Zima je tady.
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Jestli si opravdu chcete užít
zimu, pak jste u nás správně.

Závěsný most na ledovci Dachstein

Zima každým rokem.

Hurá na dovolenou!

Když se dny krátí a teploty klesají, pak nastává čas, kdy se
oblast Schladming-Dachstein dostává do absolutně nejvyšší
formy: Jako jedna z nejpopulárnějších oblastí Rakouska nabízí svým návštěvníkům nejen prvotřídní sjezdovky a špičkově
upravené běžkařské trasy, ale i přátelské hospodské a možnosti
ubytování, které jsou stejně rozmanité jako zdejší příroda.

Oblast Schladming-Dachstein, ležící v srdci Rakouska, je dostupná
snadno, s těží ji ale něco předstihne.
Doprava autem
1 hodina ze Salcburku, 3 hodiny z Vídně,
2,5 hodiny z Mnichova, 2 hodiny ze Štýrského Hradce.
Doprava vlakem nebo autobusem
Přípoj na mezinárodní rychlíkové spoje možný v obcích
Schladming a Stainach/Irdning. Nádraží pro regionální vlaky

Oblast Schladming-Dachstein je známá nejen svými působivými horský-

v obcích Pichl, Haus im Ennstal, Aich, Pruggern, Gröbming,

mi panoramaty, ale i svou alpskou srdečností. Konečně, pohostinnost má

Stein an der Enns, Öblarn a Niederöblarn.

u nás stejně dlouhou tradici jako zimní sporty a Après-Ski – a proto Vám

Autobusové spojení ve všech obcích.

můžeme s čistým svědomím říct: Když jde o pořádnou zimní dovolenou,
pak jste u nás správně.

Doprava letadlem
Mezinárodní letiště: Salcburk (90 km), Štýrský Hradec (179 km),
Linec (155 km), Vídeň (299 km) a Mnichov (259 km).
Informace o letištních transferech:
www.schladming-dachstein.at/anreise

-2-

-3-

Tady se žije.
Nabídka ubytování

Je úplně jedno, jestli se ubytujete ve wellness
hotelu, na statku, v soukromém penzionu, nebo se
dělíte o malou chatu s rodinou či přáteli. Všechna
ubytovaní u nás mají jedno společné: Od prvního
momentu se cítíte jako doma.

Neustattalm, Ramsau am Dachstein

Do pe in!
Tady u nás to dobře známe: Po náročném dni stráveném na lyžích, nebo po bujarém večírku
v v Aprés ski baru, to potom přijde měkká postel vhod. Tu Vám nabídneme u všech druhů
ubytování i v každé cenové kategorii – od královské postele v hotelovém apartmá až po
lůžko na horské chatě.
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Pokud hledáte prvotřídní kvalitu,
pak jste u nás správně.
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Hochwurzen

10

Naše hory.

lyžařských
kopců

Co na Tebe čeká

Oblast Schladming-Dachstein je pro všechny, kteří „ujíždějí“ na horách. Z našich 230 kilometrů dokonale upravených sjezdovek si určitě vyberete to pravé, bez ohledu na to, jestli jezdíte v pluhu, „šusem“,
nebo krájíte oblouky na snowboardu. A pokud mluvíme o výběru: naše lyžařské chaty nabízejí prvotřídní speciality všeho druhu.

207 km dokonale upravených a uměle zasněžovaných sjezdovek stejně jako 23 km úžasných sjezdovek s přírodním
sněhem
“4-Berge-Skischaukel“ – 4 propojená lyžařská střediska se
123 km sjezdovek (100% zasněžování)
Zážitek na ledovci: Dachstein
Večerní lyžování: Hochwurzen (délka sjezdovky: 3 km)
Kyvadlová autobusová doprava s platným skipasem zdarma
Kurzy lyžování bez bariér: Freizeit PSO – první lyžařská
škola v Rakouskou pro tělesně postižené

Jsme členy těchto lyžařských spolků:
Ski amadé: největší lyžařský zážitek v Rakousku –
760 km radosti na jeden Skipas.
Místní lyžařská střediska patřící do Ski Amadé:
Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm,
Galsterberg, Ramsau, Dachstein Gletscher a
Fageralm
Schneebären Card: Planneralm, Riesneralm a tři
další lyžařská střediska vhodná pro rodiny
Salzburger Super Ski Card: platná v 25 rakouských lyžařských oblastech; všechny naše lyžařská
střediska jsou tímto součástí této karty

Nově: 10místná gondola na Planai

		

Snowpark

Zábavné sjezdovky

Superpark Planai

Funslope Hauser Kaibling
Funslope Planai
Funcross Planai
Funslope Hochwurzen
Funslope Galsterberg
Crosspark Reiteralm

230
kilometrů
sjezdovek
Lehké		

94 km

Střední		

120 km

Těžké		

16 km

chat
z toho 96 s obsluhou
z toho 34 s Aprés-Ski

		

84

lanovek
Sedačky		

30

Kabinky		

11

Vleky & cvičné lanovky 43

Hochwurzen „Sjezd do údolí“
Hauser Kaibling sjezdovka
„FIS-Abfahrt“
Riesneralm sjezdovka
„Panoramaabfahrt“
Galsterbergalm „Sjezd do údolí“
Riesneralm sjezdovka
„Waldabfahrt“
Ramsau trasa „Skiweg“
Reiteralm „Sjezd do údolí“
Riesneralm sjezdovka
„Die Sonnige“
Planai „Sjezd do údolí“

Lyžařská houpačka přes 4 hory
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100

Naše nejdelší sjezdovky:

Ski amadé

Schneebären Card

1

6
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7,7 km
7,0 km
7,0 km
7,0 km
7,0 km
6,5 km
6,0 km
5,0 km
4,8 km

Staráme se
o nejlepší
sjezdovky.
HANNES,
ŘIDIČ ROLBY

Jak se jmenuješ a co děláš?
Jmenuji se Hannes Resch a jsem zodpovědný za sjezdovky na
Hochwurzenu.
Jak ses k tomu dostal?
Vždy mě zajímala lyžařská střediska v našem regionu, proto jsem se o
tuto profesi ucházel. Teď tu jsem už přes 10 let a jsem velmi šťastný, že
mohu pracovat na našich krásných horách.
Co se Ti na Tvé práci líbí nejvíc?
Stačí se podívat na panorama. Je to prostě ohromné.
Můžeme pracovat v na horách a zároveň poskytovat služby hostům.
Cílem je samozřejmě, aby návštěvníci strávil úžasnou dovolenou a
odjížděli spokojeni.
Kdy býváš k dispozici?
Bývám k dispozici na Hochwurzenu od Tvého prvního oblouku. Hostům
nabízíme v této lyžařské oblasti nejlepší sjezdovky, za což odpovídám. ;-)

Na tom
všichni
„ujíždí“.

Hauser Kaibling:
1.460 m XXL Funslope

Od Planai, kde každoročně měří síly při nočním slalomu nejlepší lyžaři světa po
Riesneralm s prvním dětským lyžařským střediskem v Rakousku: lyžování v regionu
Schladming-Dachstein je plné překvapení.

Planai:

Hochwurzen: večerní lyžování

více než 600 m dlouhá

Reiteralm: Crosspark
sportovní – akční – spektakulární

hudební sjezdovka

Co si člověk v regionu v Schladming-Dachstein nesmí
nechat ujít?
Noční lyžování na Hochwurzenu – sám upravuji sjezdovku často a vždy
je to příjemný zážitek.
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Dachstein: Lyžařský zážitek

Ski Ramsau am Dachstein:

Galsterberg:

ve výšce 2.700 m včetně atrakcí

Dobrodružné sjezdovky

Galská lyžařská vesnička

jako je „schodiště do prázdna“

dráčka Kali

Riesneralm:

Planneralm:

Fageralm:

tajný Hotspot Taur

Nejlepší sníh

Zpomal a vychutnej si zážitky
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Perfektní pro začátečníky.
A opatrné.

Riesneralm

Naše lyžařská střediska vhodná pro rodiny.

Co na Tebe čeká:

Nikdo se nenarodil jako lyžařské eso, ale téměř nikde se jím
nemůžete tak rychle stát, jako v oblasti Schladming-Dachstein.
Máme spoustu sjezdovek vhodných pro děti, takže první
obloučky se budoucí lyžařská esa mohou naučit právě tady. Od
„dobrodružných sjezdovek dračka Kali“ v Ramsau am
Dachstein a galské lyžařské vesničky na Galsterbergu, až po
dětské lyžařské trasy na Fageralmu a dětské lyžařské středisko

17
lyžařských a
běžkařských škol

spolu s „Krispini Expressem“ na Riesneralmu – zde se děti
naučí nejen lyžovat, ale i milovat lyžování. A pokud se ptáte:
Ano, nabízíme také mnoho lyžařských kurzů pro dospělé.

5
velkých dětských hřišť
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Adlerlifte, Ramsau am Dachstein
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Pokud se chcete dostat do
nejvyšší formy,
pak jste u nás správně.
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Ramsau am Dachstein

Co na Tebe v Ramsau
am Dachstein čeká:

Pořád na stopě.

220
kilometrů
běžkařských tras
v centru severských sportů
Ramsau am Dachstein
Klasika

150 km

Bruslení

70 km

Nadmořská výška: 1.100 – 2.700 m

Biatlonový
cvičný areál

3
špičkové školy
běžeckého lyžování
U nás se běhá nejlépe.
I když se oblast Schladming-Dachstein nachází v samém

Běžkařský okruh

srdci Rakouska, severské disciplíny zde mají dlouhou tradici

v nadmořské výšce 2700 m

– zejména v Ramsau am Dachstein. Místo konání
mistrovství světa v severských disciplínách z roku 1999 se
svými 220 kilometry perfektně upravených tras láká nejen
turisty – při běžkování Vás může předjet i někdo z
mezinárodní elity severského lyžování.

A také pro Vás:

Mimochodem: všichni, kteří chtějí s běžkováním začít,
mohou využít služeb škol běžeckého lyžování i dětský park.

Běžkařské trasy v dalších
místech regionu
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Klasika: 		

194 km

Bruslení:

100 km

Sen v bílém.
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Dachsteingletscher

Co na Tebe čeká:

Po strmých stráních.
Na rychlých sáních.

9
sáňkařských drah

7
sáňkařských drah s
nočním osvětlením

7
kilometrů
měří naše nejdelší
sáňkařská dráha

Sáňkování je po lyžování pravděpodobně nejpopulárnějším sportem v regionu. Není divu.
Zábavu si na mnoha sáňkařských drahách můžete vychutnat přes den i večer.

Sjízdné kdykoliv.
Ti, kteří rádi jezdí na saních přes den, budou z
nočního sáňkování uneseni. Zejména přírodní
sáňkařskou dráhou na Hochwurzenu, která
patří s délkou sedmi kilometrů k nejdelším v
Alpách.

Zábava pro celou rodinu: nezáleží na tom, zda půjdete
nahoru pěšky nebo lanovkou, při sjezdu dolů se zaručeně
objeví úsměv na tváři i červená líčka.

Rittisberg, Ramsau am Dachstein
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Hochwurzen, Rohrmoos
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Hochwurzen, Rohrmoos

Co na Tebe čeká:

282 kilometrů
zimních turistických tras
Každý, kdo se někdy prodíral sněhem až po kolena
ví, že zimní túry mohou být velmi namáhavé.
Naštěstí udržujeme 282 kilometrů turistických tras
i v zimě, takže procházkám naší okouzlující zimní

Pohádkovou krajinou.
Objevte naši impozantní horskou krajinu – na většině tras nepotřebujete ani lyže!
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krajinou nic nebrání. A se sněžnicemi toho můžete
absolvovat ještě více.

Talbachklamm, Schladming

-23-

Dostaňte se do otáček.
Oblast Schladming-Dachstein nabízí příznivcům skialpinismu mnoho možností – od jednoduchých túr pro začátečníky až po náročné trasy pro zkušené alpinisty.
Nezáleží na tom, jaká je Vaše kondice, jedna věc vám určitě vezme dech:
naše jedinečné Panorama.

Hurá do terénu.
Na horách je správná příprava to nejdůležitější.
Od kontroly vhodného vybavení, které obsahuje
lavinový vyhledávač, lopatu, lavinovou sondou,
přilbu a batoh s airbagem až po zohlednění
aktuálního počasí a sněhové situace, jakož to i
oblastí s klidovými zónami divokých zvířat. Na to
vše je třeba brát ohled. Odměnou Vám pak za tuto
námahu bude jedinečný zážitek. K dispozici máte
i naše certifikované horské a lyžařské vůdce, kteří
Vám ukáží nejkrásnější trasy i ohromující horskou
krajinu regionu Schladming-Dachstein. Region
znají jako své boty, takže s nimi budete v dobrých
rukou.
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Dachsteingletscher
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Zimní sporty tak trochu jinak.

Na kole
máme
také
zimní
vzorek.

Máme toho ještě více.
Lyžování, Apres-Ski a císařský trhanec nestačí?
Žádný problém. Region Schladming-Dachstein má
pro každého něco: od vyjížďky se psím spřežením,
přes snowtubing a jízdu na Fat biku, až po pěší túry
s loučemi noční horskou krajinou. Pokud se chcete
seznámit s regionem v sedě a pod přikrývkou, pak je
pro Vás nejlepší vyjížďka na koním spřežení. Pokud
chcete ukázat svou eleganci, zkuste to na bruslích.
Takže vidíte: jedinou věc, kterou Vám při vší
rozmanitosti oblasti Schladming-Dachstein nemůžeme
nabídnout, je nuda.

MICHAEL,
INSTRUKTOR
CYKLISTIKY

Jak se jmenuješ a co děláš?
Jmenuji se Michael a pracuji jako instruktor cyklistiky v Ramsau am Dachstein.
Jak ses k tomu dostal?
V roce 2014 jsem ukončil kariéru jako
sportovní a reklamní manažer. V té době
k nám přišly první Fat biky ze Severní
Ameriky, a protože jsem byl odjakživa
vášnivý cyklista a miloval jsem zimu, učinil jsem z tohoto své povolání. To byl začátek alpských Fat biků.
Co se Ti na Tvé práci líbí nejvíc?
Jako cyklistický průvodce na Fat biku
můžu každý den doprovázet hosty po horách, ukázat jim to nejzábavnější a dopřát jim takto nezapomenutelné zážitky.
Největší motivací pro mě je, když se vrátíme po túře a každý má úsměv od ucha
k uchu. To je důvod, abych ze sebe při
další túře vydal maximum.

Zipfelbobbahn, Ramsau am Dachstein
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Kdy býváš k dispozici?
Když chcete kromě lyžování a běžkování
zažít i něco jiného, tak tu jsem pro Vás k
dispozici s mými Fat biky a odpovídající
výstrojí každý den.
Co si člověk v regionu v Schladming-Dachstein nesmí nechat ujít?
V Ramsau am Dachstein je mnoho
obhospodařovaných chat. Na některé z
nich se dostanete pouze pěšky, na běžkách nebo na Fat biku. Jiné jsou dostupné koním spřežením, nebo i autem.
Všechny mají ale něco společného: jsou
velmi útulné a jídlo tam chutná tak dobře, že můžete snadno zapomenout na
cestu domů. Jsem velmi rád, že své trasy
mohu naplánovat přes mnoho z nich.

Pokud si chcete hory
plně vychutnat,
pak jste u nás správně.
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Taková lahoda.
Říká se, že hlad je nejlepším kuchařem, ale my jsme si docela
jistí, že důvodem, proč je u nás všechno tak dobré, jsou spíše
regionální ingredience a recepty – od císařského trhance až po
ennstalské jehněčí.

5

Jídla, která musíte
během pobytu v regionu
Schladming-Dachstein
ochutnat:

Hovězí polévka se
sýrovými knedlíky

Ennstalské jehněčí

Noky s ennstalským sýrem
a zelným salátem

Ski amadé MADE MY DAY
Dámská jízda na horách
Snídaně se šampaňským a výhledem na Dachstein,
tak začíná dámská jízda plná zážitků:
• Bohatá snídaně formou bufetu
• Lyžařská jóga na Hochwurzenu
• Oběd na Schafalmu včetně vína Ski Amadé k přípitku.
• Zakončení dne ve 4 * wellnes hotelu Höflehner

Sedlácké koblihy na
různé způsoby

Zdraví
slunce na
sjezdovce.
KARIN, UČITELKA JÓGY

od € 149,–
Informace o ubytování

Jak se jmenuješ a co děláš?
Ahoj, jmenuji se Karin Seebacher vedu
Biohotel Bergkristall. Navíc jsem učitelka
jógy a nabízím lekce v našem hotelu.
Jak ses k tomu dostala?
Od rodičů jsem převzala hotel a od té
doby ho provozuji jako bio – v létě i zimě.
Co se Ti na Tvé práci líbí nejvíc?
Nejvíc se mi líbí kombinace lyžování a
jógy. Jóga Vás perfektně připraví na celodenní lyžování. Najdete rovnováhu, zvýšíte koncentraci a také minimalizujte riziko poranění.

Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH, Ramsauerstraße 756, 8970 Schladming
Vedoucí Mag. Mathias Schattleitner

Císařský
trhanec
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Kde býváš k dispozici?
V hotelu, samozřejmě, abyste si mohli vychutnat dovolenou i jógu. Jsem tady
hlavně proto, abyste se mohli uvolnit a
vypnout. Není to vždycky jen o tělesné
praxi.
Co si člověk v regionu v Schladming-Dachstein nesmí nechat ujít?
Přímo u našeho hotelu začíná úžasná
skialpinistická trasa na vrchol Guschen
(Hochwurzen).
Ta Vás nadchne fantastickým výhledem a
perfektním sjezdem.

Urlaubsregion Schladming-Dachstein

+43 3687 23310

Ramsauerstraße 756

info@schladming-dachstein.at

8970 Schladming

www.schladming-dachstein.at
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