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Wakacje narciarskie w Górnej Austrii

Panorama górska 
w pobliżu 

Dachstein Krippenstein

 Górna Austria będąca rajem sportów zi-

mowych oferuje prawdziwą przyjemność dla 

wszystkich. To nie tylko szybki i nieskompliko-

wany dojazd z Polski, ale również doskonale 

utrzymane stoki narciarskie dla wszystkich 

poziomów zaawansowania oraz znakomity 

stosunek ceny do jakości oferowanych usług. 

Oto zimowe wakacje w Górnej Austrii, w 

pierwszym ośrodku narciarskim Austrii poło-

żonym w Alpach.

SIEDEM OŚRODKÓW NARCIARSKICH, 204 

KILOMETRY TRAS

 Siedem najlepszych ośrodków narciar-

skich w Górnej Austrii do wyboru: Dla osób 

sportowo-aktywnych, ukierunkowanych na 

zabawę oraz rodzin. Doświadczeni narciarze 

będą się świetnie bawić na trasach Pucharu 

Świata lub podczas jazdy freeride’owej w te-

renach wysokoalpejskich. Dzieci oraz rodziny 

poznają pierwsze tajniki szusowania w szkół-

kach narciarskich lub u prywatnego przewod-

nika. Tradycyjne chaty zainspirują wszystkich 

serwowaną kuchnią regionalną.

W CIĄGU DNIA SPORT, A WIECZOREM RELAKS

 Po aktywnie spędzonym dniu w regionie 

narciarskim urlopowicze nie mogą doczekać 

się wizyty w saunie, łaźni parowej lub koją-

cych masaży. Przytulne hotele uzdrowiskowe 

oferują doskonałą infrastrukturę do ładowa-

nia akumulatorów i relaksu. I oczarują wcza-

sowiczów regionalnymi przysmakami.

Górna Austria Informacja turystyczna:

Freistaedter Strasse 119, 4041 Linz

Tel.: 800 12 12 58 Chętnie udzielimy Państwu informacji 

na temat wypoczynku w Górnej Austrii, w tym celu prosimy 

o kontakt mailowy lub telefoniczny (bezpłatna infolinia).

info@sportyzimowe.at, www.sportyzimowe.at
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Kojące masażeDoznania rodem z Pucharu Świata w Hinterstoder położonym w Alpach.
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Region narciarski Dachstein West położony 

w Salzkammergut oferuje urlopowiczom 

największą sieć powiązanych ze sobą tras 

narciarskich Górnej Austrii. 78 kilometrów 

tras, w tym 16 tras zwanych potocznie 

„Gaudi”, serdeczni gospodarze i wspaniała 

górska sceneria zapraszają wspólnie do 

połączenia sportowej rozrywki z relaksem. 

Początkujący narciarze mogą wypróbować 

swoje umiejętności w parku Rookie 

Park. Mali narciarze mogą bawić się w 

Brumsilandzie. Narciarze ze sportowym 

zacięciem zmierzą się z wytyczonymi 

trasami narciarskimi z pomiarem czasu. 

Narciarze o najlepszych umiejętnościach 

technicznych mogą stawić czoła „Dzikiej 

Hildzie” („Wilde Hilde”) i jej zboczu o 67 

procentowym nachyleniu lub rywalizować 

na trasie Marcela Hirschera. W chatach 

znajdujących się na stokach oferowane są 

przysmaki regionalne, takie jak pożywny 

omlet cesarski (Kaiserschmarrn) lub knedle 

serwowane we wszystkich odmianach. 

Kontakt: 

Informacja telefoniczna na temat warunków 

śniegowych: +43 6245 555

Infolinia: +43 50 140

info@dachstein.at, www.dachstein.at (Strona 

internetowa w języku polskim)

Rodzinna zabawa
  

 w Dachstein West

„Czysta przyjemność – Na stoku i poza nim” 
w ośrodku narciarskim Dachstein West



SZWAJCARIA

SALZBURG

NIEMCY

CZECHY

WELS

PASAWA

PRAGA

GRAZ

WARSZAWA

LINZ
DUNAJ

WĘGRY

SŁOWENIAWŁOCHY

SŁOWACJA

STEYR WIEDEŃ

5

Informacje na temat regionu narciarskiego Dachstein West 

• 77 kilometrów tras narciarskich w samym ośrodku

•  142 kilometrów tras narciarskich w strefie obowiązywania 

jednego karnetu narciarskiego

• 16 tras zwanych potocznie „Gaudi” 

•  5 na 5 możliwych gwiazdek przyznanych przez stronę 

skiresort.de za ofertę rodzinną i gastronomię

Odpoczynek z widokiem   na góry Salzkammergut

TERMY & NARTY

VITALHOTEL GOSAU

3 noclegi w hotelu Alpenhotel Dachstein*** w tym karnet narciarski 

(skipass) oraz wstęp do term.

Pakiet zawiera:

• 3 noclegi w zarezerwowanej kategorii pokoju

•  2-dniowy karnet narciarski (skipass) obowiązujący w regionie 

narciarskim Dachstein West, 1 x bilet wstępu do term Salzkammergut 

Therme w Bad Ischl (bilet 4-godzinny)

•  Śniadanie w formie bufetu, 3-daniowe menu do wyboru z bufetem 

sałatkowym po południu

•  Bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu krytego oraz centrum 

wellness

• Wieczory taneczne i rozrywkowe, bezpłatny parking

7 noclegów w hotelu Vitalhotel Gosau ze śniadaniem i obiadokolacją 

oraz karnetem narciarskim (skipass).

Pakiet zawiera:

• 7 noclegów w zarezerwowanej kategorii pokoju

•  5-dniowy karnet narciarski (skipass) w ośrodku narciarskim Dachstein 

West

•  Koktajl powitalny, śniadanie w formie bufetu, 3-daniowe menu do 

wyboru z bufetem sałatkowym lub bufetem po południu

•  Opieka nad dziećmi w wieku 3-12 lat (niedziela-piątek), wieczory 

dziecięce

•  1 x w tygodniu wieczór z muzyką, wędrówki z pochodniami, program 

animacyjny oferowany codziennie

• Korzystanie z centrum wellness

• Bezpłatny autobus dla narciarzy 

Adres rezerwowanego ośrodka:
OÖ Touristik GmbH, Freistädter Str. 119, 4041 Linz 
Tel.: +43 732 7277-200, E-mail: info@touristik.at, Strona internetowa: www.touristik.at 

Adres rezerwowanego ośrodka:
OÖ Touristik GmbH, Freistädter Str. 119, 4041 Linz 
Tel.: +43 732 7277-200, E-mail: info@touristik.at, Strona internetowa: www.touristik.at 

CENA ZA OSOBĘ od €  259,-
Przyjazd możliwy we wszystkie dni tygodnia. 

CENA ZA OSOBĘ od €  542,-
Przyjazd możliwy tylko w soboty. 
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 Tereny Feuerkogel znajdujące się 

w regionie Salzkammergut to idealne 

połączenie różnego rodzaju rozrywek 

podczas zimowych wakacji. Płaskowyż 

położony na wysokości 1600 m 

n.p.m. oferuje 10 km tras narciarskich i 

przygotowanych śladów, które urozmaicą 

wypoczynek. Widok na jezioro Traunsee, 

Dachstein i Traunstein zachwyca niejednego 

urlopowicza. 

Podczas zajęć w szkółce narciarskiej dzieci 

udoskonalą swoją technikę jazdy na nartach. 

W tym samym czasie rodzice mogą cieszyć 

się zjazdami z położonego wysoko szczytu 

Heumahdgupf. Sportowcom zdecydowanym 

na doznania poza stokiem spodobają się 

zapierające dech w piersiach krajobrazy 

poznawane na rakietach śnieżnych lub 

podczas skialpinistycznych wypraw. 

Chwile przyjemności zapewnią chaty oraz 

gospody. Szczególnie godny polecenia jest 

serwowany w górskiej gospodzie Edelweiß 

ciepły deser: naleśnik „Tuchentzipf”. 

 

Kontakt: 

Informacja telefoniczna na temat warunków 

śniegowych: +43 6133 5397

Infolinia: +43 50 140

info@feuerkogel.net, www.feuerkogel.net

(Strona internetowa w językach niemieckim 

i angielskim)

Pierwsze szusy n
a Feuerkogel

Liczne trasy z widokiem na jezioro Traunsee 
roztaczającym się ze szczytu Feuerkogel
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Przytulne chaty z widokiem na jezioro Traunsee

BIAŁE SZALEŃSTWO W  
HOTELU SYMPOSIUM HOTEL POST

ŚNIEG & ZABAWA  
W SALZKAMMERGUT

2 noclegi z pełnym wyżywieniem oraz karnetem narciarskim (skipass).

Pakiet zawiera:

• 2 noclegi w zarezerwowanej kategorii pokoju

•  2-dniowy karnet narciarski (skipass) obowiązujący na terenie ośrodka 

narciarskiego Feuerkogel

•  Śniadanie w formie bufetu oraz 4-daniowe menu do wyboru z bufetem 

sałatkowym po południu w hotelu

•  Rezerwacja stolika oraz 2-daniowy obiad w chacie Kranabethhütte 

znajdującej się bezpośrednio przy stoku

• Korzystanie z sauny i kabiny na podczerwień 

6 dni/5 nocy w hotelu Hotel Hochsteg Gütl położonym nad jeziorem 

Traunsee. 

Pakiet zawiera:

•  5 noclegów w bardzo wygodnych i gustownie urządzonych pokojach z 

prysznicem/WC/telefonem/płaskim telewizorem/balkonem

• Pożywne, bogate w składniki naturalne i witalne śniadanie

• Wiele bezpłatnych usług hotelowych

•  4-dniowy karnet narciarski (skipass) obowiązujący w ośrodku 

narciarskim Feuerkogel Ebensee

• Karta Salzkammergut Winter-Card

Adres rezerwowanego ośrodka:
OÖ Touristik GmbH, Freistädter Str. 119, 4041 Linz 
Tel.: +43 732 7277-200, E-mail: info@touristik.at, Strona internetowa: www.touristik.at 

Adres rezerwowanego ośrodka:
OÖ Touristik GmbH, Freistädter Str. 119, 4041 Linz 
Tel.: +43 732 7277-200, E-mail: info@touristik.at, Strona internetowa: www.touristik.at 

CENA ZA OSOBĘ od €  199,-
Dzieci do lat 6 bezpłatnie.  

CENA ZA OSOBĘ od €  689,-
Możliwość rezerwacji począwszy od 2 osób.

Informacje na temat ośrodka narciarskiego Feuerkogel 

• 10 km tras narciarskich

•  Trasa narciarska o długości 6 km prowadząca do doliny 

(trasa nieratrakowana)

•  Karnety studenckie w konkurencyjnych cenach

•  6 przygotowanych tras dla sympatyków rakietach śnieżnych i 

skialpinizmu + karnet przeznaczony dla fanów rakiet śnieżnych 

wraz z wypożyczeniem sprzętu w konkurencyjnych cenach
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 Ośrodek narciarski Dachstein 

Krippenstein w Salzkammergut 

rozpościerający się na wysokości ponad 

2000 m n.p.m. jest najwyższym położonym 

ośrodkiem narciarskim w kraju. Ponad 30 

kilometrów nieoznaczonych tras z różnicą 

wysokości wynoszącą 1500 metrów 

sprawia, że ośrodek jest mekką sceny 

freeriderowej. Doświadczeni narciarze 

poznają magię jazdy w głębokim śniegu 

pod okiem doświadczonych przewodników. 

Narciarze mogą cieszyć się z ratrakowanej 

trasy o długości 11 kilometrów prowadzącej 

do Obertraun. Jest to najdłuższy zjazd w 

Austrii! Ponadto wzdłuż i wszerz można 

podziwiać wspaniałe widoki na Dachstein. 

Miłośnicy przyrody znajdą na rozległym 

płaskowyżu trasy przeznaczone dla 

sympatyków rakiet śnieżnych i skialpinizmu. 

Wyjątkowym przeżyciem jest wycieczka 

na rakietach śnieżnych do spektakularnej 

platformy widokowej 5fingers. 

 

Kontakt: 

Informacja telefoniczna na temat warunków 

śniegowych: +43 6131 531-1838

Infolinia: +43 50 140

info@dachstein-salzkammergut.com, 

www.dachstein-salzkammergut.com

(Strona internetowa w językach niemieckim 

i angielskim)

Freeriderzy także  

 potrzebują przerw
y

Doznaj wolności w śniegowym puchu w 
pobliżu Dachstein Krippenstein
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Jazda freeride‘owa   w pobliżu Krippenstein

NARCIARSTWO & WIELE WIĘCEJ

PROMOCJA 4=3

7 noclegów w hotelu Landhotel Agathawirt.

Pakiet zawiera: 

• 7 noclegów w zarezerwowanej kategorii pokoju

• Karta Winter-Erlebniskarte ważna przez 5 dni

•  Drink powitalny, śniadanie w formie bufetu, 4-daniowe menu 

popołudniu

• Korzystanie z sauny i łaźni parowej

•  Suszarnia, przechowalnia nart, tenis stołowy, przystanek autobusu dla 

narciarzy przy hotelu, parking przy hotelu

4 lub 3 noclegi w hotelu Moserwirt***  ze śniadaniem i obiadokolacją i 

karnetem narciarskim (skipass). 

Pakiet zawiera:

• 4 lub 3 noclegi w zarezerwowanej kategorii pokoju

•  3-dniowy karnet narciarski (skipass) obowiązujący w ośrodku 

narciarskim Freesports Arena Krippenstein

•  Śniadanie w formie bufetu, 3-daniowe menu do wyboru wieczorem, 1 x 

koktajl w barze hotelowym

• Korzystanie z centrum wellness

•  Narciarnia, bezpłatny autobus dla narciarzy (przystanek oddalony o ok. 

150 m)

* 5% zniżki dla osób dokonujących wczesnej rezerwacji

Minimalny czas pobytu to 4 noclegi w przypadku przyjazdu w niedzielę 

lub 3 noclegi w przypadku przyjazdu w czwartek. 

Adres rezerwowanego ośrodka:
OÖ Touristik GmbH, Freistädter Str. 119, 4041 Linz 
Tel.: +43 732 7277-200, E-mail: info@touristik.at, Strona internetowa: www.touristik.at 

Adres rezerwowanego ośrodka:
OÖ Touristik GmbH, Freistädter Str. 119, 4041 Linz 
Tel.: +43 732 7277-200, E-mail: info@touristik.at, Strona internetowa: www.touristik.at 

CENA ZA OSOBĘ od €  459,-
Przyjazd możliwy tylko w soboty.

CENA ZA OSOBĘ od €  217,55*
Oferta ważna w terminie: 21. 12. 2014, 1. 1. – 2. 4. 2015

Informacje na temat Freesports Arena Dachstein Krippenstein

• Najdłuższa trasa zjazdowa w Austrii o długości 11 km

• 30 kilometrów tras freeride’owych

•  Niedrogi karnet Yeti z wypożyczeniem rakiet śnieżnych w 

cenie

•  Oznaczone i wytyczone trasy dla sympatyków rakiet śnieżnych
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 Ośrodek narciarski Kasberg znajduje się 

w miejscowości Grünau w dolinie Almtal na 

wschodzie od Salzkammergut u podnóża 

Gór Martwych (Totes Gebirge). 21 kilometrów 

doskonale przygotowanych stoków, 

największy park snowboardowy Górnej 

Austrii, a także pożywne regionalne przysmaki 

zachwycają odwiedzających urlopowiczów. 

Wspaniała panorama rozpościera się od 

Gór Martwych, aż do lodowca Dachstein. 

Narciarze ze sportowym zacięciem mogą 

raczyć się zjazdem Madlries oraz zjazdem FIS 

prowadzącym do Ochsenboden. 

Rodziny mogą cieszyć się szerokimi 

trasami zjazdowymi, snowboardzistów 

preferujących freestyle zaciekawi z kolei 

park snowboardowy. Mali narciarze w 

nieskomplikowany sposób poznają pierwsze 

tajniki szusowania na terenie dziecięcej 

areny narciarskiej. Nie wspominając już o 

o przeżyciu typowej przytulnej atmosfery 

doliny Almtal przy domowych klopsikach w 

chacie Sepp-Huber-Hütte oraz potrawach 

Almpfandl (pożywna potrawa serwowana na 

świeżo na patelni) oferowanych w ośrodku 

Hochberghaus. Podczas przerwy na stoku 

polecamy odwiedzenie Sonnalm i chaty 

Kasbergalm-Hütte. 

Kontakt: 

Informacja telefoniczna na temat warunków 

śniegowych: +43 7616 8329

Infolinia: +43 7616 7085

info@kasberg.at, www.kasberg.at 

(Strona internetowa w językach niemieckim 

i angielskim) Jada freestyle‘owa  

 w pobliżu Kasbe
rg

Kasberg jest ośrodkiem narciarskim 
 przeznaczonym dla rodzin i koneserów
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Zabawy na śniegu dla całej rodziny

WAKACJE NARCIARSKIE

RODZINNY ŚNIEŻNY WYPOCZYNEK 

Ten kameralny pensjonat został poddany gruntownej renowacji w 2003 

roku. Nowe, ciche i gustownie urządzone pokoje i apartamenty oraz 

mieszkania i domy wczasowe, otoczone przepięknymi górami regionu 

Grünau pozwalają szybko zapomnieć o codzienności. 

3 noce w pensjonacie Wanderruh w tym karnet narciarski (skipass)

Pakiet zawiera:

• 3 noclegi w pokoju dwuosobowym

• 3-dniowy karnet narciarski (skipass)

• Pożywne śniadanie w formie bufetu

W OŚRODKU HOCHBERGHAUS W MIEJSCOWOŚCI GRÜNAU W DOLINIE 

ALMTAL

7-dniowy pakiet dla całej rodziny. 

Pakiet zawiera:

•  7 noclegów dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci (do lat 10), w tym 

śniadanie i obiadokolacja 

•  6-dniowy karnet narciarski (niedziela-piątek) dla całej rodziny

• 5-dniowy kurs narciarski dla dzieci (poniedziałek - piątek)

•  Standardowe napoje (napój Skiwasser czyli woda z sokiem malinowym i 

cytryną, cola, fanta, sprite, napój Almdudler czyli woda mineralna z cukrem 

oraz trzymaną w tajemnicy mieszanką 32 ziół alpejskich) za darmo

• Sala zabaw i opieka nad dziećmi (poniedziałek - piątek)  

• Codziennie od godz. 16.00: Sauna leśna z oazą rekreacyjną 

•  Bezpłatny transfer bagażu i gości w dniu przyjazdu i wyjazdu gości 

wyciągiem gondolowym i skuterem śnieżnym

Adres rezerwowanego ośrodka:
Pension Wanderruh, Rabenbrunn 4, 4645 Grünau im Almtal
E-mail: wanderruh@gmx.at, Strona internetowa: www.wanderruh.at 

Adres rezerwowanego ośrodka:
Hochberghaus Klausur- & Familienalm, Kasberg 1, 4645 Grünau im Almtal
Tel.: +43 7616 84 77, E-mail: info@hochberghaus.at, www.hochberghaus.at  

CENA ZA OSOBĘ od €  204,50

CENA ZA RODZINĘ  od €  1.845,-
Możliwość rezerwacji począwszy od 4 osób. 

Informacje na temat ośrodka narciarskiego Kasberg  

• 21 km tras narciarskich

•  Największy park freestyle’owy w Górnej Austrii o długości 

700 metrów

•  Stacja dolna oferująca wszystkie usługi w jednym miejscu: 

punkty gastronomiczne, szkółkę narciarską, wypożyczalnię 

oraz sklep
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 Wakacyjny region Pyhrn-Priel oferuje 

w ośrodku narciarskim Hinterstoder trasę 

Pucharu Świata oraz sportowe trasy 

narciarskie z pięknymi panoramami. W 

sercu Alp Górnej Austrii, doświadczeni 

narciarze oraz rodziny będą zachwyceni 40 

kilometrami tras narciarskich oferujących 

zróżnicowane doznania zimowe. Miłośnicy 

sportów zimowych, którzy śpiewająco 

pokonali trasę pucharu świata Hannes Trinkl 

mogą stawić czoła następnemu wyzwaniu. 

Jest nim 70 procentowe nachylenie zbocza 

znajdujące się na trasie Inferno. Trasa 

„SNOWTrail“ zaskoczy miłośników białego 

szaleństwa falistym torem, stromymi 

zakrętami oraz przeszkodami.

Sport i przyjemność idą w parze: Podczas 

zjazdu trasami panoramicznymi można 

cieszyć się widokami na szczyty: Großer 

Priel, Kleiner Priel oraz Spitzmauer. Po 

bogatym w przeżycia dniu wypoczynku 

chaty zapraszają na chwile przyjemności. 

Kontakt: 

Informacja telefoniczna na temat warunków 

śniegowych: +43 7564 5500

Infolinia: +43 7564 5275

info@hiwu.at 

www.hiwu.at (Strona internetowa w 

językach niemieckim i angielskim)

Zregeneruj siły w ob
liczu 

 panoramicznej sc
enerii 

Śladami gwiazd Pucharu Świata w ośrodku 
narciarskim Hinterstoder
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Wspaniałe widoki

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY NA 
NARTACH OD NIEDZIELI DO CZWARTKU 

KRÓTKI ZIMOWY WYPOCZYNEK 
„SNOW & FUN“

4 noclegi

w hotelu Vitalhotel Stoderhof wraz z przepysznym wyżywieniem oraz 

karnetem narciarskim ważnym przez 3 dni. 

Pakiet zawiera:

• 4 noclegi z przepysznym wyżywieniem

• Śniadanie w formie bufetu 

•  Ciasta oraz przekąski w godz. 15.00 – 17.00 (domowe wypieki oraz 

słodkie przekąski)

• 4-daniowa kolacja z bufetem sałatkowym i daniami wegetariańskimi

• Kryty basen, sauna, sauna na podczerwień

• 1 masaż relaksacyjny pleców lub refleksologia stóp (25 min)

• 3-dniowy karnet narciarski

Hotel Relax & Wanderhotel Poppengut zarządzany w rodzinnej 

atmosferze jest otoczony pięknym, naturalnym krajobrazem górskim 

doliny Stodertal w regionie Pyhrn Priel. Najlepsza kuchnia dla smakoszy, 

strefa spa & wellness z ofertą zabiegów o wysokiej jakości dopełniają 

całości.

4 lub 5 dni/nocy z przepysznym wyżywieniem w hotelu Relax- und 

Wanderhotel Poppengut. 

Pakiet zawiera: 

• Standardowe usługi hotelu

• Relaks/odpoczynek w strefie spa

• 4-dniowy karnet narciarski (skipass)

Adres rezerwowanego ośrodka:
Vitalhotel Stoderhof****, Nr. 10, 4573 Hinterstoder 
E-mail: office@stoderhof.at, Strona internetowa: www.stoderhof.at 

Adres rezerwowanego ośrodka:
Relax- und Wanderhotel Poppengut, Mitterstoder 20, 4573 Hinterstoder
Tel.: +43 7564 52 68, E-mail: info@poppengut.at, www.poppengut.at

CENA ZA OSOBĘ od €  449,-
Przyjazd tylko w niedziele! 

CENA ZA OSOBĘ od €  383,50
Przyjazd możliwy tylko w soboty. 

Informacje na temat ośrodka narciarskiego Hinterstoder  

• 40 km tras narciarskich

•  bezpośrednie połączenie z autostradą

•  Trasa Pucharu Świata Hannes Trinkl

•  Szkółka sportów zimowych Stodertal z przewodnikiem 

mówiącym po polsku

•  Nagrody za bardzo dobry stosunek ceny do jakości oferowanych 

usług przyznawane przez www.skigebiete-test.de oraz ADAC

•  Dziecięcy karnet narciarski (Schneemannkarte) w cenie 2 Euro (do lat 10)
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 Wurzeralm w regionie wakacyjnym 

Pyhrn-Priel oferuje zimowym urlopowiczom 

ośrodek narciarskim z gwarancją śniegu 

oraz naturalnymi trasami narciarskimi. 

Długie i słoneczne zjazdy rozpościerające 

się na długości w sumie 22 kilometrów 

zachwycają rodziny oraz zrelaksowanych 

narciarzy-koneserów. 

W czasie gdy młodzi adepci narciarstwa 

poznają tajniki szusowania w ośrodku Sunny 

Kids Park, rodzice mogę wjechać na szczyt 

Frauenkar znajdujący się na wysokości 1870 

metrów. 

Najwyższy punkt ośrodka narciarskiego 

rozpieszcza narciarzy wspaniałym widokiem 

na występujące nieopodal dwutysięczniki. 

Narciarze ze sportowym zacięciem mogą 

szukać wyzwań na czarną trasą zjazdową 

z licznymi widokami lub trasą zjazdową 

Schwarzeck. Dzień spędzony na nartach 

można w bardzo przyjemny sposób 

zakończyć na leżakach na tarasie chaty 

Bärenhütte. 

Kontakt: 

Informacja telefoniczna na temat warunków 

śniegowych: +43 7564 5500

Infolinia: +43 7564 5275

info@hiwu.at, 

www.hiwu.at (Strona internetowa w 

językach niemieckim i angielskim)

Nauka jazdy na 
nartach  

 
w Wurzeralm

Zimowy świat dla całej rodziny w rejonie 
Wurzeralm. 
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Zabawy na śniegu   
z rodziną

TRZYGWIAZDKOWY HOTEL FERIENHOTEL 
GUT ENGHAGEN W ROSSLEITHEN

TYGODNIE NA PUCHU I FIRNIE W 
 HOTELU DILLY’S WELLNESSHOTEL

4 lub 3 noce ze śniadaniem i obiadokolacją oraz 3-dniowym karnetem 

narciarskim. 

Pakiet zawiera:

• 4 lub 3 noclegi w zarezerwowanej kategorii pokoju

•  3-dniowy karnet narciarski ważny na terenie ośrodka narciarskiego 

Hinterstoder/Wurzeralm

• Drink powitalny

• Pożywne śniadanie w formie bufetu

•  Wieczorne 4-daniowe menu do wyboru lub wieczory bufetowe 

(szwedzki stół z ciepłymi potrawami)

• Centrum spa należące do hotelu

• Wspaniałe kąciki zabaw dla dzieci

• Parking i wiaty garażowe 

5 lub 7 nocy ze śniadaniem w hotelu Dilly’s Wellnesshotel.

Pakiet zawiera:

• 5 lub 7 noclegów 

•  1 całodzienny karnet narciarski (skipass) lub 1 masaż całego ciała 

(przy 7 noclegach + 1 kąpiel relaksacyjna)

•  3.000 m² powierzchni strefy wellness i spa, 14 różnych rodzajów 

kabin saunowych i relaksacyjnych, 6 basenów i 1 naturalny biotop 

kąpieliskowy

• Wyśmienite śniadanie w formie bufetu z kącikiem bio

• Gwarancja dostępnych leżaków

• Unikalny kącik dziecięcy z parkiem wodnym i klubem dla dzieci

• Doskonale wyposażone studio fitness z widokiem panoramicznym

Adres rezerwowanego ośrodka:
OÖ Touristik GmbH, Freistädter Str. 119, 4041 Linz 
Tel.: +43 732 7277-200, E-mail: info@touristik.at, Strona internetowa: www.touristik.at 

Adres rezerwowanego ośrodka:
Dilly’s Wellnesshotel ****S, Pyhrnstr. 14, 4580 Windischgarsten
E-mail: wellness@dilly.at, Strona internetowa: www.dilly.at  

CENA ZA OSOBĘ od €  219,-

CENA ZA OSOBĘ od €  650,-

Informacje na temat ośrodka narciarskiego Wurzeralm 

• 22 km tras narciarskich

• bezpośrednie połączenie z autostradą

•  Rodzinne niedziele, w tym: tor tubingowy, tor falisty i wiele 

innych atrakcji 

•  Dziecięcy karnet narciarski (Schneemannkarte) w cenie 2 

Euro (do lat 10)
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 Ośrodek narciarski Hochficht znajduje się 

na terenie Szumawy w najbardziej wysuniętym 

na północ regionie wakacyjnym Górnej Austrii 

czyli Mühlviertel. Region narciarski łączący trzy 

góry jest największym obszarem narciarskim 

w Austrii znajdującym się poza Alpami. Oferuje 

piękne widoki. Tutaj, na trójstyku Górnej Austrii 

– Bawarii – Kraju Południowoczeskiego na 

urlopowiczów czeka znakomita infrastruktura 

dostosowana do wymagań rodzin oraz 20 

kilometrów tras zjazdowych. 

Początkujący amatorzy białego szaleństwa 

mogą cieszyć się z szusowania po zjazdach 

rodzinnych. Doświadczeni narciarze skierują 

się z pewnością na trasy zjazdowe FIS 

wykorzystywane w Pucharze Europy. Zimowi 

akrobaci mogą bawić w crossparku lub 

funparku, w których mogą skakać i po-

konywać strome zakręty. Dzieci będą z 

pewnością zachwycone falistym torami jazdy 

rozmieszczonymi na terenie całego ośrodka, 

które dostarczą jeszcze więcej zabawy i 

przygód. 

Ośrodek Skiarena Hochficht oferuje 

kompleksowe usługi. Mieści się tu kasa, sklep 

oraz punkty gastronomiczne. Stawiający 

pierwsze kroki narciarze znajdą w szkółce 

narciarskiej ofertę dostosowaną do własnych 

potrzeb. Dzieci w nieskomplikowany sposób 

uczą się jazdy nartach podczas, gdy rodzice 

mogą podziwiać postępy swoich małych 

gwiazd narciarstwa w parku dla dzieci z 

rodzinnej kawiarni wyposażonej w wielki kryty 

plac zabaw.

Przytulne chaty oraz pensjonaty są dostępne 

na terenie całego ośrodka narciarskiego. 

To właśnie tam wygłodniali narciarze mogą 

skosztować znanej w regionie Mühlviertl 

specjalności „Bratl in der Rein“ (pieczeń 

wieprzowa z rondla).

Dzięki bezpłatnemu bezprzewodowemu 

dostępowi do Internetu dostępnemu na terenie 

całego ośrodka pięknymi narciarze mogą naty-

chmiast podzielić się wrażeniami z przyjaciółmi.

Niesamowita lekkość jazdy na nartach w 
regionie Hochficht
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Podczas wędrówk
i na rakietach 

śnieżnych w Szum
awie 

Zasłużony odpoczynek

MAGIA NA STOKU I NARCIARSKIE 
HARCE 

CZAS NAJLEPSZYCH OKAZJI 

W 4-GWIAZDKOWYM HOTELU W REGIONIE HOCHFICHT

4 lub 3 noclegi w hotelu 4-gwiazdkowym oraz karnet narciarski 

(skipass) 

Pakiet zawiera:

•  4 lub 3 noclegi w zarezerwowanej kategorii pokoju ze śniadaniem i 

obiado-kolacją 

• 2 lub 3-dniowy karnet narciarski (skipass)

• Odpoczynek w hotelowej strefie wellness  

W 3-GWIAZDKOWYM HOTELU W REGIONIE HOCHFICHT

7 noclegów w tym przepyszne wyżywienie w formule 3/4 (śniadanie i 

obiadoko-lacja +podwieczorek) i 5-dniowy karnet narciarski (skipass). 

Pakiet zawiera:

•  7 noclegów w zarezerwowanej kategorii pokoju ze śniadaniem i 

obiadoko-lacją

• 5-dniowy karnet narciarski (skipass)

• Zróżnicowane hotelowe usługi dodatkowe

Adres rezerwowanego ośrodka:
Ferienregion Böhmerwald, Hauptstraße 2, 4160 Aigen 
Tel.: +43 5 7890 100, info@boehmerwald.at, www.boehmerwald.at 

Adres rezerwowanego ośrodka:
Ferienregion Böhmerwald, Hauptstraße 2, 4160 Aigen 
Tel.: +43 5 7890 100, info@boehmerwald.at, www.boehmerwald.at 

CENA ZA OSOBĘ od €  364,-

CENA ZA OSOBĘ od €  404,-

Informacje na temat ośrodka narciarskiego Hochficht 

• 20 km tras narciarskich

•  Ośrodek Skiarena Hochficht świetnie przystosowany do 

wymagań rodzin

• Doskonały stosunek ceny do jakości oferowanych usług

Kontakt: 

Informacja telefoniczna na temat warunków śniegowych:   

+43 7288 6505; Infolinia: +43 7281 6361

info@hochficht.at, www.hochficht.at
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Oprócz sportów zimowych w siedmiu 

najlepszych ośrodkach zimowych 

urlopowicze odkryć wspaniałą przyrodę na 

nartach biegowych, tych przeznaczonych 

do skialpinizmu lub w rakietach śnieżnych. 

Miłośnicy kultury udadzą się do miast na 

zwiedzanie. 

ODKRYJ NORWESKI SPORT NA SWÓJ 

SPOSÓB

 W Mühlviertel wczasowicze zastaną 

80 km tras biegowych oraz doskonale 

przygotowaną infrastrukturę w centrum 

sportów norweskich Nordisches Zentrum 

Böhmerwald. W regionie Pyhrn-Priel 

zainspirują Ciebie wysokościowe trasy 

biegowe na terenach narciarskich Wurzeralm 

i Hinterstoder pełne cudownych widoków. 

Wspaniałe panoramy na otaczające góry 

cieszą narciarzy biegowych w regionie 

Salzkammergut. Mowa tu chociażby o 

wysokościowe trasy biegowe Panorama 

Nova położone wysoko nad Bad Goisern. 

WYPRAWY SKIALPINISTYCZNE LUB NA 

RAKIETACH ŚNIEŻNYCH

 Skialpiniści będą zachwyceni widokami 

na park narodowy Górnej Austrii Kalkalpen, 

na tle którego można zdobywać najwyższe 

szczyty w regionie Pyhrn-Priel. W Salzkam-

mergut natomiast goście obuci w rakiety 

śnieżne mogą udać się na spektakularną 

platformę widokową 5fingers znajdującą się 

w regionie Dachstein Krippenstein. 

MIASTA I KULTURA

 W stolicy Górnej Austrii Linzu położo-

nym nad Dunajem trzy ośrodki kulturalne 

znajdują się tuż nad wodą. Są to: muzeum 

sztuki Lentos, Ars Electronica Center (Mu-

zeum Przyszłości) i Dom Brucknera. Miło-

śnicy zakupów mogą udać się na ulicę Land-

straße, która jest drugą co do wielkości ulicą 

Pomysły na wakacje poza trasą
Podczas wędrówki na rakietach śnieżnych w Szumawie.

Skialpinizm w Py
hrn-Priel
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OCHRONA DANYCH
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ustawy o ochronie danych osobowych (DSG 2000). Dane będą 
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(§ 11 DSG) oraz działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa danych 
poprzez zapewnienie, że dane te są wykorzystywane prawidłowo i nie 
ujawniane osobom nieupoważnionym (§ 14 DSG). Zleceniodawcy, 
dostawców usług i ich pracownicy są zobowiązani do zachowania 
tajemnicy i poufności danych publikowanych przez użytkowników, o ile 
brak podstaw prawnych do przekazania lub ujawnienia powierzonych lub 
dostępnych danych (§ 15 DSG).
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Pomimo zachowania największej staranności i skrupulatnego 
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zastrzeżone.
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DLA MNIE  JAK
ZNALAZŁ.

Kultura i zakupy w Linzu Zapiekane knedleBiegi Glöckler w Salzk
ammergut

handlową w Austrii. Linz można zwiedzać 

również z wody, najlepiej z pokładu statku. 

POZNAJ TRADYCJĘ

W Salzkammergut na wczasowiczów cze-

kają zimowych imprezy tradycyjne: po-

cząwszy od tradycyjnych targów bożona-

rodzeniowych w czasie adwentu poprzez 

biegi „Glöcklerläufe” odbywające się w 

styczniu na różnych paradach karnawało-

wych w lutym kończąc. 

JEDZENIE I PICIE

Górna Austria rozpieszcza swoich gości 

przysmakami regionalnymi, takimi jak obfite 

pieczenie wieprzowe lub nadziewane knedle 

we wszystkich odmianach. Nie należy 

zapomnieć o słodkim omlecie cesarskim 

(Kaiserschmarrn) lub knedlach drożdżowych 

z powidłami śliwkowymi (Germknödel). Do 

picia natomiast jest serwowane świeżego 

piwo, które w najlepszym przypadku 

pochodzi z jednego z lokalnych browarów.

Górna Austria Informacja turystyczna:

Freistaedter Strasse 119, 4041 Linz

Tel.: 800 12 12 58 

Chętnie udzielimy Państwu informacji na temat wypoczynku 

w Górnej Austrii, w tym celu prosimy o kontakt mailowy lub 

telefoniczny (bezpłatna infolinia).

info@sportyzimowe.at, www.sportyzimowe.at



Masaż relaksacy
jny

Czas dla dwojga w roman-tycznej atmosferze hotelowej

Zimowe wakacje w Górnej Austrii zachwycą 

gości kochających sport. Dla tych, którzy 

chcieliby zrobić coś dla swojego ciała i 

zrelaksować się, termy i oazy Górnej Austrii 

przygotowały odpowiednią ofertę. 

OAZA TERMALNA Z KLIMATEM ZNANYM Z 

POŁUDNIOWEGO PACYFIKU

 W ośrodku EurothermenResort Bad 

Schallerbach znajdującym się w regionie 

wakacyjnym Vitalwelt Bad Schallerbach 

goście mogą zrelaksować się w termach 

Tropicana. Przy sprzyjającej pogodzie, szklana 

kopuła otwiera się na lagunie z palmami i 

piaszczystą plażą. Wewnątrz ośrodka czekają 

baseny, świat sauny oraz zabiegi wysokiej 

jakości. Połączony bezpośrednio z ośrodkiem 

4-gwiazdkowy hotel Superior Hotel 

Paradiso posiada własną oazę relaksacyjną 

przeznaczoną tylko dla gości. 

CIESZ SIĘ SPOKOJEM I NATURĄ W BAD HALL

 Solanka jodowa oferowana w ośrodku 

EurothermenResort Bad Hall działa bardzo 

odprężająco. Idealnie pod relaksujący 

wypoczynek przedstawia się oferta w 

4-gwiazdkowym hotelu z termami Miraverde. 

Ośrodek jest położony w dużym ogrodzie 

zdrojowym i oferuje najlepsze usługi dla 

zdrowia i odnowy biologicznej. Termy 

Mediterrana, których klimat nawiązuje do 

południowych krajów, jest położona o pięć 

minut spacerem od hotelu.

ZRELAKSUJ SIĘ JAK CESARZ W BAD ISCHL

 W ośrodku EurothermenResort Bad Ischl 

położonym w sercu cesarskiego miasta w 

Salzkammergut wszystko kręci się wokół 

„białego złota” czyli solanki. Są wśród z nich: 

solanka do kąpieli, inhalacje, masaże „Salzprinz- 

& Sisi”. Termy Salzkammergut są połączone 

bezpośrednio z hotelem Royal. Tu możliwe 

jest zarezerwowanie szczególnie stylowego 

apartamentu Sisi-Suite lub Royal Suite.

URLOP W PRYWATNYM APARTAMENCIE 

SPA W GEINBERG

 Dzięki ofercie Term Geinberg Spa Resort 

w regonie Inn czeka na Ciebie pogoda 

Karaibów przy każdej pogodzie. Masaże, 

kąpiele, okłady, do tego relaks w koszach 

plażowych. Wszystko dostępne wyłącznie 

we własnym 5-gwiazdkowy apartamencie 

spa. Prywatne strefa spa wraz z sauną, łaźnią 

parową i jacuzzi na świeżym powietrzu oraz 

usługi lokaja.

Więcej na stronie: www.gesundheitsurlaub.at

Zimowy urlop i relaks
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Ciesz się rozkosznym ciepłem

Termy Salzkammergut w Bad Ischl


