James Bond, nové lanovky
& super akce
Co se děje na 5 tyrolských
ledovcích v příští zimní
sezóně

V nadmořské výšce 3.000 metrů se děje spousta věcí. Kromě perfektní zábavy na 5 tyrolských
ledovcích v údolích Kaunertal, Pitztal, Sölden-Ötztal, Stubai a Hintertux můžete zažít i spoustu
jiných věcí. Tam kde ještě minulý rok svištěl sněhem James Bond, se v této sezóně vydávají na trasu
lyžaři během závodu Adrenalincup v Sölden. Na ledovci Pitztaler Gletscher je možné vyzkoušet
skicross, na ledovci Kaunertaler Gletscher se koná již 30. Opening, ve Stubai se to jen práší a
v Hintertuxu najdete novou 6-ti sedačkovou lanovku. Sezóna může začít.
Zalyžujte si 10 dní jen s jedním skipasem na 5 tyrolských ledovcích
Více než 75 moderních lanovek a vleků, pět akčních snowparků a funparků, více než 100 kilometrů
variantních svahů, lyžařských tras a freeridových linií, skoro 300 kilometrů sjezdovek všech stupňů
obtížnosti, designové vyhlídkové plošiny, moderní architektura, kavárny, bary, restaurace či hotely
na ledovci nejvyšší úrovně a osvěžující sněhové slavnosti či ledovcové párty. Kdo toto vše chce
zažít, pro toho je vhodný skipas „White 5“. Tento skipas stojí paušálně 369,- Euro a opravňuje k
lyžování 10 dnů dle vašeho výběru během 1. října 2015 až 15. května 2016. Zvolené dny nemusí
být v kuse. Výběr ledovce záleží také pouze na vás a můžete kdykoli volbu změnit.
Kdo stráví lyžařský den na jednom z pěti tyrolských ledovců, přenocuje nejlépe hned v jednom
z mnoha hotelů u ledovce tzv. Gletscherhotels. Určitě si vyberete – penzión se snídaní, pohodlný
apartmán nebo hvězdičkové hotely – každý zde najde to pravé. Na internetové stránce
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www.gletscherhotels.at najdete všechna ubytování v oblasti ledovců. Ubytování v jednom z
Gletscherhotels si můžete objednat online rovnou dohromady se skipasem.

Kaunertal (1.273 až 3.108 metrů): nezapomenutelný opening a spousta testů materiálu
22 kilometrů sjezdovek a 36 kilometrů variantních sjezdů najdete na ledovci Kaunertaler Gletscher.
Některé z těchto variant jsou označeny cedulkami s rady a pokyny. Např. cedulky u varianty
Weißseejoch dávají rady lyžařům, lyžujícím v hlubokém sněhu, jak se jistě a správně dostat do cíle.
Tento tzv. „Check your line“-koncept je doplněn školeními „Risk’n fun“. Kdo se na variantní
sjezdovky dívá raději pouze z dálky, ten si užije výhledů na vyhlídkové plošině tří zemí DreiLänder-Blick u horské stanice lanovky Karlesjochbahn. Přímo na plošině se setkává Rakousko
s Itálií a při tom se díváte do Švýcarska.
Události na ledovci Kaunertaler Gletscher:
 30. Kaunertal Opening KTO, 9. až 11. října 2015
 CHB on Snow Test, 14. až 16. listopadu 2015
 Freeride Testival, 12. až 13. března 2016
 Spring Classics, 9. dubna až 30. května 2016

Pitztal (1.680 až 3.440 metrů): skicross a fotovoltaická elektrárna
Poprvé se na ledovci Pitztaler Gletscher nabízejí kurzy skicrossu na vyzkoušení. Při tomto
olympijském sportu startují čtyři lyžaři zaráz na sjezdovce se strmými zatáčkami a extrémními
nerovnostmi sjezdovky a dostávají se tak během jízdy na svoje limity. Na ledovci najdete náročnou
trasu, na které se koná od 21. do 29. listopadu 2015 závod Pitztal Cross Week – mezinárodní soutěž
se známými lyžaři skicrossu, ale i mladými sportovci. A komu se to zalíbí, může skicross vyzkoušet
i sám. Každou sobotu od 17. října do 5. prosince se nabízejí kurzy na vyzkoušení za 5 € na osobu.
Přihlásit se můžete v lyžařské škole na ledovci.

www.presse.tirol.at

WAS 2015 UND 2016 AUF DEN 5 TIROLER GLETSCHERN
ALLES LOS IST

Kromě nejvýše položené kavárny a cukrárny Rakouska najdete na ledovci Pitztaler Gletscher nyní
také nejvýše položenou fotovoltaickou elektrárnu. Zvláštní poloha v nadmořské výšce 3.000 metrů
umožňuje získat o 40 procent více energie než v údolí. Důvod: silnější sluneční záření, mimo jiné
také díky odrazu od sněhové pokrývky, nízkým průměrným ročním teplotám, čistému ovzduší a
spoustě hodin slunečního záření. Majitelé počítají s ročním výnosem skoro 1,5 milionů
kilowatthodin, což představuje energii pro 400 domácností.
Události na ledovci Pitztaler Gletscher:
 nejvýše položené ledovcové slavnosti Tyrolska 17. + 18. října 2015
 mezinárodní lyžařská a snowboardcrossová akce na ledovci 20. - 29. listopadu 2015
 Evropský pohár pro postižené sportovce 11. - 15. prosince 2015
 Pitztálské freeridové kempy 28. ledna - 3. dubna 2016
 Pitztal Wild Face 25. - 28. února 2016
 Pitztálské slavnosti sněhu 28. března 2016
 slavnosti vína „Firn, Wein und Genuss“ 15. a 16. dubna 2016

Sölden (1.350 až 3.340 metrů): James Bond location, Adrenalincup a EMF
Zalyžujte si ve stopách Jamese Bonda: minulou zimu natáčel filmový tým spolu s režisérem Samem
Mendesem několik akčních scén z filmu „Spectre“ na ledovci v Sölden. Kdo se chce alespoň trochu
cítit jako Daniel Craig v roli Jamese Bonda, může se zapojit do závodu Adrenalincup. Závod není
určitý den, zúčastnit se může každý. Při „Adrenalin Cupu” se sbírají body v deseti disciplínách: v
obřím slalomu, slalomu, rychlém sjezdu, freeridu, jízdě po boulích, carvingu, skoku na lyžích,
safari, zimní turistice nebo při mix race. Čím více disciplín zvládnete, tím lépe. Můžete vždy
vylepšit své body. Na konci sezóny vítězí jednotlivec s nejlepším hodnocením.
Události na ledovci Gletscher v Sölden:
 ledovcový opening, 10. a 11. října 2015
 opening světového poháru FIS Ski Weltcup Opening, 23. až 25. října 2015
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 Electric Mountain Festival, začíná akcí Pre-Silvester 30.12. 2015 a pokračuje různými
akcemi od ledna do března 2016. Festival Week se koná 8. a 9. dubna 2016
 víno na hoře – 15 let, 15 zemí, 21. až 24. dubna 2016
 zimní finále, 23. a 24. dubna 2016
Stubai (1.000 až 3.210 metrů): ledová jeskyně a WhatsApp-Gletscher-News
V království sněhu najdete nyní nejen spoustu služeb a kulinářských požitků, ale i nespočet nabídek
pro rodiny: např. v BIG Family Ski-Camp se setkáte s prvotřídním hlídáním dětí. A zatímco se malí
lyžaři baví na sjezdovce, vy si můžete vyzkoušet nejstrmější sjezdovku na ledovci – Daunhill s 60
procenty sklonu či nejdelší sjezdovku s výškovým převýšením 1.500 výškovým metrů. Nejvýše
položená vyznamenaná restaurace Alp, manufaktura těstovin na ledovci, plošina na vrcholku Top of
Tyrol, 200 metrů dlouhá ledová jeskyně a Powder Department pro freeridisty jsou již osvědčenými
zážitky. V ledové jeskyni Eisgrotte v nadmořské výšce skoro 3.000 metrů, blízko horské stanice
lanovky Eisgrat, se můžete nechat ohromit světelnou instalací uvnitř ledovce.
Události na ledovci Stubaier Gletscher:
 Oktoberfest na ledovci Stubaier Gletscher „Weiße Wiesn“, 10. a 11. října 2015
 Stubai Premiere, 16. až 18. října 2015
 SAAC Camp, 14./15. listopadu 2015 a 16./17. dubna 2016
 Prime Park Demo Day, 21.11.2015
 Dine & Wine, 15. a 16. ledna 2016
 SportScheck Biwak Camp, 5. až 7. února 2016
 Spring Session v Stubai Zoo, 19. března až 8. května 2016
Hintertuxer Gletscher (1.500 až 3.250 metrů): nová šestisedačka
V jediném celoročním lyžařském středisku Rakouska byl v létě postaven nový 6-ti sedačkový vlek
Lärmstange 2 s horskou stanicí v nadmořské výšce 3.135 m n.m. Nový vlek zpřístupňuje celoročně
sjízdné sjezdovky u Kaserer a Olperer. Velmi oblíbeny je u lyžařů na ledovci Hintertuxer Gletscher
přírodní palác Natur Eis Palast, kde je možné brouzdat nitrem ledovce v obrovské ledovcové
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trhlině, která je jediným přírodním ledovým palácem na světě. Díky světelné instalaci se krápníky
třpytí ve všech barvách.
Události na ledovci Hintertuxer Gletscher:
 Hintertuxer Oktoberfest, 25. a 26. září 2015
 Hotzone.tv Park Opening, 2. až 4. října 2015
 Pow(d)er Weekend, 9. až 11. října 2015
 Goodboards Snowboardtest, 21. a 22. listopadu 2015
 FIS Ski Weltcup Opening Telemark, 26. až 29. listopadu 2015
 Välley Rälley Finale, 2. a 3. dubna 2016
 Flower Pow(d)er Wochen, 9. dubna až 1. května 2016
Další informace: www.gletscher.tirol.at
9.444 úderů, genböck PR

Tyrolsko patří s více než desíti miliony návštěvníků z více než 50 zemí světa a 45ti miliony noclehů
v turistickém roce 2013/14, jakožto 34 turistickými svazky, k vedoucím prázdninovým destinacím Alp. Cestovní ruch v
Tyrolsku je ovlivněn skoro 200-letou minulostí a nespočetnými průkopnickými činy. Hosté si v létě i v zimě cení
jedinečné přírody, vysoké kvality obsluhy a infrastruktury, ale i mezinárodně známé a uznávané pohostinnosti.
Organizace Tirol Werbung GmbH se sídlem v Innsbrucku je turistická marketingová organizace země Tyrolska. Jejím
hlavním úkolem je ustanovit Tyrolsko jako nejžádanější místo Alpského světa.

MAG. MANUELA MÖRTENBÄCK
Tourismusmarketing DACH / Reise PR
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