Gerlitzen
/Rakúsko
Krásne lyžiarske
stredisko nad jazerom
Ossiacher See, kúsok
Villachu.
Vzdialenosť z
Bratislavy je 415 km.
Celkovo 42 km
lyžiarsky prepojených
tratí v zastúpení
všetkých obtiažnosti.
Najdlhšia zjazdovka
má 7 km!

Lyžiarske stredisko Gerlitzen sa nachádza severne od Villachu. Má krásnu polohu pri jazere
Ossiacher See, s nádhernými výhľadmi, širokými a poloprázdnymi zjazdovkami. Lyžuje sa
tu v nadmorských výškach 520 m n.m. - 1.911 m n.m.
Všetky zjazdovky lyžiarskeho strediska Gerlitzen sa rozbiehajú po úbočiach rovnomenného
vrcholu, vysokého 1.911 metrov. Tento vrchol je najjužnejšou horou pohoria Nockberge a
ponúka užasný výhľad a tiež slnečnú náhornú plošinu.
Výhodou tohto lyžiarskeho strediska je nepochybne pestrosť tratí čo do svetových strán. Kým
na južných svahoch si môžu lyžiari užívať slnečnú lyžovačku, severne orientované zjazdovky
ponúkajú vynikajúce snehové podmienky a dostatok snehu počas celej sezóny.
Mimochodom, práve v Gerlitzen sa nachádza Kanzelbahn, najstaršia lanovka v Korutánsku
(samozrejme v dnešnej dobe je už zmodernizovaná). Táto panoramatická lanovka dopravuje
lyžiarov z Annenheimu do Kanzelhöhe (1500 m.n.m.). Odtiaľ je možné na samotný vrchol
pokračovať sedačkovou lanovkou.
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Jugendhotel Egger ***
Pekný komfortný mládežnícky hotel, na okraji mesta Villach, 5 km od kabínovej lanovky v
lyžiarskom stredisku Gerlitzen. Hotel je vyslovene zameraný na mládež, pre jej maximálnu
spokojnosť a možnosti. Zameriavajú sa aj na zdravú a energickú stravu, vhodnú na
aktívne dni. K dispozícii sú 4-6 posteľové izby pre študentov a dvojposteľové izby pre
pedagógov. Všetky izby majú vlastnú kúpeľňu s WC. V hoteli je viacero spoločenských
miestností, stolný tenis, disco dom.

•
•
-

Možný termín: 13.január – 04.marec 2018
Cena ubytovania s polpenziou pre 1 osobu /noc: 33,50 €
Lyžiarske permanentky:
4 dňová v termíne 13.1.-19.1. 2018: 67,50€ (do 15 rokov), 86€ (nad 15 rokov)
4 dňová v termíne 20.1.-04.3. 2018: 72,50€ (do 15 rokov), 96€ (nad 15 rokov)
5 dňová v termíne 13.1.-19.1. 2018: 78,50€ (do 15 rokov), 103€ (nad 15 rokov)
5 dňová v termíne 20.1.-04.3. 2018: 85,50€ (do 15 rokov), 110€ (nad 15 rokov)

•

Osoby zdarma: 1 osoba zdarma (ubytovanie s permanentkou) na 20 platiacich osôb

•
–
–
–

Príplatky:
Teplý obed na svahu ... 9 € /osoba /deň
Obed formou balíčka … 6,70 €/osoba/deň
Dvojposteľová izba pre pedagógov nad rámec 1:25 študentov ... 40 € /noc/osoba

•

Príklad pobytu pre študenta (4 nocí, 4 dni lyžovania):
Ubytovanie s polpenziou a 4-denná permanentka 201,50 – 206,50 € (do 15 rokov),
220,00 – 230,00 € (nad 15 rokov).
+ 1 osoba zdarma na každých 20 platiacich osôb (ubytovanie + permanentka).
Na vyžiadanie možná autobusová doprava.
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