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Prodlužte si lyžařskou sezónu. Užijte si horské sluníčko a výborně upravené sjezdovky. 

Nejlepší jarní lyžování najdete na 5 tyrolských ledovcích. Známé pravidlo „čím výš, tím 

lepší sníh“ platí totiž obzvláště na jaře. Na některých ledovcích se dá lyžovat až do června, 

na Hintertuxském ledovci dokonce celý rok. 
 

Kaunertalský ledovec: freeride, snowboard a trošku jiný lyžařský závod 

Kaunertalský ledovec zůstává otevřený až do 21. května. Na jaro je připravený kalendář plný 

zajímavých akcí a událostí. O víkendu 17. a 18. března se koná THULE Freeride Testival BMW 

xDrive s možností otestovat nejnovější modely freeridových lyží. Kromě ježdění v prašanu si 

můžete užít luxusní přepravu BMW vozy z údolí až k lanovce. Snowboardisté i freeskieři se už teď 

těší na ostré sjezdy a náročné párty až do rána v rámci již tradičních Spring Classics, které probíhají 

od 7. dubna až do 21. května 2018. Pro vyznavače backcountry a prašanu je ideální Choice 

Company Split Camp. Koná se o víkendu 20. až 22. dubna. Horští vůdci z údolí Kaunertal a 

profesionální snowboardisté doprovází výšlapy na snowboardech a splitboardech, radí s obtížnými 

místy a pořádají lavinové kurzy. V neděli 29. dubna se koná legendární “Soalrennen“, tak trochu 

jiný lyžařský závod. Trojčlenné smíšené týmy projíždějí branky obřího slalomu navázané na lano. 

Možnost registrace do závodu končí 21. dubna. 

 

Pitztalský ledovec: freeride pro profíky, skialpy pro začátečníky a ochutnávka vína ve 

3.440 metrech nad mořem 

Na ledovci Pitztal můžete lyžovat do 22. dubna 2018. Sezónu zakončí ochutnávka vín v nejvýše 

položené restauraci v Rakousku pod názvem Firn, Wine & Pleasure (firn, víno a potěšení), která 

proběhne 20. a 21. dubna. Přímo na ledovci v Café 3.440 představí své nejlepší vzorky 15 vinařů z 

Rakouska a Jižního Tyrolska. Večer pak proběhne Pitztalská gurmánská noc v horské vesnici 

Mandarfen. 

Úplně jinou atmosféru zažijete o prodlouženém víkendu 8.-11. března. V rámci Pitztal Wild Face 

Freeride Extreme se na ledovci potká 150 lyžařů a lyžařek v extrémním freeridovém závodě. 

Vyhrává ten, kdo se nejrychleji dostane od kříže na vrcholu hory Mittagskogel (3.173 metrů) do 

Mandarfenu v údolí (1.663 metrů). Ti, co si ještě netroufají závodit, mohou trénovat v nově 

otevřené aréně pro skialpinisty. Jsou zde připravené výstupové trasy tří různých náročností a 
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dostatek sjezdů v hlubokém sněhu. Každé úterý můžete absolvovat 2-hodinový skialpinistický kurz 

za 42 euro. Cena zahrnuje zapůjčení kompletní skialpové výbavy.  

Pořádnou oslavu si užijete na Velikonoční pondělí. 2. dubna se v party stanech v Mandarfenu 

rozjede již 26. ročník festivalu Pitztaler Schneefest. Celý den bude hrát živá hudba a pro děti bude 

připraven zábavný program.  

 

Ledovec Sölden / Ötztal: hudební festival Electric Mountain nebo ochutnávka vína ve 3.000 

metrech 

Sjezdovky na obou ledovcích v Söldenu zavírají 1. května 2018, proto se všechny akce musí 

stihnout již v průběhu dubna. Známí dídžejové DJ Oliver Heldens, Don Diabolo, Jonas Blue nebo 

Bakermat se představí v obří Open-Air aréně na Giggijochu ve 2.200 metrech. Velké finále festivalu 

Electric Mountain proběhne 5. a 6. dubna.  Krátce na to, od 9. do 14. dubna, se utkají nejlepší 

světoví freestylisté v rámci exhibice “The Audi Nines” na ledovci Tiefenbach. Naopak lahodné 

zážitky si vychutnáte od 19. do 22. dubna, kdy proběhne již tradiční degustace „vína na horách“. 

Kromě ochutnávek v nadmořské výšce nad 3.000 metrů budou připraveny poznávací lyžařské túry 

s prominentními průvodci, kulturní program a hlavně hodně vynikajícího jídla. Letošní motto akce 

zní Rakousko potkává Velkou Británii. Lyžařskou sezónu v Söldenu uzavře „Ski closing Party on!“ 

o víkendu 28.-29. dubna. 

 

Stubaiský ledovec: úplňková apreski párty a cool eventy ve snowparku  

Pokud si chcete užít jarní lyžování s jistotou dobrého sněhu, zamluvte si ubytování v údolí 

Stubaital. Perfektně upravené sjezdovky a fungující lanovky tu budou až do 3. června 2018. 

Květnové státní svátky tak můžete klidně strávit na lyžích. Často tu sněží až do pozdního jara, a to 

si pak na své přijdou i freerideři.  

V sobotu 24. února proběhne v restauraci Schaufelspitz už podruhé gurmánská večeře Dine & Beer. 

Restaurace Schaufelspitz obhájila i letos 15 bodů v hodnocení Gault Millau a je tak nejvýše 

položenou restaurací na světě s 2 čepci Gault Millau. Exkluzivní úplňková apreski párty se 

uskuteční v sobotu 31. března v baru Schneekristall přímo na horní stanici lanovky Gamsgarten. V 

ceně jsou koktejly, raut, noční jízda rolbou, ale i zpáteční taxi do Schönbergu. 

Na své si přijdou i snowboardisté a freeskieři. Od 19. března do 7. dubna bude vyshapovaná 

(upravená) jarní verze snowparku (Spring Park) s trasami Easy Line, Jib Line a Medium Line. V 

dubnu se jde o patro výš, přibude Pro Line a vznikne XXL Spring Park. Ten bude otevřený až do 

13. května. Kromě perfektních podmínek se tu můžete těšit na celou řadu eventů, barbeque a chill 

out akcí. Novinkou jsou Austria Freeski Days, které proběhnou 25. března a 8. dubna. Ve 

snowparku Stubai ZOO budou k dispozici profesionální trenéři rakouského lyžařského svazu, 

kteří pomohou dětem s technikou a poradí jim, jak zvládnout první triky. 

 

Hintertuxský ledovec: Ranní lyžování na manšestru, festival  Flower Pow(d)er a závody 

Välley Rälley 

Na Hintertuxském ledovci lyžařská sezóna nikdy nekončí. Tady se lyžuje 365 dní v roce. Každou 

středu v dubnu a po jedné v březnu a květnu si dokonce můžete přivstat a vyrazit už v 7.45 na Early 

Morning Skiing. Čeká na vás exkluzivní lyžování na čerstvě upraveném manšestru a následně 

vydatný brunch. Přesné termíny jsou 21. března, 4., 11., 18., a 25. dubna a 2. května. K jarnímu 

lyžování na Hintertuxském ledovci patří samozřejmě také párty a koncerty. Na Sommerbergu 
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proběhne v pátek 23. března „Hintertuxer Gletscher Open Air“. Od 14. dubna do 6. května se konají 

oblíbené „Flower Pow(d)er týdny“. Účastníci si vyzkouší jízdu rolbou, mohou se zúčastnit 

telemarkových workshopů, jógy, skitestů, lavinových kurzů Recco, párty a dalších akcí v rámci 

festivalu. Jedním z posledních vrcholů jara na Hintertuxu je závod Välley Rälley o víkendu 28.-29. 

dubna. Ve snowparku Betterpark si můžete vyzkoušet bezplatné tréninky nebo otestovat novinky v 

nabídce snowboardů. Každý příchozí si může ověřit svoje schopnosti v pravidelných závodech pro 

amatéry. 

 

Výhodné nabídky na jarní lyžování 

Ledovcové hotely na 5 tyrolských ledovcích nabízejí výhodné balíčky na jarní lyžování, které 

kromě ubytování zahrnují i skipas. Další informace a možnost online rezervace najdete na 

stránkách www.tirolergletscher.com 
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