
Grossglocner
/Rakúsko

Výborné stredisko pod 
najvyšším vrcholom
Rakúska. Lyžuje sa v
nadmorskej výške 
1.300 - 2.902 m n.m.,
ktorá zaručuje dostatok
prírodného snehu počas
celej lyžiarskej sezóny.
Vzdialenosť z Bratislavy
je 540 km. 
Celkovo 55 km
lyžiarsky prepojených
tratí v zastúpení
všetkých obtiažnosti.

Malebné stredisko pod najvyšším vcholom Rakúska (3.798 m n.m) vhodné pre širokú škálu
lyžiarov  ako  aj  milovníkov  snowboardu.  Typické  horské  chaty  vytvárajú  neopakovateľnú
atmosféru horského strediska s pokojnou atmosférou, kde si môžete vychutnávať nádherné
výhľady na okolité hory.

Neopakovateľným zážitkom  býva  aj  jazda  lanovkou  v  tuneli,  ktorý  je  vlastne  bývalým
vodovodným potrubím.

Zjazdovky  sú  prevažne  strednej  náročnosti,  ale  nájdete  tu  aj  začiatočnícke  zóny.  Na
južných  svahoch  si  vychutnáte  slnko  počas  celého  dňa,  na  severných  nájdete  vynikajúci
prírodný sneh počas celej sezóny.
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Youth and Family Hostel Heiligenblut

Mládežnícky hostel, v blízkosti centra mestečka Heiligenbluth. Začiatočnícky kopec s vlekom sa
nachádza  priamo  pri  hosteli,  k  hlavnej  kabínovej  lanovke  je  to  400  m.  K  dispozícii
viacposteľové  izby  pre  študentov a  dvojposteľové  izby  pre  pedagógov. Niektoré  izby  majú
vlastnú kúpeľňu, väčšina má umývadlo so sprchovacím kútom, prípadne WC. Izby sú veľké
priestranné,  svetlé.  K dispozícii  je  viacero spoločenských miestností.   Wifi  zdarma. Bohaté
raňajky sú formou bufetu a večere, prípadne obedy sú 3-chodové. Obed je možný aj vo forme
balíčka. 

• Možný termín: december 2017 – marec 2018
• Cena ubytovania s polpenziou pre 1 osobu /noc:  39,00 € 
• Lyžiarske permanentky: 20,00 € / osoba /deň

• Osoby zdarma: 1 osoba zdarma (ubytovanie s permanentkou) na 21 platiacich osôb 

• Príplatky:
– Teplý obed ... 9 € /osoba /deň
– Obed formou balíčka … 5,50 €/osoba/deň (veľký), 4,00 €/osoba/deň (malý)
– Dvojposteľová izba pre pedagógov 4,00€ /osoba/deň
– Jednoposteľová izba pre pedagógov 8,00€ /osoba/deň

Príklad pobytu pre študenta (4 nocí, 4 dni lyžovania):
Ubytovanie s polpenziou a 4-denná permanentka 236 € 

+ 1 osoba zdarma na každých 21 platiacich osôb (ubytovanie + permanentka). 

Na vyžiadanie možná autobusová doprava.
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