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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

STUBAI - 26 wyciągów, 62 km tras
Baza wypadowa na lodowiec położona jest w sercu doliny Stubaital - miejscowości Neustift. Codzienny
dojazd z miasteczka jest pewną niedogodnością, jednak tereny narciarskie oraz walory jazdy na tak
dużych wysokościach pozwalają w całości zapomnieć o porannej podróży na stok. Wśród tras
narciarskich na Stubaiu przeważają te o umiarkowanych poziomie trudności, jednak amatorzy ostrych
wrażeń znajdą tu również coś dla siebie. Najdłuższa trasa do Fernau Mauer ( 4km długości i 700m
rónicy poziomu wzniesień). Stubai to austriacka mekka freeridu i jeden z najprostszych terenów , na
których możemy bez problemu stawiać pierwsze kroki w jeździe w świeżym puchu. Szerokie trasy i
duża przepustowość wyciągów sprawiają, iż nawet w szczycie sezonu nie będziemy tu czekać w
kolejkach czy też martwic się o swoje bezpieczeństwo na trasie.

PITZTAL - 14 wyciągów, 40 km tras
Lodowiec Pitztal jest najwyżej położonym terenem ski w Austrii - niektóre trasy biegną tu na wysokości
3 340 m n.p.m. Miejscowości u stóp lodowca, takie jak Wenns, Jerzsens czy St.Leonard są oddalone od
Inssbrucka o 60km. Na Pitztalu często trenują narodowe kadry alpejskie - jakość stoków i ich
przygotowanie należy do jednej z najlepszych w Austrii. Mamy tu sporo tras czerwonych. Z wysokości
3340 m n.p.m. zjeżdżamy trasami, które stanowią wyzwanie dla nawet najbardziej ambitnych narciarzy.
Niżej mamy już tereny do bardziej rekreacyjnej i spokojnej jazdy. Jeśli szukasz przepięknych widoków i
profesjonalnie przygotowanych tras Pitztal jest właśnie dla Ciebie!

HINTERTUX - 21 wyciągów, 60 km tras
Przez większość uważany za najlepszy lodowiec w Austrii, tym samym jeden z najlepszych w Europie.
Czynny cały rok - nawet w lecie!Uniwersalny - dla niemal każdego.
Ze strony Tuxerjoch możemy zobaczyć tu głównie instruktorów trenujących szkółki narciarskie, z kolei
wjeżdżając najwyższą kolejką gondolową w Europie pod Gefrorene - Wand zjedziemy czerwoną lub
czarną trasą dla naprawdę ambitnych amatorów białego szaleńska. Na Hintertuxie znajdziemy też
łagodne stoki Olperer czy Kaserer, jak i również najbardziej chyba znaną i lubianą trasę nr.4 - dość
stromą, zarazem szeroką i bezpieczną.

KAPRUN- 17 wyciągów, 41 km tras
Kaprun - Zell-am-See to lodowiec i duży ośrodek narciarski „w jednym” miejscu. Mówimy o dwóch
różnych terenach ski, jednak przez to, że są oddalone od siebie zaledwie o 7 km i są znakomicie
połączone komunikacyjnie - możemy śmiało traktować jako jedno miejsce na narty. Kaprun - Zell-amSee to miejsce łączące wszystkie atuty śnieżnego szaleństwa w Austrii. Piękne widoki – miasteczko nad
jeziorem, gwarancja śniegu na lodowcu Kitzsteinhorn i znakomite stoki w ośrodku Schmitten.
Wszystko co potrzeba do świetnego wyjazdu narciarskiego.

