
 

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang - 
71 wyciągów, 270 km tras 

Dzięki niepowtarzalnym imprezom apres -ski, zróżnicowanej ofercie i międzynarodowej sławie arena 
narciarska Skicircus należy do jednego z najbardziej rozrywkowych terenów narciarskich w Alpach. 
Oferuje wszystkim miłośnikom zimy niepowtarzalną przyjemność ze śniegu: stoki o łącznej długości 270 
km dzielą się na niebieskie  o długości 140 km, czerwone- dla średniozaawansowanych o długości 110 
km oraz czarne odcinki dla profesjonalnych narciarzy i snowboardzistów o długości 20 km. Dzięki 70 
wyciągom, 60 komfortowym schroniskom narciarskim, 7 snowparkom, oraz 2 parkom Natural Freeride 
Park, 2 stokom ze sztucznym oświetleniem i 5 torom saneczkowym obszar ten zalicza się do najbardziej 
urozmaiconych terenów ski  w Austrii.  Trasy narciarskie SkiMovie,  trasy do szybkiej  jazdy i  odcinki 
wyścigowe, Snow Trails oraz Snowtubing zapewniają różnorodną, bogatą ofertę.

Gwarantujemy 

noclegi w Hotelach 3,4,5 * 
bezpośrednio przy stokach 

Skipassy na wybrane regiony 

Opiekę wykwalifikowanej 
kadry instruktorów SITS oraz 
SITN 

Wstęp do stref wellness i 
SPA w hotelach 

Zawody i konkursy z 
nagrodami na stokach 

Imprezy apres-ski 
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| NARTY | AUSTRIA | 



Sölden - 33 wyciągów, 144 km tras 
Soelden to jeden z  największych kurortów narciarskich w Austrii  dający możliwość  wygodnego,  ale 
zarazem  aktywnego  spędzenia  czasu.  Jest  to  miasteczko  dla  naprawdę  ambitnych  narciarzy  i 
wymagających turystów - rewelacyjnie przygotowane stoki, park wodny, kąpiele termalne, oraz wielkie 
ilości dyskotek, pubów czy restauracji otwartych do późnych godzin. 
Soelden  oferuje  ponad  150  km  tras  o  zróżnicowanym  poziomie  zaawansowania  w  3  rejonach: 
Gaislachkogl, Hochsolden oraz na lodowcach Tiefenbach i Rettenbach. Lodowce są polecane głównie 
doświadczonym i średniozaawansowanym narciarzom. Z ich szczytów rozciągają się malownicze widoki 
na  Alpy.  Atrakcją  i  swego rodzaju  ciekawostką  jest  dość  długi,  bo 165  metrowy,  tunel  dla  narciarzy 
łączący oba lodowce. Dla początkujących narciarzy przygotowane zostały trasy na Hochsolden, gdzie 
można się dostać gondolą. Wszystkie  rejony połączone są siecią wyciągów krzesełkowych.  
Co po nartach? Soelden to kurort dla osób, które lubią  świetnie się bawić i spędzać aktywnie czas nie 
tylko na stoku. W godzinach wieczornych można ruszyć na podbój niezliczonej ilości barów, dyskotek, 
kafejek i restauracji w mieście.

SERFAUS FISS LADIS - 68 wyciągów, 214 
km tras 
To  trzy  retoromańskie  wioski,  powyżej  których  na  słonecznych  stokach  rozpościerają  się  trasy 
narciarskie  o  łącznej  długości  214  km.  Amatorzy  białego  szaleństwa  mogą  liczyć  tu  na  naprawdę 
sprawnie działający system wyciągów - karuzelę narciarską, jeden wspólny karnet oraz duży wybór tras 
dla średnio-zaawansowanych oraz początkujących, atrakcyjne tereny do freeride’u.  
Pomimo nowoczesnej i rozwiniętej struktury narciarskiej region ten zachował swe tradycyjne oblicze - 
w wioskach nadal celebruje się dawne zwyczaje, a odwiedziny tej okolicy polecić można miłośnikom 
retoromańskiego folkloru




