
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 510 E/osoba 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotelu 
Lindenhof****  

skipass do wyboru: 
Combo Pass, który daje 
możliwość jazdy na nartach 
w Bad KleinKircheim oraz 
wstępu do wszystkich term 
w mieście lub GOLD skipass 
- obejmuje stoki i wyciągi w 
całej Karyntii. 

Wyżywienie HB+: poranny 
bufet śniadaniowy, bufet na 
podwieczorek i 4-daniowa 
kolacja serwowana 

Wstęp do strefy wellness: 
duże jacuzzi z naturalnego 
kamienia, sauna z solą z 
kryształu, łaźnia parowa, 
sauna sucha, biosauna, 
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Mapa tras 

kabina na podczerwień, łóżka 
wodne 
 
Skibus  

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 
 
wypożyczenie łyżew oraz 
sanek ( możliwość jazdy na 
zamarzniętym jeziorze) 

nocny zjazd na sankach na 
stoku naprzeciwko hotelu 

WIFI free 

lokalny podatek 

Instruktor SKI dla grupy  



Landhotel Lindenhof**** 
Usytuowany w mały miasteczku Feld am See w Karyntii, 8 km od stoków Bad Kleinkirchheim, 
Landhotel Lindenhof oferuje 2,500 m²  prywatnej plaży, duży obszar wellness i  wielokrotnie 
nagorodzaną restaurację.

Obszar SPA to kaibna na podczerwień, biosauna, sauną parowa, sucha, wodne łóżka oraz basen 
z naturalnego kamienia. Masaże oraz zabiegi Reiki są dostępne w hotelu

Restauracja hotelowa serwuje kuchnie regionalną. Wyżywienie HB zawiera bufet śniadaniowy 
oraz 4-daniową serwowaną kolację wraz z bufetem sałatkowym.

W zimie darmowy skibus dowozi gości hotelowych do Bad Kleinkircheim. Łyżwy oraz sanki są 
dostępne dla gości za darmo.



 


