
 

Nauders 13 wyciągów, 75 km tras 

Nauders  leży  na  pograniczu  3  Państw  -  Austrii,  Włoch  i  Szwajcarii.  Dzięki  specyficznemu 
mikroklimatowi śnieg utrzymuje się tu przez większą część roku. Teren narciarski przełęczy Reschen to 
doskonale utrzymane stoki, mnóstwo kilometrów tras biegowych, fun park, najdłuższy tor saneczkowy 
w Alpach, a także wyśmietnite trasy do freeride’u. W skrócie - Nauders to szerokie stoki, doskonale 
utrzymane trasy, bogate zaplecze gastronomiczne, a wszystko to w naprawdę rozsądnej cenie! Nauders – 
ośrodek sportów zimowych na przełęczy Reschen w regionie Tiroler Oberland –  cieszy się  w Tyrolu 
uznaniem koneserów. Opinia ta znalazła potwierdzenie w wielu wyróżnieniach przyznanych mu w 2016. 
Otrzymał m.in. komplet punktów w ramach znaku jakości Pistengütesiegel.

 
Nassfeld - 30 wyciągów, 110 km tras 
Ośrodek narciarski  Kärnten Nassfeld-Hermagor,  położony w południowo -  zachodniej  Karyntii,  na 
granicy włosko -  austriackiej,  należy do największych i  najbardziej  atrakcyjnych w Austrii.  Teren ski 
Nassfeld to 110 km tras dla początkujących i zaawansowanych narciarzy, a także 30 kolejek i wyciągów – 
przy  niemal  stuprocentowej  gwarancji,  że  nie  zabraknie  śniegu!  Dwa  dodatkowe  niemałe  atuty 
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narciarskiego urlopu w Nassfeld to wyjątkowo słoneczne dni i wspaniała górska panorama. W ostatnich 
latach na przełęczy Nassfeld spadło średnio 7-8 metrów śniegu. Do tego dochodzi ponadprzeciętna 
liczba słonecznych godzin (o 100 godzin więcej niż po północnej stronie Alp). A wszystko to za sprawą 
wyjątkowego mikroklimatu!

SKI AMADE - ok.150 wyciągów, 760 km tras 
Ski Amadé to połączone ze sobą 5 regionów narciarskich które tworzą drugi co do wielkości ośrodek 
narciarski w całej Europie! Regiony Salzburgersportwelt, Schladming – Dachstein, Gastein, Grossarltal i 
Hochkönig  to  nie  tylko  25  różnorodnych  terenów ski,  ale  także  gwarancja  udanego  urlopu  i  tras 
zjazdowych o wysokim standardzie. Dla narciarzy i snowboardzistów z Polski najpiękniejszy jest fakt iż 
Ski Amade jest najbliżej położonym rejonem alpejskim. Do Flachau czy Schladming z południowego-
zachodu Polski można dojechać juz w 6,5 godziny.




