
Miejscowość/ teren ski 
26 wyciągów, ponad 103 km tras i najdłuższe szlaki Carinthii - właśnie 
taką  ofertę  proponuje  ogromny,  słoneczny  ośrodek  Nockberge, 
zapewniający  doskonałe  warunki  śniegowe.  W zimie,  goście  Bad 
Kleinkirchheim  mogą  być  w  stu  procentach  pewni,  że  ich  "plac 
zabaw" pokryje się  białym puchem. Jeśli nie będzie opadów śniegu, 
650 urządzeń  naśnieżających zagwarantuje doskonałe warunki,.„Top 
Ski  Kärnten  GOLD” obowiązuje  nie  tylko  w  całym regionie,  lecz 
również  na  terenie  całej  Karyntii.  W sumie  oznakowanych  tras 
narciarskich jest 103 km: trudne 8 km, średnie 77 km, łatwe 18 km; 25 
wyciągów -  15  orczykowych,  6  krzesełkowych,  4  linowe –  gondole; 
łączna przepustowość 33 500 osób/godz.; najtrudniejszy zjazd - trasa 
zawodnicza - FIS K 70 Franz Klammer, 4200 m, różnica poziomów 
920  m;  jazda  w  głębokim śniegu  w  rejonie  wyciągów Muldenlift, 
Hirschsprunglift  i  Lärchegg,  na  obszarze  znajdują  się  ośrodki 
narciarskie  Bad  Kleinkirchheim i  St.Oswald.  pokrywając  śniegiem 
95% obszaru.

Termin 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania 
ilości uczestników oraz 
zakresu proponowanych 
atrakcji ceny mogą 
kształtować się różnie. 

Cena 

od 390 E - Hotel Kaiser Franz 
Joseph**** 

od 450 E - Ferienhotel 
Trattnig**** 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotelu 

skipass Top Ski (St.Oswald 
- Bad Kleinkircheim) 

Wyżywienie HB: poranny 
bufet śniadaniowy i 4-
daniowa kolacja w formie 
bufetu 

Wstęp do strefy wellness: 
basen wewnętrzny, sauna, 
łaźnia parowa,strefa 
relaksu,jacuzzi ( w hotelu 
Franz Joseph tylko sauna) 

Skibus 

BAD 
KLEINKIRCHEIM 

| NARTY | AUSTRIA | 



Skipass 
Top skipass, 26 wyciągów, 103km tras 

Mapa tras 



Ferienhotel Trattnig**** 
Ferienhotel  Trattnig,  położony  w odległości  10  minut  spacerem od jeziora  Millstätter  See, 
dysponuje dużą strefą rekreacji zarówno w budynku, jak i na świeżym powietrzu. Obejmuje ona 
leżaki, staw, plac zabaw oraz kryty basen.

Hotel Trattnig oferuje Gościom pokoje z balkonem, łazienką i telewizorem z płaskim ekranem.

Ten rodzinny hotel szczyci się spokojną lokalizacją w mieście Döbriach, około 1 km od jego 
centrum. Ferienhotel Trattnig zapewnia Gościom bezpłatny dostęp do plaży, obejmujący także 
korzystanie z leżaków, parasoli oraz łodzi.

Udogodnienia  oferowane  w  spa  obejmują  wannę  z  hydromasażem,  saunę,  łaźnię  parową, 
solarium i siłownię oraz basen.

Goście  mogą  delektować  się  doskonałymi  daniami  kuchni  austriackiej,  w tym specjałami  z 
Karyntii, w restauracji lub na tarasie w ogrodzie. Bar jest doskonałym miejscem na wieczornego 
drinka lub kawę w ciągu dnia.

Do oddalonego od obiektu o zaledwie 12 km ośrodka narciarskiego Bad Kleinkirchheim można 
dojechać bezpłatnym autobusem dla narciarzy, który zatrzymuje się przed samym hotelem.

 

 



Hotel Kaiser Franz Joseph**** 
Hotel Kaiser Franz Josef położony jest w miejscowości Millstatt, w odległości zaledwie kilku 
kroków od jeziora Millstätter See w Karyntii.

Wszystkie  pokoje  w  hotelu  Kaiser  Franz  Josef  zapewniają  balkon,  minibar  oraz  część 
wypoczynkową.  W każdym z  nich  znajduje  się  również  łazienka  z  wanną  lub  prysznicem, 
suszarką  do włosów i  bezpłatnym zestawem kosmetyków.  Z okien pokoi  podziwiać  można 
widoki na jezioro i góry.

Na terenie hotelu Kaiser Franz Josef do dyspozycji Gości jest kabina na podczerwień,sauna 
ogród  i  taras.  Pozostałe  udogodnienia  oferowane  w  obiekcie  obejmują  wspólny  salon, 
przechowalnię sprzętu narciarskiego oraz punkt sprzedaży karnetów narciarskich.

Z  obiektu  można  w  20  minut  dojechać  samochodem  do  ośrodka  narciarskiego  Bad 
Kleinkirchheim oraz w 30 minut 
–  do  parku  przyrody 
Biosphärenpark  Nockberg, 
idealnego  miejsca  na  piesze 
wycieczki.


