
Miejscowość/ teren ski 
Jeden  z  ładniejszych  regionów  narciarskich  Ziemi  Salzburskiej 
położony jest 2,5 h od Monachium, w pobliżu drogi łączącej Salzburg 
(44  km)  z  Zell  am  See  (14  km),  w  otoczonej  pasmami  Alp 
Kitzbuhelskich  Dolinie  Gelmmtal.  W regionie  jest  ponad  80 
wyciągów oraz największa w Austrii kolejka linowa z kabinami na 100 
osób – „Schattbergseilbahn”. Jest to bez wątpienia dobre miejsce dla 
początkujących  i  uczących  się  narciarzy.  Tu  odbywają  się  również 
treningi  wielkich  gwiazd  Alpejskiego  Pucharu  Świata.  Posiadacze 
karnetów  mają  możliwość  korzystania  z  darmowych  skibusów, 
kursujących  w  obrębie  całego  obszaru  narciarskiego.  Wyciągi  z 
Saalbach i Hinterglemm. Oznakowane trasy narciarskie mają łącznie 
200  km:  trudne  15km ,  średnie  95  km,  łatwe  90  km.  Na  terenie 
narciarskim  jest  20  wyciągów  orczykowych,  18  krzesełkowych,  17 
linowych - duże wagony. Najdłuższą trasą jest średnio trudny zjazd z 
Schattberg-Ost do Jausen, który ma 8 km, przy różnicy poziomów 
1020 m. Najtrudniejszą trasą jest Schattenberg-Nord o długości 4 km 
i różnicy poziomów 1000 m.

Termin 

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

Cena 

od 470 E/osoba 

Cena zawiera 

opiekę instruktora 
narciarskiego SITN 
 
5 noclegów w Hotelu 
Schoerhof**** w pokojach 
dwuosobowych 

Wyżywienie HB+: poranny 
bufet śniadaniowy, apres-ski 
snack, 3-daniowa kolacja 
serwowana 

woda na stołąch do 
obiadokolacji 

Wstęp do strefy wellness: 
basen wewnętrzny z 
wodospadem, sauny, łóżka 
wodne, strefa relaksu, basen 
Kneippa, siłownia 

Skibus 

SAALBACH 
HINTERGLEMM 

| NARTY | AUSTRIA | 



Mapa tras 

podatek lokalny 

Cena nie zawiera 

Ubezpieczenia 

 



Hotel Schorhof**** 
Hotel Schörhof położony jest tuż przy trasie narciarstwa biegowego w obszarze narciarskim 
Saalbach-Hinterglemm-Leogang, na północ od regionu narciarskiego Saalfelden.

Goście hotelu mogą bezpłatnie korzystać z zaplecza spa z krytym basenem i salą fitness. Na 
miejscu można również poddać się zabiegom kosmetycznym i masażom.

Restauracja w hotelu Schörhof serwuje dania regionalne oraz specjały z własnego gospodarstwa.

Zimą  do  dyspozycji  Gości  jest  ogrzewana  przechowalnia  sprzętu  narciarskiego  oraz  narty 
biegowe. 
Internet bezprzewodowy dostępny jest w hotelu



 


