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Je to už naša 31. sezóna - užite si ju s nami 

Nenechajte sa odradiť obavami a vyberte 
si z ponuky kvalitných stredísk, širokej škály 
ubytovaní a to všetko stále za dobré ceny, ktoré 
sú potvrdením našich dlhoročných dobrých 
vzťahov s partnermi. 

Ako obvykle tu máme rozsiahlu ponuku 
francúzskych lyžiarskych stredísk, kde sme už 
ako doma. Do viacerých z nich smerujú aj naše 
zájazdy s autobusovou prepravou. 

Pre vlastnú dopravu sú vhodné ponuky na 
Rakúsko a Taliansko, overené produkty 
ponúkame aj v Slovinsku či vo Švajčiarsku. 

Mimoriadne zážitky môžete s nami zažiť aj mimo svahov. Garantovať ich môžeme pri riadení skutočného 
monopostu F1 s výkonom 650 koní alebo pri jazde na športových autách napr. po Toskánsku či na 
Morave. Oboje je vhodné aj ako darček. Veľmi pohodové sú plavby európskymi kanálmi a riekami, 
kde si loď riadite sami bez potreby kapitánskeho preukazu. Teraz už aj blízko Slovenska – v Maďarsku. Ale 
zaujímavé sú aj okruhy na bicykli, motorke, skútri Vespa či Fiate 500 Cabrio. 

Tento katalóg je už len vo webovej podobe, ďalšie podrobnosti nájdete na našich stránkach www.hitka.sk 
alebo www.jazda-na-f1.sk. Sledovať nás môžete aj na facebooku, dôvodov na to bude dostatok!

Budeme radi, ak sa k nám opäť pripojíte...

Kolektív CK HITKA

 © Les 2 Alpes - Hitka

Foto na titulke: © andyparant.com / F1: © Hitka
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Poistenie
Cestovné poistenie vám sprostredkujeme 
cez Európsku cestovnú poisťovňu. 

Cena cestovného poistenia sa odvíja od 
ceny zájazdu. Je vhodné pre lyžovanie 
a  jeho veľkými bonusmi je poistenie ly-
žovania mimo zjazdoviek, možnosť ná-
hrady stornopoplatkov bez spoluúčasti, 
neobmedzenosť vekom a rodinná zľava.

Informácia k spoločnej večeri a k spoločnému lyžovaniu
V alpských strediskách organizujeme spoločnú večeru 
v miestnej reštaurácii (v cene cca 25,00 EUR), o ktorej vás bude 
informovať náš organizátor autobusového zájazdu. Vyskúšate 
tradičné špeciality savojskej kuchyne (raclette, savojské fon-
due či iné) a strávite večer v príjemnom prostredí. 
Odporúčame tiež využiť spoločné lyžovanie s organizátorom 
zájazdu. Je možné počas väčšiny autobusových zájazdov v pr-
vých 3 lyžiarskych dňoch. Umožní vám rýchlejšiu orientáciu, 
aj ľahšie spoznanie tých najobľúbenejších zjazdoviek v danej 
lokalite.

Zľavy a podmienky pre ich poskytovanie (platí pre francúzske Alpy, podrobne na www.hitka.sk)
Pri skorom nákupe či objednávke zájazdu do 10.10.2020 je zľava vo výške 5,00 až 50,00 EUR z ceny 
zájazdu podľa jeho hodnoty. Verný zákazník, ktorý sa v posledných 3-5 sezónach bez prerušenia (!) 
zúčastnil lyžiarskych zájazdov CK HITKA, si môže nárokovať zľavu 3,00, 9,00 či 12,00 EUR z ceny zájazdu. 
Táto zľava platí pri objednávke do 30.11.2020. Výška zľavy pre seniorov a deti je uvedená pri jednotlivých 
ponukách (ak sa poskytuje). Pri skupine 11 osôb a viac má každá osoba zľavu 3,00 EUR (zájazd do 200,00 
EUR) resp. 7,00 EUR z ceny zájazdu, pri skupine 21 osôb a viac je 1 osoba zadarmo, pri skupine 35 osôb 
a viac je cena dohodou. Uvedené zľavy sa vzťahujú na lyžiarske zájazdy z vlastnej ponuky CK HITKA do 
Francúzska. Upresnenie poskytovania zľavy je vo Všeobecných zmluvných podmienkach v bode 4.14. 
Informácie o zľavách pre iné destinácie poskytneme na vyžiadanie a pre konkrétny zájazd.   

Dôležité

Kompletnú ponuku vrátane všetkých termínov a cien, ubytovacích kapacít, obrázkovej galérie, 
Všeobecných zmluvných podmienok (odporúčame všimnúť si tam pasáže súvisiace s COVID-19) alebo 
Všeobecných informácií o zájazdoch nájdete na internete (www.hitka.sk). 
Nakoľko dbáme na životné prostredie aj efektívnosť, tento katalóg už nie je dostupný v tlačenej verzii.

Zmluvu o  povinnom zmluvnom poistení 
zájazdu pre prípad úpadku CK má CK 
HITKA uzatvorenú s  poisťovňou UNIQA. 
Certifikát je k  dispozícii v  CK HITKA 
a dostanete ho na vyžiadanie. Dostupný je 
aj na webovej stránke. 

 © La Plagne - P. Royer

Sólo lyžiari - cestovať môžete aj sami
Myslíme aj na tých, ktorí momentálne nemajú s kým na lyžovačku vyraziť. Neváhajte nás osloviť, navrhneme 
vám viaceré možnosti a možno práve s nami si nájdete „svoju partiu“.

Firemné lyžovačky aj lyžovačky pre školy
Lavínové kurzy
Heliski (Švajčiarsko, Taliansko, Gruzínsko, Kanada)
Jazda na skutočných monopostoch F1 alebo na športových autách po zaujímavých cestách
Účasť na svetových WRC rally
Plavby po riečnych kanáloch (destinácie po celej Európe vrátane Maďarska)
Plavby veľkými luxusnými loďami po moriach a oceánoch
Letné pobyty pri mori (vlastnou dopravou, letecky, autobusom)
Pobyty pri mori aj v zime, pobyty na horách aj v lete
Exotika – Srí Lanka
Poznávacie okruhy na bicykloch, motorkách, legendárnych skútroch Vespa, Fiate 500 Cabrio
Lístky na vlakovú dopravu po Európe, vrátane nočných spacích vlakov a vysokorýchlostných 
vlakov
Lístky na autovlak (preprava osôb a áut alebo motoriek)
Lístky na trajekty (Taliansko, Francúzsko)
Lístky na futbalové zápasy v Španielsku (Barcelona, Madrid)

© andyparant.com

Okrem kvalitnej lyžovačky u nás vybavíte aj tieto služby:
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Autobusová preprava

Ceny sú v EUR a platia pre 1 osobu pri plnom obsadení bytu /izby na konkrétny termín. 

Ceny zahŕňajú autobusovú prepravu z Bratislavy, ubytovanie v štúdiách a apartmánoch, 6-dennú lyžiarsku permanentku a posteľnú bielizeň. 

Pri červenej cene nebude ubytovanie v štúdiu, ale v apartmáne (min. v 2-priestorovom).

Pri fialovej cene bude ubytovanie v 4-priestorovom apartmáne pre 8 osôb.

Pri modrej cene bude ubytovanie v 1-priestorovom štúdiu pre 5 osôb.

Pri zelenej cene bude ubytovanie v 1-priestorovom štúdiu pre 6 osôb.

Pri uvedených cenách je v cene zájazdu permanentka len pre tam uvedené stredisko – viď ceny príplatkov na rozšírenú permanentku platnú pre celú lokalitu. 
Ak ale príplatok uvedený nie je, platí permanentka pre celú lokalitu.

Ceny nezahŕňajú pobytovú taxu, ani cestovné poistenie.

Využite väčšie apartmány! Pri zájazde do Les Menuires (01.01.-09.01.2021) je možné bývať aj v rezidencii CHALETS D'ADONIS v 4-priestorovom apartmáne 
pre 8 osôb, cena zájazdu je pri plnom obsadení apartmánu 528,00 EUR /1 os.

Príplatok za prepravu autobusom s vyšším komfortom je 60,00 EUR /1 osoba - táto osoba potom sedí na dvojsedadle len sama. V prípade direktívneho 
usmernenia obsadzovať autobus nižším počtom cestujúcich (napr. 1/2 kapacity) je potrebné počítať s doplatkom  k cene zájazdu vo výške 120,00 EUR /1 os.

Pri zájazdoch autobusom je možné aj iné ubytovanie ako kalkulované. K cene vybraného ubytovania (bez prepravy) sa v takom prípade pripočíta príplatok 
120,00 EUR.    

Termín zájazdu Stredisko  / lokalita
Číslo

zájazdu

Štúdio 1-priestorové Apartmán 2-priestorový Príplatok
perman.

Poznámka
4 os. 3 os. 2 os. 6 os. 5 os. 4 os.

11.12.-19.12.2020  Les 2 Alpes 2101 344,00 371,00 426,00 363,00 383,00 413,00 Anonymné 
apartmány

01.01.-09.01.2021  Tignes /Tignes & Val d'Isère    2102 512,00 569,00 681,00 510,00 543,00 593,00 BORSAT IV

01.01.-09.01.2021  Tignes /Tignes & Val d'Isère    2103 482,00 554,00 632,00 482,00 534,00 568,00 Anonymné 
apartmány

01.01.-09.01.2021  Les Menuires /Les 3 Vallées 2104 528,00     
8 os.

553,00     
7 os.

587,00     
6 os. 547,00 586,00 644,00 48,00 CHALETS 

D'ADONIS

01.01.-09.01.2021 La Rosière /Espace San Bernardo 2105 471,00 523,00 628,00 449,00 476,00 516,00 BALKONS DE LA 
ROSIERE

01.01.-09.01.2021 La Rosière /Espace San Bernardo 2106 410,00 442,00 506,00 407,00 425,00 453,00 Anonymné 
apartmány

01.01.-09.01.2021 St Sorlin d'Arves /Les Sybelles 2107 348,00 388,00 468,00 324,00 343,00 372,00 FERMES DE ST. 
SORLIN

15.01.-23.01.2021  Briançon /Serre Chevalier 2108 377,00 410,00 476,00 370,00 388,00 415,00 SIGNAL DU 
PROREL

15.01.-23.01.2021  Valmeinier /Galibier-Thabor 2109 397,00 429,00 493,00 397,00 416,00 445,00 VERMONT

29.01.-06.02.2021  Arc 2000 /Paradiski             2110 471,00 519,00 613,00 451,00 481,00 532,00 24,00 Anonymné 
apartmány

29.01.-06.02.2021  Arc 1800 /Paradiski             2111 696,00 818,00 1 062,00 647,00 710,00 805,00 24,00 EDENARC

29.01.-06.02.2021  Les 2 Alpes 2112 408,00 448,00 529,00 409,00 434,00 471,00 Anonymné 
apartmány

05.03.-13.03.2021 Auris en Oisans /Alpe d'Huez 2113 426,00 459,00 526,00 421,00     
5 os.

440,00     
4 os.

469,00     
3 os.

Anonymné 
apartmány

05.03.-13.03.2021  Les 2 Alpes 2114 433,00 485,00 590,00 456,00 492,00 546,00 Anonymné 
apartmány

12.03.-20.03.2021  Briançon /Serre Chevalier 2115 389,00 426,00 500,00 381,00 401,00 432,00 SIGNAL DU 
PROREL

12.03.-20.03.2021  Tignes /Tignes & Val d'Isère    2116 531,00 588,00 704,00 506,00 543,00 604,00 BORSAT IV

12.03.-20.03.2021  Tignes /Tignes & Val d'Isère    2117 534,00 629,00 745,00 524,00 594,00 643,00 Anonymné 
apartmány

12.03.-20.03.2021  Vars /La Forêt Blanche        2118 405,00 445,00 524,00 375,00 393,00 420,00 PRA STE MARIE

12.03.-20.03.2021 La Rosière /Espace San Bernardo 2119 428,00 465,00 541,00 426,00 448,00 482,00 Anonymné 
apartmány

19.03.-27.03.2021  Plagne Soleil /Paradiski          2120 508,00 550,00 635,00 494,00 517,00 551,00 39,00 CERVIN

19.03.-27.03.2021  Les Menuires /Les 3 Vallées 2121 579,00 659,00 820,00 565,00 610,00 678,00 48,00 CHALETS 
D'ADONIS

02.04.-10.04.2021  Les 2 Alpes 2122 394,00 433,00 510,00 415,00 442,00 483,00 Anonymné 
apartmány
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Francúzske Alpy 

Obdivované, vyhľadávané, uznávané, fantastické – to je len 
pár superlatívov, ktoré sa spájajú s touto vynikajúcou lyžiarskou 
destináciou. Nie náhodou sa hovorí, že najlepšia lyžovačka sa 
začína až vo francúzskych Alpách. Navštíviť ich aspoň raz za 
sezónu sa už pritom stalo súčasťou životného štýlu mnohých 
slovenských lyžiarov. 
Ktorý lyžiar by netúžil spustiť sa na lyžiach po upravenej 
zjazdovke priamo od svojho hotela či rezidencie, nečakať v rade 
dlhé minúty na vyvezenie na kopec, lyžovať prakticky pri každej 
jazde na inom svahu, mať pocit, že je na kopci sám a pritom mať 
možnosť kedykoľvek sa vrátiť do svojej vykúrenej izby alebo 
apartmánu? Vo francúzskych strediskách to ale možné je. Ich 
veľkou výhodou pritom je, že okrem naozaj kvalitnej lyžovačky 
vo vysokých nadmorských výškach dokážu ponúknuť aj 
dostatočné množstvo ubytovacích kapacít rôznej kategórie. 
Pre náročnejších je tu k dispozícii  aj dostatok apartmánov či 
hotelov vyššieho štandardu. Vrátane tých luxusných s vysokým 
komfortom, kde si však už za svoje kvalitné služby nechajú aj 
primerane zaplatiť. Lyžovať na francúzskych kopcoch však 
môžete aj za naozaj prijateľné a výhodné ceny.
Najčastejšie využívané ubytovanie je v rezidenciách, kde sú k 
dispozícii jednopriestorové štúdiá pre 2-4 osoby, ktoré majú 
v obývacej spálni rozťahovací gauč a spravidla poschodovú 
posteľ v predsieni. Štúdiá majú vlastné sociálne zariadenie so 
sprchou a WC, kuchynský kút a niekde aj balkón. Ubytovanie 
je možné aj v dvojpriestorových apartmánoch pre 4-6 osôb s 
malou spálňou, obývacou spálňou s gaučom a s poschodovou 
posteľou v predsieni. Vybavenie bytu je potom podobné ako v 
prípade štúdia. V niektorých prípadoch sú možné aj apartmány 
pre väčší počet osôb.           
Pri obsadení bytov na ich plnú kapacitu však treba počítať s istou 
toleranciou, obvykle sú totiž vyriešené plošne dosť úsporne. 
Alternatívou pre náročnejších môže byť v takom prípade byt 
obsadený menším počtom osôb ako je jeho kapacita, alebo 
výber ubytovania vyššieho štandardu. Rezidencií aj hotelov 
tohto vyššieho štandardu pribudlo, takže je z čoho vyberať. 
V prípade potreby nás kontaktujte, samozrejme vám radi 
poradíme...
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Stredisko / lokalita
dĺžka zjazdoviek

Nadmorská
výška

Počet lanoviek
Počet

 zjazdových tratí
Zľavy

Les Menuires (Les 3 Vallées)
160 (610) km

1.450 –2.850
(1.300-3.230)

6 ( 
39)

15 
(66)

12 
(65)

28  
(120) km

12 
 (48)

34 
(128)

24 
(108)

6 
 (30) áno - áno D 5-12 r.

S 65-74 r.

Val Thorens (Les 3 Vallées)
150 (610) km

1.800 – 3.230
(1.100-3.230)

8  
(39)

15 
(66) 5(65) 0  

(120) km
11 

 (48)
29 

(128)
29 

(108)
9 

 (30) áno - áno D 5-12 r.
S 65-74 r.

Courchevel (Les 3 Vallées)
150 (610) km

1.100 – 2.738
(1.100-3.230)

11 
(39)

19 
(66)

30 
(65)

66  
(120) km

19  
(48)

34 
(128)

34 
(108)

9  
(30) áno áno áno D 5-12 r.

S 65-74 r.

Méribel (Les 3 Vallées)
150 (610) km

1.400 –2.952
(1.100-3.230)

15 
(39)

17 
(66)

18 
(65)

33  
(120) km

9 
 (48)

34 
(128)

23 
(108)

7  
(30) áno áno áno D 5-12 r.

S 65-74 r.

Tignes (Tignes & Val d'Isère)
(300 km) (1.550–3.456) 4  

(11)
24 

(43)
19 

(33)
20  

(40) km
7  

(22)
36  

(68)
19 

 (39)
7+9 
(26) áno áno áno D 5-13 r.

S 65-74 r.

Val d'Isère (Tignes & Val d'Isère)
300 km

1.785 –3.456 
(1.550-3.456)

6  
(11)

23 
(43)

15 
(33)

20  
(40) km

15  
(22)

31  
(68)

20  
(39)

12  
(26) áno áno áno D 5-13 r.

S 65-74 r.

La Plagne (Paradiski)
225 (425) km

1.250 – 3.250
(1.200-3.250)

12  
(17)

31 
(67)

35 
(61)

98  
(153) km

8  
(12)

74 
(129)

35  
(66)

18  
(35) áno áno áno D 5-12 r.

S 65-74 r.

Les Arcs – Peisey-Vallandry 
(Paradiski) 200 (425) km

1.200 – 3.250
(1.200-3.250)

8 
 (17)

31 
(67)

16 
(61)

55  
(153) km

1  
(12)

56 
(129)

33  
(66)

18  
(35) áno áno áno D 5-12 r.

S 65-74 r.

Avoriaz (Les Portes du Soleil)
112 (650 km) (900 –2.466) 3  

(14)
18 

(83)
13 

(109)
36,5 

 (243 km)
5  

(33)
25 

(122)
14 

(104)
6  

(27) áno áno áno D 5-19 r.
S 65 r. a viac

Flaine (Le Grand Massif)
140 (265) km

1.600 – 2.500 
(700 – 2.500)

2 
 (6)

10 
(29)

 11 
(33) 13 km 7  

(18)
29  

(66)
23  

(46)
5  

(14) áno áno áno D 5-15 r.
S 65-74 r.

Les 2 Alpes
225 km 1.300 –3.568 6 23 19 25 km 27 45 18 14 áno áno áno D 0-4 r.

S 72 r. a viac

Alpe d'Huez (Alpe d'Huez grand 
domaine Ski)   250 km (1.100 –3.330) (16) (23) (42) (50 km 

platené) (42) (37) (39) (17) áno áno áno D 5-12 r.
S 65-71 r.

Les Sybelles
310 km (1.100 – 2.620) (0) (28) (45) (6 trás) (37) (59) (41) (9) áno áno áno D 5-11 r.

S 66-74 r.
Briançon (Serre Chevalier)  

(250 km)
(1.200–2.800) (7) (21) (38) (35 km) (23) (29) (39) (12)

áno
áno áno

D 0-5 r.
S 75 r. a viac

Vars (La Forêt Blanche)
(185 km)

(1.650–2.750) (2) (18) (31) (10 km) (21) (45) (40) (10)
-

áno áno
D 0-4 r.

S 75 r. a viac
Les Orres  

100 km
(1.550 –2.720) 0 8 9 30 km 9 5 18 4 - áno áno

D 0-4 r.
S 75 a viac

Valmeinier (Galibier-Thabor)
(160 km) (1.430–2.600) (2) (17) (10) (15 km) (17) (30) (34) (8) - áno áno D 5-12 r.

S 65-74 r.

La Rosière (Espace San 
Bernardo) 152 km

1.850 –2.800 
(1.190 – 2.750)  1 20 17 6 km 8 27 38 18

-
áno áno

D 5-12 r.
S 65-74 r.

Val d'Allos (Espace Lumière)
230 km (1.400– 2.600) (8) (23) (34) (100 km) (13) (37) (35) (9) - áno áno D 5-12 r.

S 65-74 r.

Isola 2000
120 (255) km 1.800 –2.603 3 7 10 50 km 7 21 11 3 - áno áno D 5-16 r.

S 62-71 r.

Chamonix
115 (410+300) km 1.035 – 3.842 8 17 16 42 km 14 31 20 11 áno áno - D 4-15 r.

S 65 r. a viac
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TIGNES

LES ARCS

LES 2 ALPESVAL THORENS

CHAMONIX

ISOLA 2000

ALPE D'HUEZCOURCHEVEL VALMEINIERLES SYBELLES

VAL D'ALLOS FLAINE LA ROSIERELES MENUIRES MÉRIBEL

AVORIAZ 1800

VARS

BRIANÇON a SERRE 
CHEVALIER

VAL D'ISÈRE

LA PLAGNE

kabínová
lanovka

sedačková
lanovka

vlek
bežkárske
trate (km)

Ideálne pre  
rodiny 
s deťmi

ubytovanie 
vyššieho štandardu

D
zľavy 
pre deti

S
zľavy 
pre seniorov

kvalitný
snowpark

verejný 
bazén klzisko

autobusová 
preprava

vlastná 
doprava
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ESCourchevel    (1.100 – 2.738 m n.m.)                                     Les 3 Vallées

                                                                       Vysoký štandard služieb  

Dominantou jedného z  údolí lokality Les 3 Vallé-
es je dedina Courchevel, vyhľadávaná celebrita-
mi a  dobre situovanými lyžiarmi z  celého sveta. 
Pokiaľ máte záujem zapadnúť do takejto luxus-
nej a  mondénnej atmosféry, vyhodiť si riadne 
z  kopýtka a  minúť pár peňazí, máte možnosť. Na 
okolitých kopcoch sa ale rozdielne finančné mož-
nosti vytratia a  lyžiarske svahy rovnako využívajú 
aj tí s menším balíkom peňazí.  Vyberte si niektorú 
z nami ponúkaných rezidencií či hotelov (napr. 4* 
LES SHERPAS). Stredisko je súčasťou lokality Les 3 
Vallées, disponujúcej 610 km zjazdoviek.

© Courchevel Tourisme - Patrick Pachod

© Courchevel Tourisme - Patrick Pachod

Méribel    (1.400 – 2.952 m n.m.)                        Les 3 Vallées
                                                                      Priamo v srdci veľkej lokality

Zimné stredisko Méribel je vďaka umiestneniu 
v strednom údolí lokality Les 3 Vallées vhodné pre 
podrobnejšie spoznávanie oboch susedných údo-
lí. Svojou architektúrou horských chát a použitými 
materiálmi získalo  svojrázne čaro. V stredisku Mé-
ribel ale nájdete okrem obvyklej vybavenosti aj 
bazén, klzisko, bowling. Ubytovanie ponúkame 
v časti Méribel-Mottaret v 3* rezidencii Odalys LE 
HAMEAU DU MOTTARET.

© OT Méribel - Mottaret

© Hameau du Mottaret - Odalys

© Hameau du Mottaret - Odalys
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© Courchevel Tourisme - Patrick Pachod
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                                                                                                 Na skvelé zážitky 

Stredisko Les Menuires sa nachádza v Savojských Alpách v údolí Vallée des Belleville, v lyžiarskom raji 
nazvanom „Les 3 Vallées“ (3 údolia). Spolu s dedinkou St Martin de Belleville ponúka 160 km prepo-
jených zjazdových tratí. Na zábavu a oživenie tu nájdete až dve športové centrá s krytým bazénom 
a wellness, ale aj 2 bobové dráhy. V stredisku je aj možnosť  bezplatného parkovania. Celá lokalita Les 
3 Vallées poskytuje celkom 610 km zjazdoviek bez potreby použiť auto či skibus.
Ubytovanie ponúkame v  anonymných i  konkrétnych rezidenciách v  rôznych štvrtiach strediska, 
pričom pešia dostupnosť lanoviek a svahov od ubytovania je bežným javom. Vyšší štandard uby-
tovania zaistia 4* rezidencie: obľúbená klasika Les Chalets d'ADONIS, luxusná rezidencia CGH LES 
CLARINES, HAMEAU DE LA SAPINIERE a  CHALETS DU SOLEIL, prípadne rezidencia so zaujímavými 
cenami SOLEIL VACANCES LES MENUIRES. Znalcov dobrej kuchyne a príjemnej atmosféry upozor-
ňujeme najmä na Chalet hotel ISATIS, kde každá izba má na balkóne vlastnú vírivku. Pre náročných 
je tu 4* Chalet hotel KAYA (s bazénom, ale aj športovým obchodom Rosael Sport).

© P.Lebeau - Office de Tourisme des Menuires

© OT Les Menuires

Val Thorens    (1.800 – 3.230 m n.m.)                                           Les 3 Vallées
                                                                                 Vo výške 2.300 m n.m. 

Životom nabité stredisko - najvyššie položené (2.300 m n.m.), kvalitné, neustále sa modernizujúce, 
rôznorodé. Patrí k dominantám lokality Les 3 Vallées a jeho poloha zaručuje stabilné snehové pod-
mienky a veľké možnosti kvalitného lyžovania. Atrakciou je kabínová lanovka pre 150 osôb s pano-
ramatickými oknami, 6 km dlhá bobová dráha začínajúca vo výške 3.000 m n.m., najvyššie umiestne-
ný ľadový okruh v Európe či obľúbené snowboardistické akcie (odporúčame nevynechať už tradičný 
decembrový Ski & Boarderweek). Stredisko je veľmi dobre vybavené, varí tu i  najmladší francúzsky 
šéfkuchár s dvoma Michelinovskými hviezdičkami. Skutočne to tu žije a v sezóne je tu pomerne rušno. 
Počítajte s plateným parkovaním a len na vyhradených miestach.
Okrem viacerých rezidencií základného a stredného štandardu máme v ponuke aj ubytovanie vyššej 
úrovne. Ide o  5* rezidenciu MONTANA PLEIN SUD a  4* HAMEAU DU KASHMIR, VILLAGE MON-

TANA a  PLEIN SUD. Ak hľadáte pobyt 
s polpenziou, vhodné sú 3* LE SHERPA, 
4* LE VAL THORENS či 3 VALLÉES a 5* 
KOH-I NOR.

LE
S 3

 V
AL

LÉ
ES

LUX

LUX LUX

© OT Val Thorens

© OT Val Thorens



10 11

© andyparant.com

 P
AR

AD
ISK

I
 P

AR
AD

ISK
I

La Plagne    (1.250 – 3.250 m n.m.)                                   Paradiski
                                                                            Stredisko pre všetkých  

Lyžiarske stredisko La Plagne tvorí 10 prepojených lyžiarskych satelitných častí na ploche 100 km2. 
Nachádza sa tu 225 km zjazdových tratí, niekoľko snowparkov či boardercrossov, najdlhší európsky 
funslope i  ľadovec Bellecôte. Jednotlivé strediská sa líšia vybavenosťou a atmosférou, nájdete tam 
bazény, klzisko, aquapark, lezeckú stenu, zipline. Veľmi zaujímavá je neďaleká bobová a  sánkarská 
dráha z OH 1992, ktorú si môžete vyskúšať aj vy. Vďaka poschodovej kabínovej lanovke pre až 200 
osôb bolo La Plagne prepojené so strediskom Les Arcs - Peisey-Vallandry a vzniknutá oblasť Paradiski 
tak ponúka 420 km prepojených tratí a 2 ľadovce. 
Ubytovanie v bytoch základného štandardu ponúkame v štvrtiach Aime La Plagne, Plagne Bellecôte, 
ubytovanie stredného a  vyššieho štandardu hľadajte v Belle Plagne (rezidencie CIMES, LE VALLON) 
a Plagne Soleil (3* hotel VANCOUVER a 4* rezidencia SUN VALLEY).

Les Arcs    (1.200 – 3.250 m n.m.)                                   Paradiski
                                                                                  Atraktívne pre každého  

Stredisko Les Arcs vyniká dobre premyslenou architektúrou s ci-
tom zasadenou do ihličnatých lesov. Množstvo čiernych zjazdo-
viek ho radí medzi jednoznačne športové strediská. Klenotom 
je čierno-červená zjazdovka z vrcholu Aiguille Rouge so zrejme 
najväčším prevýšením v Európe, zjazdovky križujúce smrekové 
lesy nad Arc 1600, početné zabezpečené freeridové trasy, ale aj 
unikátna zábavná zóna Mille8 s mnohými zážitkovými zjazdov-
kami. Poschodová kabínová lanovka pre 200 osôb prepája Les 
Arcs - Peisey-Vallandry so susedným strediskom La Plagne, čím 
vznikla oblasť Paradiski, ktorá ponúka 420 km prepojených tratí 
a 2 ľadovce. Každá zo štyroch štvrtí Les Arcs má svoje osobité čaro, 
my vám ponúkame ubytovanie základného až vyššieho štandar-
du v Arc 1600, Arc 1800 (5* rezidencia EDENARC) a Arc 2000 (4* 
rezidencie CIME DES ARCS, AROLLES a 5* CHALET ALTITUDE).

© OT La Plagne - Vanoise Express © OT La Plagne - Aime 2000

© Les Arcs - M.Reyboz

© Les Arcs - M.Reyboz
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Tignes    (1.550 – 3.456 m n.m.)                               Tignes & Val d'Isère
              Zo zjazdovky do bazéna 

Stredisko Tignes s ubytovaním v nadmorskej výške cca 2.100 m predstavuje novšiu časť lokality Tig-
nes & Val d'Isère. Vďaka ľadovcu Grande Motte umožňuje prakticky celoročné lyžovanie. Okrem skve-
lých podmienok na zjazdové lyžovanie si tu na svoje prídu i freerideri či freestyleri. A nielen preto, že 
Tignes bývalo dejiskom Winter X Games! Tignes je proste najšportovejšie stredisko. 
Ubytovanie ponúkame hlavne v anonymných rezidenciách základného štandardu (prevažne štvrť 
Le Lac) a potom vo viacerých rezidenciách vyššieho štandardu či v hoteloch. Ide napr. o 4* hotelovo-
-rezidenčný komplex VILLAGE MONTANA, 4* rezidencie CGH LE JHANA, LA FERME DU VAL CLARET 
a LE NEVADA vo štvrti Val Claret a z hotelov je to 5* SUITES DU MONTANA. 
S permanentkou Tignes & Val d'Isére môžete opäť využiť voľný vstup do krytých bazénov a na klzisko 
(vrátane zapožičania korčúľ). Pri príchode autom je potrebné počítať s  plateným parkovaním (cca 
75,00 EUR /týždeň). 
Stredisko Tignes patrí do lokality Tignes & 
Val d'Isére, ktoré je prepojením modernos-
ti a  funkčnosti (Tignes) s  mondénnosťou 
a  slávou (stredisko Val d'Isère) a  ponúka 
celkom 300 km prepojených zjazdoviek. 
Nenadarmo ide o  jednu z  najslávnejších 
a najkvalitnejších lyžiarskych oblastí sveta.

Val d'Isère    (1.785 – 3.456 m n.m.)                               Tignes & Val d'Isère
                Ukážková kombinácia športu a luxusu       

Protipólom Tignes je mondénne stredisko Val d´Isère, nachádzajúce sa v rovnakej lokalite. Val d´Isère 
nepôsobí až takým športovým dojmom ako Tignes. Netreba však zabúdať, že sa tu pravidelne v rámci 
svetového pohára jazdí Kritérium prvého snehu a že tunajšie zjazdovky hviezdili i na olympiáde či sve-
tovom šampionáte (naposledy v 2009). Hlavným tromfom Val d´Isère je, samozrejme popri lyžovaní, 
prepojenie tradičnej savojskej dedinky s  luxusnými obchodíkmi a  podnikmi. Oddýchnuť si môžete aj 
v efektnom športovom centre s bazénmi.
Ponuku ubytovaní tvoria kvalitné hotely ako 4* ORMELUNE či 3* KANDAHAR s dobrým umiestnením. 
K dispozícii sú samozrejme tiež rezidencie stredného alebo vyššieho štandardu (napr. 5* CHALET SKADI). 
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© andyparant.com

© OT Val d'Isère - Agence Nuts

© OT Val d'Isère - Agence Nuts
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Avoriaz    (900 – 2.460 m n.m.)  Les Portes du Soleil
                                                         Stredisko ako z iného sveta               

Celkom 650 km tratí lyžiarskej oblasti Les Portes du Soleil (v preklade Slnečná brána) sa rozkladá 
medzi Mont Blancom a  Ženevským jazerom. Prepojením 8 francúzskych a  6 švajčiarskych stredísk 
vznikla jedna z najväčších oblastí sveta, ponúkajúca lyžovanie v 5 kompaktných areáloch. Väčšina je 
prepojená vlekmi, niektoré okrajové časti spájajú skibusy. 
Srdcom lyžiarskej oblasti je stredisko Avoriaz (1.800 m n.m.). Je skvostom pre svoju nezvyčajnú ar-
chitektúru splývajúcu s okolitou skalnou panorámou a malebným umiestnením priamo na hranici 
skalného zrázu. A bohaté je aj na mimolyžiarske aktivity. Raritou je rozvoz batožín a klientov aj na 
saniach ťahaných koňmi (za poplatok, kvôli zákazu vstupu áut do strediska). Inak je presun batožiny 
individuálny s použitím malých sánok (na mincu). Vzhľadom na peší charakter strediska je parkovanie 
riešené vysunutými platenými parkoviskami.

Ubytovanie v Avoriaz ponúka-
me v rezidenciách základného 
až vyššieho štandardu, alebo 
pri údolnej stanici kabínovej 
lanovky Prodains v Morzine.

© Thibaut-Loubere - Avoriaz 1800 © Avoriaz - V.Canet-Poret

Flaine    (1.600 – 2.500 m n.m.) Le Grand Massif
                Prepojenie modernosti s tradíciou 

Stredisko Flaine, súčasť lyžiarskej oblasti Le Grand Massif, očarí výhľadmi na panorámu Mont Blancu,  
architektúrou zo 60-tych rokov minulého storočia spojenou s priekopníckymi myšlienkami, 14 km dl-
hou modrou zjazdovkou s prekrásnou scenériou i zjazdovkou z mýtického Combe de Gers, no hlavne 
veľmi kvalitnými snehovými podmienkami. Ideálne stredisko pre rodiny s deťmi.
Flaine však nebolo priekopnícke len svojou architektúrou - v centre stojí o.i. socha Pabla Picassa, bola tu 
vybudovaná prvá 8-miestna sedačková lanovka i prvé snehové delá v Európe a zjazdovky boli navr-
hované francúzskou lyžiarskou legendou Emileom Allais.
Za zmienku stoja aj bohaté možnosti aktivít mimo lyžovania spolu s početnými akciami počas celej 
sezóny. K dispozícii sú všetky úrovne ubytovania v centrálnej časti strediska. Okrem základného štandar-
du ponúkame aj 3* rezidenciu LES TERASSES DE VERET, Odalys PANORAMIC, či 4* rezidenciu CGH LE 
CENTAURE.
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© OT Flaine

© OT Flaine
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Les 2 Alpes (1.300 – 3.568 m n.m.) Les 2 Alpes
              Lyžovačka z výšky 3.600 m n.m. 

Stredisko Les Deux Alpes (dedina vo výške 1.650 
m n.m.) ponúka atraktívne lyžovanie vo vysokých 
nadmorských výškach, nad ktorými dominuje vrch 
Pic de la Meije. Vďaka svojmu ľadovcu je považované 
za najväčší areál letného lyžovania v Európe a bonusom 
je blízkosť legendárnej mekky freeridu, strediska La 
Grave. K dispozícii je až 220 km zjazdových tratí rôznych 
náročností s prevýšením vyše 2.300 m a s vynikajúcou 
možnosťou realizovania nových zimných športov. Na 
tento účel vytvorili tzv. slide zónu a snowpark, kde sa 
môžete oddať „adrenalínovejším zábavám“ so všetkou 
bezpečnosťou. Miestna permanentka navyše umožní 

aj lyžovanie v strediskách Grande Galaxie (Alpe d´Huez, Serre Chevalier, Puy St. Vincent, Via Lattea), 
vstup do otvoreného bazéna a na klzisko. Pre množstvo barov, diskoték a zábavy sa tomuto stredisku 
hovorí „horská Ibiza“. V  stredisku je možnosť aj bezplatného parkovania. Ubytovanie ponúkame 
v rezidenciách rôzneho štandardu.

 © Les 2 Alpes - Hitka
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Alpe d‘Huez     (1.100– 3.330 m n.m.) Alpe d'Huez Grand Domaine Ski
             Čierna  zjazdovka  dlhá 16 km                    

Známa lyžiarska oblasť Alpe d´Huez Grand Domaine Ski tvorená 5 strediskami (o.i. Alpe d´Huez 
a Auris en Oisans) sa nachádza v pohorí Grandes Rousses s najvyšším vrcholom Pic Blanc (3.330 m 
n.m.). Vďaka svojej vynikajúcej mikroklíme a počtu slnečných dní je prezývaná aj Ostrov slnka. Z lyžiar-
skeho hľadiska je zaujímavá napr. čiernou zjazdovkou La Sarenne 
s dĺžkou 16 km a prevýšením takmer 2 km, zjazdovkou Le Tunnel 
i platnosťou permanentky v oblastiach Grande Galaxie (Les 2 Al-
pes, Serre Chevalier, Puy St Vincent, Via Lattea). 
Pobyt s ubytovaním v Alpe d'Huez vám umožní využiť širokú škálu 
aktivít ako vonkajší vyhrievaný bazén, klzisko a aktivity v športo-
vom paláci. S príplatkom Loisirs+ si ich užijete za naozaj vynikajú-
cu cenu. Pripravili sme pre vás ubytovanie základného, stredného 
i  vyššieho štandardu (rezidencie 4* CGH LE CRISTAL DE L'ALPE 
a 3o OURS BLANC).

© Alpe d‘Huez - SATA

© Alpe d‘Huez - SATA

© OT Alpe d‘Huez
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Briançon a Serre Chevalier  (1.200 – 2.800 m n.m.)                 Serre Chevalier
                     Lyžovanie spojené s kultúrou 

Oblasť Serre Chevalier je s 250 km prepojených tratí najväčším strediskom južných Álp. Je prepoje-
ním mestečka Briançon (vďaka pevnostiam zapísaným v UNESCO) s údolím Serre Chevalier, tvore-
ným priľahlými malebnými dedinkami. Lokalita sa vďaka severovýchodnej orientácii hrdí skvelým 
snehom a dôležitou informáciou je, že permanentka zahŕňa prístup do Grande Galaxie (Les 2 Al-
pes, Alpe d'Huez, Puy St Vincent, Via Lattea). Tunajší pobyt si isto užijú milovníci freeridu i freestylu. 
Výrazným bonusom je tiež všadeprítomné prepojenie kultúry s pôžitkom z lyžovania. Rozloženie 

oblasti umožňuje jednoduchý prístup k  najrôznejším 
aktivitám (plaváreň, zimný štadión, termálne kúpeľ-
né centrum, kasíno, či múzeá). Vyberte si z  rezidencií 
umiestnených priamo v  Briançone alebo v  príjemnej 
dedinke Villeneuve (Odalys AQUISANA).

Vars   (1.650 – 2.750 m n.m.) Forêt Blanche
       Skutočne dobrá lyžovačka 

Skvelý pomer kvality a ceny v obľúbenej lyžiarskej oblasti La Forêt Blanche. Stredisko ponúka skvosty 
ako rýchlostné lyžovanie, najlepší európsky slopestylový park, skvelé zjazdovky. Nájdete tu krásne 
zjazdovky  s prevýšením 1.100 m (napr. červená Olympique), prudko športové trate (Chabrières 
na letmý km, čiernu La Coni so sklonom 43° na prvých 200 m) i rozsiahle možnosti voľného terénu 
s nádhernými pláňami a smrekovcovými lesmi ukrývajúcimi zaujímavé terény. Veľkým plusom je tiež 
obvyklá výborná kvalita snehu, hlavne severovýchodná orientácia svahov a vraj až 83 % tratí nad 
2.000 m n.m. či štatisticky udávaných 300 slnečných dní do roka.
O samotnom stredisku i lyžiarskej oblasti platí, že majú ideálnu veľkosť a dostatočnú vybavenosť. 
Každopádne patrí medzi vyhľadávané a obľúbené strediská. Skúste a budete sa tam vracať...
Ubytovanie ponúkame v  rezidenciách stredného a  vyššieho štandardu priamo vo Vars Les Claux 
(napr. rezidencie 4* HAMEAU DES RENNES a ALBANE) alebo v časti Vars Ste Marie (rezidencia PRA 
STE MARIE s bazénom a priamo pri sedačkovej lanovke).
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©  OT Vars © OT Vars - Pixeo Media, Pierre Augier
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© Serre Chevalier - D. Gall

© Briançon - Agence Zoom
© OT Chamrousse

Les Orres    (1.550 – 2.720 m n.m.)                                                  Les Orres 1800
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©Tintin Photos© Tintin Photos

Príjemné stredisko so 100 km zjazdoviek, kvalitným 
snehom, severozápadnou orientáciou svahov, početný-
mi dlhými a širokými červenými zjazdovkami a krás-
nymi výhľadmi do údolia a na jazero Serre Ponçon. Lyžo-
vanie je tu vhodné pre rodiny s deťmi ale aj skúsených 
lyžiarov, ktorí nepotrebujú tie najrozsiahlejšie lyžiarske 
areály. Lákavou výhodou sú veľmi príjemné ceny.
Ubytovanie ponúkame v  časti Les Orres 1800 v  3* re-
zidencii (PARC DES AIRELLES s  prístupom do bazéna 
a sauny) alebo v 4* rezidencii (BALCON DES AIRELLES 
s bazénom a saunou). Obe sú hneď pri zjazdovkách a zá-
roveň v centre strediska.

Kvalitné lyžovanie za nízke ceny

© Les Sybelles - Agence Zoom Christophe Pallot © Les Sybelles - Eric Axelrad

St. Sorlin d'Arves,  La Toussuire   (1.100 – 2.620 m n.m.)                               Les Sybelles
               310 km tratí pre každého       

Lyžiarska oblasť Les Sybelles patrí so svojimi 310 km tratí medzi najväčšie vo Francúzsku. Zamilujete 
si ju vďaka nádherným panorámam a výhľadom, pokojnej atmosfére a lyžiarskej rôznorodosti. Na 
svoje si tu prídu milovníci širokých zjazdoviek, freerideri i začiatočníci, samozrejmosťou sú snowparky 
a boarderscross. 
Tvorí ju 6 lyžiarskych stredísk, ktoré sú navzájom centrálne prepojené vrcholom L'Ouillon (2.431 m 
n.m.). Ubytovanie ponúkame v 3* a 4* rezidenciách v dedinách St. Sorlin d'Arves a La Toussuire. 
St. Sorlin d'Arves je lákavé svojím umiestnením pod monumentálnymi skalnými ihlami Aiguilles 
d'Arves (3.514 m n.m.) a je najväčším zo stredísk, hoci si stále uchováva ráz príjemnej horskej dedinky. 
La Toussuire je zase dokonalým rodinným strediskom umiestneným na slnečnej planine s krásnymi 
výhľadmi.
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Isola 2000    (1.800 – 2.603 m n.m.)  Isola 2000
                                                 Lyžovačka pod stredomorským slnkom               

Uprostred krásnej prírody národného parku Mercantour, na hraniciach s  Talianskom a  na vrchole 
južných Álp (a  iba 90 km od Nice) sa rozprestiera atraktívne stredisko Isola 2000, ktoré vás určite 
milo prekvapí. Zjazdovky sú skutočne rôznorodé, lyžiarska permanentka navyše platí aj v neďalekom 
stredisku Auron a  sprístupňuje vám tak 255 km zjazdoviek. Za naozaj priaznivú cenu tak môžete 
spoznať dve strediská, ktoré ťažia z  blízkosti Stredozemného 
mora a  nadmorskej výšky väčšiny zjazdoviek nad 2000 m. 
Spojte zimnú lyžovačku so stredomorským slnkom, prípadne aj 
s jazdou na monoposte F1 v jarných termínoch!
Ubytovanie ponúkame v rezidencii základného štandardu, ale 
aj v 4* rezidencii NEW CHASTILLON a v 3* hoteli PAS DU LOUP, 
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© Isola 2000

© Isola 2000

© Isola 2000

LUX

Val d'Allos   (1.400 – 2.600 m n.m.)                                                                                   Espace Lumière
         Vhodné pre rodiny

Vďaka prepojeniu strediska Val d'Allos so strediskom Pra-Loups je Espace Lumière so svojimi 230 km 
tratí najväčšou lyžiarskou oblasťou Južných Álp. Napriek tomu má pohodovú atmosféru a nepre-
plnené zjazdovky. Ideálne rodinné stredisko, kde si ale vďaka rôznorodosti tratí zalyžujú aj dobrí 
lyžiari. 
Lákadlom strediska je výborná cena ale aj jeho umiestnenie iba 130 km od Nice.
Ubytovanie odporúčame v 3* rezidenciách s výborným umiestnením CHALETS DU VERDON (s vnú-
torným bazénom a hammam) a CENTRAL PARC (so saunou a hammam).

La Rosière (1.850 – 2.800 m n.m.)                                                                           Espace San Bernardo
        Kvalitné lyžovanie pre rodiny aj milovníkov freeridu

Francúzske stredisko La 
Rosière (1.850 m n.m.) a  ta-
lianske stredisko La Thuile 
(1.441 m n.m.) vytvorili veľmi 
zaujímavú lyžiarsku oblasť, 
kde si môžete užiť lyžovanie 
bez hraníc. Južná francúzska 
strana býva zaliata slnkom 
a  poskytuje široké svahy. 
Talianska strana je vďaka se-
vernej orientácii známa vý-
borným snehom a  trate sú 
ideálne pre dobrých lyžiarov. 
Skvostom sú i dlhé zjazdov-
ky lemované lesmi. Samotné 
stredisko je obľúbené vďaka 
typickej savojskej architek-
túre, úžasným výhľadom 
a množstvu slnka.
Ubytovanie ponúkame v  4* 
rezidenciách s  bazénom 
a spa Les BALCONS (s apart-
mánmi pre až 16 osôb) a CGH 
CIMES BLANCHES, ako aj 
v anonymných apartmánoch 
s  umiestnením neďaleko 
zjazdoviek.
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© valdallos.com © valdallos.com
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                                      Ideálne stredisko pre rodiny                       

Oblasť Galibier - Thabor sa nachádza me-
dzi severnými a  južnými Alpami. Ponúka 
160 km tratí prepájajúcich strediská Val-
meinier a Valloire, ktorým dominujú troj-
tisícovky Mont Thabor a  Grand Galibier. 
Vďaka svojmu výzoru (a  teda podobnosti 
so známymi Les 3 Vallées) je táto oblasť 
prezývaná aj Tri malé údolia. 
Prevažne severná orientácia svahov zaru-
čuje kvalitné snehové podmienky, na-
vyše zhruba 70 % rezortu sa nachádza vo 
výške nad 2000 m n. m. Zalyžuje si tu kaž-
dý – od začiatočníkov, ktorí sa vybláznia 
v  okolí Valmeinier, po náročných lyžiarov, 
ktorí si vychutnajú hlavne oblasť Crey du 
Quart. K  tomu lyžovanie v  Les Sybelles 
alebo St Francois Longchamp v cene!
Ubytovanie ponúkame v stredisku Valme-
inier 1800. Na výber sú byty 3* ale aj 4* 
štandardu. 

© OT Valmeinier

© OT Valmeinier

LUX
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Prázdniny na lodi
Kapitánem bez zkoušek !

Dovolenka na lodi, aj bez 
kapitánskeho oprávnenia!

Boating Holidays, 
no driving license needed!

Dovolenka na lodi  
aj bez kapitánskeho  
oprávnenia!
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Chamonix (1.035 – 3.842 m n.m.) Chamonix Mont Blanc  Naturel Resort
                                   Charizma a história pod Mont Blancom

Legendárne stredisko ležiace pod úpätím famózneho 4.807 m vysokého Mont Blancu či známej 
ihly Aiguille du Midi (3.842 m n.m.). Vzniklo spojením viacerých lyžiarskych stredísk prepojených ski-
busmi. Zrodila sa tak unikátna oblasť, raj zjazdového lyžovania i lyžovania vo voľnom teréne. Táto inak 
aj metropola horolezectva má v rukách ozajstné tromfy: 90 % zjazdoviek nad 2.000 m, 20 km zjazd 
údolím Vallée Blanche (horský vodca odporúčaný), mýtické Grands Montets. Ani mestečko samotné 
nie je nezaujímavé. Má k dispozícii prakticky plnú vybavenosť aj pre mimolyžiarske aktivity. V cene 
rozšírenej permanentky je aj vstup zadarmo na plaváreň, klzisko, bobovú dráhu a do múzeí. Tu to žije 
a nezabudnite, že tu sa zrodilo lyžovanie.
Ubytovanie je možné v rezidenciách a hoteloch základného až vyššieho štandardu. Zaujímavý je 
hotel La FOLIE DOUCE najbláznivejšej siete francúzskeho apres-ski, príjemne špecifický je 3* hotel 
ROCKY POP v Les Houches a rozmaznajú vás v 4* hoteloch Le MORGANE, L'HELIOPIC i REFUGE DES 
AIGLONS.

© Camèlia Liparoti - www.chamelix.com
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Nekupujte,

U  od 30,50 EUR /1 t
© Nico Schlosser / Skiset H20
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© Schladming - Hotel TUI Blue Pulse

Jedna z najobľúbenejších lyžiarskych oblastí Rakúska leží v prekrásnej prírode medzi jazerom na 
úpätí hory Schmittenhöhe a mestečkom Kaprun pod ľadovcom Kitzsteinhorn. Ponuka zábavy a re-
laxácie je široká, obľúbené je wellness Tauern Spa v Kaprune, či najrôznejšie doplnkové športy v okolí 
a na jazere. 
Tunajšie lyžovanie je prepojením 139 km zjazdových tratí v dvoch vzájomne sa doplňujúcich oblas-
tiach - Kitzsteinhorn a Schmitten, lyžiarska permanentka platí tiež na susedný Saalbach a ponúka 
tak lyžovanie až na 408 km tratí! Od minuloročnej sezóny môžete využívať parádne prepojenie 
Kaprunu s ľadovcom Kitzsteinhorn.
Ubytovanie ponúkame v rôznych apartmánoch v celej oblasti. Pre skupinku priateľov či rodín je 
výbornou voľbou Haus KATHRIN a v krásnom centre mesta, neďaleko lanoviek aj jazera HOTEL & 
APARTMENT CENTRAL.
Ak uprednostňujete hotelové ubytovanie, odporúčame 3* hotel SCHÜTTHOF a 4* výstavné hotely 
DER WALDHOF (priamo pri zjazdovke), LATINI, MAVIDA (wellness hotel), KINDERHOTEL (raj pre 
rodiny s deťmi) a napokon TAUERN SPA ako jeden z najlepších hotelov v Rakúsku!

© Hitka

© TO Zell am See - Kaprun © Tauern Spa
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E Kaprun & Zell am See    (750-3.029 m n.m.)                                                Kaprun & Zell am See 

                                              Ľadovec s lyžovaním počas celého roka                   

Bad Kleinkirchheim je známy termálnymi kúpeľmi a kvalitným lyžovaním. Je ideálnym spojením aktív-
neho športu s relaxom, korutánskou pohostinnosťou a atmosférou štýlových horských chát a slnečných 
terás. Vo večerných hodinách na vás čakajú taverny, reštaurácie, živá hudba, diskotéky a bary. 
Oblasť ponúka celkovo 133 km lyžiarsky prepojených tratí. Nájdete tu kvalitné dlhé zjazdovky, ktoré 
patria medzi najdlhšie v Korutánsku i výborné podmienky pre freeride. Samozrejmosťou je moderná 
lyžiarska infraštruktúra. K dispozícii je 33 lanoviek a vlekov a cez 800 snežných diel, ktoré zasnežujú 97 
% všetkých zjazdoviek. Vo vybraných termínoch sú výrazné zľavy na permanentky a vstupy do kú-
peľov zdarma.
Z ubytovania v blízkosti svahov odporúčame jedno-
duché apartmány RŐMERHOF či TAFERNER v blízkosti 
svahov alebo novšie apartmánové domy ROMERHOF 
SUPERIOR, BEL MONTE, MARIAGRAZIA, WALD, AMA-
DEE, prípadne samostatne stojacu chatu SARA.  V po-
nuke sú aj 4* hotely s wellness, veľmi obľúbený je hotel 
ALMRAUSCH.
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EIM Bad Kleinkirchheim    (1.100-2.055 m n.m.)  

                 Ideálne spojenie športu s relaxom                            

© Ruefa Badkleinkirchheim © Ruefa Badkleinkirchheim

Rakúske Alpy
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Stubai    (750-3.029 m n.m.)           Stubai
                                                  

Mölltaler Gletscher    (1.200-3.122 m n.m.)                                                  Mölltaler Gletscher
                                       

© TVB Stubai Tirol, Shifty Lores

© TG  Mölltaler Gletscher

© TG  Mölltaler Gletscher

© TVB Stubai Tirol, Wolfgang Lackner

Ide o najväčší ľadovcový lyžiarsky 
areál v Rakúsku, len 45 minút jazdy 
od Innsbrucku. Výborné lyžiarske 
podmienky, skoro prázdne svahy a k 
tomu záruka snehu od októbra do 
júna. Všetky služby sú tu na výbornej 
úrovni. Deti do 10 rokov lyžujú zdar-
ma a stredisko je držiteľom certifikátu 
ADAC ako lyžiarske stredisko v Alpách 
najviac vhodné pre rodiny!
Celkovo tu nájdete 64 km zjazdoviek, 
prevládajú veľmi široké, prašanom 
pokryté zjazdovky vhodné najmä na 
carving. Nádherný je 10 km dlhý neupravený zjazd 
Wilde Grub'n z ľadovca až k spodnej stanici gondoly. 
Tiež tu nájdete najvyššie položenú reštauráciu v Ra-
kúsku Jochdohle (3.150 m n. m.). Rozšírený skipass 
zahŕňa Insbruck card a tak si vychutnáte okrem lyžo-
vania aj pamiatky a kultúru.
Ponuka ubytovania je v údolí pod ľadovcom širo-
ká - od jednoduchých apartmánov po penzióny a ho-
tely, ktoré ponúkajú kvalitnú domácu stravu.

Mölltaler Gletscher je jediný ľadovec 
v  Korutánsku. Ponúka kvalitné 
lyžovanie schopné vyhovieť ako ra-
zantným jazdcom, tak aj rodinám a po-
hodovo ladeným lyžiarom. Zároveň je 
najbližšie dostupným ľadovcom na 
južnej slnečnej strane Álp. Množstvo 
prírodného snehu a kvalitne pripravené 
zjazdovky sú k dispozícii už od novem-
bra. Za neuveriteľných 8 minút sa vďaka 
najdlhšej podzemnej lanovke v Alpách, 
Gletscher Express, dostanete až na 
vrchol strediska a  hneď môžete začať 
vstrebávať "trojtisícové" zážitky. Terény 
ponúkajú 18 km zjazdoviek s  krásnym 
výhľadom na okolité hory.
Na ľadovci však záver zimnej sezóny zna-
mená vlastne iba krátku dvojmesačnú 
prestávku, ešte pred koncom júna sa 
zjazdovky znova otvárajú lyžiarom, 
ktorí milujú letné lyžovanie. Ponuka 
ubytovania je v  údolí pod ľadovcom 
široká - od jednoduchých apartmánov 
po penzióny a  hotely, ktoré ponúkajú 
kvalitnú domácu stravu.
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Na hraniciach s Talianskom sa rozkladá korutánske stredisko 
Nassfeld. Lyžiarsku oblasť tvorí 110 km zjazdoviek rozpre-
stretých na troch svahoch spojených údolím. Nájdete tu hlav-
ne zjazdovky strednej náročnosti, samozrejmosťou je snow-
park a dostatok voľných terénov. Lákadlom je isto aj najdlhšia 
alpská kabínová lanovka, najdlhšia alpská osvetlená zjazdovka, 
či zjazdovka dlhá 7,6 km.

Zimný pobyt v Nassfelde si obľúbite aj vďaka množstvu slneč-
ných dní, moderným lanovkám a kvalitnej ponuke služieb. Ly-
žiarska oblasť je charakteristická riedko zalesnenými terénmi, 
z ktorých vyčnievajú vápencové vrcholy. 

Ubytovanie ponúkame v kva-
litných 4* hoteloch obľúbenej 
siete Falkensteiner v Nassfel-
de a  Trőpolachu, v  3* hoteli 
MARCIUS alebo jeho apart-
mánoch. Možné sú aj apart-
mány v  rezidenciách rôz-
neho štandardu s  výbornou 
polohou hneď pri tratiach.

Malebná dedinka Heiligenblut 
sa nachádza uprostred národ-
ného parku Vysoké Taury pod 
Grossglocknerom (3.798 m n.m.) 
- najvyšším vrcholom Rakúska. 
Budete sa tu cítiť dobre nielen 
vďaka horskej veľkoleposti, ale i sr-
dečnosti bavorskej nátury. Oblasť 
je jedným z  najlepších freerido-
vých stredísk v  Rakúsku (vráta-
ne kontrolovaných freeride zón) 
a zároveň je ideálna aj pre rodiny 
s  deťmi. Lyžuje sa v  nadmorskej 
výške 1.300-2.902 m n.m., ktorá 
zaručuje dostatok prírodného sne-
hu počas celej lyžiarskej sezóny.
Deti do 10 rokov tu lyžujú 
takmer zdarma. Neopakovateľ-
ným zážitkom býva jazda lanov-
kou v tuneli, ktorý je vlastne býva-
lým vodovodným potrubím.
Z  ubytovaní odporúčame hlavne 
3* horskú chatu WALLACKHAUS 
s  rozprávkovým umiestnením na 
tratiach a 4* Hotel POST pri kabí-
novej lanovke.
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Nassfeld       (610-2.020 m n.m.)              Nassfeld 
                   Lyžovanie s atmosférou Dolomitov                            

Grossglockner - Heiligenblut    (1.300-2.902 m n.m.)              Grossglockner Heiligenblut  
                 Tradícia spod najvyššieho vrcholu Rakúska                           

© Nassfeld

© Nassfeld © Nassfeld

 © Grossglockner Bergbahnen

© Grossglockner - Viehbuehel
Gerlitzen nad jazerom Ossiacher See je prezýva-
ný „rakúsky Kronplatz“ - vďaka pavučine zjazdo-
viek z  vrcholu na takmer všetky svetové strany. 
Celkovo tu nájdete 42 km dokonale priprave-
ných svahov.
Prevládajú červené zjazdovky, ideálne pre car-
ving a snowboarding, no Gerlitzen bol ocenený 
i ako najlepšie korutánske stredisko pre začia-
točníkov – i vďaka detskému parku Kinderland. 
Nájdete tu aj funpark pre snowboardistov, trať 
s meraným úsekom a 2 km dlhú sánkarsku drá-
hu. Lákadlom je blízkosť Villachu s bohatou his-
tóriou a  kompletnou infraštruktúrou, či kúpele 
Kärnten Therme (zľava 20% na večerný vstup na 
základe platného skipasu).
Ubytovanie ponúkame v  blízkosti zjazdoviek 
v nadmorskej výške 1.500 m n.m. v 3* rezidencii 
ALMRESORT s  možnosťou stravy, či v  4* hoteli 
SONNENHOTEL ZAUBEK, oboje s wellness. Lac-
nejšie ubytovanie v okrajovej časti Villachu ponú-
ka Hostel EGGER.
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Gerlitzen    (1.010-1.911 m n.m.)                                                                                Gerlitzen
               Najľahšie dostupné korutánske stredisko                            

© Almresort

© Sonnenhotel Zaubek

Ide o  menšie útulné stredisko 
vzdialené od Bratislavy len 300 
km.  Hoci nie je veľké, nájdete tu 
kvalitné lyžovanie (12 km tratí), 
málo ľudí, výborný sneh a  hrejivú 
rodinnú atmosféru.  Areál ponú-
ka zjazdovky pre všetkých, od za-
čiatočníckych zón, cez príjemné 
stredne ťažké zjazdovky, až po str-
mé zjazdovky pre náročných špor-
tových lyžiarov. Z  hornej vlekovej 
stanice je nádherný panoramatický 
výhľad. Nový systém zasnežovania 
a  poloha všetkých svahov v  nad-
morskej výške nad 1.300 m n.m. za-
bezpečujú záruku snehu. Obľúbená 
je tu aj sánkarská dráha, ktorá je 
v  prevádzke denne aj počas večer-
ných hodín.
Ubytovanie bude v  horskom 3*  
rodinnom hoteli MOASTERHAUS, 
ktorý je tu uprostred hôr jediným 
ubytovacím zariadením. Nachádza 
sa priamo pri svahu, v  nadmorskej 
výške 1.320 m n.m. a isto oceníte jeho výbornú regionálnu kuchyňu. Hotel patrí rodine, ktorá vás 
vrelo privíta v autentickej atmosfére rodinného strediska. Zariadenie ponúka aj saunu a rôzne špor-
tové aktivity.
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LSalzstiegl    (1.310-1.710 m n.m.) 
                     Rodinno – športové stredisko                            

© Salzstiegl - Hotel Moasterhaus

© Salzstiegl© Salzstiegl - Hotel Moasterhaus
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Schladming je najvýznamnejšia lyžiarska oblasť v Štajersku, 
vzdialená od Bratislavy len cca 360 km. Vďaka prepojeniu 9 
kopcov ponúka 232 km tratí, z čoho 126 km je plne prepojených 
zjazdovkami či vlekmi. Zároveň je súčasťou Ski Amadé (860 km 
tratí, 25 stredísk). Na svoje si tu prídu dobrí lyžiari aj rodiny s deť-
mi. Samotné mestečko ponúka pestrý spoločenský život.
Ubytovanie ponúkame napr. v  kvalitnej rezidencii SISSI PARK 
kúsok od kabínovej lanovky, kde má každý byt vlastnú saunu. Pre 
rodiny je výborný aparthotel BLIEM s  wellness, bazénom, det-
ským kútikom a umiestnený priamo na svahu. V ponuke máme aj rôzne apartmánové domy so stred-
ným a vyšším štandardom.  Zaujímavý je i rezort ALMWELT Austria, ktorý ponúka apartmány v krás-
nych zrubových chatkách alebo hotel s wellness centrom. Priamo pri kabíne Planai odporúčame 3* 
moderný hotel TUI BLUE PULSE so zaujímavým strešným wellness. V ponuke je tiež viacero kvalitných 
4* hotelov až po špičkový 4*+ hotel Falkensteiner SCHLADMING.
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Schladming    (745-2.700 m n.m.)  Ski Amadé
                     Moderné stredisko plné života                            

© Schladming - Photo Austria Steiner

© Schladming - Planai

Oblasť Gastein, vzdialená z Bratislavy 450 km, pozostáva z viacerých samostatných dediniek. Každá 
z  nich má prístup k  lyžiarskym tratiam: romantická dedinka  Dorfgastein, rušnejšia pompézna de-
dinka Bad Hofgastein, luxusný secesný Bad Gastein, vysokohorsky drsný Sportgastein. Celkovo tu 
nájdete 101 km lyžiarskych tratí. Optimálne nadmorské výšky a výkonné zasnežovacie zariadenia sú 
zárukou snehovej pokrývky od konca novembra do konca apríla. Vysoký podiel kabínových lanoviek 
a moderných sedačkových lanoviek zas zaisťuje pohodlnú prepravu. Stredisko je lyžiarsky zaujímavé 
ako pre rodiny s deťmi, tak aj pre výborných lyžiarov. K dispozícii je i večerné lyžovanie a vyše 100 km  
tratí pre vyznávačov klasického bežeckého lyžovania.

Mimoriadnou atrakciou je aj 140 m dlhý visutý most nad priepasťou s vyhliadkou na najvyššiu horu 
Rakúska, Grossglockner. V krásnych štýlových kúpeľoch nájdete niekoľko bazénov, sauny a soláriá, 
bylinkové kúpele a predovšetkým liečivé radónové prúdy (40 - 50 °C). 

Známa, prestížna a vysoko položená lyžiarska 
oblasť Obertauern sa nachádzajúca v  blízkosti 
mestečka Radstadt, v  susedstve lyžiarskeho re-
giónu Lungau. Výborné lyžiarske podmienky sú 
tu od novembra do mája a k dispozícii je 100 km 
dobre upravených zjazdových tratí. Nájdete tu 
aj Taurský okruh, ktorý svojím usporiadaním pri-
pomína taliansku Sella Rondu.
Cestuje sem množstvo náročných klientov a  ich 
požiadavkám sú prispôsobené početné luxusné 
hotely. Lacnejšie verziu ubytovania tu priamo 
v stredisku nenájdete. Stredisko je tiež preslávené 
ako miesto natáčania 
filmu Help! skupiny 
Beatles v  roku 1965. 
Ponúkame ubytova-
nie v  4* hoteli VALA-
MAR, ktorý je v  blíz-
kosti svahu a  ponúka 
pekné wellness cen-
trum s  bazénom a  na 
miestne pomery aj 
priaznivé ceny.© Gastein

© Gastein

© Gastein
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Gastein   (870-2.686 m n.m.) Ski Amadé 
     Stredisko s ochutnávkou atmosféry z doby rakúsko-uhorskej monarchie                   

SkiLungau je malebná oblasť len cca 370 km 
z Bratislavy. Ponúka 150 km prevažne červe-
ných zjazdoviek v strediskách Katschberg-Ai-
neck, Großeck-Speiereck a Fanningberg. Ob-
lasť vyhľadávajú ako športovci, tak aj milovníci 
klasickej rodinnej dovolenky. 
Ubytovanie si môžete vybrať v Katschberg- 
höhe v kvalitných 4* hoteloch siete Falken-
steiner CRISTALLO a CLUB FUNIMATION 
KATSCHBERG, alebo v rodinnom hoteli HIN-
TEREGGER s neopakovateľnou atmosférou, 
nadštandardným wellness centrom a výbornou 
kuchyňou. Šťastné deti a zrelaxovaní rodičia - ta-
kýto bude váš pobyt. Ak sa v tejto oblasti chcete 
ubytovať v lacnejšej verzii, odporúčame jedno-
duchý hotel s vynikajúcou polohou BASECAMP 
KATSCHBERG.
Výrazne lacnejším variantom je ubytovanie v 
dedinkách s úžasnou atmosférou v St. Michael 
a okolí.  Odporúčame aj veľmi príjemný penzión 
MENTENWIRT. V rámci základnej permanent-
ky si môžete vyberať medzi strediskami Kat-
schberg-Aineck, Grosseck-Speiereck či Fannin-
gberg a lyžovať každý deň inde. 
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Katschberghöhe, St. Michael    (1.000-2.400 m n.m.)  SkiLungau
                         Ideálna rodinná dovolenka                            

© Katschberg - Falkensteiner

© Mauterndorf
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Obertauern (1.630-2.315 m n.m.)                                                        Lungau
                                                  

© Hotel Valamar Obertauern

© TVB Obertauern© TVB Obertauern
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Tauplitz    (900-1.965 m n.m.)
                          

© Ikarus Die Tauplitz

© Tauplitz
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L Hinterstoder - Wurzeralm (600 -2.000 m n.m.)                                                   Pyhrn-Priel

                         

© Pyhrn-Priel Tourismus

© Pyhrn-Priel Tourismus© Pyhrn-Priel Tourismus

Lyžiarske strediská Hinterstoder so 40 km zjazdoviek 
a Wurzeralm s 22 km zjazdoviek nájdete v regióne Py-
hrn-Priel, ktorý je pomerne blízko Slovenska (300 km). 
Obe strediská sú považované za klenot Horného Rakúska 
a nájdete tu lyžovanie do 2.000 m n.m., veľa zábavy i sne-
hu, výborne upravené trate na zjazdové aj bežkárske 
lyžovanie, sánkovanie, chodníky na zimnú turistiku. To 
všetko pre rodiny, športových nadšencov či pôžitkárov.
V stredisku Hinterstoder nájdete trate svetového po-
hára v  alpskom lyžovaní, ale aj začiatočnícke svahy. 
Wurzeralm je kľudnejšou alternatívou živého Hintersto-
deru a nájdete tu najrýchlejšiu lanovku na svete.
Ubytovanie ponúkame v hoteloch s wellness centrom a bazénom: úžasný 4*S rodinný rezort DILLY, 
alebo hotely priamo pri zjazdovkách (3*S VITAL HOTEL STODERHOF priamo v centre Hinterstoderu 
alebo krásny horský 4* BERGHOTEL HINTERSTODER). Apartmány ponúkame v novopostavenej rezi-
dencii ALPRIMA, ktorá má aj wellness a je neďaleko svahov.

Tauplitz sa nachádza len 330 km od Bratislavy. 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. Tauplitz ponúka 42 km lyžiarsky prepojených 
tratí a je tiež oblasťou tréningových táborov špičkových pretekárov v behu na lyžiach. Pobyt sa dá spes-
triť aj prehliadkou unikátnej soľnej bane z 18. storočia.
Svahy sú tu široké, majú dostatok prírodného snehu a umožňujú tiež perfektnú lyžovačku v hlbokom 
prašane. Zaujímavý je 7 km dlhý 
umelo zasnežovaný zjazd z ná-
hornej plošiny do údolia s prevý-
šením cez 800 m a zjazdová trať 
Ramsanger s  prevýšením 400 m 
na 2 km dĺžke, uspokojujúca aj 
zdatných lyžiarov.
Ubytovať sa môžete v 3* hote-
loch v Tauplitzalm v nadmorskej 
výške 1.650 m n.m., priamo pri 
lyžiarskych tratiach, alebo v  de-
dine Tauplitz len 200 m od la-
novky (hotel TAUPLITZERHOF). 
Možné aj apartmánové domy.
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Sella Ronda, srdce talianskych Dolomitov. Úžasné svahy, nád-
herné výhľady. Okruh je možné prelyžovať v oboch smeroch, 
cez Val Gardena, Val di Fassa, Arabba - Marmolada a Alta 
Badia. Medzi 350 km lyžiarsky prepojených tratí dominu-
jú červené a modré zjazdovky. Oblasť je dobre známa mo-
dernými lanovkami, upravenosťou zjazdoviek, výkonným 
zasnežovaním a výbornými snehovými podmienkami. 
Vo Val di Fassa ponúkame apartmány v celej oblasti, zaují-
mavý je 3*S rezort AL SOLE, ktorý má hotelovú aj apartmá-
novú časť, alebo príjemná 3* VILLA EMMA. V oblasti Arraba 
- Marmolada je v  ponuke viacero apartmánových domov, 
výborná rezidencia CAMPOLONGO s wellness, obľúbený 3* 
hotel PORTAVESCOVO pri lanovkách s bazénom a wellnes, 
alebo 4* hotel EVALDO, ktorý ponúka aj ubytovanie v apart-
mánoch. Výborný pomer kvality a  ceny ponúka 3* hotel 
PRINCIPE MARMOLADA, ktorý má bazén a wellness.
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Sella Ronda    (1.320-2.950 m n.m.)  Dolomity Superski
                                            Legendárny lyžiarsky okruh s najkrajšími scenériami  
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© TO Val di Fassa

© TO Val di Fassa© Photo Marisa Montibeller

© TO Val di Fassa

Val di Fiemme      (860-2.388 m n.m.) Dolomiti Superski
                                                                  Moderná precíznosť na skok k Sella Ronda 

Oblasť Val di Fiemme je nazývaná aj bránou do 
Dolomitov či kolískou bežeckého lyžovania. Je 
oblasťou s asi najmodernejšími prepravnými 
zariadeniami v Európe a tiež na Taliansko ne-
uveriteľnou precíznosťou v upravenosti zjaz-
doviek. Vyniká takmer kompletným umelým 
zasnežovaním i rôznorodosťou tratí, nakoľko 
každý si tu nájde to svoje. Lákadlom je aj blíz-
kosť Val di Fassa a s ním legendárneho okruhu 
Sella Ronda.
Priamo pri zjazdovkách sa tu nachádza veľmi za-
ujímavý Sport Hotel PAMPEAGO*** vybavený 
bazénom, wellness. Na okraji mestečka Cavale-
se odporúčame 3* rezidenciu Aparthotel DES 
ALPES s bazénom a wellness, alebo 3* hotely 
TRUNKA LUNKA a PANORAMA.
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© Sport Hotel Pampeago

© Visit Fiemme© Visit Fiemme

Talianske Alpy

Kronplatz      (900-2.275 m n.m.) Dolomiti Superski
                                                               Tradičná lyžovačka v modernom duchu   

Pohodlná lyžovačku pre celú rodinu - prehľadné svahy, pre náročných lyžiarov pätica nádherných
čiernych tratí so severnou orientáciou, pohoda vďaka prevahe kabínových lanoviek a navyše deti 
do 8 rokov lyžujú zdarma. Vďaka výborne zvládnutému napojeniu je možné tunajších 116 km zjaz-
doviek rozšíriť o Sella Rondu či 3 Zinnen Dolomites.
Z ubytovaní sme vybrali 3* hotel MIRABEL, horský hotelík La PARA (oba v blízkosti svahov resp. 
vlekov) a rodinný hotel SCHERER, rezidenciu stredného štandardu RUNCAC, veľmi zaujímavý 4* bi-
odom Chalet MARLENE či novo zrekonštruovanú rezidenciu ROSALPINA pri lanovke (každý apart-
mán so saunou). Cenovo výhodný 3* hotel KOFLERHOF nájdete v dedinke Rasun.
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© TVB Kronplatz - Harald Wisthaler

© TVB Kronplatz

3 Zinnen Dolomites    (1.310-2.200 m n.m.) Dolomiti Superski
                                     Spojenie tradície, regionálnej stravy a neubúdajúcich inovácií                                     

Lyžiarska lokalita 3 Zinnen Dolomites, vzdialená z Bratislavy len niečo cez 500 km, postupne naberá na 
význame. Už teraz ponúka cez 90 km tratí a každý rok pribúdajú nové prepojenia a zjazdovky. Oblasť vás 
uchváti  malebnosťou tradičných dediniek i kvalitnou gastronómiou. Lyžiarsky štandard je tu na vy-
sokej úrovni aj vďaka novým moderným prepravným zariadeniam, širokým dlhým a dobre upraveným 
svahom a zatiaľ nie veľkému množstvu ľudí.  
V blízkosti svahu sa nachádza 4* hotel ST. VEIT s dlhoročnou rodinnou tradíciou, rodinný 4*S rezort RA-
INER, či tradičný a skvelý 4*S BERGHOTEL. Nájdete v nich príjemné alpské wellness centrum s bazé-
nom, samozrejmosťou sú mnohé bezplatné služby pre deti. V ponuke je tiež ubytovanie v 3* hoteloch 
STROBL, LAURIN alebo LÖWE. Z apartmánov sú obľúbené tie pri hoteli  STROBL, alebo veľmi príjemná 
rezidencia EMMY.
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© Hotel St. Veit

© Hotel St. Veit - Hitka

© Hotel St. Veit - Hitka
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Passo Tonale    (1.883-3.010 m n.m.)  Skirama Dolomiti 
                                             Kvalitné stredisko s ubytovaním priamo pri svahu   

Jedným z  najzaujímavejších miest slnečnej lokality Skira-
ma Dolomity je známe a veľmi atraktívne stredisko Passo 
Tonale s  priamym napojením ubytovacích kapacít na la-
novky a svahy. Súčasťou tohto strediska je aj ľadovec Pre-
sena (3.010 m n.m.), kam vedie kabínová lanovka. Nie veľmi 
vzdialené je aj krásne historické mestečko Ponte di Legno. 
Výhodou Passo Tonale (1.883 m n.m.), ktoré ponúka skoro 
100 km lyžiarsky prepojených zjazdoviek, je priame na-
pojenie ubytovaní na lanovky. Nakoľko ľadovec Presena je 
vhodný a využívaný aj na letné lyžovanie, je dostatočnou 
zárukou dobrej lyžovačky aj v cenovo zaujímavých, zimných 
termínoch mimo hlavnej sezóny. Deti do 8 rokov lyžujú 
zdarma!
Ubytovanie ponúkame priamo v lyžiarskej dedine Passo 
Tonale, alebo v mestečku Ponte di Legno. Vybrať si môže-
te z 3* hotelov (ANGELO, LA ROCCIA, BELLAVISTA), alebo 
kvalitných 4* hotelov s vlastnými veľkými wellness centrami 
a detskými kútikmi (DELLE ALPI, SPORTING), pričom všetky 
sú s blízkym napojením na lanovku a zjazdovky. Za naozaj 
výbornú cenu ponúkame jednoduchý hotel MILANO s do-
chádzaním. Jednoduché apartmánové ubytovania zastupuje 
rezidencia SAVOIA, prípadne apartmány v iných rezidenci-
ách základného štandardu.  
Najobľúbenejšou voľbou pre vyšší štandard v blízkosti lano-
viek sú rezidencie CLUB PONTE DI LEGNO a ADAMELLO RE-
SORT, ktoré ponúkajú výhodne balíkové ceny s lyžiarsky-
mi permanentkami. Je v nich možné doobjednať aj raňajky 
alebo polpenziu. Rezidencia ADAMELLO RESORT  má naviac 
bazén a wellness centrum.
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© Passo Tonale - Hotel Delle Alpi

© Passo Tonale

 © Passo Tonale

© Passo Tonale

© Passo Tonale - zjazdovka Paradiso
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Stredisko na hraniciach so Švajčiarskom, priamo na južnej strane Matterhornu. Mieša sa tu talianska, 
švajčiarska a nemecká kultúra. Vzhľadom na veľké nadmorské výšky okolitých kopcov i samotných 
zjazdoviek tu lyžiarska sezóna trvá do konca mája a skvelý prašan tu nájdete aj koncom apríla. Pria-
mo v Cervinii je k dispozícii 156 km tratí a pri permanentke rozšírenej o Zermatt až 360 km tratí 
prevažne strednej náročnosti. Za vyskúšanie jednoznačne stojí 22 km zjazd. Oblasť je tiež viac než 
ideálna aj na freeride, skialpinizmus a heliski. 
Stredisko patrí k drahším talianskym strediskám, je však lacnejšou verziou Zermattu. Z cenovo do-
stupnejších ubytovaní odporúčame rezidenciu CERVINIA DUE s výbornou polohou priamo pri sva-
hu, rôzne apartmány umiestnené neďaleko svahov, či 3* hotely LO STAMBECCO a LYSKAMM.

MA
TT

ER
HO

RN
  

SK
I P

AR
AD

ISE

Breuil - Cervinia    (1.562-3.899 m n.m.)  Matterhorn ski paradise
       Vyhľadávané stredisko pod Matterhornom s možnosťou heliski                 

 © Cervinia

 © Cervinia

Cez nižšie položenú Marilleva 900, kde 
ponúkame pri zjazdovke peknú reziden-
ciu KRISTALL, sa lanovkou alebo autom 
dostanete k vyššie položenému stredisku 
Marilleva 1400. Ubytovania sú tu umiest-
nené v  priamej nadväznosti na lyžiarske 
trate. K dispozícii sú najmä jednoduchšie 
apartmány pre 4-6 osôb, ponúkame však 
aj ubytovanie v  rezidenciách stredného 
štandardu, napr. ARTUIK, ALBARÉ či naj-
vyššie položenú rezidenciu SOLE ALTO. 
Priamo pri zjazdovke sa tu nachádza aj 
apartmánovy hotel BUCANEVE, kde je 
možné kombinovať apartmánove ubyto-
vanie s hotelovými službami.
V Commezzadure, dobre dostupnej aj 
vlakom, je neďaleko kabínovej lanovky v 
kľudnej vilovej štvrti umiestnený 4* hotel 
TEVINI s výbornou reštauráciou a boha-
tou wellness ponukou. Obe spomínané 
strediská sú prepojené so strediskom 
Folgarida. Asi 10 km od Marillevy je tiež 
lyžiarska oblasť Pejo 3000 s 20 km tratí 
siahajúcimi do nadmorskej výšky 3.000 m.
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Marilleva, Commezzadura    (814-2.179 m n.m.)  Skirama Dolomiti
                                                                                  Výhoda dobrej ceny

© Rezidencia Albaré

© T. B. O. Travel - G. Bernardi Folgarida

©T. B. O. Travel -  G. Bernardi Residence Artuik © T. B. O. Travel - Brianimage

Livigno je jedno z najznámejších a najlepšie vybavených lyžiar-
skych stredísk v talianskych Alpách. Ponúka 115 km zjazdoviek  
a nachádza sa medzi národným parkom Stelvio a Švajčiarskym ná-
rodným parkom. Oficiálna lyžiarska sezóna tu začína na prelome 
novembra a decembra a trvá do mája. Známe je svojimi nadmie-
ru širokými zjazdovkami, nezabudnuteľnými čiernymi „padák-
mi“, širokou paletou stredne náročných tratí a  v  neposlednom 
rade aj pestrými možnosťami pre úplných začiatočníkov i poho-
dových lyžiarov. Samozrejme nemožno nespomenúť každoroč-
né bohaté prídely snehu, veľmi 
kvalitný snowpark, freeride zónu 
a vyhlásenosť Livigna ako bezcol-
nej zóny. 
Na začiatku a konci sezóny sú per-
manentky v cene ubytovania. Na 
výborné ceny a  kvalitný sneh sa 
tak môžete spoľahnúť aj tu!
Ubytovanie ponúkame v  apart-
mánoch na rôznych miestach 
Livigna. Ak by ste uprednostnili 
hotelové ubytovanie, vybrať si mô-
žete z viacerých 3-4* hotelov pria-
mo v centre Livigna alebo v niek-
torej pokojnej okrajovej časti.

Oblasť známa prevýšením skoro 1.800 
m,  takmer  10 km dlhou zjazdovkou 
a  jedným z  najnáročnejších zjazdov 
mužov (4 km dlhá zjazdovka  Stelvio). 
Lyžiarsku kvalitu potvrdzuje, že Bor-
mio bolo spolu so Santa Caterinou  or-
ganizátorom Majstrovstiev sve-
ta v alpských disciplínach v rokoch 1985 
a 2005. Celkovo oblasť ponúka 110 km 
zjazdoviek všetkých obtiažností. Sa-
motné mestečko Bormio má malebné 
starobylé centrum a známe je aj termál-
nymi kúpeľmi.  
Ceny ubytovania zahŕňajú permanent-
ky za zvýhodnené ceny. Na začiatku 
a konci sezóny sú permanentky v cene 
ubytovania. Na výborné ceny a kvalitný 
sneh sa tak môžete spoľahnúť!
Z ubytovaní odporúčame jednoduché apartmány za nízke ceny v rezidencii ABLES, tiež apartmány 
stredného štandardu CHALET ALBERTI. Kombináciou apartmánov a hotelového ubytovania v jed-
nom objekte je Residence Hotel CRISTALLO. V ponuke je aj viacero 3* hotelov s rôznym umiestne-
ním. Výborný je 3* Hotel ALU Mountain Design s polohou pri hlavných svahoch.
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Bormio    (1.225-3.012 m n.m.) Alta Valtellina 
                 Ľadovec aj kúpele v jednom stredisku                            

Livigno    (1.816-2.798 m n.m.) Alta Valtellina
                   Krásne svahy v bezcolnej zóne                            

© Bormioski

© Eva Duricova

© Livigno



34 35

Sami môžete pilotovať 
skutočný monopost F1 
s výkonom 650 koní!
Jednodňová škola pilotáže na uzavretých prete-
kárskych okruhoch podľa ponuky. Je to výzva, 
ktorá sa neodmieta. Získajte úžasný zážitok na 
celý život! Alebo ho doprajte svojim priateľom či 
známym. V našej ponuke máme stáže F1 už skoro 
20 rokov, monopost F1 sme opakovane pilotovali 
aj sami a máme tak skúsenosti.

Alternatívou pre ostatných môžu byť 2-3 denné 
exkluzívne pobyty spojené s riadením rôznych 
športových áut po alpských cestách, francúzskej Riviére či na Morave alebo sledovanie GP 
F1 v Monaku z paluby jachty. Organizátorom týchto pobytov je náš český partner Ricard & 
Bonette.

Ivan Hitka pri jazde v monoposte F1 V8 Prost AP02 na okruhu Paul Ricard

Ivan Hitka za volantom pretekárskeho auta Peugeot 905, 
víťaza 24-hodinovky v Le Mans

Športovými autami po Toskánsku GP F1 z paluby jachtyMonopost F4

© Hitka © AGS Formule 1

© Hitka

© Ricard & Bonette © Ricard & Bonette© Ricard & Bonette
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Švajčiarske Alpy    
Na úpätí mohutnej hory Mont Fort (3.330 m n.m.) nad mestom Sion sa 
od Veysonnaz na východe až po Verbier na západe rozprestiera široká 
lyžiarska oblasť Les 4 Vallées. Základom je 331 upravených a prepoje-
ných zjazdových tratí a preferujeme v nej stredisko Nendaz. Nájdete 
tu mnoho výborných možností na lyžovanie na upravených zjazdov-
kách či vo voľnom teréne, ale aj príjemné areály pre deti.
Pre ubytovanie je k dispozícii príjemná 3* rezidencia LE PRACONDU. 
Jej veľkou výhodou je okrem pekných bytov aj umiestnenie neďaleko 
údolnej stanice kabínovej lanovky.

Mondénnejším strediskom tejto lokality je Verbier.
Iste zaujímavým je Davos, horské mestečko s bohatou 
lyžiarskou históriou, umiestnené vo výške 1.560 m n.m. 
Z oboch jeho častí vedú lanovky a vleky k lyžiarskym 
terénom rozloženým po okolitých svahoch. Lyžujú tu 
celebrity z celého sveta. Jedným z pravidelných hostí 
býval aj britský princ Charles.
Pod magickým vrcholom Matterhornu sa zase rozpre-
stiera atraktívna lyžiarska oblasť s renomovaným stre-
diskom Zermatt a celoročnou možnosťou lyžovania až 
do výšky 3.883 m n.m.

Súčasťou údolia Engadin je svetoznáme stredisko St Moritz, ktoré je synonymom kvality, luxusu a štýlu.
A vynechať nemôžeme ani lyžiarsku oblasť Jungfrau region s úžasnou scenériou 4-tisícových kop-
cov Eiger, Mönch a Jungfrau. Nenechajte si ujsť trať svetového pohára Lauberhorn (Wengen), 15,8 km 
dlhú čiernu zjazdovku najväčšieho lyžiarskeho amatérskeho preteku Inferno (Mürren) s prevýšením 
2.000 m, či jazdu lanovkou z „bondovky“ (Schilthorn). Dopravu v rámci lokality zabezpečuje sieť vlekov 
a horských vláčikov, ktoré môžete využívať vďaka permanentke bezplatne. V ponuke nájdete aj krásny 
historický 3* hotel Falken.
Za pozornosť stojí aj čarokrásne údolie Anniviers obklopené 4.000-metrovými vrcholmi s lyžiarskou 
lokalitou s 200 km lyžiarskych tratí a spájajúcou 5 stredísk tvoriacich 3 oblasti (Grimentz-Zinal, St-Luc/
Chandolin, Vercorin). Vstupnou bránou do údolia je mesto Sierre, vraj najslnečnejšia švajčiarska obec, 
koniec údolia sa nachádza pod Matterhornom. Ponúkame tu ubyto vania v krásnych nových rezidenci-
ách v blízkosti svahu SWISSPEAK v mestečkách Zinal alebo Vercorin.

Slovinské Alpy   
V Slovinsku Vám ponúkame malebné horské stredisko Kranjska Gora, ktoré sa nachádza na pomedzí 
Slovinska, Talianska a  Rakúska. Z  Bratislavy je vzdialené len 450 km a  je  jedným z  najlepších ly-
žiarskych stredísk v Slovinsku. Juhovýchodné Alpy majú pomerne studené klimatické podmienky 
a dostatok snehových zrážok, takže sa netreba obávať nedostatku snehu ani pri nie najvyšších nad-
morských výškach. K dispozícii je 20 km lyžiarsky prepojených tratí prevažne ľahkej a strednej ná-

ročnosti, každý deň je možné využiť aj nočné 
lyžovanie. Podmienky sú tu výborné pre za-
čiatočníkov, ale na svoje si prídu aj pokročilí. 
Tí najlepší môžu vyskúšať zjazdovky, kde sa 
každoročne jazdí svetový pohár mužov  
v  obrovskom aj klasickom slalome. Nájdete 
tu aj vynikajúco pripravené stopy a areál pre 
bežecké lyžovanie. 
Ubytovanie ponúkame v  hoteloch v  blíz-
kosti tratí, ktoré majú bazén a  wellness 
centrá, prípadne v apartmánových reziden-
ciách. To všetko za veľmi výhodné ceny! 

© Jungfrau Region

© Alpvision Résidences - Le Pracondu

© Kranjska Gora - Hit Alpinea
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Nájdete nás na adrese:

Považská 30
831 03 Bratislava 3

Tel.:  02 /  44 63 53 54
 02 /  44 63 53 55
Fax:  02 /  44 63 53 56
E-mail:  hitka@hitka.sk
WWW:  w w w. h i t k a . s k

www.jazda-na-f1.sk
Po-Pi: 0900-1700


