Máte chuť sjet si nejdelší tyrolskou sjezdovku, svézt se v nejvýše zavěšené lanovce v Evropě,
nebo byste dali přednost nočnímu lyžování pod hvězdami? Připravili jsme 10 výzev, které
tuto zimu musíte zdolat, pokud se chcete stát skutečnými tyrolskými lyžaři.
10 výzev, které z vás udělají skutečného lyžaře
V zimní sezoně 2019/20 nabízíme speciální dobrodružství. Každý, kdo zdolá alespoň pět z deseti
vybraných „lyžařských výzev“, bude uznáván jako skutečný tyrolský lyžař a získá šanci vyhrát
některou ze skvělých cen. Jednotlivé výzvy jsou stejně různorodé jako nabídka zimních sportů
v Tyrolsku:
Lyžování ve výšce přes 3000 metrů
Vysokohorská výzva, kterou musí projít každý „skutečný“ lyžař, spočívá ve vykroužení několika
obloučků na svazích některého z celkem pěti tyrolských ledovců. Ski areály na ledovcích nabízejí
záruku dostatečného množství sněhu. Lyžařská sezona zde začíná na podzim a sjezdovky zůstávají
v perfektním stavu ještě v průběhu jara.
Káva a zákusek v nejvýše položené kavárně v Tyrolsku
Když je řeč o nadmořské výšce: Café 3440 na ledovci Pitztal je nejvýše položenou kavárnou
v Rakousku a hostům nabízí unikátní výhled. Zastavit se zde při lyžování na šálek kávy sice není
v pravém slova smyslu výzva, ale rozhodně jde o nezapomenutelný zážitek.
Brzké ranní lyžování
Dobré ráno a hurá na sjezdovky. Skuteční lyžaři si užívají první obloučky za východu slunce, kdy
jsou sjezdovky čerstvě upravené a shon, který na nich panuje přes den, je zatím v nedohlednu. Lyžaři
a snowboardisté si tuto poklidnou atmosféru mohou dosyta užít v oblasti Skicircus Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Večer na lyže místo do postele
Zapomeňte na pyžamo a večerní televizi. V Söllu, který patří do oblasti SkiWelt Wilder Kaiser
Brixental, je nejrozsáhlejší plocha pro noční lyžování v celém Rakousku. Noční ptáci zde mohou létat
na deseti kilometrech sjezdovek vždy od 18,30 do 22,30 hod. Ve Westendorfu, dalším areálu v oblasti
SkiWelt, je osvětlená sjezdovka v provozu každé úterý od 19 do 21 hod.
Závody v paralelním slalomu
V lyžařské oblasti Serfaus-Fiss-Ladis jsou desítky sjezdovek o celkové délce 214 kilometrů. Tato
destinace je velmi oblíbená zejména mezi rodinami s menšími dětmi. Zvláštní výzvou je zde rodinný
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závod na sjezdovce vybavené kamerami, kde můžete soutěžit jeden proti druhému v paralelním
slalomu a nechat se přitom natočit.
Svezte se v nejvyšší lanovce: Kitz3S
V lyžařském areálu Kitzbühel-Kirchberg čeká na „skutečné“ nadšence do zimních sportů nejvýše
zavěšená lanovka v Evropě. Je dlouhá 2,5 kilometru a kabiny jsou připevněné na trojici lan bez
jediného podpěrného sloupu. Vznášet se závratných 400 metrů nad zemí a dívat se přitom dolů skrz
prosklenou podlahu doslova bere dech.
Dejte si v horské chatě tyrolskou specialitu
Kaiserschmarrn neboli císařský trhanec, ochucený Kaspressknödel, vydatný tyrolský Gröstl nebo
raději Käsespätzle? Ať už máte raději slané nebo sladké, skuteční lyžaři a snowboardisté prostě musí
ochutnat něco z tyrolské kuchyně. Tuto „výzvu“ nejspíš každý zvládne levou zadní. Doporučeným
podnikem na nezapomenutelnou kulinářskou zastávku je Adler Lounge v resortu Grossglockner ve
Východním Tyrolsku.
Sjeďte si nejdelší sjezdovku v Rakousku
Sölden v údolí Ötztal přináší výzvu pro vytrvalostní sportovce: známá trať „Schwarzen Schneid“,
která se spouští z ledovce Rettenbach a vede až do údolí k nástupní stanici lanovky
Gaislachkogelbahn, na trase dlouhé 15 km překonává převýšení 1970 m. Dokonce i zkušení lyžaři se
na této nejdelší sjezdovce v Rakousku určitě zapotí. Ski areál Sölden je proslulý skvěle upravenými
sjezdovkami a spolehlivou sněhovou pokrývkou.
Bavte se celou zimu v après-ski barech
Po celodenním lyžování si zasloužíte trochu zábavy a odpočinku. Ideálním prostředím na drink
s přáteli je některý z bezpočtu après-ski barů, kde se můžete při koktejlu nebo s čerstvě natočeným
pivem a za doprovodu živé hudby podělit o své zážitky ze sjezdovek. V tomto ohledu je obzvlášť
lákavý St. Anton am Arlberg, jehož vyhlášený kosmopolitní šmrnc a útulné prostředí vyhledávají
návštěvníci z celého světa.
Přeshraniční výlet
Ze svahů nad Ischglem, kde se kdysi pašovala káva a tabák, dnes skuteční tyrolští nadšenci do
zimních sportů mohou na lyžích přejet přes hranici a udělat si zajížďku do Samnaun ve Švýcarsku.
Se skipasem do střediska Silvretta Skiarena máte k dispozici impozantních 238 kilometrů sjezdovek.
Jak Tyrolská lyžařská výzva funguje?
Pro účast ve výzvě je třeba se zaregistrovat na platformě skiline.cc. Pokud úspěšně zdoláte alespoň pět
z deseti úkolů, budete automaticky zařazeni do soutěže. Kromě slávy a renomé, které díky tomu
získáte, můžete vyhrát exkluzivní lyžařský víkend v Tyrolsku. Další cenou jsou vstupenky na
Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 v italské Cortině d´Ampezzo, kde budou výherci na
seznamu VIP hostů v TirolBergu - hlavním centru šampionátu.
Doprava k jednotlivým výzvám
Všechny výzvy jsou rychle a snadno dostupné veřejnou dopravou. S pomocí aplikace VVT SmartRide
App budete mít přehled o všech jízdních řádech a spojeních různými prostředky veřejné dopravy v
Tyrolsku.
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S 12,3 miliony hostů z více než padesáti zemí a 49,4 miliony přenocování v období 2017/18 patří Tyrolsko mezi
nejvyhledávanější dovolenkové destinace v Alpách. Historie turismu v Tyrolsku, kde v současnosti funguje 34
regionálních turistických centrál, se píše již téměř 200 let a jeho rozvoj doprovázel bezpočet průkopnických úspěchů.
Hosté v létě i v zimě oceňují alpskou horskou scenérii a přírodu, špičkové služby, infrastrukturu a pohostinnost.
Organizace Tirol Werbung GmbH se sídlem v Innsbrucku je součástí Lebensraum Tirol Holding GmbH a zajišťuje
marketing cestovního ruchu pro celé Tyrolsko. Hlavním posláním organizace je dostat Tyrolsko na pozici
nejoblíbenější destinace v Alpách.
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