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Vyhrajte
lyžovačku,
súťaž na
strane 8/9.

#winterlove

Beh na lyžiach: Relax pre telo,
ducha aj myseľ.

© Waldviertel Tourismus | Studio Kerschbaum

Preháňajte sa po zasnežených lúkach, kĺžte sa naprieč
idylickými lesmi a urobte niečo dobré pre svoje telo aj dušu.
Ideálne na to sú dolnorakúske bežkárske trate, ktorých
je v regiónoch Waldviertel, Mostviertel a vo Viedenských
Alpách až 800 kilometrov. Beh na lyžiach je čoraz populárnejší, pretože plynulý pohyb šetrne trénuje kondíciu a ticho
prírody umožňuje dokonale precítiť a spoznať samých seba.
Ak si chcete vyskúšať beh na lyžiach, môžete sa zúčastniť
na takzvaných bežkárskych dňoch pre začiatočníkov, kde
vám profesionáli v malých skupinách poskytnú cenné rady
o správnom pohybe a vybavení. Akcia sa uskutoční na území
celého Dolného Rakúska 22. januára 2022. Ďalšie termíny sú
naplánované od januára až do konca sezóny.
www.dolne-rakusko.info/beh-na-lyziach
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❄

Pestré a vzrušujúce zimné zážitky čakajú na lyžiarov
v Ybbstalských Alpách v lyžiarskych strediskách Lackenhof-Ötscher a Göstling-Hochkar, Annaberg, Maiszinken
v obci Lunz am See, Königsberg v obci Hollenstein an
der Ybbs a Forsteralm v Gaflenzi. Lyžiarske stredisko
Gemeindealpe Mitterbach zaujme najstrmším prírodným
svahom v Dolnom Rakúsku a snowparkom pre vášnivých
freestylerov. Lyžiarske stredisko Mönichkirchen-Mariensee ponúka okrem zjazdoviek a zábavného parku aj
možnosť nechať sa nakrútiť pri slalome. Stredisko Zauberberg am Semmering je zase ideálne na denné alebo
– vďaka nočnému osvetleniu – aj na večerné výlety.

www.dolne-rakusko.info/lyzovanie-a-snoubordovanie
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„Pokojné tempo zimy“ v Dolnom Rakúsku si najlepšie vychutnáte
v spoločnosti zvierat. V regióne Waldviertel je to možné na mnohých miestach! Pod zimným slnkom v regióne Waldviertel alebo
v prírodnej rezervácii Hohe Wand sa môžete poprechádzať
po lúkach a lesoch s alpakami, lamami alebo oslíkmi. Zážitky
so zvieratami však môžete zažiť v celom Dolnom Rakúsku: V Dunajskom regióne na vás čakajú zábavné dobrodružstvá s oslíkmi,
v regióne Mostviertel môžete zažiť jazdu zasneženou krajinou
na saniach ťahaných konským záprahom a v regióne Waldviertel
sa zas odviezť zimným lesom na saniach ťahaných psím záprahom plemena husky. Niektoré zooparky sú otvorené po celý rok,
ako napríklad zoopark mesta Haag, obora Ernstbrunn (cez víkendy) alebo zážitkový zoopark Buchenberg.
www.dolne-rakusko.info/zvieracie-dobrodruzstva

Zimná turistika na
snežniciach aj bez nich
Návštevníci, ktorí milujú pohyb a dlhé prechádzky, môžu objavovať množstvo zimných turistických chodníkov v Dolnom
Rakúsku a vychutnávať si neskutočne príjemné chvíle. Všetky
regióny Dolného Rakúska so svojimi rozmanitými trasami,
pôsobivými výhľadmi a nádhernou prírodnou scenériou sú
aj v zimných mesiacoch ideálnou výletnou a dovolenkovou
destináciou pre turistov. Počas túry na snežniciach sa môžete dokonale ponoriť do čara dolnorakúskej zimy, dopriať
si oddych od každodenných starostí a načerpať nové sily
v prírode.

© www.fueloep.com

N

a prvú lyžovačku s malými deťmi je ideálnou
voľbou lyžiarske stredisko St. Corona am Wechsel
so zábavným parkom, zimným ihriskom a špeciálnymi vlekmi pre deti. Lyžiarske strediská v regióne Mostviertel, Annaberg, Lackenhof-Ötscher a Göstling-Hochkar sú taktiež ideálne na prežitie radostných zážitkov
na svahu s rodinou a majú v ponuke aj niečo pre starších
návštevníkov. V prípade slabej zimy sa o skvelú lyžovačku
počas celého roka postará lyžiarske stredisko Puchberg
am Schneeberg vo Viedenských Alpách so svojou čarovnou lúkou s rozlohou 5000 metrov štvorcových.

❄

© Waldviertel Tourismus | sommertage.com

Bez ohľadu na to, ktorý zo zimných športov je vaším favoritom a nakoľko ste
v ňom zdatní, lyžiarske strediská v Dolnom Rakúsku majú k dispozícii tú správnu ponuku pre všetkých začiatočníkov aj pokročilých s atraktívnym pomerom
ceny a kvality služieb. 20 lyžiarskych stredísk, približne 100 lanoviek a 200 kilometrov zjazdoviek je zárukou nezabudnuteľnej lyžovačky pre malých aj veľkých.

© Ludwig Fahrnberger

Radosť z lyžovania
pre všetkých

S roztomilými sprievodcami
v chladnom ročnom období

www.dolne-rakusko.info/turistika-na-snezniciach
ZIMA V DOLNOM RAKÚSKU
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Vitajte v zimnom

Mostviertel
Hovorí sa, že „dobro je často na dosah“. A je to presne tak. Neďaleko Viedne a Linzu, na juhu Dolného
Rakúska leží pestrá a zaujímavá dovolenková destinácia
Mostviertel s nedotknutou prírodou, svetom alpských
vrchov a autentickou pohostinnosťou. Či už uprednostňujete lyžovanie na rôznych typoch zjazdoviek, objavovanie bežkárskych tratí plných krásnych výhľadov alebo
sa radi vydávate na príjemné potulky zimnou krajinou –
strediská zimných športov v regióne Mostviertel ponúkajú zábavné aktivity na snehu pre veľkých aj malých.
Zažite zimu ako za starých čias – a vychutnajte si zimný
relax ďaleko od davov ľudí.

© Niederösterreich Werbung | Andreas Jakwerth

www.dolne-rakusko.info/lyzovanie-v-mostviertel
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© Fred Lindmoser
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Lackenhof-Ötscher
IDYLICKÁ ZIMNÁ DEDINKA

TAM, KDE JE SLOBODA DOMA

Ideálne snehové podmienky od decembra do apríla,
nádherné panoramatické výhľady vo výške 1800 m a veľa
rôznych možností: Lyžovanie na vrchu Hochkar prináša
dokonalé lyžiarske zážitky. Vysoko nad Göstlingom sa
cítia ako doma najmä freerideri milujúci voľnosť.
19 kilometrov zjazdoviek ponúka lyžovačku so zaručene
dobrými snehovými podmienkami vo všetkých stupňoch
obťažnosti. Ďalšími atrakciami lyžiarskeho strediska sú
Route 99 (snowtrail) a lyžovanie pri umelom osvetlení
po alpskom svahu. Rovnako ako v stredisku Ötscher – je
cena pre deti v sprievode dospelého platiaceho v plnej
výške s kartou Kids Card (16 € do roku narodenia 2007)
alebo s kartou Kids Card mini (4 € do roku narodenia
2017) veľmi výhodná.

Zatiaľ čo zjazdovka Eibenkogel je ideálna pre začiatočníkov, na vrchu Großer Ötscher nájdu pre seba náročnejšie zjazdovky aj pokročilí lyžiari. V parku „Sunny Kids
Park“ s dvoma čarovnými kobercami a starostlivosťou
o deti je dokonale postarané aj o tých najmenších lyžiarov.
Rozmanité aktivity mimo zjazdoviek
V stredisku Lackenhof sa vždy niečo deje aj mimo upravených zjazdoviek: Značená výstupová trasa privedie
skialpinistov k horskej chate Ötscherschutzhaus alebo
na vrch Kleiner Ötscher. Počas túry na snežniciach – napríklad na vrch Hüttenkogel – si môžete vychutnať nefalšovanú zimnú idylu. Bežkári si prídu na svoje na rôznych
typoch bežkárskych tratí (34 km) s výhľadom na vrch
Ötscher.

❄

❄

Obľúbená skialpinistická trasa v oblasti
Mariazellerland
Skialpinisti sú vítaní aj na Gemeindealpe, kde nájdu dve značené výstupové trasy. Nové sily môžete
načerpať v štyroch vynikajúcich lyžiarskych chatách.
Regionálne domáce špeciality si obzvlášť dobre vychutnáte na ležadle na slnečnej terase s výhľadom na pôsobivú horskú panorámu.

Annaberg
RODINNÝ RAJ

Lyžiarske stredisko Annaberg leží uprostred rozprávkových lesov, obkolesené miernymi aj strmými zasneženými svahmi, a tak ponúka takmer všetko, čo od lyžovačky
očakávajú malí aj veľkí. Rodiny s nadšením pre zimné
športy nájdu v areáli prírodnej rezervácie priateľských
hostiteľov, rozmanité zjazdovky a množstvo atrakcií
pre deti.

www.dolne-rakusko.info/lackenhof-oetscher

www.dolni-rakousko.info/gemeindealpe-mitterbach

Šesť vlekov pre vás otvorí 12,5 kilometra zjazdoviek
so zaručene dobrými snehovými podmienkami a srdcia lyžiarov a snowboardistov si získa „Anna-Park“,
snowpark pre malých aj veľkých s areálmi „Family“,
„FunCross“ a „Waveride“. Ideálnym základným táborom pre vašu zimnú dovolenku je hotel JUFA priamo
pri údolnej stanici.

© Kathrin Baumann

Beh na lyžiach ako vo sne a príjemný relax
Neďaleko vrchu Hochkar vás náhorná plošina
Hochreit s rovnomenným bežkárskym strediskom
pozýva na rozmanité bežkárske okružné trate a túry
na snežniciach v nádhernom prostredí. Východiskovým
bodom je tradičná stanica s občerstvením Ablass
s vlastnou požičovňou (klasických) lyží. Ak potom chcete
nechať svoje nohy trochu oddýchnuť, je príjemne teplá
voda a priestranný saunový svet v soľných kúpeľoch
Ybbstaler Solebad pre vás to pravé.
www.dolne-rakusko.info/goestling-hochkar

i

i

Freeridová zóna pod vrcholom láka na vzrušujúce
zjazdy v hlbokom snehu, freestylerov a snowboardistov nájdete najmä v snowparku (s vlastným vlekom).
Všestranný lyžiarsky zážitok završuje zábavná trať funslope, rýchlostná trať a štatistika výškových metrov
SkiLine.

© Bergbahnen Mitterbach, Markus Leiminger
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MOSTVIERTELSKÉ SNEHOVÉ KRÁĽOVSTVO

Najkrajší výhľad, najstrmšia prírodná zjazdovka
a najúžasnejší snowpark v Dolnom Rakúsku: Existuje
veľa dôvodov, prečo zažiť akčnú lyžovačku v stredisku
Gemeindealpe. Na miestnom vrchu v Mitterbachu
neďaleko Mariazellu si na svoje prídu najmä nároční
nadšenci zimných športov ako fanúšikovia hlbokého
snehu či freestyleri.

© SCHWARZ-KOENIG

Vleky na vrch Ötscher ležia vo výške 810 až 1437 m a ponúkajú rodinné lyžiarske zážitky vysoko v horách na úpätí
miestneho vrchu a dominanty regiónu Mostviertel –
vrchu Ötscher. „Ski In – Ski Out“ je v stredisku Lackenhof
štandardom, pretože podobne ako na Hochkare, aj tu sú
hostia ubytovaní prakticky hneď pri zjazdovke.

❄ Göstling-Hochkar

Gemeindealpe
Mitterbach

Zimné radosti v Annabergu
Očarujúce stredisko zimných športov na vrchu Hennesteck však ponúka rozmanité zimné radosti aj mimo zjazdoviek. Ako napríklad večerné skialpové túry k horskej
chate Anna-Alm (štvrtok 17.00 –20.30) a nočné sánkovanie pri dopravnom páse Reidl (sobota 17.00 – 19.00).
www.dolne-rakusko.info/annaberg

i

i

VLEKY: 5 štvorsedačkových, 1 dvojsedačková
lanovka, 1 ťahací vlek, 2 zastrešené dopravné pásy

VLEKY: 2 štvorsedačkové, 1 dvojsedačková lanovka,
3 ťahacie vleky, 2 dopravné pásy

VLEKY: 2 štvorsedačkové lanovky, 2 ťahacie vleky,
3 cvičné vleky

VLEKY: 1 štvorsedačková, 1 dvojsedačková lanovka,
1 ťahací vlek, 1 tanierový vlek, 1 čarovný koberec

ZJAZDOVKY (19 KM): 5,5 modré | 10 červené |
3,5 čierne

ZJAZDOVKY (19 KM): 7 modré | 8 červené | 4 čierne

ZJAZDOVKY (12,5 KM): 8 modré | 2,5 červené |
2 čierne

ZJAZDOVKY (15,5 KM): 7 modré | 7 červené | 1,5 čierne
+ freeridová zóna

CENA CELODENNÉHO SKIPASU: dosp. 39,50 €

CENA CELODENNÉHO SKIPASU: dosp. 39,50 €

BRATISLAVA 180 KM

BRATISLAVA 198 KM

CENY CELODENNÉHO SKIPASU: dosp. 43,50 €
resp. 40,50 € (online)

CENA CELODENNÉHO SKIPASU: dosp. 43,50 €
resp. 40,50 € (online)
BRATISLAVA 242 KM

BRATISLAVA 262 KM

6

PREKVAPIVO BLÍZKO

ZIMA V DOLNOM RAKÚSKU

7

FACEBOOK-SQUARE www.facebook.com/DolneRakusko

Prehľad dolnorakúskych
lyžiarskych stredísk
IDEÁLNE PRE RODINY S DEŤMI

SÚŤAŽ

2 osoby
Vyhrajte lyžovačku pre
llness!
vrátane skipasov a we
ácie
Účasť a ďalšie inform
nájdete na:
fo/
www.dolne-rakusko.in
zimna-sutaz

Okrem veľkých lyžiarskych stredísk
nájdete v Dolnom Rakúsku aj malé,
kvalitné lyžiarske strediská, ktoré
lákajú návštevníkov dokonale
upravenými zjazdovkami a výhodnými
cenami skipasov. Takmer všade sú
k dispozícii aj sánkarské dráhy
a špeciálne zjazdovky pre deti.

PREKVAPIVO BLÍZKO

25 KARLSTIFT
TIP: NORWALDDRÁHY KARLSTIFT

26 KIRCHBACH
JAUERLING

DUN

9
5 LYŽIARSKE STREDISKO
FORSTERALM
16 kilometrov zjazdoviek: 10
km modré, 4 km červené, 2 km
čierne, s lyžiarskou škôlkou,
1 sedačková lanovka, 5 ťahacích
vlekov a 1 detský vlek
Bratislava 245 km
10

13 MÖNICHKIRCHEN
MARIENSEE
(POZRI STRANU 11)
13,5 kilometra zjazdoviek:
5,5 modré, 6 červené, 2 čierne,
3 sedačkové lanovky, 1 ťahací
RODINNÉ LYŽIARSKE
vlek, 1 tanierový vlek
STREDISKO HOCHBÄRNECK
Bratislava 145 km
5 kilometrov zjazdoviek: 1,5 km
modré, 3,5 km červené,
14 ST. CORONA AM WECHSEL
s lyžiarskou pretekárskou
(POZRI STRANU 12)
traťou a čarovným kobercom,
1,3 kilometra zjazdoviek:
2 ťahacie vleky
1 modré, 1,3 červené, 2 ťahacie
Bratislava 225 km
vleky, 2 čarovné koberce
Bratislava 140 km
LYŽIARSKE VLEKY PUCHEN
STUBENTURMKOGEL
3 kilometre zjazdoviek s prírod- 15 SEMMERING
(POZRI STRANU 12)
ným snehom: 0,4 km modré,
14 kilometrov zjazdoviek:
2,6 km červené, s čarovným
6,5 modré, 6,5 červené, 1 čierne,
kobercom a starostlivosťou
1 sedačková lanovka, 1 kabínková
o deti, 2 ťahacie vleky
lanovka
Bratislava 187 km
Bratislava 143 km
LYŽIARSKE STREDISKO
16 PUCHBERG AM
KALTE KUCHL
SCHNEEBERG
1,1 kilometra zjazdoviek: 0,6 km
(POZRI STRANU 13)
modré, 0,5 km červené, 1 ťahací
4,1 kilometra zjazdoviek:
vlek, 1 lanový vlek
1 modré, 2,8 červené, 0,3 čierne,
Bratislava 157 km
1 sedačková lanovka, 1 ťahací
vlek, 1 tanierový vlek, 2 čarovné
GÖLLERLIFTE
koberce
AM GSCHEID
Bratislava 136 km
4 kilometre zjazdoviek: 1 km
modré, 3 km červené, lyžiarske
stredisko s prírodným snehom 17 RAX
(POZRI STRANU 13)
s cvičným detským vlekom,
1 lanovka s 2 kabínkami
3 ťahacími vlekmi
Bratislava 145 km
Bratislava 192 km

SK

VIEDEŇ

27

AJ

ST. PÖLTEN
11
LACKENHOF-

2 LACKENHOF-ÖTSCHER
(POZRI STRANU 6)
19 kilometrov zjazdoviek: 7 km
modré, 8 km červené, 4 km
čierne, 2 štvorsedačkové,
1 dvojsedačková lanovka,
6 LYŽIARSKE STREDISKO
3 ťahacie vleky, 2 dopravné pásy
KÖNIGSBERG
Bratislava 242 km
14 kilometrov zjazdoviek: 7 km
modré, 5 km červené, 2 km čierne,
3 ANNABERG
s detským lyžiarskym svetom a
(POZRI STRANU 7)
lanovým vlekom, 6 ťahacích vlekov
12,5 kilometrov zjazdoviek:
Bratislava 261 km
8 modré, 2,5 červené, 2 čierne,
11
7 LYŽIARSKY VLEK
2 štvorsedačkové lanovky,
2 ťahacie vleky, 3 cvičné vleky
RIESENLEHEN
Bratislava 180 km
0,4 kilometra zjazdoviek: modré,
1 ťahací vlek
4 GEMEINDEALPE
Bratislava 250 km
MITTERBACH
(POZRI STRANU 7)
8 LYŽIARSKE STREDISKO
12
15,5 kilometrov zjazdoviek:
MAISZINKEN
7 modré, 7 červené, 1,5 čierne
4,5 kilometra zjazdoviek: 1,5 km
+ freeridová zóna
modré, 1,5 km červené, 1,5 km
1 štvorsedačková, 1 dvojsedaččierne, lyžiarske stredisko s príková lanovka, 1 ťahací vlek, 1 tarodným snehom, s čarovným
nierový vlek, 1 čarovný koberec
kobercom, 2 ťahacie vleky
Bratislava 198 km
Bratislava 238 km
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24 HARMANSCHLAG

Viedenské
Alpy

Región
Mostviertel
1 GÖSTLING HOCHKAR
(POZRI STRANU 6)
19 kilometrov zjazdoviek: 5,5
modré, 10 červené, 3,5 čierne,
5 štvorsedačkových, 1 dvojsedačková lanovka, 1 ťahací vlek,
2 zastrešené dopravné pásy
Bratislava 262 km

CZ

9

5 ÖTSCHER
6 7

8
1

GÖSTLINGHOCHKAR
TIP: BEŽKÁRSKE
CENTRUM GÖSTLING

2

18

10 ANNABERG
4

3

19

GEMEINDEALPE
MITTERBACH

PUCHBERG
AM SCHNEEBERG

12
RAX

17
20
SEMMERING 15 21
TIP: SÁNKÁRSKA
DRÁHA SEMMERING

TIP: ZIMNÁ TURISTIKA
NA RAXE

14 22

HU

23
ST. CORONA
AM WECHSEL 13

TIP: BEŽKÁRSKA DRÁHA
PANORAMALOIPE

18 RAJ PRÍRODNÉHO SNEHU
UNTERBERG
16 kilometrov zjazdoviek:
11 km modré, 5 km červené
Bratislava 123 km

16

MÖNICHKIRCHENMARIENSEE

Región
Waldviertel

21 LYŽIARSKE STREDISKO
FEISTRITZSATTEL
24 REGIÓN WALDVIERTEL
26 LYŽIARSKA DEDINA
2 kilometre zjazdoviek: červené,
LYŽIARSKE STREDISKO
KIRCHBACH
2 ťahacie vleky, umelo osvetlená
ARRALIFTE
0,7 kilometra umelo osvetlených
zjazdovka (št a pia), kopce
HARMANSCHLAG
zjazdoviek (modrých) so snowtu19 STREDISKO FURTNERLIFTE
na skákanie a detský lyžiarsky
2,1 kilometra umelo osvetlených
bingovou dráhou
ROHR IM GEBIRGE
areál
zjazdoviek: 0,4 km modré a
a ľadovou lezeckou vežou, 1 ťa3,9 kilometra zjazdoviek:
Bratislava 168 km
1,7 km červené, 2 ťahacie vleky
hací vlek, 1 sedačková lanovka
1,5 km modré, 1,5 km červené,
Bratislava 238 km
Bratislava 220 km
0,9 km čierne s traťou FIS a
22 LYŽIARSKY VLEK ARABICHL
zjazdovkou na nočné lyžovanie
4,3 kilometra zjazdoviek:
25 KARLSTIFT
27 LYŽIARSKA ARÉNA
0,7 km, 1 ťahací vlek, 1 tanierový
2,3 km modré, 1,8 km červené,
6 kilometrov zjazdoviek:
JAUERLING
vlek, 1 detský vlek
0,3 km čierne, 1 ťahací vlek
2,7 km modré, 2,3 km červe1 kilometer umelo
Bratislava 152 km
Bratislava 149 km
né a 1,0 km čierne s dráhou
osvetlených zjazdoviek:
na obrovský slalom a čarovným
modré s čarovným
20 LYŽIARSKE STREDISKO
23 LYŽIARSKE STREDISKO
kobercom, 2 ťahacie vleky
kobercom, 1 ťahací vlek
HAPPYLIFT SEMMERING
SIMAS-LIFTE
Bratislava 242 km
Bratislava 188 km
250 metrov dlhý ťahací vlek
1,8 kilometra zjazdoviek: červené
s požičovňou sánok v údolnej
s lyžiarskou pretekárskou traťou
stanici vleku Happylift
a snowparkom, 1 ťahací vlek
www.dolne-rakusko.info/lyziarske-strediska
Bratislava 143 km
Bratislava 142 km

ZIMA V DOLNOM RAKÚSKU
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Čarovná zima vo

Výhodné, blízke, zamerané na rodiny s deťmi
a sprístupnené modernými lanovkami: Tak sa prezentujú
lyžiarske a zimné turistické strediská vo Viedenských
Alpách v Dolnom Rakúsku. Na pohodlný príjazd môžete
využiť vlakové a autobusové spojenia. Ak túžite
po čerstvom vzduchu, nádherných výhľadoch a pohybe
v prírode, nájdete vo Viedenských Alpách pre seba
tie správne destinácie. Lanovky ponúkajú jazdy
a skipasy, ktoré si môžete objednať online za výhodných
podmienok pre rodiny. V hostincoch a chatách sa
podávajú miestne špeciality. Po krátkej ceste, najlepšie
vlakom alebo autobusom, už stojíte na zjazdovke alebo
na východiskovom bode príjemnej zimnej túry alebo túry
na snežniciach.
www.dolne-rakusko.info/lyzovanie-vo-viedenskych-alpach

© www.fueloep.com

Viedenských Alpách
❄

❄

❄

MönichkirchenMariensee
ZÁŽITKOVÁ LÚKA ERLEBNISALM

V zime sa svahy v pohorí Wechsel menia na moderne
vybavené lyžiarske stredisko s rodinnou atmosférou. Tri
štvorsedačkové lanovky, jeden tanierový vlek a lanový vlek
sprístupňujú 13,5 kilometra zjazdoviek. V ponuke je všetko
od modrej zjazdovky pre začiatočníkov a rekreačných lyžiarov až po čiernu zjazdovku FIS. Príroda a zasnežovací systém
zabezpečujú dostatok snehu od decembra do marca. Novým
miestom stretnutí je od tejto zimy moderná budova pri údolnej stanici. V novej servisnej stanici s požičovňou nájdete
vnútorné pokladnice, požičovňu lyží, obchod, ako aj automaty
na vyzdvihnutie skipasov pre všetkých online kupujúcich.
Tento rok nové a pohodlné
s Nová servisná stanica s požičovňou ponúka viac pohodlia
a nové služby. V požičovni lyží s predajňou si môžete požičať
moderný výstroj. K dispozícii sú automaty na vyzdvihnutie
skipasov. Tu si môžete skipasy zakúpené online previesť
na kartu Keycard a vyzdvihnúť.
s Dodatočné skipasy si môžete zakúpiť v online obchode, ako
aj priamo na mieste. K dispozícii sú celodenné, poldenné
a hodinové skipasy s voliteľným začiatkom.
s Top ponuka pre lyžiarov a skialpinistov: Každý pondelok
a štvrtok po ukončení prevádzky vleku do 20.30 sa môžete
vydať hore kopcom. Lístky na večerné skialpinistické
výstupy sú k dispozícii aj online.

© Wiener Alpen | Christian Kremsl

www.dolne-rakusko.info/moenichkirchen-mariensee

i
VLEKY: 3 sedačkové lanovky, 1 ťahací vlek,
1 tanierový vlek
ZJAZDOVKY (13,5 KM): 5,5 modré | 6 červené |
2 čierne
CENA CELODENNÉHO SKIPASU: dosp. 39,50 €
BRATISLAVA 145 KM
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❄❄

❄

❄

ZÁŽITKOVÁ ARÉNA PRE RODINY

Toľko zábavy! Nenáročné svahy na najväčšom rodinnom
lyžiarskom stredisku Dolného Rakúska v St. Corone
brázdia najmä malí lyžiari. Do kopca ich vyvezie tanierový
alebo ťahací vlek, ktorý je teraz ešte dlhší. V „krajine
čarovných kobercov“ vyvezú malých lyžiarov nahor
dopravné pásy. Lyžiarske a snowboardové kurzy vedú
vysokokvalifikovaní inštruktori. Pre začínajúcich snowboardistov je ideálnym miestom na tréning „park Burton
Riglet“. Ak máte radi niečo iné, môžete sa spustiť dolu
kopcom po predĺženej sánkarskej dráhe. Na mieste je
k dispozícii požičovňa vybavenia. Zohriať sa a načerpať
nové sily môžete v reštaurácii Wexl Lounge.

VRCH, KTORÝ OBJAVÍTE NA SNEŽNICIACH

Všetko čo vás v zime baví – je v Semmeringu možné.
Lyžiarske stredisko vo výške 1000 metrov ponúka
14 kilometrov zjazdoviek so zaručene dobrými snehovými podmienkami, osvetlenými sánkarskými dráhami,
bežkárskymi traťami a zimnými turistickými chodníkmi.
Výber zjazdoviek siaha od rodinnej zjazdovky cez panoramatickú zjazdovku svetového pohára FIS až
po freeridovú zónu pre skúsených lyžiarov a jazdcov.
Každý deň od 18.00 môžu lyžiari brázdiť svahy dokonca
aj pri umelom osvetlení. O kulinárske zážitky sa stará
horská reštaurácia Liechtensteinhaus s veľkou slnečnou
terasou pri horskej stanici.

Jazda lanovkou Raxseilbahn trvá len niekoľko minút.
Po príchode na vrchol si môžete vybrať z niekoľkých značených snežnicových trás s rozličnou dĺžkou a stupňom
náročnosti. Trasy vedú od hotela Raxalm-Berggasthof
k chate Ottohaus, vyhliadke Höllental, ku krížu Preiner
Wand pri chate Neue Seehütte alebo okružnou trasou
po náhornej plošine. V hoteli Raxalm-Berggasthof si môžete požičať snežnice, palice a sánky. Rezervácia vopred
je možná jednoducho online.

Nové a výhodné
s Od októbra sú k dispozícii sezónne skipasy.
s Novinkou sú kombinované balíčky, napríklad skipasy +
sánky alebo skipasy + lyžiarsky výstroj, ktoré sú k dispozícii v online obchode a v pokladniciach pri vlekoch.
s Jedinečné: Večer je osvetlených 13 kilometrov zjazdoviek a zážitková sánkarská dráha.
s Čo poviete na balíček „Ski + Fun“? Zahŕňa prenocovanie(a) v hoteli Sporthotel am Semmering vrátane
skipasu.
s Výnimočná atmosféra: Silvestrovská galavečera v hoteli Sporthotel am Semmering. Cez deň sa
v panoramatickej reštaurácii Liechtensteinhaus koná
silvestrovský program, po ktorom voliteľne nasleduje
jazda po sánkarskej dráhe.
www.dolne-rakusko.info/zauberberg-semmering

www.wieneralpen.at/en/st-corona-family-ski-resort

i
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VLEKY: 2 ťahacie vleky, 2 čarovné koberce

i

Puchberg
am Schneeberg
FREERIDING A PUCHIHO SVET

VLEKY: 1 sedačková lanovka, 1 kabínková lanovka
ZJAZDOVKY (14 KM): 6,5 modré | 6,5 červené |
1 čierne

CENA CELODENNÉHO SKIPASU: dosp. 24 €

CENA CELODENNÉHO SKIPASU: dosp. 39,50 €

BRATISLAVA 140 KM

BRATISLAVA 143 KM

❄

www.dolne-rakusko.info/raxalpe

Na vrchu Schneeberg si prídu na svoje freerideri, skialpinisti aj zimní turisti. Z Losenheimu vás nahor vyvezie
sedačková lanovka. Z horskej stanice sa niektorí spustia
po neupravených svahoch pokrytých prírodným snehom
dolu do údolia, iní putujú pešo alebo do kopca na lyžiach.
Ak uprednostňujete lyžovanie na zjazdovkách, môžete
si zvoliť svahy pri vleku. Deti sa zabavia v Puchiho svete
a na „čarovnej lúke“ s čarovnými kobercami a detským
vlekom. Ešte vyššiu záruku dobrých snehových podmienok poskytuje rozšírený zasnežovací systém.

www.dolne-rakusko.info/puchberg-schneeberg

ZJAZDOVKY (1,3 KM): 1 modré | 1,3 červené |
0 čierne

PREKVAPIVO BLÍZKO

❄❄

Užitočné informácie
s Zo železničnej stanice Puchberg premáva bezplatná
autobusová kyvadlová doprava k sedačkovej lanovke
Losenheim a do Puchiho sveta.
s V Puchiho svete je požičovňa lyží a snežníc.
s Lyžiarski inštruktori lyžiarskej školy Groß ponúkajú
lyžiarske kurzy pre deti, súkromné kurzy, ako aj lyžovanie so sprievodcom – napríklad pri lyžiarskych túrach
na vrch Schneeberg.

© Philipp Wiedhofer

Nové a atraktívne
s V parku Burton Riglet, tréningovom areáli pre malých
snowboardistov, pribudli nové prekážky.
s Nový je fotopoint na zjazdovke.
s Ak si rezervujete lyžiarsky a snowboardový kurz, dostanete pri registrácii aj skipas, a ušetríte si tak čakanie
pri pokladnici. > Umelé osvetlenie je v prevádzke každý
piatok a sobotu od 16.00 do 19.00.

Užitočné informácie
s Autobus premáva zo železničnej stanice Payerbach
k spodnej stanici lanovky lanovky Raxseilbahn. ÖBB
ponúka kombinované lístky (jazda vlakom + skipas
na lanovku Raxseilbahn).
s Hotel Raxalm-Berggasthof je otvorený počas celej
zimy, chata Ottohaus privíta hostí počas vianočných a
polročných prázdnin.
s V určitých termínoch sa konajú túry na snežniciach
so sprievodcom na vrch Rax, pričom si môžete zvoliť
poldennú túru (3 hodiny), celodennú túru (5 hodín)
alebo rodinnú túru (2,5 hodiny).

© www.fueloep.com

❄

St. Corona
am Wechsel

Rax

ZIMNÁ ZÁBAVA CEZ DEŇ … A VEČER

© www.fueloep.com

© www.fueloep.com

Semmering

i

VLEKY: 1 sedačková lanovka, 1 ťahací vlek, 1 tanierový
vlek, 2 čarovné koberce
ZJAZDOVKY (4,1 KM): 1 modré | 2,8 červené |
0,3 čierne

i

VLEKY: 1 lanovka s 2 kabínkami
CENA CELODENNÉHO SKIPASU: dosp. 29,50 €
BRATISLAVA 145 KM

CENA CELODENNÉHO SKIPASU: dosp. 30 €
BRATISLAVA 136 KM

ZIMA V DOLNOM RAKÚSKU
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❄

❄
© Waldviertel Tourismus | sommertage.com

Zimný relax

Zažite atmosféru ako na Aljaške pod
zimným slnkom v regióne Waldviertel

❄

❄
Turistika s roztomilými sprievodcami
a západ slnka na horách
Hneď v prvý deň dovolenky na túre
s oslíkmi zažijete na vlastnej koži,
prečo sú tieto roztomilé tvory s dlhými
ušami považované za také šikovné
a drzé. Pri obede v hostinci Ponyhof
Holzmühle v Lauterbachu to pokračuje
„v zvieracom duchu“ – v spoločnosti
koní, kôz a oviec. Popoludní vás opäť
vyláka do prírody túra po zážitkovom
turistickom chodníku Nebelstein:
s fantastickým vyhliadkovým miestom
na vrchole, z ktorého môžete pozorovať nádherný západ slnka. Večer na vás
čakajú krásne sny v jednej z izieb
rozprávkového hotela Waldpension Nebelstein. Odporúča sa aj prenocovanie
v mestečku Weitra: Po predchádzajúcej
dohode si môžete prezrieť toto naj-

Farma s alpakami Sonnseitnhof Abschlag

14

PREKVAPIVO BLÍZKO

Putovanie s oslíkmi na farme
Ponyhof Holzmühle Lauterbach

pách naprieč idylickou zimnou krajinou.
O čo sa stavíte, že pri behu na lyžiach
pod jasnou modrou oblohou okamžite
hodíte za hlavu každodenné starosti?
Na stres vám pomôže zabudnúť
aj vynikajúci obed. Ten totiž chutí rovnako dobre v tradičnom hostinci rodiny
Mayerhoferovcov Waldviertler-Hof
v Langschlagu, ako aj v najmodernejšej

Tajný tip: Výnimočné ubytovanie ponúka
historický penzión Kordik. Malý penzión
s dlhou históriou, kuchyňou a záhradou,
ktorý bol kedysi domovom pivovarníkov
a súkenníkov, vás dnes pozýva na príjemný pobyt v mestečku Weitra.

Tip: Zúčastnite sa 22. januára 2022
12-hodinového bežkárskeho podujatia
v obci Bärnkopf.

V športovom duchu na snehu –
na bežkách a snežniciach
Zbaľte bežky a ide sa na to! Na bežkárskych tratiach Nordwald Karlstift
v Großpertholzi alebo bežkárskych tratiach Frauenwieserteich v Langschlagu
sa môžete vydať po trblietavých sto-

© Waldviertel Tourismus | sommertage.com

s Farma Ponyhof Holzmühle
s Zážitkový turistický
chodník Nebelstein
s Farma s alpakami
Sonnseitnhoft
s Bežkárske trate
Frauenwieserteich
Langschlag
s Lyžiarske stredisko
Aichelberglifte Karlstift
s Lyžiarske stredisko
Arralifte Harmanschlag
s Lyžiarska dedina Kirchbach

© Waldviertel Tourismus | sommertage.com

Top tipy

staršie pivovarnícke mesto v Rakúsku
počas pôsobivej prehliadky v sprievode
nočného strážcu a potom sa ubytovať
v hoteli Brauhotel, Rathskeller alebo
Hausschachen priamo pri rybníku.

Zimnú dovolenku v regióne Waldviertel
dokonale zavŕši skvelý deň plný športových zážitkov. Poriadnu lyžovačku
zažijete v lyžiarskom stredisku Aichelberglifte Karlstift s požičovňou lyží
a lyžiarskou školou s lyžiarskymi kurzami pre deti. Počas dňa sa môžete posilniť v rodinnom hostinci Gasthof Zeiler
priamo v Karlstifte. Svah pre zimné
športy nájdete aj v lyžiarskom stredisku Arralifte v Harmanschlagu. S večerným lyžovaním pri umelom osvetlení a lyžiarskymi a snowboardovými
kurzami je totiž toto lyžiarske stredisko
skutočným rodinným rajom. O vaše
spokojné žalúdky sa postará hostinec
Arrahof. Ťahací vlek a dve bežkárske
trate – s vlastnou požičovňou bežiek
– môžete objavovať v lyžiarskej dedine
Kirchbach. O vaše telesné blaho
a skvelý večierok po lyžovačke sa postará hostinec Kirchbochstadl.

Zjazdovka Karlstift

© Waldviertel Tourismus | Studio Kerschbaum

www.dolne-rakusko.info/zima-mimo-zjazdovky

Lyžovanie v regióne Waldviertel:
Zábava na zjazdovkách pre veľkých i
malých

© Waldviertel Tourismus | Studio Kerschbaum

Spiace záhrady pod trblietavou snehovou
prikrývkou a žiarivé zimné slnko nad poliami
zaliatymi rannou hmlou: objavte región
Waldviertel v chladnom ročnom období,
vydajte sa na prieskumnú výpravu
po krajine na snežniciach alebo na lyžiach
alebo na dobrodružné túry – či už cez deň
s roztomilými zvieracími sprievodcami alebo
za svetla lampášov pri nočnej prechádzke.

reštaurácii Lagosol. Sýti a plní nových
síl sa popoludní môžete vybrať na ďalšiu túru na snežniciach popri rybníku
Frauenwieserteich pod žiarivými lúčmi
zimného waldviertelského slnka.

Bežkárska trať Karlstift
ZIMA V DOLNOM RAKÚSKU
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Top ponuky
Rax na snežniciach

HOTEL PENSION SCHEIBLECHNER

HOTEL RAXALPENHOF

s 2 prenocovania vrátane raňajok formou
bufetu s bohatým výberom miestnych
a domácich výrobkov
s 1 celodenný skipas platný v lyžiarskych
strediskách Göstling-Hochkar
a Lackenhof-Ötscher
s Možnosť využívania hotelovej parnej
a fínskej sauny
s Bezplatné požičanie snežníc a turistických palíc
s Zvýhodnené vstupné (20 %) do soľných
kúpeľov Ybbstaler Solebad (2 h alebo 4 h)

s 2 prenocovania vrátane raňajok
s 4-chodové večerné menu
s 1x varené víno v hoteli Raxalm-Berggasthof
s 1x zapožičanie snežníc
s Zľavy na lanovku Raxseilbahn
s 1x masáž Lomi-Lomi (30 min.)
s Všetky služby komplexu Scharfegger’s
Raxalpen Resort

bez miestnej dane, platí
od nedele do piatku, okrem
vianočných a polročných
prázdnin

Zimná turistika
v regióne Waldviertel
s 2 prenocovania vrátane raňajok formou
bufetu
s 1x proviant na túru
s Využitie hotelových zariadení
s Naplnený waldviertelský turistický batoh
(1x na izbu)

€ 230,–

€ 144,60

od

€ 99,–

www.dolne-rakusko.info/zimne-ponuky

BEZPEČNÁ LYŽOVAČKA – NA ČO SI DAŤ POZOR?
PRÍPRAVA:
s Skipasy si kúpte bezpečne
a pohodlne online, ak je to možné
s Pred odchodom sa informujte
o aktuálnej obsadenosti:
navi.niederoesterreich.at
s Noste so sebou platný doklad
o prístupe
PRI POKLADNICI:
s Skipasy si zakúpte/vyzdvihnite
v automate
s Preukážte sa platným dokladom
o prístupe
s Noste respirátor FFP2 (odporúčaný)
s Dezinfikujte si ruky

PRED VLEKOM A
NA STANICIACH:
s Dodržiavajte odstup od cudzích
osôb
s Noste respirátor FFP2
s Dodržiavajte pokyny personálu
lanovky
s Zdržiavajte sa iba vo vyznačených priestoroch

Dolné Rakúsko
Viedeň
Dunaj

St . Pö l ten

POČAS PREPRAVY
s Na krytých sedačkách noste
respirátor FFP2
V CHATE:
s Preukážte sa platným dokladom
o prístupe
s Zaregistrujte sa ako hosť
s Dodržiavajte prísnejšie pravidlá
pre vstup do prevádzok après-ski

www.austria.info/sk/sluzby-fakty/prakticka-prirucka

TIRÁŽ/vlastník média: Niederösterreich-Werbung GmbH, 3100 St. Pölten, Niederösterreich-Ring
2, Haus C, Tel. +43 (0) 2742-9000-19800. Vydavateľ: Úrad krajinskej vlády Dolného Rakúska, oddelenie cestovného ruchu, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 14. Spoločnosť NiederösterreichWerbung GmbH je výhradným vlastníkom média a nie je sprostredkovateľom ani organizátorom
zájazdov. V prípade otázok k rezerváciám vám konkrétne informácie a podmienky k jednotlivým
cestovným ponukám uvedeným v brožúre (zmeny termínov a cien vyhradené) budú poskytnuté
na kontaktných miestach uvedených v dokumentoch. Pri návrhoch na zájazdy a následných ponukách a zmluvách musia byť dodržané zmluvné podmienky poskytovateľov služieb alebo organizátorov, ktoré sú uvedené v ponuke alebo na webovej stránke príslušnej kontaktnej osoby. Všetky ceny
sú uvedené bez dane za ubytovanie. Bližšie informácie nájdete na: www.niederoesterreich.at/taxen.
Stav: December 2021. Úprava: waltergrafik.at, Langschlag 16, 3912 Grafenschlag. Niederösterreich- Werbung GmbH, tlač: Druckerei Berger, Horn. Z dôvodu lepšej čitateľnosti v našich textoch
neuvádzame oba rody. Nevyjadrujeme tým diskrimináciu na základe pohlavia, naším obsahom
chceme osloviť rovnako ženy, ako aj mužov. Ďakujeme za pochopenie.

© Niederösterreich Werbung | Andreas Jakwerth

Zimný relax
v Ybbstalských Alpách

