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Preháňať sa po slnečných starostlivo 
upravovaných zjazdovkách s výbornými 
snehovými podmienkami či absolvovať výlety 
a túry za sprievodu idylickej zimnej prírody a 
očarujúcej vysokohorskej gastronómie? To sú 
rodinné zimné radovánky v Dolnom Rakúsku. 
Ktorý z regiónov si vyberiete?

S dvomi lyžiarskymi strediskami, jednou z 
najlepších bežkárskych ponúk a s kulisou 
krištáľovo čistých jazier vás privíta región 
Auseerland. Pre všetkých, ktorí hľadajú 
vzrušujúce lyžiarske výzvy, no súčasne 
pokojný relax v teplých liečivých  prameňoch 
si rozhodne zamilujú túto malebnú rakúsku 
oblasť.

• 1,5 HODINY OD BRATISLAVY
• 16 LYŽIARSKYCH AREÁLOV

HOR SA NA HORY

STUHLECK
Či už ste zjazdár alebo snoubordista – na 
zjazdovkách najmodernejšieho a najväčšieho 
východorakúskeho lyžiarskeho areálu zaručene 
nájdete najrozmanitejší pôžitok! Výnimočná 
dostupnosť, rýchle vleky, dlhé široké zjazdovky 
a najmodernejšie zasnežovanie ako aj sánkar-
ská dráha sa postarajú o dokonalú dovolenku.

TAUPLITZ
Bez ohľadu na to, či milujete extrémne 
športové zážitky vo freeridových zónach 
alebo si vychutnávate uvoľnené oblúčiky 
na dokonale upravených tratiach, na 
43 kilometroch dlhých zjazdovkách 
strediska Tauplitz si každý nájde svoje 
lyžiarske potešenie.  

 
TÚRA ZA ZÁŽITKAMI“
Do kopca kráčať so snežnicami, 
dole kopcom sa viezť na sánkach 
na originálnom Ruck X Bobe 
– špeciálnych sánkach zabudo-
vaných do ruksaku.

NARZISSEN BAD
V Aussee sa nachádzajú jedny z 
najuznávanejších rakúskych termálnych kúpeľov 
Narzissen Bad. Okrem „normálnej“ vody 
využívajú aj slaný prameň, ktorý vyteká priamo 
zo soľných baní nad Altaussee. Liečivé účinky 
slanej vody sú známe už vyše sto rokov, tu sa v 
nej možno kúpať vo vonkajších bazénoch.

Iba 1,5 hodiny jazdy autom z Bratislavy leží rodinný raj Vysoké Štajersko, kde lyžiarski nadšenci 
či gurmáni túžiaci po uvoľnení napätia môžu uháňať na lyžiach v 16 prehľadných lyžiarskych 
areáloch od Stuhlecku a Niederalplu cez Brunnalm-Hohe Veitsch, Aflenzer Bürgeralpe po Prä-
bichl. Každým krokom po nedotknutej prírode necháva človek všedné dni za sebou a naplno si 

užíva beh na lyžiach, prechádzky na snežniciach alebo so sánkami uprostred dych vyrážajúcej kulisy 
vysokoštajerského horského sveta. Na objednávku sprevádzajú hostí skúsení horskí sprievodcovia 
zaručujúci potrebnú bezpečnosť.

V Mariazelli sú v zime k dispozícii dve trate pre horské bicykle, peších turistov a chodcov na 
snežniciach a každý piatok Bürgeralpe pozýva na Noc lyžiarskych tratí, keď sú vybrané zjazdovky 
otvorené do 21,00 hod.

V krajine dominujú impozantné hory, kde zažĳete nespútanú radosť, keď sa ocitnete v bezprostrednom 
intenzívnom dialógu s prírodou. Unikátna krajina je zárukou dovolenky, ktorá vám prinesie vysnívanú 
regeneráciu. 
 

V zime lákajú hostí dve lyžiarske strediská Loser a Tauplitz a viac ako 200 km trás pre bežkárov vo všetkých 
úrovniach náročnosti ako aj zimné turistické chodníky. Moderný zimný zážitok sa v regióne Ausseerland – 
Salzkammergut spája s pocitom zimnej sviežosti. Po aktívnom športovom dni vás čaká dokonalý zimný pôžitok 
s možnosťou sa ponoriť do jedného z dvoch vodných svetov v regióne. Na ploche 8 000 m2 tu boli vybudované 
veľké termálne kúpele špičkovej kvality Grimming Therme Bad Mitterndorf, kde si vychutnáte účinky teplých 
horských prameňov.
V Aussee sa nachádzajú jedny z najuznávanejších rakúskych termálnych kúpeľov Narzissen Bad. Okrem „nor-
málnej“ vody využívajú aj slaný prameň, ktorý vyteká priamo zo soľných baní nad Altaussee. Liečivé účinky slanej 
vody sú známe už vyše sto rokov, tu sa v nej možno kúpať vo vonkajších bazénoch. Široký vedľajší horský chrbát 
okolo obce Bad Mitterndorf ponúka bežkárom a zimným turistom ideálny terén s prepojenou sieťou bežkárskych 
lyžiarskych tratí v dĺžke viac ako 80km, a to buď v klasickej stope alebo stope na korčuľovanie.

DOVOLENKA PRE TÝCH, KTORÝM  
IDE VIAC AKO LEN O LYŽOVAČKU
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VYSOKÉ ŠTAJERSKO AUSSEERLAND-SALZKAMMERGUT

• 50 LANOVIEK A VLEKOV
• 120 KM ZJAZDOVIEK

• 4 HODINY OD BRATISLAVY
• 2 LYŽIARSKE STREDISKÁ
• 80 KM ZJAZDOVIEK
• 200 KM BEŽKÁRSKYCH TRÁS
• 2 VODNÉ SVETY
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Po tom, čo krajinu zasypú prvé snehové 
vločky, sa na očarujúci zimnú destináciu 
premení región Murau-Murtal, ktorý srší 
pestrou ponukou rekreačných zimných aktivít.

• 3,5 HODINY OD BRATISLAVY
• 11 STREDÍSK
• 76 LANOVIEK
• 226 KM ZJAZDOVIEK
• 40 KM BEŽKÁRSKYCH TRÁS

KREISCHBERG
Na severných svahoch hrebeňa sa rozkladá lyžiarsky 
areál Kreischberg so 46 kilometrami zjazdoviek. V nižších 
polohách strmo padajú do údolia čierne svahy plné zatáčok 
a náročných terénov. Vyššie na hrebeňoch sa prepletajú mi-
erne modré a ľahké červené trate. Vedú po širokých pláňach 
a cez limbové lesy. Na úpätí strediska stojí slávny snowpark 
Kreischberg, v ktorom sa pravidelne organizujú svetové po-
háre v snowboardingu a v roku 2015 aj majstrovstvá sveta. 

RED BULL RING
Ak vám lyžovanie nezdvihne dostatočne 
adrenalín, o poriadnu dávku sa postará 
jazdecký okruh Red Bull Ring. Na okruhu 
Red Bull Ring môžete počas dobrodružnej 
zimnej jazdy otestovať svoje hranice vo 
vlastnom automobile alebo si požičať 
výkonné vozidlo, ktoré je k dispozícii v 
stredisku.

V nadmorskej výške 700 až 2700 metrov, od mierne kopcovitých Seetalských a Seckauských 
Álp až po drsné vrcholky Tauern sa rozprestiera očarujúci región stvorený pre zimné rodinné 
radovánky. Údolie Murtal patrí k pokojným štajerským oblastiam bez veľkých miest a 
náporov lyžiarov. Mestečko Murau pod areálom Kreischberg žĳe pohodovou rodinnou atmo-

sférou. Nečakajte rušný nočný život až do prvých slnečných lúčov ani veľkolepé koncerty pod šírym 
nebom. So skipasom Mur-Mürz Top prejdete turniketmi až jedenástich lyžiarskych kopcov - Turacher 
Höhe, Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Gaal, Obdach, Salzstiegl, Präbichl, Stuhleck, Hohe Veitsch a 
Turnau, ktoré dokopy ponúkajú 76 lanoviek a vlekov, vďaka ktorým možno zdolať až 226 kilometrov 
zjazdoviek a trás.
 
V údolí panujú výborné podmienky pre bežecké lyžovanie. Bežkárske oblasti v turistickom regióne 
Murtal – Hohentauern, Krakautal, Lassnitz – St. Lambrecht sú dokonca vyznamenané „Štajerskou 
pečaťou kvality bežeckých trás“ a predstavujú nielen záruku jedinečného športového zážitku, ale aj 
kvality služieb a ubytovania. Po športovom výkone sa po relaxáciu môžete ponoriť do vôd termálnych 
kúpeľov Aqualux, Fohnsdorf alebo liečebných kúpeľov Wildbad, Dürnstein.
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MURAU-MURTAL


