
TAUPLITZ /Rakúsko

Tauplitz je vďaka priaznivej
geografickej polohe jedným z
alpských stredísk s najväčšou
istotou snehovej pokrývky.
Vzdialenosť z Bratislavy je pritom 
len 330 km. 

Celkovo 42 km lyžiarsky
prepojených tratí.

Tauplitz  je  jedna  z  najstarších  lyžiarskych  oblastí  Štajerska,  ležiaca  medzi  masívmi  Totes
Gebirge,  Dachstein a Grimming, teda v oblasti  takzvanej  Soľnej komory (Salzkammergut).
Napriek  tomu,  že  ide  o  každoročne  modernizované  a  zároveň  tradičné  zimné  stredisko
Rakúska, je táto oblasť masovým turizmom obchádzaná a vďaka tomu je areál  i v hlavnej
sezóne príjemne poloprázdny.

Leží na slnečnej terase, z väčšej časti nad hranicou lesa a rozkladá sa v nadmorskej výške od
necelých  900  do  takmer  2.000  m  n.m. Ponúka  42  km  upravovaných  zjazdových  tratí
všetkých  stupňov  obtiažnosti.  Prevažujú  ale trate  strednej  náročnosti,  teda  nielen  pre
začínajúcich lyžiarov. 

Prirodzene  zoskupené  zjazdovky  spĺňajú  všetky  priania.  Široké  svahy  ponúkajú  dostatok
slobody pohybu a siahajú do nadmorskej výšky 1.965 m. Majú dostatok prírodného snehu a
možnosti  pre  lyžovačku  v  hlbokom  prašane.  Okrem  toho  sú  vybavené  modernými
zasnežovacími zariadeniami a tak môžu ponúknuť "istotu“ snehu od začiatku decembra do
konca apríla. 
Zaujímavý  je  7  km  dlhý  umelo  zasnežovaný  zjazd  z  náhornej  plošiny  do  údolia  s
prevýšením  cez  800  m  a  zjazdová  trať  Ramsanger  uspokojujúca  aj  zdatných  lyžiarov  s
prevýšením 400 m na dvojkilometrovej dĺžke. 

Tauplitz je tiež oblasťou tréningových táborov špičkových pretekárov v behu na lyžiach. Ponúka
dlhé kilometre skvele upravených stôp. 

Pobyt sa dá spestriť aj prehliadkou miestnej unikátnej soľnej bane z 18. storočia.
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Hotel Berghof ***
Hotel je umiestnený v Tauplitzalm priamo na svahu v nadmorskej výške 1.640 m n.m. Ponúka
spoločenské miestnosti na posedenie, hraciu miestnosť s ping-pongom a šípkami, saunu. Izby
sú 2- až 5-lôžkové, môže byť aj poschodová posteľ, s vlastnou kúpeľňou a wc. 

• Možný termín: 12. december – 14. december 2017
• Cena ubytovania s polpenziou pre 1 osobu /pobyt (4 noci) s permanentkou na

3-4,5 dňa 
• Za príplatok možná plná penzia, 6€/obed (začínať sa môže obedom alebo večerou,

končiť sa môže raňajkami alebo obedom

• Cena ubytovanie s polpenziou:

– Študenti do 19 rokov: 155€
– Študenti nad 19 rokov: 245 €
– Dospelé osoby (neštudenti) nad rámec 1:10 gratis: 320€

• Permanentky: 
– 3 dni: 70€, 3,5 dňa: 80€, 4 dni: 90 €, 4,5 dňa: 100 €
Ak poldeň lyžovania, tak v deň príchodu 12-16 hod., ak sa nelyžuje v deň príchodu, platí sa
poplatok 1,50 € /osoba mýto na vysokohorskej ceste do strediska.

• Osoby zdarma: 
– na  každých  10  platiacich  osôb  1  osoba  (pedagóg)  zdarma  (ubytovanie  so  stravou  +

lyžiarska permanentka)
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