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Godziny otwarcia wyciąGów
wyciągi od godz.	 	 9:00	do	godz.	16:00	Uhr
Kasy wyciągów od godz.	 8:30	do	godz.	16:30	Uhr

Godziny pracy
29.11. & 30.11.2014:		
Praca	w	weekendy	(przy	wystarczającej	pokrywie	śnieżnej)
6.12.2014 do 6.4.2015 włącznie:	
praca	ciągła

przedsprzedaż biletów 
dla	karnetów	wielodniowych	już	w	przeddzień	od	godz. 15:00.
	Nartostrady	zamknięte	są	od	godz.17:00 do 8:30.	
Przed	sezonem	i	po	sezonie	oraz	przy	niewystarczającej		
pokrywie	śnieżnej	praca	wyciągów	może	być	ograniczona.

trasy zjazdowe

1 Trasa	zjazdowa	Russbach	sekcja	I	+	II

1a Trasa	zjazdowa	Russbach

1b Triebenegg

1c Bärencamp

1d Strubegg

1e Hornbaby

1f Hausleit’n

1g Trasa	zjazdowa	Russbach

2 Trasa	zjazdowa	Hornspitz	II

2a Rodzina	trasa	zjazdowa	Hornspitz

2b Brumsiland

2c Trasa	zjazdowa	Ötscher

2e Trasa	zjazdowa	Hornspitz	I

3  Trasa	zjazdowa	Falmberg

3a Ochsenkopf

3b Wyciąg	na	szczyt

4  4a  4b Edtalm

4c Wilde	Hilde

5  5a Höhbühel

5b Trasa	narciarska	z	widokiem	na	lodowiec

5c Bockleit’n

5d Trasa	dla	narciarzy	Rock’n	Roll

7 Trasa	zjazdowa	z	widokiem	na	lodowiec

7a Trasa	narciarska	Edtalm

8 Trasa	narciarska	Breining

9 Rodzina	trasa	zjazdowa	Zwieselalm

9a Trasa	zjazdowa	Zwieselalm

9b Kanonenrohr

9c Trasa	zjazdowa	Hochkögl

9d Hängleiten

10 Trasa	zjazdowa	Törleck

10a „Schwarzreiter“

10b „Donnergroll“

11 Trasa	zjazdowa	Riedlkar	I

11a Trasa	zjazdowa	Riedlkar	II

12 Widokowa	trasa	zjazdowa

14 Trasa	zjazdowa	Riedlkopf

14a Trasa	narciarska	Rottenhofhütte

15 	15a Trasa	zjazdowa	Riedlgrat

16 Trasa	zjazdowa	Anger

16a Trasa	muldowa	„Rodeo“

16b „Freier	Fall“

17 Trasa	zjazdowa	Astauwinkel

17a Obszar	praktyki

18 Trasa	zjazdowa	Astauwinkel

18a snowcross	Astauwinkel

19 Trasa	zjazdowa	Kopfberg	

19a Harreit	trasa	łatwa

19b Jagaschuss	Speed	Check

19c Tor	wyścigowy	Marcel	Hirschera

leGenda

nartostrada – łatwa 

nartostrada – średniotrudna 

nartostrada – trudna 

1-osobowy wyciąg krzesełkowy 
(tylko latem)

3 8-osobowe kolejki gon-

3 6-osobowe wyciągi 

5 4-osobowe wyciągi 

12 wyciągów ćwiczeniowych, 
orczykowych i

wyciągi talerzykowe

6 taśmy przenośnikowe

chata narciarska/restauracja

bar z parasolami

parking

park snowboardowy 

trasa zjazdowa 

przystanek skibusa 

szkółka narciarska 

trasa biegowa

naturalny tor saneczkowy

wypożyczalnia nart 

depozyt nart

związek turystyczny 

system sztucznego 

WLAN Free w-lan

wyciąGi Gosau
Kolej linowa długość

różnica 
wzniesień

G1 4-os.	wyciąg	krzes.	Hornspitz-Express	I	 1647	m 392	m

G2 4-os.	wyciąg	krzes.	Hornspitz-Express	 1429	m 278	m

G3 Wyciąg	Ötscherlift 12 p.* 384	m 84	m

G5 Brumsiband	 48	m 8	m

G6 Brumsiband	II	 57	m 8	m

G7 Brumsiband	III	 105	m 15	m

z1 Panorama	Jet	Zwieselalm	 2296	m 767	m

z2 4-os.	wyciąg	krzesełkowy	Törleck	 420	m 150	m

z3 4-os.	wyciąg	krzes.	Aussichtsberg	 866	m 258	m

z4 Wyciąg	Hochkögllift	 737	m 199	m

z5 Gosaukammbahn	(tylko	latem) 1105	m 547	m

wyciąGi russbach
Kolej linowa długość

różnica 
wzniesień

r Hornbahn	 2654	m 607	m

r1 Wyciąg	Hornlift	I	 1377	m 284	m

r2 Wyciąg	Hornlift	II	 1143	m 301	m

r3 Wyciąg	Sanhoflift 13 p.* 424	m 105	m

r4 Wyciąg	Hornbabylift 6 p.* 191	m 24	m

r5 Wyciąg	Strubegglift 10 p.* 324	m 41	m

r6 Zauberteppich	Bärencamp	 36	m 5	m

r7 Wyciąg	Gipfellift	 177	m 19	m

r8 Wyciąg	Ochsenkopflift	 613	m 48	m

e1 6-os.	wyciąg	krzesełkowy	Edtalmbahn	 863	m 211	m

e2 6-os.wyciąg	krzesełkowy	Höhbühel	 487	m 169	m

e4 Wyciąg	Gletscherblicklift	 367	m 42	m

wyciąGi annaberG-lunGötz
Kolej linowa długość

różnica 
wzniesień

a1 4-os.	wyciąg	krzes.	Kopfberg	 32 p.* 1053	m 286	m

a2 4-os.	wyciąg	krzes.	Astauwinkel 28 p.* 	948	m 	213	m

a3 8-os.	Donnerkogelbahn	I	 20 p.* 669	m 105	m

a4 8-os.	Donnerkogelbahn	II 1225	m 509	m

a5 Wyciąg	Riedlgratlift	 639	m 147	m

a6 Wyciąg	Angerlift	 	612	m 	149	m

Wyciągi:	dane	w	metrach	=	długość	wyciągu		
* liczba punktów w przypadku wyciągów na karnety punktowe

nowoŚĆ w ziMie 2014/15

+  Kolejka gondolowa donnerkogelbahn w  

annaberg-astauwinkel

+  stacja pośrednia 8-osobowej kolejki gondolowej  

panoramajet zwieselalm

+  trasa zjazdowa Funslope w russbach –  

Fun for everyone!

+  system sztucznego oświetlania w Gosau / hornspitz

+  Geocaching - nowe skrzynki: znajdź swój skarb!

+  nowa strona internetowa www.dachstein.at 

+  sieć wlan w ośrodku narciarskim (Główne wyciągi)

+ 142 km idealnie przygotowanych nartostrad dla całej 

rodziny w związku Karnetowym dachstein west

+ 65 nowoczesnych kolejek linowych i wyciągów 

+ parki śnieżne do uprawiania freestyle‘u

+  profesjonalny park śnieżny z nowymi przeszkodami

+  3 krainy i kluby dla dzieci z najlepszą opieką

+  premia rodzinna: 50% zniżki na 2 dziecko,  

3 dziecko Gratis!

nowoŚĆ! 
od sezonu ziMoweGo 2014/15  
czynna będzie 8-osobowa KolejKa 
Gondolowa  donnerKoGelbahn
nowa, najnowocześniejsza 8-osobowa kolejka gondolowa  
donnerkogelbahn zabierze państwa bezpośrednio z parkingu 
astauwinkel w rejon rodzinnego terenu narciarskiego! już z 
góry można się cieszyć na rozciągające się w okolicach stacji 
pośredniej rozległe tereny do nauki jazdy na nartach oraz na 
niezrównaną przyjemność, jaką można czerpać z długiego 
zjazdu w dolinę, który rozpoczyna się przy górnej stacji kolejki  
gondolowej w annabergu!

bezpłatne sKibusy
	
bezpłatne skibusy dowozowe z bad ischl,  

bad Goisern, hallstatt, obertraun, Golling,  

abtenau, st. Martin oraz lungötz do Gosau,  

russbach i do annabergu.	Dodatkowe	bezpłatne		

Skibusy	w	Gosau,	Russbach	i	Annabergu.	

codzienny bezpłatny transport wahadłowy dla  

narciarzy z salzburga do russbach i z powrotem.

Więcej	informacji:	Na	miejscowych	rozkładach	jazdy	i		

w	zrzeszeniach	turystycznych.	  

teleFon inForMacyjny	

 +43 6242 440  lub  +43 50140 

St. Wolfgang
Bad Ischl
Gmunden

Bad Goisern
Ebensee
Hallstatt

Wiedeń
Linz
Graz 

St. Martin
Golling

Wiedeń
Salzburg
Klagenfurt
Monachium

eben hüttau /  
lammertal

regau
Mondsee

Wiedeń
Salzburg
Klagenfurt
Monachium

Abtenau
Hallein
Kuchl

Golling
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 tor wyścigowy
ötscher

rookie park

park muldowy 
höhbühel

trasa muldowa donnergroll
trasa muldowa rodeo

youngstersfreestyle park

jagaschussspeed check

snowparkdachstein west

trasa muldowa 

schwarzreiter
odcinek szkolen.

Freier Fall

tor wyścigowy 

Marcel hirschera
snowcross

astauwinkel

ötscher
Kids crossötscherpark

wilde hilde

Funslope

prędKo na trasy zjazdowe  
reGionu narciarsKieGo!

Golling – 35 min 
Monachium – 2 h 

salzburg – 50 min 
rosenheim – 1,5 h

linz – 2 h 
passau – 2 h 
Vöcklabruck – 1 h 
wiedeń – 3,5 h 

T E S T
2013/14

Test result: 5 out of 5 stars

5-Star
Offering for Families

T E S T
2013/14

Test result: 5 out of 5 stars

5-Star
Restaurants/Ski Huts

nowoŚĆ! 
stacja poŚrednia 8- 
osobowej KolejKi Gon-
dolowej panoraMajet  
jeszcze więcej możliwości. jeszcze 
większy komfort. jeszcze szybszy wjazd.

trasy zjazdowe reGion  
narciarsKi	DACHSTEIN	WEST!
Marzycie o dobrej zabawie na nartach, a przy okazji 
chcielibyście w wesoły sposób poprawić swoje umiejęt- 
ności narciarskie? zatem dobrze, że trafiliście właśnie do 
regionu narciarskiego dachstein west: po ekscytujących  
nartostradach regionu narciarskiego dachstein west 
gwarantują prawdziwe emocje na nartach.

lecz prosiMy o uwaGę: na takich trasach zjazdowych  
jak „wilde hilde“(dzika hilda), „rock’n roll“ oraz „donner-
groll“ (Grzmot pioruna) mogą zjeżdżać nie tylko dobrze  
wyszkolone technicznie „talenty“, lecz mogą się tu pokusić  
o sprostanie wyzwaniom również początkujący amatorzy 
narciarstwa! trasa slalomu narciarskiego z pomiarem  
czasu, na której ćwiczył Marcel hirscher, trasy zjazdowe  
z pomiarem prędkości, tory snowcrossowe z maszyną 
startową, rzucające wyzwanie trasy muldowe, łagodne  
tory faliste i wiele innych atrakcji gwarantuje amatorom 
białego szaleństwa szampańską zabawę na stoku!

trasa zjazdowa Gosau

  ötscher Kids cross
Odcinek	do	snowcrossu	obok	wyciągu	Ötscherlift	sprawi	Wam	dużo	
radości!		Trasa	prowadzi	przez	pełne	wyzwań	muldy	i	skocznie	w		
dół	doliny.

   tor wyŚciGowy ötscher
W	Kidspark	przy	wyciągu	Ötscherlift	w	Gosau	znajdziesz	po	lewej	
stronie	na	stałe	zainstalowany	odcinek	wyścigowy	z	pomiarem		
czasu!	Stok		jest	superszybki,	a	więc	idealny	dla	przyszłych	narciarzy	
zjazdowych.

  trasa Muldowa donnerGroll
W	pobliżu	kolejki	Törleckbahn	znajduje	się	nieprzygotowana	trasa	
Donnergroll	(Grzmot	Piorunów).	Jak	sama	nazwa	wskazuje,	zjazd	
po	trasie		nieźle	Tobą	wytrzęsie!		Tylko	dla	gumowych	kolan!

  trasa Muldowa schwarzreiter
W	pobliżu	kolejki	Törleckbahn	przebiega	w	kierunku	Annaberg	trasa		
z	muldami	Schwarzreiter	(„Czarny	Jeździec“).	Jej	długość	i	wysokie		
muldy	dadzą	Ci	porządnie	popalić!

trasa zjazdowa russbach

  rooKie parK
Nie	tylko	dla	snowboardzistów	i	miłośników	freestyle‘u	-	Rookiepark	
przy	wyciągu	Hornbabylift		w	okolicy	dolnej	stacji	kolejki	Hornbahn!		
Również	najmłodsi	narciarze	i	lekko	zaawansowani	znajdą	tutaj	
dzięki	niedźwiedzim	szusom,	szybkim	zakrętom		i	niedźwiedziemu	
slalomowi	oraz	wesołym	kickerom	i	boxom	idealny	teren	do	dosko-
nalenia	swoich	talentów!

   parK Muldowy höhbühel
Wytrawni	miłośnicy	nart	znajdą	w	parku	z	muldami	Buckelpark	
Höhbühel,	jak	to	się	tutaj	mówi,	„porządny		ubaw“	–	swoich	sił	
spróbować	będziesz	mógł	na	wymagających	odcinkach	jak	muldy	
ćwiczeniowe	dachfirst,	strome	zbocze	bockleitn,	wyboista	trasa	z	
muldami	lub	nartostrada	rock’n roll!

   snowparK dachstein west
Obok	tras	muldowych,	stromych	zboczy,	tras	slalomowych	i	zjazdo-
wych	Snowpark	Dachstein	West	dba	o	zapewnienie	freestylowcom	
ekstremalnych	doznań.	Słoneczne	położenie,	optymalne	połączenia	
dzięki	sieci	wyciągów,	wymagające	przeszkody	typu	obstacles,	kickers,	
jumps,	rails	oraz	codzienna	konserwacja	stoku	wykonywana	przez	
profesjonalnych	shaperów	gwarantuje	nieograniczoną	zabawę	
podczas	jibbingu.

  wilde hilde
Sposobność	do	sprawdzenia	swojej	odwagi	daje	superszybka	trasa		
„Wilde	Hilde“	(„Dzika	Hilda“)	usytuowana	pod	trasą	6-osobowego	
wyciągu	krzesełkowego	na	Edtalm.	Przy	67	%	nachyleniu	stoku	„Hilda“	
zalicza	się	gładko	do	listy	najbardziej	spektakularnych	tras	zjazdowych		
i	w	niczym	nie	ustępuje	swoim	słynnym	„siostrom“,	takim	jak		
„Harakiri“	w	Mayrhofen	w	Zillertalu	oraz	Mausefalle	w	Kitzbühel!

trasa zjazd. annaberG-lunGötz

  tor wyŚciGowy Marcel hirschera
Wytrawni	narciarze	mogą	pójść	w	ślady	urodzonej	w	Annaberg		
supergwiazdy	slalomu	z	Austriackiego	Związku	Narciarskiego,		
Marcela	Hirschera!	Na	zainstalowanym	na	stałe	odcinku	wyścigo	
-wym	Marcel	Hirscher-Rennstrecke	w	Annabergu	sprawdzisz		
swój	talent	do	slalomu	giganta	i	zmierzysz	swoją	szybkość	–		
oczywiście	bezpłatnie!

  jaGaschuss speed checK
W	pobliżu	kolejki	Kopfbergbahn	na	szybkich,	lubiących	szusować		
narciarzy	czeka	odcinek	do	pomiaru	szybkości.	Znany	nam	rekord	
na	tym	odcinku	wynosi	obecnie	88	km/h	–	czekamy	na	Państwa		
rekordowe	wyniki!

  younGsters Freestyle parK
youngsters	freestyle	park	w	Astauwinkel	oferuje	początkującym	jak		
i	doświadczonym	freestylowcom	niezliczone	możliwości	ćwiczeń,		
dzięki	urozmaiconym	jumps,	rails	i	pagórkom.

  trasa Muldowa rodeo
W	pobliżu	schroniska	Rottenhofhütte	poczujesz	się	jakbyś	ujeżdżał		
dzikiego	konia	–		mamy	nadzieję,	że	na	tym	rodeo	nie	zostaniesz	z		
niego	zrzucony!	

  odcineK szKoleniowy Freier Fall 
Ten	odcinek	treningowy	przy	schronisku	Rottenhofhütte	przeznaczony	
jest	wyłącznie	dla	odważnych	–	albo	też,	jak	to	trafnie	określił	jeden	z	
naszych	gości: „wolny spadek to trasa, z której żaden na normalny 
człowiek  nie będzie korzystał...!“ Tak	więc,	czekamy	na	tych	nienor-
malnych.	

  snowcross astauwinKel
Nowa	trasa	snowcrossowa	w	Zwieselalm	oferuje	najlepsze	warunki		
testowe	i	treningowe,	a	dla	ambitnych	crossowców	przewidziana	jest	
nawet	maszyna	startowa.	Wytyczona	pomiędzy	flagami	i	tyczkami		
trasa	zjazdowa	stanowi	wymagające	urozmaicenie	dla	zjazdowców	
wyczynowych	oraz	wytrawnych	narciarzy.

przeGląd wszystKich tras zjazdowych

urządzenia 
obsłuGi 
tras

Uwaga	na	pracujące	urządzenia	
obsługi	tras	zjazdowych.	Prosimy	
zwrócić	uwagę	na	ostatni	przejazd	
kontrolny	obsługi	nartostrad.		
Prosimy	zwrócić	uwagę	na	ostatnie	
połączenia	skibusem	Rozkłady	jazdy	
otrzymasz	bezpłatnie	przy	dolnych	
stacjach	wyciągów.

zaGrożenie 
lawinowe

tablice lawinowe ostrzegają przed 

ogólnymi lub miejscowymi, trwałymi 

lub nagłymi zagrożeniami lawin-

owymi  na wolnym obszarze!	Osoby	

winne	wykroczeń	podlegać	będą	karze	

na	podstawie	ustawy	o	lasach.

jazda poza 
wyznaczonyMi 
rasaMi

Jazda	po	obszarach	zadrzewionych,	
szkółkach	leśnych	i	przecinkach		poza	
oznakowanymi	trasami	narciarskimi		
jest	surowo	wzbroniona	ze	względu	
na	zalesianie!	osoby winne wykroczeń 
podlegać będą karze na podstawie 
ustawy o lasach.

w razie nieszczęśliwego wypadku 
prosimy zwrócić się do pracownika 
najbliższego wyciągu!

sos

tylKo lateM

nowoŚĆ

nowoŚĆ
nowoŚĆ
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kamera internetowa

www.dachstein.at

informacja telefoniczna  

dotycząca warunków śniegowych

+43 6242 555 a +43 50 140

Gosau.	
WyJąTKOWO	IDyllICZNy.
przepiękna i idylliczna miejscowość 
Gosau leży w Górnej austrii salzkammergut 
i zachwyca swoimi przepięknymi widokami szczytów 
Gosaukamm i słynnego lodowca dachstein.	 Szczerą	
gościnność	gospodarzy,	przyroda	zapierająca	dech	w	piersi,		
nieograniczone	 możliwości	 spędzania	 czasu	 wolnego,	 u	
ubiony	przez	dzieci	Brumsiland,	przyjazne	dla	rodzin	hotele	
sportowe	i	dobra	infrastruktura	zachwycą	z	pewnością	całe	
rodziny.	Dzięki	gondoli	panorama-jet	szybko	i	łatwo	można	
dotrzeć	 na	 Zwieselalm,	 idealnego	 punktu	 wypadowego	
do	 ośrodka	 narciarskiego	 Dachstein	 West.	 nowa stacja 
pośrednia tej kolejki stwarza jeszcze więcej możliwości 
i osobom odwiedzającym zwieselalm zapewnia jeszcze 
większy komfortu.	 	Oczywiści	 z	możliwością	parkowania	 i	
bez	konieczności	pokonywania	długiej	trasy	do	gondoli!

russbach.	
TAM	UśMIECHA	SIę	SERCE	NARCIARZA.
w salzburskiej wsi russbach, usługi mają ogromne znac-
zenie: do stacji kolejki hornbahn russbach można dotrzeć 
pieszo z centrum miejscowości lub za pomocą miejscowe-
go autobusu narciarskiego russbacher ortsskibus.	
Tam	 też	 znajduje	 się	 szkółka	 narciarska,	 wypożyczalnia	
nart,	ogrzewana	przechowalnia	plecaków,	nart	i	butów	nar-
ciarskich,	 snackbar	 dla	 każdego	 oraz	 popularny	 klub	 dla	
dzieci	 –	 Spatzennest.	 Dla	 gości	 przebywających	 w	 Russ-
bach,	opieka	nad	dziećmi	w	klubie	dziecięcym	Spatzennest	
jest	 bezpłatna.	 Za	 pomocą	 kolejki	 gondolowej	 narciarze	
szybko	i	komfortowo	mogą	dostać	się	aż	na	sam	wierzchołek	
Horn,	 skąd	 otwiera	 się	 wspaniały	 widok	 na	 majestatyczny	
górski	świat	masywów	Dachstein	 i	Gosaukamm.	Szerokie,	
dobrze	 utrzymane	 i	 nieomal	 bezmgielne	 trasy	 zjazdowe	
zapewniają	 niezrównaną	 przyjemność	 jazdy	 na	 nartach	 w	
Russbach.	 Również	 i	 dziecięce	 serca	 rozświetlają	 się	
śmiechem:	w	towarzystwie	Bruna,	narciarza-misia,	przeby-
wanie	 w	 niedźwiedzim	 obozie,	 korzystanie	 z	 niedźwiedziej	
łączki,	 transportera	 („czarodziejskiego	 dywanu“)	 oraz	 5	
wyciągów	 do	 nauki	 jazdy	 na	 nartach	 jest	 dziecinnie	 łatwe.	
Na	 terenie	 profesjonalnego	 parku śnieżnego dachstein 
west,	 położonego	 w	 rejonie	 kolejki	 Edtalmbahn	 serca		
amatorów	freestyle’u	biją	żywiej.

annaberG-lunGötz.	
POUFNA	INFORMACJA.
najnowocześniejsza 8-osobowa kolejka gondolowa  
donnerkogelbahn zabiera miłych gości bezpośrednio z 
parkingu annaberg astauwinkel w okolice rodzinnego  
obszaru narciarskiego.	 Aby	 dzieci	 oraz	 wszyscy	
początkujący	 mogli	 wygodnie	 dotrzeć	 do	 urządzonych	 z	
rozmachem	 terenów	 do	 nauki	 jazdy,	 zbudowana	 została	
stacja	 pośrednia	 kolejki	 gondolowej	 	 Donnerkogelbahn.	 U	
podnóża	nowej	górnej	stacji	kolejki	gondolowej	otwiera	się	
długi	 zjazd	 w	 dolinę:	 prowadzący	 z	 Riedlkopf	 w	 kierunku	
do	 Annaberg-Astauwinkel	 i	 zapewniający	 niezrównaną	
przyjemność	z	 jazdy	na	nartach.	Ponadto	na	 trasach	zjaz-
dowych	w	Annabergu	oczekuje	na	Państwa	cała	masa	ak-
tywnych	zabaw	na	śniegu.	Na	wyścigowej	trasie zjazdowej 
Marcela hirschera, na której odbywa się bezpłatny pomiar 
czasu,	mogą	Państwo	podążać	śladami	zdobywcy	Pucharu	
świata	 Marcela	 Hirschera.	 Zapraszamy	 do	 ustanawiania	
nowych	rekordów	prędkości	zjazdu	na	trasie	Jagaschuss	z	
pomiarem	prędkości	lub	do	zmierzenia	się	na	dynamicznej	
trasie	zjazdowej	Snow	Cross.

Szkółki narciarSkie. Łatwa 
nauka jazdy na nartach.

region górski Dachstein West, ze swoimi szerokimi 
nartostradami nadaje się szczególnie dobrze również 
dla początkujących narciarzy. do dyspozycji zarówno  
młodzieży jak i osób starszych, zamierzających posiąść  
tajniki jazdy na nartach lub na snowboardzie, stoi wiele   
kompetentnych szkółek narciarskich. 

Ski-Snow-Funsports –  
szkółka nraciarka i snowboardowa Gosau
tel: +43 6136 8559 nebo +43 664 15 39 109, ski@skigosau.at
www.skigosau.at

snow sports russbach –  
szkółka nraciarka i snowboardowa russbach 
tel: +43 676 84 88 22 881, info@russbach.com
www.russbach.com

freeride-alpin –  
szkółka nraciarka i snowboardowa annaberg 
tel: +43 650 405 86 66, info@freeride-alpin.at
www.freeride-alpin.at

wypożyczalnia nart.	SPRZęT	
JEST	IDEAlNIE	„NASMAROWANy“.

Trasy	narciarskie	dostarczają	wyjątkowo	dużo	radości,	kiedy	
mknąć	będą	Państwo	po	nich	na	nowiutkich,	superszybkich,	
bo	idealnie	przygotowanych	nartach!	A	to	wszystko	w	super	
przystępnych	cenach	zryczałtowanych!
 
Gosau
Gosauer skiverleih (wypożyczalnia nart) – 
dolna stacja kolejki hornspitz
Tel.	a	Fax:	+43	6136	20	058	nebo	+	43	664	59	03	341
verleih@skigosau.at,	www.skigosau.at

sport und schiverleih bertl (obok hotelu sommerhof)
Tel:	+43	6136	8853	nebo	+43	664	13	26	373
www.sportbertl.at
 
russbach
checkpoint sport wypożyczalnia nart i snowboardów
Wypożyczalnia,	sklep,	serwis	i	przechowalnia	nart	(bezpośrednio	
przy	dolnej	stacji	kolejki	gondolowej	Hornbahn	Russbach)
Tel.:	+43	6242	281,	info@checkpointsport.com
www.checkpointsport.com
 
annaberG
sport russegger wypożyczalnia snowboardów i nart
Tel:	+43	6463	8445
www.sport-russegger.at

freeride-alpin –  
alpejska szkółka narciarska i snowboardowa freeride
Wypożyczalnia	nart	i	snowboardów		
(bezpośrednio	przy	biurze	szkółki	narciarskiej)
Tel:	+43	650	405	86	66,	info@freeride-alpin.at
www.freeride-alpin.at

www.dachstein.at

ceny, proMocje 
i inForMacje.	
ZIMA	2014/15

T E S T
2013/14

Test result: 5 out of 5 stars

5-Star
Offering for Families

T E S T
2013/14

Test result: 5 out of 5 stars

5-Star
Restaurants/Ski Huts

dachstein tourismus aG 
Gosauer bergbahnen
4824	Gosau	701,	Austria
Tel:	+43	50	140
gosau@dachstein.at

russbacher skilift Ges.m.b.h. & co
Schattau	90
5442	Russbach	am	Paß	Gschütt,	Austria
Tel:	+43	6242	440,	Fax	+43	6242	445
russbach@dachstein.at

annaberger zwieselalmbahnen 
Ges.m.b.h. & co.KG
5524	Annaberg	215,	Austria
Tel:	+43	6463	8227,	Fax	+43	6463	8227-9
annaberg@dachstein.at

www.dachstein.at

Pakiety narciarskie.  
Dachstein West

tu znajdziecie najlepsze oferty narciarskie dla rodzin i  
najkorzystniejsze pakiety narciarskie w alpach! Wspaniałe 
trasy zjazdowe, wesołe schroniska górskie, przepiękne  
widoki, czyste powietrze i pełne emocji wydarzenia w  
szczególnie korzystnych taryfach narciarskich!

Ceny karnetów  
2014 / 15 

sezon Główny
21.12.2014	–	6.1.2015	i	31.1.2015	–	6.3.2015

skipass dorosły Młodzież dzieci seniorzy

do godz. 13:00 33,00 21,80 14,00 30,70
od godz. 11:00 38,20 25,20 16,20 35,60
od godz. 12:00 33,00 21,80 14,00 30,70
od godz. 13:00 27,00 17,80 11,40 25,10
od godz. 14:00 20,10 13,30 8,50 18,70

2 godziny 24,10 15,90 10,20 22,50
3 godziny 34,40 22,70 14,60 32,00
4 godziny 37,40 24,70 15,80 34,80

Karnet 100 pkt. 18,00 18,00 10,60 18,00
1 dzień 40,20 26,60 17,00 37,40

1,5 dnia 70,70 46,70 29,90 65,70
2 dni 79,10 52,20 33,50 73,60

2,5 dnia 108,10 71,40 45,70 100,60
3 dni 116,40 76,80 49,20 108,20
4 dni 152,20 100,50 64,40 141,60
5 dni 177,10 116,90 74,90 164,70

5 z 6 dni 193,50 127,70 81,80 179,90
6 dni 202,00 133,30 85,40 187,90
7 dni 226,40 149,40 95,80 210,60
8 dni 246,70 162,80 104,40 229,40
9 dni 269,30 177,70 113,90 250,40

10 dni 287,90 190,00 121,80 267,80
10 z 14 dni 317,50 209,60 134,30 295,30

poMiędzy sezonaMi	
7.1.2015	–	30.1.2015

skipass dorosły Młodzież dzieci seniorzy

do godz. 13:00 33,00 21,80 14,00 30,70

od godz. 11:00 38,20 25,20 16,20 35,60

od godz. 12:00 33,00 21,80 14,00 30,70

od godz. 13:00 27,00 17,80 11,40 25,10

od godz. 14:00 20,10 13,30 8,50 18,70

2 godziny 24,10 15,90 10,20 22,50

3 godziny 34,40 22,70 14,60 32,00

4 godziny 37,40 24,70 15,80 34,80

Karnet 100 pkt. 18,00 18,00 10,60 18,00

1 dzień 40,20 26,60 17,00 37,40

1,5 dnia 70,70 46,70 29,90 65,70

2 dni 79,10 52,20 33,50 73,60

2,5 dnia 108,10 71,40 45,70 100,60

3 dni 116,40 76,80 49,20 108,20
4 dni 141,60 100,50 64,40 131,60
5 dni 164,70 116,90 74,90 153,20

5 z 6 dni 179,90 127,70 81,80 167,30
6 dni 187,90 133,30 85,40 174,70
7 dni 210,60 149,40 95,80 195,80
8 dni 229,40 162,80 104,40 213,40
9 dni 250,40 177,70 113,90 232,90

10 dni 267,80 190,00 121,80 249,00
10 z 14 dni 295,30 209,60 134,30 274,60

przed sezoneM /po sezonie
do	20.12.2014	i	7.3.2015	–	6.4.2015

skipass dorosły Młodzież dzieci seniorzy

do godz. 13:00 30,70 21,80 14,00 28,50

od godz. 11:00 35,60 25,20 16,20 33,10

od godz. 12:00 30,70 21,80 14,00 28,50

od godz. 13:00 25,10 17,80 11,40 23,30

od godz. 14:00 18,70 13,30 8,50 17,40

2 godziny 22,50 15,90 10,20 20,90

3 godziny 32,00 22,70 14,60 29,80

4 godziny 34,80 24,70 15,80 32,40

Karnet 100 pkt. 18,00 18,00 10,60 18,00

1 dzień 37,40 26,60 17,00 34,80

1,5 dnia 65,70 46,70 29,90 61,10

2 dni 73,60 52,20 33,50 68,40

2,5 dnia 100,60 71,40 45,70 93,50

3 dni 108,20 76,80 49,20 100,60
4 dni 141,60 100,50 64,40 131,60
5 dni 164,70 116,90 74,90 153,20

5 z 6 dni 179,90 127,70 81,80 167,30
6 dni 187,90 133,30 85,40 174,70
7 dni 210,60 149,40 95,80 195,80
8 dni 229,40 162,80 104,40 213,40
9 dni 250,40 177,70 113,90 232,90

10 dni 267,80 190,00 121,80 249,00
10 z 14 dni 295,30 209,60 134,30 274,60

adwent narciarzy.	
„WSPANIAły	BIAły	PUCH	–	CICHA	NOC“	
STAWKI	OTWARCIA	Z	30%	RABATEM!
rozpoczęcie sezonu do 20 grudnia 2014	**
Dorośli	i	dzieci	otrzymują	od	zakupu	jednego	
1,5-dniowego	skipasu	30% zniżki od normalnej ceny		
po	przedstawieniu	potwierdzenia	rezerwacji	co		
najmniej	jednego	noclegu.

tydzieŃ zabaw  2015.	CZySTA		
ZABAWA		-	NA	NARTACH	I	PO	NARTACH!
7 do 15 Marca 2015
liczne,	organizowane	w	tym	tygodniu	imprezy,	stanowią	
skoncentrowaną	dawkę	rozrywki,	zarówno	na	trasach	
zjazdowych	jak	i	poza	nimi:	
+ koncerty na żywo
+ muzyka ludowa i pokazy tańca schuhplatteln 

(rozpowszechniony w bawarii, tyrolu i Karyntii taniec 
ludowy, w trakcie którego mężczyźni klepią się po 
kolanach, udach i podeszwach butów)

+ towarzyskie wyścigi narciarskie na trasie zjazdowej 
Marcela hirschera

+ spotkania z żywymi maskotkami, zabawa dyskotekowa 
dla dzieci oraz miniolimpiada dziecięca.

+ i wiele innych!

zabawy rodzinne.	
BEZPłATNE	KARNETy	SKIPAS!
14 marca 2015 do końca sezonu 
dzieci do lat 15 (roczni 1999 i młodsze) zjeżdżać mogą 
w rejonie narciarskim dachstein west za darmo,	o	ile	
co	najmniej	1	z	rodziców	lub	dziadków	zakupi	skipas	za	
regularną	 cenę	 	 w	 czasie	 trwania	 skipasu	 dla	 dziecka	
(obowiązuje	od	momentu	zakupu	4-dniowego	skipasu).

zabawy na nartach dla dzieci.	
BEZPłATNy	URlOP	NARCIARSKI!
10 do 27 stycznia 2014 & 14 do 21 marca 2015 **	
wszystkie dzieci poniżej 6-roku życia (rocznik 2009 i 
młodsze) mogą korzystać z bezpłatnego karnetu ski-
pass, gdyż region narciarski dachstein west i biorące 
udział w akcji przedsiębiorstwa usług noclegowych  
oferują dzieciom 7 dni gratisowej zabawy na nartach 
wraz z noclegiem (sob.-sob.) i 5 dni szkółki narciarskiej 
(pon. – pt.) wraz z wypożyczeniem sprzętu narciar- 
skiego na 6 dni (narty i buty).	 Oferta	 narciarska	 dla	
dzieci	 jest	ważna	w	przypadku	rezerwacji	7	noclegów	i	
6-dniowego	skipassu	dla	jednego	z	rodziców.

Jeśli	 w	 danej	 grupie	 szkółki	 narciarskiej	 znajdzie	 się	 mniej	 niż	 czworo	
dzieci,	zaproponowane	zostaną	zajęcia	indywidualne	o	podobnej	wartości.	
Na	jednego	dorosłego	płacącego	pełną	kwotę	przypada	jeden	pakiet	nar-
ciarski	dla	dziecka.

**	 ostatni	dzień	ważności	karnetu	skipass.		
Zastrzega	się	możliwość	wystąpienia		
pomyłek,	błędów	rzeczowych	we		
wszystkich	ofertach.

*	 Dla	gości	przebywających	w	Russbach,	opieka	nad	dziećmi	w	klubie	
dziecięcym	Spatzennest	jest	bezpłatna.

wsKazówKi oGólne:
Ceny	 w	 euro.	 ustalenia dotyczące roczników: Mini karnet dla dzieci:	 Dzieci		
rocznik	2009	lub	młodsze	otrzymują	darmowy	karnet,	jeśli	towarzyszą	jednemu	
z	 rodziców	 (wymagany	 dokument	 poświadczający).	 dzieci:	 Rocznik	 1999	 do	
2008.	Młodzież: Rocznik	1996	1997	1998.	seniorzy:	Rocznik	1955	i	starsi.	Wiek	
należy	 poświadczyć	 przedstawiając	 dokument	 urzędowy.	 Karnety rodzinne:	
karnet	 rodzinny	 przy	 zamkniętym	 zakupie	 karnetów	 jednej	 rodziny.	 Jeśli	
kupowany	 jest	karnet	dla	dwóch	starszych	dzieci	 i	co	najmniej	 jednego	z	rod-
ziców,	trzecie	dziecko	i	każde	kolejne	otrzymuje	darmowy	skipass	na	ten	sam	
okres	obowiązywania.	Proszę	poświadczyć	swoją	przynależność	do	rodziny:	na	
podstawie	 	 dokumentu	 rodziny	 (Austria)	 lub	 orzeczenia	 o	 przyznaniu	 zasiłku	
rodzinnego	 (Niemcy)	 lub	 poświadczenia	 meldunku/zamieszkania	 w	 jednym	
gospodarstwie.	 Prosimy	 o	 okazanie	 zrozumienia,	 że	 w	 przypadku	 braku	 dow-
odów	nie	można	otrzymać	karnetów	dziecięcych	ani	zniżek.	zdjęcie:	Począwszy	
od	 karnetów	 3-dniowych	 przy	 kasie	 wykonuje	 się	 bezpłatne	 zdjęcia	 cyfrowe.	
Karnety punktowe:	ważne	są	jedynie	na	oznaczonych	wyciągach	treningowych	
w	 dolinie.	 ceny:	 w	 okresie	 międzysezonowym	 naliczana	 jest	 cena	 mieszana.	
Informacje	dotyczące	dodatkowych	promocji	na	skipassy	otrzymacie	w	kasach	
wyciągów.	Metody płatności:	akceptujemy	płatności	w	euro	w	gotówce,	kartami	
Maestro,	EC-Card,	Eurocard,	Visa,	American	Express	 i	Diners.	Karty keycard:	
wszystkie	skipassy	są	zapisane	na	karcie	(bezdotykowym	nośniku	danych,	który	
można	ponownie	wykorzystać).	Kartę	Keycard	przechowywać	w	lewej	kieszenie	
kurtki	 lub	spodni.	 Kaucja: 2	euro	Zwrot	nieuszkodzonych	kart	 jest	możliwy	w	
każdej	kasie	wyciągu.	Nie	akceptuje	się	innych	nośników	danych.	zastrzeżenia 
prawne:	poszczególne	usługi,	do	korzystania	z	których	uprawniają	karnety	nar-
ciarskie,	świadczone	są	przez	przedsiębiorstwa	będące	niezależnymi	podmio-
tami	prawnymi.	Przedsiębiorca	sprzedający	karnety,	w	stosunku	do	pozostałych	
przedsiębiorstw	 działa	 jedynie	 jako	 ich	 przedstawiciel.	 Obowiązek	 realizacji	
poszczególnych	 świadczeń	 oraz	 wypłaty	 odszkodowań	 w	 przypadku	 ewentu-
alnych	 zdarzeń	 spoczywa	 wyłącznie	 na	 stosownym,	 odpowiedzialnym	 za	 to	
przedsiębiorstwie.	 postanowienia w sprawie nadużyć	 Każde	 użycie	 skipassu	
stanowiące	 nadużycie,	 włącznie	 z	 używaniem	 skipassu	 przez	 osoby	 trzecie,	
podlega	 karze	 i	 skutkować	 będzie	 odebraniem	 skipassu	 oraz	 wykluczeniem	
z	 przejazdu.	 Ponadto	 nałożona	 zostanie	 grzywna	 w	 wysokości	 przynajmniej	
70,-	 EUR	 oraz	 opłata	 o	 wartości	 pełnej	 ceny	 karnetu	 dziennego.	 Próba	 prze-
kazania	 skipassu	 innemu	 gościowi	 uznawana	 jest	 za	 nadużycie.	 Zastrzegamy	
sobie	możliwość	złożenia	doniesienia	o	przestępstwie!	Wraz	z	zakupem	karnetu	
narciarskiego,	klient	deklaruje	wyrażenie	zgody	na	wykonywanie	przez	system	
kontroli	dostępu,	zdjęć	cyfrowych	w	celach	kontrolnych.	Fotografie	te	nie	będą	
przekazywane	osobom	trzecim,	a	po	upływie	terminu	ważności	karnetu	zostaną	
one	skasowane.

warunKi przewozu:
zwrot opłaty za karnet w przypadku wypadku:	 Począwszy	 od	 karnetów	 3-	
dniowych.	 W	 razie	 wypadku	 na	 nartach	 zwrot	 opłaty	 można	 otrzymać	 jedynie	
po	oddaniu	karnetu	w	 jednej	z	naszych	kas.	Za	okres	korzystania	ze	skipassu	
uważa	 się	 czas	 od	 jego	 wystawienia	 do	 chwili	 zwrotu.	 W	 celu	 odbioru	 zwrotu	
pieniędzy	 należy	 przedstawić	 stosowne	 zaświadczenie	 lekarskie.	 Członkom	
rodziny	 wyjeżdżającym	 wcześniej	 wraz	 z	 poszkodowanym	 zwrot	 pieniędzy	 nie	
przysługuje.	 W	 przypadku	 choroby	 zwrot	 pieniędzy	 nie	 przysługuje,	 nawet	 po	
przedłożeniu	zaświadczenia	 lekarskiego.	skipassu nie wolno przekazać innej 
osobie!	Duplikatów	utraconych	lub	zagubionych	skipassów	nie	wydaje	się.	Zła	
pogoda,	 nieprzewidziany	 wcześniejszy	 wyjazd,	 przerwy	 w	 działaniu	 obiektów	
lub	 zamknięcie	 tras	 nie	 uprawniają	 do	 zwrotu	 pieniędzy	 ani	 do	 przedłużenia	
ważności	skipassu.	Po	wykupieniu	skipassu	niemożliwa	jest	wymiana	skipassu	
na	inny,	przeniesienie	go	na	inną	osobę	ani	przedłużenie	lub	przesunięcie	okresu	
jego	 ważności.	 Każdorazowo	 obowiązują	 warunki	 przewozu	 określone	 dla		
poszczególnych	wyciągów	(informacje	wywieszone	przy	kasach	lub	wyciągach).	
Wraz	 z	 zakupem	 karnetu	 narciarskiego,	 gość	 akceptuje	 niniejszym	 nasze	
warunki	przewozu,	które	są	wywieszone	przy	każdej	stacji	 transportu	 linowe-
go.	wypadki na trasach:	W	przypadku	akcji	 ratowniczej	po	wypadku	na	stoku		
naliczone	zostaną	koszty	ratownictwa.	

stopKa redaKcyjna:
wydawca:	ARGE	Dachstein	West.	zdjęcia:	leo	Himsl,	H.	Raffalt,	D.	Schaufler,		
Hörmandinger,	ARGE	Dachstein	West.	projekt i realizacja:	Studio	Mitte	Digital	
Media	GmbH.	Mapy panoramiczne:	Kartographie	Moser.	
Pomimo	dużej	staranności	nie	możemy	wykluczyć	błędów	w	składzie	 i	druku.	
Ceny	 wg	 stanu	 z	 1.08.2014	 r.	 Zastrzega	 się	 możliwość	 wystąpienia	 pomyłek,	
błędów	rzeczowych	oraz	wprowadzania	zmian!

Klub dziecięcy spatzennest.	
NAJWyżSZEJ	KlASy	OPIEKA	NAD	
NAJMłODSZyMI.
państwa dziecko ma ukończony 1 rok życia?	A	zatem	u	nas,		
w	 czasie	 zabawy	 w	 klubie	 dziecięcym	 	 Spatzennest,	
mieszczącym	 się	 bezpośrednio	 przy	 dolnej	 stacji	 kolejki		
Hornbahn	 Russbach,	 będzie	 mogło	 znaleźć	 ono	 nowych	
przyjaciół.	 Dzieci	 mogą	 przebywać	 przez	 cały	 dzień	 lub	 w	
określonych	 godzinach	 wewnątrz	 budynku	 pod	 fachową	
opieką,	 dysponującą	 odpowiednim	 przygotowaniem		
pedagogicznym.	bez uprzedniego zgłaszania się*.

2 dziecKoMinus 50%Normalnej	ceny	za	dziecko

preMia rodzinna!

3 dziecKoGratis!Witamy W regionie 
narciarskim 
dachstein west
region narciarski dachstein west po prostu was zachwyci: 
nowe ekscytujące trasy dla lepszej zabawy, pyszne  
smakołyki serwowane przez najserdeczniejszych pośród  
alp gospodarzy, panorama górska, w której się można się 
zakochać, i dzięki karnetowi skipass na region dachstein 
west aż nadto miejsca do szaleństw na 142 km idealnie  
przygotowanych białych, wspaniałych tras zjazdowych!	
Dla	 tych	 wszystkich,	 którzy	 oczekują	 CZEGOś	 WIęCEJ	 niż	
zwykłe	nudne	nartostrady!	Znajdźcie	odmianę	na	zapewnia-
jących	wiele	emocji	trasach	zjazdowych	i	cieszcie	się	życiem		
w	wiekowych	schroniskach	narciarskich.

10% zniżka po okazaniu 

ważnego skipassu.

Dysponując	takim	karnetem	rodzice
/dziadkowie	 mogą	 naprzemiennie	
korzystać	 z	 tras	 zjazdowych	 oraz	
sprawować	 opiekę	 nad	 dziećmi/
wnukami.	 Dla	 rodzin	 z	 co	 najmniej	
1	 dzieckiem	 w	 wieku	 do	 lat	 3,9	 do	
nabycia	są	Karnety narciarsKie 
na oKaziciela	ważne	na	okres	od	
4	 dni	 (przy	 zakupie	 należy	 okazać	
Kartę	 Gościa	 lub	 potwierdzenie	
zameldowania).	 Dokładniejsze	 in-
formacje	 dostępne	 są	 na	 stronie		
internetowej	www.dachstein.at

Karnet narciarsKi 
na oKaziciela

w odniesieniu do 
wybranych wyciąGów 
FunKcjonujących 
w obszarze doliny 
dostępna jest Kor-
zystna cenowo Karta 
punKtowa, również  
dla dorosłych!

wsKazówK

urlop rodzinny z 

MałyMi dzieĆMi wsKazówK

dzieci w wieKu do lat 6 
pod opieKą jedneGo z 
rodziców Mają wstęp 
bezpłatny  (należy	okazać	
ważny	bilet	rodzica	oraz	
potwierdzić	status	
rodzinny!)

Mini Karnet 

dla dzieci

zabawa dla dzieci. JAZDA		
NA	NARTACH	DlA	NAJMłODSZyCH!
Pełna	 rozsądku	 i	 miłości	 opiekę	 nad	 maluchami	 znajdą		
rodzice	dla	swoich	pociech	w	przedszkolu	spatzennest russ-
bach	 lub	 u	 miłych	 instruktorów	 narciarskich	 w	 trzech	 za-
bawnych	klubach	dla	dzieci	brumsiland Gosau, bärencamp  
russbach i indiańskiej wiosce Fuxi w annaberg.

wszystkie informacje na stronie www.dachstein.at

 NOWOŚĆ!  

8-osobowa KolejKa  

Gondolowa  donner- 

KoGelbahn

stacja poŚrednia 8- 

osobowej KolejKi Gon-

dolowej panoraMajet

aktualności oraz interesujące informacje są również 
dostępne na stronie internetowej
http://www.facebook.com/dachsteinwest
http://www.facebook.com/dachsteinwestsalzburg

FeuerKoGel ebensee 
1 kolejka linowa 
1 kolejka gondolowa
1 wyciąg krzesełkowy
3 wyciągi orczykowe

1 wyciąg taśmowy
1 wyciąg talerzykowy
łącznie 16 km 
tras zjazdowych

traunsee touristik Gmbh nfg. & co KG
Feuerkogel seilbahn
Rudolf	Ippisch-Platz	4,	4802	Ebensee
Tel:	+43	50	140
info@feuerkogel.net, www.feuerkogel.net

KarKoGel / abtenau
1 kolejka kombi
1 wyciąg orczykowy
3 wyciągi talerzykowe

łącznie 9 km 
tras zjazdowych

Karkogel. Góra pełna wrażeń.
abtenauer bergbahnen Gmbh
Au	99,	5441	Abtenau
Tel:	+43	6243	2432,	Fax	+43	6243	2432	20
info@karkogel.com, www.karkogel.at

lunGötz
1 wyciąg orczykowy łącznie 1,5 km tras zjazdowych

schilift lammertal
lammertal	107,	5523	St.	Martin	am	Tennengebirge		
Tel:	+43	6463	7146,	Fax	+43	6463	7146	4	
info@lammertaler-hof.at, www.lammertaler-hof.at

postalM
1 wyciąg krzesełkowy
5 wyciągów orczykowych
1 wyciąg taśmowy

łącznie 17 km 
tras zjazdowych

postalm seilbahn- und skilift Ges.m.b.h. & co. KG
centrum wyciągów:		Seydegg,		5350	Strobl
adres pocztowy:		 Postfach	4,	5350	Strobl
Tel:	+43	6137	7330	
info@postalm.at, www.postalm.at

st. Martin aM tennenGebirGe
3 wyciąg orczykowy 
łącznie ok. 

1 wyciąg taśmowy
2 km tras zjazdowych

schilifte st. Martin KG
lammertal	98,	5522	St.	Martin	am	Tennengebirge
Tel:	+43	664	8907023,	www.familien-skigebiet.com

Freesportsarena  
dachstein Krippenstein
3 kolejki linowe
1 wyciąg krzesełkowy
2 wyciągów orczykowych

łącznie 12 km 
tras zjazdowych
30 km tras off piste

dachstein tourismus aG
dachstein Krippenstein-seilbahn
Winkl	34,	4831	Obertraun
Tel:	+43	50	140,	info@dachstein-salzkammergut.com, 
www.dachstein-salzkammergut.com

najdłuższatrasa zjaz-dowa austrii
11 
km

dzięki skipassom dachstein west  począwszy od karnetów 
1,5 dniowych dostępnych jest więcej tras zjazdowych, 
więcej schronisk i to bez dodatkowych dopłat! Obowiązują	
one	bowiem	obok	Gosau,	Russbach	i	Annaberg	również	na		
sześciu	innych	terenach	narciarskich!

Karnet	sezonowy	obowiązuje	ponadto	w	odniesieniu	do	obu	
wyciągów (zinkenliften)	w	bad dürrnberg.	Ponadto	istnieje	
karnet	sezonowy	na	region	dachstein west i loser.

ZWIąZEK	KARNETOWy		
DACHSTEIN	WEST.

1 sKipass
7 reGionów

dachstein west.		
NAJlEPSZy	GOSPODARZ	W	AlPACH!
najlepsze oferty i najpiękniejsze domy możesz łatwo  
znaleźć i zarezerwować na stronie www.dachstein.at! 
tam można wybrać spośród rożnych korzystnych ofert lub 
wystosować osobiste zapytanie do czołowego gospodarza  
regionu narciarskiego dachstein west. Możesz	 również	
zwrócić	 się	 do	 miłego	 pracownika	 jednego	 z	 naszych		
związków	turystycznych:

region urlopowy dachstein salzkammergut
Tel:	+43	6135	8329,	info@dachstein-salzkammergut.at
www.dachstein-salzkammergut.at

związek turystyczny russbach
Tel:	+43	6242	577,	Fax	244,	office@russbach.info
www.russbach.info

związek turystyczny annaberg-lungötz
Tel:	+43	6463	8690,	info@annaberg-lungoetz.com
www.annaberg-lungoetz.com

Marzę o płatKach 
ŚnieGu. I	O	SCHRONI-
SKACH	NARCIARSKICH.

Świeże powietrze górskie powoduje głód i pragnienie, 
tak więc odpoczynek w jednym z licznych przytulnych 
schronisk narciarskich regionu dachstein west jest z tym 
nieodłącznie związany!	 W	 autentycznych	 schroniskach	 i	
chatach	pasterskich	cała		rodzina	zostanie	ciepło	przyjęta!	
Nieomal	na	każdej	trasie	i	w	każdym	zakątku	regionu narci-
arskiego dachstein west	znajdziecie	autentyczną	tradycję,	
przytulność	i	przepyszne	regionalne	smakołyki!

PROSIMY KORZYSTAĆ Z 
PRZECHOWALNI SPRZĘTU!!

Brak ochoty na noszenie ze sobą nart? We  wszystkich trzech miejscowościach istnieje  możliwość przechowania nart i sprzętu przy  dolnych stacjach kolejek. Nasz przyjazny personel  z przyjemnością poinformuje Państwa na temat  ogrzewanych przechowalni sprzętu!

korzystnie!

3	MIEJSCOWOśCI.	1 oŚrodeK narciarsKi.


