Pět ledově čerstvých novinek do brzkého startu zimní sezóny 2021/2022. Natěšenost na lyžování stoupá a
už brzy bude možné udělat první stopy ve sněhu v nejvýše položených lyžařských střediscích v Tyrolsku: pět
velikých ledovcových lyžařských středisek v Kaunertalu, Pitztalu, Söldenu, Stubai a Hintertuxu kombinují
maximální požitek z lyžování s extra dlouhou sezónou a absolutní garancí sněhu ve výšce nad 3.000 metrů.
Na 5 tyrolských ledovcích je spousta místa k utišení touhy po lyžování. 300 kilometrů sjezdovek,
75 lanovek a vleků a kolem 100 kilometrů variant sjezdů. Samozřejmě je zde pro všechny, kteří rádi
a často křižují sjezdovky na ledovcích, zase skipas „White5“. Platí od 1. října 2021 a zahrnuje
celkem 10 dní (mezi 1. říjnem 2021 a 15.květnem 2022), které je možné flexibilně využít na všech
ledovcích a stojí 492 euro za osobu.
Hotely na ledovcích jsou perfektním ubytováním pro start zimní sezóny: Všechny zúčastněné
hotely je možné najít na https://www.tirolergletscher.com/cz/prazdninove-balicky-na-ledovcich.html.
Nocleh ve většině hotelech na ledovcích je možné rezervovat online společně se skipasem.
V první lyžařské sezóně po lockdownu stojí bezpečnost hostů samozřejmě na prvním místě.
Aktuální informace o prevenci proti koronaviru a platná bezpečnostní pravidla pro 5 tyrolských
ledovců najdete vždy na https://www.tirolergletscher.com/cz/informace-o-regionu/bezpecne-a-vezdravi-na-vrcholu-sveta.html.
Hintertuxký ledovec (1.500 až 3.250 metrů):
Hintertuxký ledovec zahájí s prvním Park Openingem této zimy, který bude probíhat od 30. září
do 3. října 2021, dlouho očekávanou lyžařskou sezónu. I když tady se lyžuje celý rok – Hintertux je
totiž jediné lyžařské středisko v Rakousku, kde trvá lyžařská sezóna celoročně.
„Pekelně ohnivé“ to bude také se zbrusu novou nabídkou pro nadcházející sezónu: Po dopoledni
stráveném na sjezdovce se člověk s průvodcem ponoří do jeskyně Spannagelhöhle, jediné
mramorové jeskyně v centrálních Alpách. Prohlídka jeskyně trvá kolem 1 hodiny a s aperitivem se
tam návštěvníci naladí ohnivé fondue, které si mohou dát v útulném Spannagelhausu. S 600 PS,
tedy s rolbou, se poté dostanou zpět ke stanici lanovky a poté poholně kabinovou lanovkou do
údolí.
Bonus Hintertuxkého ledovce jsou krátké cesty od hotelu na sjezdovku. Ski-in Ski-out začíná na
vrcholu Olperer ve 3.250 metrech a jede se přímo do centra. Nezapomenutelný zážitek pak je
nejdelší sjezd do údolí Zillertal, při kterém lyžař cestou do centra Hintertuxu překoná více než
1 750 výškových metrů.
Stubaiský ledovec (1.750 až 3.210 metrů):
Snowpark plný superlativů, skvělá rodinná zábava a skipas s výletem do města
Stubaiskému ledovci se říká „království sněhu“. A to právem, protože je se svými 65 kilometry
sjezdovek největší ledovcové lyžařské středisko a nabízí všem členům rodiny opravdu spoustu
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zábavy. Do teď se Snowpark Stubai Zoo řadil mezi top místa. V nové sezóně dokonce přibyly nové
atrakce: dodatečná, 300 metrů dlouhá Jibline.
O tom, že má Stubaiský ledovec velké srdce pro malé lyžaře, svědčí nejen to, že mají děti do 10 let v
doprovodu platícího rodiče skipas zdarma. Pro děti je připravena řada nabídek, od těch nejmenších
až po lyžařské teenagery. BIG Family Slalom, BIG Family Boardercross, BIG Family Fun Slope
nebo dokonce dětská restaurace a školka uspokojí všechny potřeby.
Lyžování, kultura a nakupování? To vše je možné. Kdo chce spojit lyžařskou dovolenou s výletem
do města, měl by si naplánovat výlet do Innsbrucku, vzdáleného pouhých 45 minut jízdy autem. K
tomu slouží praktický "SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck". Nabízí ideální spojení mezi
ledovcovým světem a procházkou po městě a má mnoho výhod pro všechny hosty, kteří chtějí
poznat ještě více lyžařských oblastí a mnoho výletních cílů v Innsbrucku.
Lyžařská sezóna na Stubaiském ledovci začíná - v závislosti na sněhových podmínkách – začátkem
října.
Sölden (1.350 až 3.340 metrů):
Nejlepší požitkové zážitky a veliké kino s ještě více Bondem
Sölden sice nepatří k těm největším, určitě ale k těm nejznámějším lyžařským střediskům na
ledovci. Kdo si myslí, že už viděl vše, co tento region nabízí, měl by v letošní sezóně objevit
novinky. K dispozici je nová kulinářská nabídka a rozšíření zážitkového světa s Jamesem Bondem
ve výšce 3 000 metrů.
Po přestavbě prostřední stanice lanovky Gaislachkoglbahn přímo na sjezdovce zvou hosty
k zastavení dvě nové moderní restaurace: V přízemí restaurace Marktrestaurant podávají vedle
klasik také vegetariánské i veganské pokrmy. A ti, kteří si chtějí po dobrodružství na sjezdovce
dopřát obzvlášť příjemné a zpomalené chvíle, najdou v Slow Food Corneru to, co hledají. Kromě
vynikající kuchyně s regionálními produkty a rakouskými víny zaujme restaurace Á-la-Carte v
prvním patře světlými, vysokými místnostmi a velkými panoramatickými prosklenými plochami.
Zatímco se budete kochat fascinujícími výhledy na ledovcový svět Ötztalu, můžete se na
Gaislachkoglu těšit na nové poznatky - konkrétně na novou misi Jamese Bonda. "007 Elements" je
jedinečný zážitkový svět Jamese Bonda s originálními rekvizitami, instalacemi a filmovými klipy. S
premiérou nové bondovky "Není čas umírat" přicházejí i novinky v Ötztalském světě Jamese
Bonda, který je celoročně otevřen pro lyžaře i nelyžaře.
Díky dobrým sněhovým podmínkám začíná lyžařská sezóna v Söldenu již 10. září.
Pitztal (1.640 až 3.440 metrů):
Nejvyšší požitek z lyžování, skialpinismu i kaváren na STŘEŠE TYROLSKA
Pitztalský ledovec zahajuje novou lyžařskou sezónu již 18. září a i zde platí heslo: vyšší je lepší.
Protože na "střeše Tyrolska" si můžete užít nádherné zimní aktivity na sjezdovkách i mimo ně. Na
jedné straně jsou tu široké sjezdovky s přírodním sněhem. Pokud se však chcete vydat mimo
sjezdovky, je tu pro vás první rakouský zabezpečený skialpinistický park powered by DYNAFIT.
Prozkoumat můžete tři různé výstupové trasy a na své si zde přijdou i začátečníci. Skialpinistický
park je součástí X Parku. Nabízí se tu řada dalších možností zimních sportů - ve funparku, na speed
checku, při freeridu nebo třeba na běžkách. Pokud jste si vždycky chtěli vyzkoušet crossové sporty,
měli byste navštívit rodinnou crossovou dráhu ve funparku. Jednoduchá trať je sjízdná pro všechny.
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K dispozici jsou také dvě další tratě, Funline s rozmanitými překážkami a Waveline se spoustou
zábavy při jízdě.
Tip pro maximální požitek: káva a pohankový koláč v nejvýše položené rakouské cukrárně Café
3440 by vám měly lyžařský den rozhodně osladit.
A pro všechny, kteří touží po lyžování tak moc, že jim jedno lyžařské středisko nestačí: 4. prosince
zahajuje sezónu také Rifflsee, které se postará o dokonalý lyžařský zážitek na střeše Tyrolska.
Kaunertal (1.273 do 3.113 metrů):
Nová bezbariérová a udržitelná lanovka
Kaunertal nabízí milovníkům zimních sportů novou lanovku a tím i mnoho nových možností v
nadcházející sezóně. Horní stanice lanovky Weißseejochbahn se nachází v nadmořské výšce 3 044
metrů, přímo na hřebeni, kudy vede státní hranice mezi Rakouskem a Itálií. Během jízdy po
dvoukilometrové trati se vám naskytne fantastický výhled na panorama s nesčetnými třítisícovými
a dokonce čtyřtisícovými vrcholy.
Důležitými aspekty při plánování nového výtahu byly přístupnost a udržitelnost, aby všechny
přístupy byly snadno zvládnutelné pro monoskiery a vozíčkáře. Aby se vyhovělo zvláštnímu zájmu
o udržitelnost, vyrábí se energie na nové lanovce Weißseejochbahn pomocí solárních panelů.
Použita byla také speciální solární technologie, která je pro lanovky v této podobě nová: Plášť
budovy se skládá z inovativních fotovoltaických modulů na osluněných stranách, které se
neodrážejí. Ta vyrábí elektřinu 365 dní v roce, takže nová lanovka je prakticky "zelená".
"Místem, kde se freestylová scéna vyřádí", je i letos Snowpark Kaunertal, který je s délkou dvou
kilometrů jedním z největších parků v Evropě. Ve dnech 8. až 10. října se již po 36. uskuteční
tradiční každoroční otevření Kaunertalu (KTO). Celý víkend je věnován freestylistům.
Zahájení lyžařské sezóny na ledovci Kaunertal je naplánováno na 25.září.
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