Ausztria 2017 

– Schladming, Ramsau, Graz

ESEMÉNYEK

ÚJ: 8 személyes ülőlift 
Burgstallalmbahn

www.skiamade.com

  TÉL 2016/17

 Ski Info



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

 Síbérletek 3–14 napra pl.  Felnőtt*	 Ifjúsági1     Gyermek2

 3 napra  €  155,00  € 116,00 €  77,00
 4 napra  €  198,00  € 148,00 €  99,00
 5 napra  €  235,00  € 176,00 €  117,00
 6 napra  €  265,00  € 198,00 €  132,00
 7 napra  €  290,00  € 217,00 €  145,00
 8 napra  €  319,00  € 239,00 €  159,00
 10 tetszőleges nap/szezon (2016.12.06-ig) €  435,00  € 326,00 €  217,00
 10 tetszőleges nap/szezon (2016.12.07-től) €   485,00  € 363,00 €  242,00
 Szezonbérlet (2016.12.06-ig) €  680,00  € 510,00 €  340,00
 Szezonbérlet (2016.12.07-től) €  755,00  € 566,00 €  377,00
 Szezonbérlet U253 (2016.12.06-ig) €  580,00  2016.12.07-től €  755,00
Előrendelés a felvonótársaságnál vagy a www.skiamade.com/sssc honlapon. * Kedvezményes árak 
felnőtteknek 2016.12.23-ig.

További információk: www.skiamade.com
TÉL 2016/2017 – 
SÍPÁLYA-INFORMÁCIÓK

AKCIÓK

Ski amadé LIVE
2016.12.24. – 2017.01.06. / 2017.01.28. – 2017.03.17. 

Ski amadé START	&	FINALE
2016.12.23-ig és 2017.03.18-től

Ski amadé SPECIAL
2017.01.07. – 2017.01.27.

	 		Napok	 		 Felnőtt		 		Ifjúsági1  Gyermek2

   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 

					Napok	 				Felnőtt	 	 Ifjúsági1  Gyermek2

  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

 

	 		Napok	 		 Felnőtt		 		Ifjúsági1  Gyermek2

  
    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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* Többnapos bérletek esetén félnap: 12.00 óráig/-tól. A szezonhatárok átlépésénél 
vegyes tarifával számolunk. A többnapos síbérletek csak egymást követő napokon érvé-
nyesek. A	speciális	tarifákról	(20	fő	feletti	csoportok,	1991	előtt	született	diákok,	
70%-os	rokkantság	felett	stb.)	és	a	2014	után	született	gyermekkel	rendelkező	
családoknak	szóló	bérletekről	a	pénztárak	adnak	további	felvilágosítást.

		Elővételben	 	Felnőtt			25	év	alatt*	 Ifjúsági1     Gyermek2

 2016.12.06-ig  €   537,00  €   377,00  €   209,00 €   140,00
 2016.12.07-től  €   573,00  €   497,00  €   406,00 €   223,00
*25 év alatt: 1991–1997 között születettek

Ski amadé SZEZONBÉRLET	 
Szezon: 2016.10.15. – 2017.05.01.

TOVÁBBI SÍBÉRLETEK
Határtalan téli élmények! 2750 kilométernyi sípálya vár önre
Salzburg tartományban és annak határain kívül is. 
www.salzburgsuperskicard.com	–	téli	szezon:	2016.10.15	–	2017.05.01.	

SIXTY PLUS
Szezonkezdettől	2016.12.24-ig és 2017.04.01. és 
04.08. között. Elmúlt 60 és még egy cseppet sem fáradt? Ak-
kor foglalja le Sixty-Plus ajánlatcsomagunkat, amely speciális 7 
napos programot tartalmaz rendkívül kedvező áron, ráadásul 
a programban részt vevő szálláshelyek 6 napos 
síbérletet ajándékoznak önnek!*
*Az ajánlat a szezon kezdetétől, de legkorábban 2016.11.27-től érvényes az 1957-ben 
vagy azelőtt születettek számára. A síbérlet átvételéhez fényképes igazolvány és fotó szük- 
séges. 7 nap szállásfoglalás esetén a 6 napos síbérlet ingyenes. A Sixty-Plus programban 
részt vevő szállásokról a felvonóknál és az idegenforgalmi hivatalokban, 
valamint a www.skiamade.com honlapon talál tájékoztatást.

HÚSVÉTI	CSALÁDI	AKCIÓ
2017.03.18-tól a	szezon	végéig	
2017.03.18-tól a húsvéti nyuszi ellátogat a Ski amadé síszövetség-
be! Ha legalább az egyik szülő 6 napos vagy annál hosszabb időtar-
tamú síbérletet vásárol, gyermekei 15 éves korig ingyen síelhetnek. 
2017.03.18-tól a szezon végéig a Ski amadé síszövetség számos 
településén kínálnak speciális attrakciókat és különlegességeket, 
amelyek még változatosabbá teszik a család téli üdülését.*
*6–18 napos síbérlet, kivéve a szezonbérleteket és akciókat, igazolni kell a családtagok 
összetartozását, a közös állandó lakóhelyet és a szállásadónak a 7 éjszakára történő 
szállásfoglalást a Ski amadé területén, utólagos csere kizárva.

LADIES	WEEK	-	
HOZZ EGY BARÁTOT 1+1 GRÁTISZ
2017.03.25-től 2017.04.01-ig
Ski amadé Ladies Week – 1+1 grátisz! Egy hét éjszakás két 
főre szóló üdülés és két hatnapos síbérlet foglalása esetén 
az akcióban résztvevő szálláshelyek ajándékba adják az 
egyik hatnapos síbérletet.*
* kivéve szezonbérleteseknek. 7 éjszakára történő szállásfoglalás esetén (1997-ben vagy 
korábban születettek) egy hatnapos síbérlet ajándék. Valamennyi szolgáltatást igénybe 
vehetik férfiak is. A Ladies Week programban részt vevő szállásokról a felvonóknál és az 
idegenforgalmi hivatalokban, valamint a www.skiamade.com honlapon
 talál tájékoztatást.

CSALÁDI	BÓNUSZ  (az életkor igazolása szükséges)

a	Ski	amadé	síbérleteire,	a 3 gyermekes családokban  
a harmadik gyermek és valamennyi fiatalabb testvére gyer-
mek2) és ifjúsági korú1) ingyen síel!
Hivatalosan igazolni kell a család összetartozását, szükséges a közös állandó lakóhely, 
valamint ugyanazon időre szóló síbérlet legalább az egyik szülő és az első két gyermek2) 
ill. ifjúsági korú1) számára.

BÉRLET	FIATAL	CSALÁDOSOKNAK,	ahol van egy 2014 után 
született, nem síelő gyermek. Ezt a bérletet a két szülő felváltva 
használhatja.
A fiatal családosoknak szóló bérletet – a 1,5 napostól 18 napos verzióig – a normál 
felnőtt tarifáért lehet megvásárolni, fotó szükséges hozzá (szülő és gyermek). A fotót 
a helyszínen készítik. 

KORCSOPORTMEGHATÁROZÁS
(az életkor igazolása szükséges)

Felnőtt: 1997 előtt születettek
1 Ifjúsági: 1998–2000
2 Gyermek: 2001–2010

Figyelem!	A 2011 után születettek kisgyermeknek számítanak. Külön tarifaszabályozás és 
felvonóhasználati feltételek az egyes régiók és síterepek adottságaitól függően. 

KIVONAT AZ ÁLTALÁNOS	TARIFASZABÁLYZATBÓL	

•  A	síbérlet	személyre	szóló	és	nem	át-
ruházható.
•  A tarifarendelkezések értelmében családnak 
tekintendők a szülők és a két szülővel közös 
háztartásban élő gyermekek2 és fiatalok1. 
•  A síbérlettel való visszaélés annak visszavoná- 
sát és a felvonók további használatából történő 
kizárást vonja maga után. Emellett legalább 50 
euró büntetés, valamint a teljes árú egynapos 
bérlet ára is megfizetendő. A síbérlet egy másik 
vendégnek való átadási kísérlete már visszaélés-
nek minősül.
•  Chipkártya szükséges! A chipkártya 3 eurós 
letéti díját az adathordozó sértetlenül történő 
visszaadásakor visszatérítjük. A napijegyek 
adathordozója tekintetében az egyes régiók 
szabályozása eltérő lehet.
•  Fénykép rendszerint a 9 vagy annál több 
napra érvényes bérlethez szükséges. Minden 
főpénztárnál található fénykép-automata. 
• Többnapos síbérlet előzetes megvétele és 
használata az érvényesség előtti napon 15 órától 
lehetséges. Kivétel: Tauern-felvonó Haus/Ennstal.
•  A síbérlet tulajdonosa köteles a jegyét úgy 
megőrizni, hogy idegenek ne férhessenek hozzá.
• Otthon felejtett vagy elveszett síbérlet 
helyett nem áll módunkban újat adni.
•  Visszatérítésre csak egy helyi orvos vagy 
kórház által igazolt sportsérülésnél, a síbérlet 
valamelyik főpénztárban történő haladéktalan 
leadása esetén van mód.
•  Az egy- és félnapos jegyek vagy a bérlet árát 
rossz idő, üzemszünet, pályalezárás, lavinave- 
szély, egyes felvonók vagy síterepek bezárása, idő 
előtti elutazás vagy a síelés megszakítása esetén 
nem áll módunkban visszatéríteni.
•  Az esti szánkózásokra és az éjszakai síelésre 
külön tarifa vonatkozik.
•  Kérjük, tartsa be a FIS biztonsági előírásait.
• A pályán elszenvedett balesetek következtében 
szükségessé váló mentésért költség-hozzájárulást 
kell fizetni (további részletek kifüggesztve a 
pénztáraknál).
•  Kérjük, vegyék figyelembe az adott felvonó- 
társaság érvényben lévő általános tarifarendel-

kezéseit és működési szabályzatát (tájékoztató 
kifüggesztve a pénztáraknál, ill. a felvonóknál).
•  További síbérlet-ajánlatok tekintetében (pl. 
adott időszakra, illetve meghatározott meny-
nyiségű órára szóló jegyek) a felvonók pénztárai 
adnak felvilágosítást.
•  Biztonsági rendelkezés: az egyértelműen kije-
lölt és megvilágított éjszakai pályákon kívül 17.00 
és 8.00 óra között valamennyi pálya zárva van 
(kérjük, vegyék figyelembe az adott síterepen 
érvényes pálya-nyitvatartási időket). Ebben az 
időben a pályák karbantartása, ill. hóágyúzása 
történik, hogy az önök síelése felejthetetlen le-
hessen. (Vigyázat: a pályákat kötelek keresztez-
hetik!)
• Az elő- és utószezonban, valamint nem meg-
felelő hóhelyzet esetén számolni kell azzal, hogy 
nem minden felvonó, illetve sípálya működik.
•   A névre szóló síbérlet megvásárlásával a jegy 
birtokosa hozzájárul személyi adatainak auto-
matikus regisztrálásához. Ezeket számítógép 
rögzíti és dolgozza fel a kártyával való visz-
szaélés megakadályozása érdekében végzett 
ellenőrzések, illetve az ügyféllel való kapcsolat-
tartás céljából; az utolsó ügyfélkapcsolat után 
három évvel az adatok automatikusan törlésre 
kerülnek.
•  A síbérlet megvásárlásával a kártya tulajdono-
sa hozzájárul személyes fotografikus adatainak 
kártyakiadó- és belépőhelyeken ellenőrzési 
célból való nyilvántartásához, tárolásához és 
feldolgozásához annak érdekében, hogy a kár-
tyával való visszaélés elkerülhető legyen. A kártya 
szerződésnek megfelelő használata esetén az 
adatok az érvényesség lejártával törlésre kerül-
nek.
•  A síbérlet megszerzésével annak tulajdono-
sa jogosulttá válik a Ski amadé síterületeinek 
használatára. Mivel a Ski amadé tagtársaságai 
jogi szempontból önállóak, a sífelvonók és a 
síliftek, valamint a lesiklópályák üzemeléséből és 
használatából eredő balesetekért kizárólag az a 
társaság felel, amelynek síterületén a baleset be-
következett.
•  A tévedések, árváltozások és nyomdai hibák 
jogát fenntartjuk!

SZENZÁCIÓS	ÉLMÉNYEK
•  Fedezze fel a síterepeken található több mint 50 élménypontot!

INNOVÁCIÓ
• Ismerje meg ön is a síelés jövőjét
	 AZ	ELSŐ	REGIONÁLIS	OKOSSÍSZEMÜVEG
 • •  valamennyi sípálya és felvonó
 • • •  valamennyi attrakció, mint hütték, funparkok stb.
• 400 ingyenes WIFI kapcsolódási pont
• „Ski amadé Guide“ mobil alkalmazás 

HÓ	&	SZÓRAKOZÁS
• 20 hópark és funpark
• számos időmérős szakasz, és még sok más 

GASZTRONÓMIA	A	HEGYEN
• Az Alpok legmagasabban fekvő termelői piaca több 
 mint 30 síkunyhónál
• 260 menedékház és hegyi étterem

HÓBIZTOSSÁG
• a pályák 90%-a hóágyúzható
• 4.500 hóágyú termel műhavat
• 120 pályakarbantartó gép gondoskodik a tökéletes pályákról

EZ A Ski	amadé
További információk és érdekességek a

 www.skiamade.com

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

Itt 185 km tökéletesen karbantartott sípálya várja! 76 felvonó 
gondoskodik a hegyre történő kényelmes és gyors feljutásról, és 
több mint 88 hangulatos hütte is várja önt! A 4	hegyet össze-
kötő	schladmingi	sípályarendszer	(Hauser	Kaibling,	Planai,	
Hochwurzen,	Reiteralm) a változatos téli élmények központja.  
A kínálatot a Galsterbergalm,	 Fageralm,	 Stoderzinken és 
Ramsau	 am	 Dachstein családi síterepei teszik teljessé. A  
legmodernebb hóágyúk és a Dachstein-gleccser hóbiztos és 
örömteli síelést garantál a tél elejétől egészen húsvétig. Schlad-
ming-Dachstein, a	 világbajnoki régió mindenki számára  
tartogat valamit. 

TIPP: 
Dachstein függőhíd „lépcsővel a semmibe” és Dachstein jég-
palota (Kérjük, vegyék figyelembe a karbantartási időszakokat!)

TOP:	2017.01.24.	„The	Nightrace“ FIS Világkupa Férfi 
Éjszakai Műlesiklás 

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

Síelés,	 hegyek	és	 termálfürdők jelentik a kikapcsolódás új 
dimenzióját. A Gasteini-völgyben mindjárt két ismert és csodás 
alpesi panorámájú termálfürdő is várja a vendégeket, valamint 
hóbiztos sípályák Sportgasteinban, a síelők eldorádójában 
(1600-2700 m tengerszint feletti magasságban). A nagy ki-
terjedésű síterepeken változatos sípályakínálat és rusztikus 
hangulatú alpesi kunyhók gondoskodnak a határtalan sí- és 
snowboardélményekről.

TIPP:	 Európa-rekord a Stubnerkogelen – 140 m hosszú  
gigantikus függőhíd és a Glocknerblick kilátóplatform.

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

Großarltal	–	ahol	felragyog	a	síelők	arca.	Mind a táj, mind 
a síelési lehetőségek sokszínűek, emellett sportos és kényel-
mes is – itt mindenki megtalálja a kedvére valót. Könnyen 
megközelíthető, vendégszerető, modern, mégis falusiasan 
idilli. TIPP: „SKIKERIKI“ – különleges síélmény a korán 
kelőknek. Hajnali síelés reggelivel egybekötve. További in-
formációk a felvonótársaságoknál.

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

Felszabadultan	és	korlátok	nélkül, a Hochkönig síterep elegendő 
teret kínál a tökéletes síélményekhez. A Hochkönig büszkén trónol a 
régió felett és igazán különleges hangulatot kölcsönöz a síterepnek. 
Síelés egy energiaponton! A Hochkönig 120 kilométernyi sípályáján 
a szabadság semmivel össze nem hasonlítható érzése töltheti el a 
síelőket. A megfelelő gasztronómiai élményekről számtalan alpesi 
kunyhó gondoskodik. Mert jóllakottan még nagyobb élmény a síelés!

Üdülés.	Hegyek.	És	te.
Írd saját magad a téli üdülésed forgatókönyvét! A Ski 
amadé szívében található Salzburger	 Sportwelt tökéle-
tes feltételeket kínál ehhez: modern felvonók, hóbiztos 
síterepek, különböző nehézségi fokú, tökéletesen karban-
tartott és változatos sípályák várják itt a síelőket. Nem vélet- 
len, hogy több síbajnok is ebből a régióból származik, és 
gyakran itt zajlanak a sísport kiemelkedő rendezvényei is. 

A világkupafutamoknak is otthont adó Flachau kényelmes 
felvonóiról, széles, kiválóan karbantartott sípályáiról és köny- 
nyű megközelíthetőségéről, az ugyancsak világkupahelyszín 
Zauchensee pedig hóbiztos hegyeiről és freeride pályáiról 
ismert. Wagrainban a völgyet rendkívül látványos mó-
don áthidaló G-Link felvonó köti össze egymással a két le-
gendás hegyet, a Grafenberget és a Grießenkarecket, míg a  
St.	 Johannbeli	 Alpendorfban a Geisterberg és egy snow-
boardpark várja a kikapcsolódni vágyókat. 

A Flachauwinkl-Kleinarl síterepen is rendkívül színes a 
kínálat. Itt található az Absolut Park, Európa egyik legnagyobb 
hóparkja, ahol superpipe és chill house is várja a boardoso- 
kat. A Radstadt-Altenmarkt, az ebeni Monte Popolo és 
az élményekkel teli Filzmoos hármasát egybefogó sípálya-
rendszer pedig áttekinthető családi síterepként és a sísport 
aktuális csillagainak titkos tippjeként ismert. A Salzburger 
Sportwelt tehát mindent összevetve az a régió, ahonnan 
a győztesek jönnek és ahová a győztesek járnak. És	 te? 

TIPP:
2017.01.10.	|	Flachau Audi FIS Világkupa Női Éjszakai 
Műlesiklás 

2017.01.14. és	15.	|	Altenmarkt/Zauchensee AUDI FIS 
Világkupa Női Lesiklás és Alpesi Kombináció

SCHLADMING-DACHSTEIN
HÓJELENTÉS: +43 (0) 3687/220 42-555

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

HÓJELENTÉS:	+43 (0) 6457/28 00

GROSSARLTAL
HÓJELENTÉS:	 

+43 (0) 6414/87 14

HOCHKÖNIG
HÓJELENTÉS:	

+43 (0) 6584/20388

GASTEIN
HÓJELENTÉS:	 +43 (0) 6432/64 55-50

2017 FŐBB ESEMÉNYEI*
2017.01.10.
Flachau	| Audi FIS  
Világkupa Női Éjszakai 
Műlesiklás 

2017.01.24.
Schladming | FIS Világkupa  
Férfi Éjszakai Műlesiklás

2017.01.14.	és	15. 
Altenmarkt/Zauchensee 
Audi FIS Világkupa Női  
Lesiklás és Alpesi Kombináció

5 RÉGIÓ, 25 TELEPÜLÉS, 760 KM SÍPÁLYA ÉS 270 FELVONÓ EGYETLEN SÍBÉRLETTEL 
    Határtalan	téli	élmények	Ausztria	legnagyobb	síparadicsomában

Ski	amadé	ingyenes	WIFI-vel
• 400 WIFI-pont a Ski amadé területén
• WIFI kereső a „Ski amadé Guide” alkalmazásban
• ingyenes internetkapcsolat a WIFI-pont kb. 50 méteres  
 körzetében

„Ski	amadé	Guide”	mobil	alkalmazás
• ingyenesen letölthető iPhone és Android készülékre
• letölthető az App Store-ból vagy az Android Marketból
• személyre szabott kalóriaszámlálóval

SZENZációs	élmények	–	téli	
üdülés	mind	az	5	érzékszervünknek
• Fedezze fel a síterepeken található több mint 50  
 élménypontot!

Az	Alpok	legmagasabban	fekvő
termelői	piaca
• A 2017.03.18-tól 25-ig tartó Sí- és Bor élményhét 
  fénypontja a régióból származó finomságokkal. 

Inspiráló videók a rajongóknak
www.youtube.com/skiamadetv

Kövess bennünket az  
Instagramon #skiamade

Mindig ,,élőben” a Facebookon
www.facebook.com/skiamade

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

IMPRESSZUM: Médiatulajdonos: Ski amadé GesnbR., 5550 Radstadt. Gyártás: 
Buchdruckerei Lustenau GmbH, A-6890 Lustenau. Tervezés: Hungry OG, 5500 
Bischofshofen. Fotók: © Ski amadé. Tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

A 1,5 napnál rövidebb síbérletek árait megtalálja a hátoldalon. Az 
egynapos vagy annál rövidebb síbérletek csak az adott sípálya-
rendszerre vagy síterepre érvényesek. A	síbérlet	személyre	szól	
és	nem	átruházható.	

1,5–4	nap:	Id.	Ski	amadé	LIVE

*A változtatás jogát fenntartjuk!

(az egyes síterepeken eltérő 
lehet a szabályozás)

Autópálya
Főút
Vasút
Repülőtér
Autószállító vonat
(magyarázat: vasút) 

15	év	alatti	gyermekek	kötelesek	a	
sípályákon	való	lesikláskor	sisakot	
viselni.

Felnőttek számára a sisak viselése ajánlott. Nevelők és gyermekfelügyelők lehetőségeiktől 
függően, és a tőlük elvárható módon gondoskodjanak e kötelezettség betartásáról.

Intersport szervizhálózat a Ski amadé területén - új 
dimenziók a síkölcsönzésben. Bérlés, csere és leadás  
az Intersport 25 kölcsönzőjének bármelyikében.
 www.skiamade.com/intersport

2017.01.13.	és	14.	
Gastein | FIS Világkupa  
Snowboard Parallel  
Szlalom

*
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