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Nejlepší rodinné lyžařské oblasti
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Nádherné sjezdovky pro lyžaře a snowboardisty všech kategorií, hluboce zasněžená zimní
příroda s okouzlujícími panoramatickými výhledy, průzračný horský vzduch a tradiční alpské
chaty – to vše jsou přísady pro šťastně prožitou zimní dovolenou.
Lyžařské oblasti, v nichž platí sezonní skipas SunnyCard, však nabízejí ještě mnohem a
mnohem více. Aby byly společné dny zimní dovolené skutečně jedinečné a odpočinkové,
mohou se zimní hosté těšit na velmi atraktivní nabídky, jak z hlediska cen a slev pro rodiny,
tak i z hlediska programu a kvality služeb. Lyžařské oblasti jsou přehledné a nabízejí skvělé
atrakce pro malé a velké. Děti se pak mohou vydovádět a naučit se kroužit své první obloučky
v dětských lyžařských parcích.

2

Ötscher

Wurzeralm

RAKOUSKO

Schnalstal

Saas-Fee

Lyžování v 11 nejkrásnějších lyžařských oblastech Rakouska,
Itálie a Švýcarska!

Hinterstoder

ITÁLIE

SunnyCard platí v následujících lyžařských oblastech:
Lackenhof am Ötscher - Dolní Rakousko

4

Hochkar - Dolní Rakousko
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Wurzeralm - Pyhrn Priel Region - Horní Rakousko
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Hinterstoder - Pyhrn Priel Region - Horní Rakousko
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Kasberg Almtalbergbahnen - Horní Rakousko
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Hochficht - Horní Rakousko

9

Kössen/Hochkössen - Tyrolsko
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Grossglockner/ Heiligenblut - Korutany
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Schnalstaler Gletscherbahn - Jižní Tyrolsko
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Další partnerské lyžařské oblasti (neplatí SunnyCard):
Savognin - Švýcarsko
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Saas-Fee - Švýcarsko
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Lyžařská oblast se zaručeným
dostatkem sněhu
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• Nejvýše položená oblast zimních sportů ve Východních Alpách
• Skvělé nabídky pro rodiny s dětmi
• Freeride, lyžování ve volném terénu a trasa 99
• Noční lyžování během školních prázdnin
• Stálý dostatek sněhu od prosince do dubna
• Dětský lyžařský areál se 2 přepravními pásy
• Funpark
• 19 km perfektně upravených sjezdovek a 8 moderních lanovek a vleků

© Ludwig Fahrnberger

Ötscherlift Gesellschaft-m.b.H.
Weitental 51
3295 Lackenhof
Tel.: +43/7480/53 54
Email: oetscher@skisport.com
www.oetscher.at

© Fred Lindmoser

• Z postele přímo na sjezdovku – všechna ubytovací zařízení na okraji sjezdovek
• Organizování závodů & lyžařských dnů pro podniky a firmy
• Nabídky alternativních zimních aktivit (běžecké lyžování, túry na sněžnicích, zimní
pěší turistika)
• Závodní trať FIS (mj. Světový pohár ve snowboardingu)
• Mnoho skvělých zimních akcí (Fire&Ice, zábavný program na horských chatách,
Ötscher Attack, ...)
• Lyžařské školy & půjčovny sportovního vybavení přímo u dolní stanice lanovky Eibenkogl
• Skipasy platí ve dvou lyžařských oblastech (Lackenhof na Ötscheru & Hochkar)
• 8 lanovek a vleků, Sunny Kids Park - kouzelný koberec, 19 km upravených sjezdovek

(c)alexkaiser.at

© Martin Fülöp

Rodinný lyžařský ráj

Hochkar Bergbahnen GmbH
3345 Göstling/Ybbs 46
Tel.: +43/7484/2122
Email: info@hochkar.com
www.hochkar.com
5

Tajný tip pro pohodovou
lyžařskou dovolenou

• Snadný a rychlý příjezd díky přímému napojení na dálnici
• Zábavné sjezdovky (trať s vlnovkami a skokánky, hadí a rychlostní trať a mnoho dalších atrakcí!)
• Nejrychlejší pozemní ozubnicová lanovka na světě
• Dostatek přírodního sněhu na sjezdových tratích
• Lyžování ve volném terénu na Frauenkaru
• 5 km dlouhá upravená trasa pro túry na sněžnicích a vysokohorská běžecká stopa
• Rodinné neděle s výherními soutěžemi
• Bar „ArenaTreff“ – oblíbené místo společenských aktivit u dolní stanice lanovky
• Skvělé nabídky pro rodiny s dětmi
• Půjčovna sportovního vybavení přímo u dolní stanice lanovky
• 22 km perfektně upravených sjezdovek a 8 moderních lanovek a vleků

Hinterstoder-Wurzeralm
Bergbahnen AG
Pyhrn 33, 4582 Spital am Pyhrn
Tel.: +43/7564/52750
Email: info@hiwu.at
www.hiwu.at
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© Moritz Ablinger

© OÖT Moritz Ablinger / Stefan Mayerhofer

Lyžařské radovánky až do
2000 m n.m.

• Jediné pořadatelské středisko Světového poháru v Horním Rakousku
• SnowTrail s ostrými zatáčkami a dráhou s vlnovkami
• Rychlý příjezd díky přímému napojení na dálnici
• Vysokohorská běžecká stopa a dvě upravené trasy pro túry na sněžnicích
• Velkoryse koncipovaný lyžařský areál pro děti s moderní budovou (kancelář lyžařské školy
a společenská místnost)
• Moderní zasněžovací zařízení - 90 % sjezdovek
• Höss-Totale – extrémně dlouhý sjezd: 2000 – 600 m n. m.
• Skvělé tréninkové a závodní centrum
• Půjčovna sportovního vybavení 2x ve středisku a 1x v lyžařské oblasti
• Pestrá nabídka gastronomických zařízení
• ALPRIMA Aparthotel Hinterstoder přímo v centru obce
• 40 km perfektně upravených sjezdovek a 13 moderních lanovek a vleků

Hinterstoder-Wurzeralm
Bergbahnen AG
4573 Hinterstoder 21
Tel.: +43/7564/52750
Email: info@hiwu.at
www.hiwu.at
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Ideální lyžování pro děti
v srdci Horního Rakouska

© Wolfgang Spitzbart

Báječné lyžování za humny
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© OÖT Moritz Ablinger

Almtal-Bergbahnen
GmbH & Co KG
Schindlbach 9
4645 Grünau
Tel.: +43/7616/7085
Email: info@kasberg.at
www.kasberg.at

• Nejbližší rakouská lyžařská oblast z České republiky – rychle, snadno a bez dálniční známky
• Široké, perfektně upravené carvingové sjezdovky s nádherným panoramatickým výhledem
• Funpark a Fun Slope s klopenými zatáčkami, vlnovými dráhami a skoky
• 2 dětské lyžařské areály s kouzelným kobercem, první komiksový slalom na světě a vlnové
dráhy v celé lyžařské oblasti
• 100% sjezdovek je uměle zasněžováno pomocí nejmodernějších zařízení
• Atraktivní nabídky pro rodiny, skupiny, sportovní oddíly a školy
• Stejná cena skipasů pro děti a mladistvé
• Wi-Fi zdarma v celé oblasti
• Sportovní obchod Intersport s půjčovnou
• Útulné horské chaty s přívětivým personálem
• 20 km perfektně upravených sjezdovek a 9 moderních lanovek a vleků

© OÖT Moritz Ablinger

• Rozlehlý dětský lyžařský areál se 3 přepravními pásy a 1 lyžařským kolotočem
• Medvěd Bruno – maskot Kasbergu
• Tematické sjezdovky podle lyžařské zdatnosti – pro děti a začátečníky
• závodní tratě FIS a mimořádně dlouhá sjezdovka pro rodiny: 1600 – 600 m n. m.
• 5 tradičních horských chat s nabídkou kulinářských lahůdek
• Největší Funpark v Horním Rakousku s mnoha lákavými atrakcemi a vlastním vlekem
• Parkoviště pro autobusy, lyžařská škola a půjčovna sportovního vybavení přímo u dolní
stanice lanovky
• Organizování lyžařských závodů i s vyhlašováním vítězů pro předem přihlášené skupiny
• 23 km perfektně upravených sjezdovek a 10 moderních lanovek a vleků

Obchodní zastoupení: Hochficht
Bergbahnen GmbH, Hauptstraße 2
A-4160 Aigen-Schlägl
Tel.: +43/7281/6361
Email: info@hochficht.at
Lyžařská oblast: Hochficht 1,
A-4163 Klaffer, Tel.: +43/7288/6505
www.hochficht.at
9

Hochkössen Action Hill –
jedna z nejzasněženějších
oblastí Tyrolska

© Bernard

© Grossglockner Bergbahnen

Lyžování a freeriding
v říši třítisícovek

10

© Grossglockner Bergbahnen

Unterberghornbahnen
GmbH & Co.KG.
Thurnbichl 47, 6345 Kössen
Tel.: +43/5375/6226
Fax: +43/5375/6226 30
Email: koessen@skisport.com
www.bergbahnen-koessen.at

• Freeride Arena – 5 značených tras a 1500 ha pro lyžování ve volném terénu
• Freeride Checkpoint u mezistanice lanovky
• Zaručený dostatek kvalitního sněhu díky vysoké nadmořské výšce
• Vysokohorská oblast s převážně jižně orientovanými svahy
• Fantastické nabídky pro rodiny s dětmi
• 9 tradičních horských chat a horských restaurací v lyžařské oblasti
• Škola lyžování a snowboardingu přímo u dolní stanice lanovky
• Plynulý provoz - bez čekání ve frontách na lanovky
• Rozmanité sjezdovky všech stupňů obtížnosti
• 55 km perfektně upravených sjezdovek a 12 moderních lanovek a vleků

© Grossglockner Bergbahnen

Hochkössen je oblast, která dokázala vynikajícím způsobem využít svých silných stránek ku
prospěchu zimních sportovců všech kategorií, jimž nabízí 22 kilometrů sjezdovek na ploše
51 hektarů. Zde si najde každý „tu svou zamilovanou“ – od začátečníků až po zdatné borce.
• Komfortní 6místná kabinková lanovka
• Nepopsatelně krásné výhledy na Alpy
• Celoplošná vysoce moderní zasněžovací zařízení
• Sunny Kids Park – zábavný lyžařský areál pro děti
• Novinka od 2019/20: kouzelný koberec (přepravní pás) v údolí
• Profesionálně vedené závodní a tréninkové centrum pro skupiny a oddíly
• Tradiční horské chaty s regionální gastronomií
• Vynikající lyžařská škola, půjčovna sportovního vybavení a sportovní obchod u dolní
stanice lanovky
• 22 km perfektně upravených sjezdovek a 12 moderních lanovek a vleků

Grossglockner Bergbahnen
Touristik GmbH
Tel.: +43/4824/2288
Email: grossglockner@skisport.com
www.gross-glockner.at
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Schnalstalský ledovec v
Jižním Tyrolsku – záruka
sněhu od října do května

© Tourismus Savognin Bivio Albula AG

Savognin – lyžařská oblast
jako stvořená pro rodiny
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Vítejte v srdci kantonu Graubünden! Užívejte si našich skvěle upravených a mimořádně
širokých sjezdovek. Naše svahy jsou ideální pro rodiny s dětmi, milovníky carvingového
lyžování a náročné sportovní lyžaře.
• Lyžování v nadmořských výškách od 1200 m do 2713 m
• 80 km nádherných upravených sjezdovek všech stupňů obtížnosti
• Dětská sjezdovka Flurin – pro radost vašich dětí
• Funpark a stálá závodní trať
• Nejúžasnější sáňkařské dráhy široko daleko
• 9 lanovek a vleků, 3 lanovky a vleky pro děti
• Překrásné stezky pro zimní pěší turistiku a trasy pro túry na sněžnicích

Fotocredit: (c) Alex Filz

Schnalstaler
Gletscherbahnen
Kurzras 111
39020 Schnals
Tel. :+39/0473/662171
Email: info@schnalstal.com
www.schnalstal.com

Fotocredit: (c) Alex Filz

• Jediná lyžařská oblast na ledovci v Jižním Tyrolsku
• Za pohých 6 minut z údolí až na ledovec
• Sportovní požitky od října do května
• Kabinková lanovka Lazaun
• Sjezdovka do údolí vhodná pro rodiny
• Speciální nabídka „Snow Kids Ticket“
• Dětský lyžařský areál „Tirolis“
• Oblast nálezu Ötziho - „muže v ledu“, vyníkající jihotyrolská kuchyně
• Krásné chvíle odpočinku v termálních lázních v Meranu
• 42 km perfektně upravených sjezdovek

Savognin Bergbahnen AG
Tel.: +41/81/3006400
Email: info@savogninbergbahnen.ch
www.savognin.ch
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Saas-Fee / Saastal v objetí
18 čtyřtisícovek

Jedinečné nabídky pro rodinnou
lyžařskou dovolenou
SunnyCard – 9 rodinně orientovaných lyžařských oblastí
pro nezapomenutelnou zimní sezonu
SunnyCard je perfektní sezonní skipas
pro jednodenní výlety & zimní rodinnou
dovolenou. Poskytuje sportovním lyžařům
i rodinám s dětmi maximální flexibilitu za
jedinečné ceny! Lyžařská dovolená během
vánočních prázdnin, 1 týden během školních
prázdnin a pár jednotlivých dnů – a už je
SunnyCard naprosto nedostižná!

PPR Saastal Tourismus AG

Není to obyčejný sezonní skipas, nýbrž
vstupenka do osmi nejkrásnějších lyžařských
oblastí v Rakousku a do největší ledovcové
oblasti v Jižním Tyrolsku.

• Vysokohorská lyžařská oblast v nádherném světě hor a ledovců s mimořádným bohatstvím sněhu
• 150 km perfektně upravených sjezdovek
• Z hlediska množství sněhu byla oblast vyznamenaná jako nejlepší v Alpách
• Sjezdové tratě v nadmořských výškách mezi 1800 m a 3600 m
• Největší ledová jeskyně na světě s objemem 5500 m3
• Wi-Fi zdarma v celé lyžařské oblasti
• Bezplatné kyvadlové autobusy ve středisku
• Dráček Kian a jeho dětský dobrodružný park se sněžnými skútry pro děti, snowtubingem
a mnoha dalšími atrakcemi
• Nejvýše položená otáčivá restaurace na světě (3500 m n. m.) umožňuje opájet se nádhernými
panoramaty - za 60 minut 360°
• Snowpark pro začátečníky a pokročilé
• Nabídky aktivit: večeře s fondue v kabinkové lanovce, ranní lyžování, noční sáňkování

Saastal Bergbahnen AG
Tel.: +41/27/9581100
Email: bergbahnen@saas-fee.ch
www.saas-fee.ch
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Lyžovat kdy a kde se vám zachce, zcela bez čekání ve frontách u pokladny. Nezní to lákavě?
No ano, rozhodně je to velmi lákavé!
Avšak to ještě není všechno: děti do 15 let navíc lyžují zdarma, pokud si oba rodiče zakoupí
sezonní skipas SunnyCard. A děti do 10 let pak lyžují zdarma, zakoupí-li si sezonní skipas
alespoň jeden z rodičů (průkaz totožnosti nutný!). Bližší informace: www.skisport.com.

Skipas „Sněhulák“ – lyžařská vstupenka pro děti
Jedno je nade vší pochybnost jasné: resorty
Skisport.com jsou rodinné lyžařské oblasti
jako vystřižené z pohádkové knížky! Skipas
„Sněhulák“ umožňuje dětem zábavu na
nádherných alpských svazích po celý den, a
to jen za pár eur!
A jak to funguje? Zakoupí-li si rodiče skipas,
dostanou pro své děti tuto jedinečnou
vstupenku do světa hor a lyžařských radovánek za zcela jedinečnou cenu. Malí adepti
lyžařského sportu tak mohou kroužit své
obloučky v devíti z 11 lyžařských oblastí
Skisport.com v Rakousku a Itálii za senzační
rodinnou cenu.
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11 LYŽAŘSKÝCH OBLASTÍ –
ZIMNÍ SPORTY JAKSEPATŘÍ!

