
Miejscowość/ teren ski 

Tym, co przede wszystkim interesuje fanów zimowego szaleństwa, są 
trasy  zjazdowe,  a  tych  tutaj  pod  dostatkiem.  Na  terenie  całego 
ośrodka znajdziemy łącznie 53 km tras zjazdowych, pokrytych ok. 50 
cm warstwą śniegu, z czego aż 10 km stanowią trasy najtrudniejsze – 
przeznaczone  dla  tych,  którzy  jazdę  na  nartach  czy  snowboardzie 
opanowali do perfekcji. 

Nie oznacza to jednak, że w Mölltaler Gletscher nie ma miejsca dla 
osób dopiero co rozpoczynających naukę jazdy na nartach. Również i 
oni znajdą tam coś dla siebie. 4 łatwe trasy zjazdowe, a także szkółka 
narciarska  powinny  w  zupełności  wystarczyć  w  zdobywaniu 
doświadczenia.

Na  terenie  ośrodka  działa  łącznie  8  wyciągów  (2  orczykowe,  4 
krzesełkowe oraz 2 kabinowe).

Termin 

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

Cena 

od 500 EURO/osoba 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotel 
Flattacher Hof**** w Fugen 

skipass SKI HIT  4 dni 

Wyżywienie HB+: 
poranny bufet 
śniadaniowy, 
podwieczorek z 
przekąskami i ciastkami, 
4-daniowa kolacja 
serwowana wraz z 
bufetem sałatkowym 

Wstęp do strefy wellness: 
basen wewnętrzny,  4 
rodzaje saun, siłownia, strefa 
relaksu 

Skibus do stacji pociągu na 
lodowcu 

MOOLTALER 
| NARTY | AUSTRIA | 



Ośrodek przygotował również inne atrakcje dla tych, którzy poza tradycyjnymi zjazdami ze stoków chcą 
czegoś  więcej.  A są  to:trasa  biegowa o  dł.  2,5  km,  gdzie  panują  idealne  warunki  do  organizowania 
obozów treningowych, biegów narciarskich oraz biatlonu,16-kilometrowa trasa zjazdowa off piste,3 tory 
saneczkowe,jazda na łyżwach,curling,kulig z zaprzęgiem konnym. Do dodatkowych atrakcji  możemy 
zaliczyć również sam dojazd do Möltaler Gletscher. A to dlatego, że aby dostać się do ośrodka, musimy 
najpierw  dojechać  do  niewielkiej  osady  o  nazwie  Innerfragant.  Następnie  zaś  czeka  nas  podróż 
najdłuższą podziemną kolejką na świecie – Möltaler Gletscher Express. Po osiągnięciu wysokośćci 2200 
m n.p.m dotrzemy do stacji pośredniej oraz centrum szkółki narciarskiej. 6-osobowa 
kolejka Eisseebahn zawiezie nas prosto do górnej stacji,  gdzie czeka na nas 
piękny „szklany pałac” – restauracja widokowa, z której możemy podziwiać 
wspaniały krajobraz gór Wysokie Taury.

Skipass 
Molltaler Gletscher 

Ankogel 

Wschodni Tyrol 

Mapa tras 



Hotel Flattacher Hof**** 
Hotel  Flattacher  Hof  położony  jest  w  centrum  miejscowości  Flattach.  Obiekt  oferuje 
bezpłatny wstęp do spa oraz bezpłatny transfer do oddalonego o 8 km ośrodka narciarskiego na 
lodowcu Mölltal.

Na terenie hotelu Flattacher Hof znajduje się restauracja, bar, ogród zimowy i pokój zabaw. 
Zimą dostępna jest oferta z niepełnym wyżywieniem, która obejmuje śniadanie, przekąskę w 
porze lunchu oraz pięciodaniową kolację.

W dużym hotelowym spa  znajdują  się  4  różne  sauny,  kryty  basen  z  tarasem słonecznym, 
centrum fitness oraz kawiarnia.




