32,50

21,50

39,00

TYP SKIPASU

1)

2 DOSP. +
1 DÍTĚ

2 DOSP. +
2 DĚTI

1 DOSP. +
1 DÍTĚ

1 DOSP. +
2 DĚTI

od 08.15 hod.

115,00

138,00

69,00

91,50

od 10.30 hod.

109,50

131,00

65,50

87,50

od 11.30 hod.

101,00

120,50

60,50

80,50

od 12.30 hod.

92,50

111,00

55,50

74,00

od 13.30 hod.

81,00

97,00

48,50

64,50

od 14.30 hod.

58,00

69,50

34,50

46,00

3hodinový skipas 3)

98,50

118,00

59,00

78,50

Dopoledne (-12.30) 3)

102,00

122,50

61,50

81,50

VÍCEDENNÍ SKIPASY
TYP
SKIPASU1)

DOSPĚLÍ

MLADISTVÍ

HS

ZS

*

NS

88

85

2

94

91

2,5 2)

DĚTI

SENIOŘI

HS

ZS

NS

82

67

65

62

87

71

69

66

47

132 128 123 100 97

92

67

3

140 135 130 106 102 98

70

68

66 126 123 118

3,5 2)

176 171 164 132 128 123 88

85

82 159 154 148

4

182 177 169 137 133 127 91

88

84 165 159 152

5

216 210 201 163 157 151 108 105 101 195 189 181

5 ze 7

225 217 209 169 164 157 113 109 104 203 196 188

6

236 228 219 178 172 165 118 114 110 212 206 197

7

261 253 236 196 190 178 131 127 118 236 228 212

8

284 275 256 213 206 192 142 137 128 256 247 230

1,5 2)

Prodloužení
o den

30,50

*

*

*

HS

ZS

*

NS

44

43

*

22,00

HS

ZS* NS*

41

79

77

75

46

44

85

82

79

65

62 120 116 111

*

*

15,50

28,50

Platí pouze jednorázově v přímé návaznosti na 6denní skipas.

9-14denní skipasy a sezónní skipasy podle vývěsky u pokladen!

Ihned prostřednictvím turniketu
PRODEJ VSTUPENEK ONLINE
www.gerlitzen.com

LANOVKY KANZELBAHN, GIPFELBAHN, KLÖSTERLEBAHN I,
KLÖSTERLEBAHN II, WÖRTHERSEE 6ER – RODINNÁ JÍZDA
DOSPĚLÍ

DĚTI

2 dílčí úseky (jízda nahoru a dolů)

19,50

9,50

1 dílčí úseky (jízda nahoru nebo dolů)

16,00

8,00

KOMBINOVANÉ JÍZDY
24,00

4 dílčí úseky (až na vrchol a zpět)

12,00

ZAČÁTEČNÍCI & REKREAČNÍ LYŽAŘI
PĚŠÍ HORŠTÍ TURISTÉ & TURISTIČTÍ LYŽAŘI
DOSPĚLÍ MLADISTVÍ/
STUDENTI

SKIPAS1)
Skipas s 240ti body
Skipas se 60ti body
Vstupenka na jízdu po
sjezdovce

TIP
SKIPAS1)

87,00

–

Jen pro děti

8,00
15,00

–

DĚTI

SENIOŘI

43,50

–

10,00

–

–

–

vč. 1 jízdy nahoru 4sedačkovou lanovkou

KOMBINOVANÁ VSTUPENKA
– LYŽE & VŘÍDLA
DOSPĚLÍ

MLADISTVÍ

DĚTI

23,00 90,00 13,00
32,00 125,00 17,00
18,00 69,00 10,00
26,00 107,00 15,00

VYBAVENÍ
Hole
Helma
Lyžařské boty (děti)
Lyžařské boty (dospělí)
Sáňky
Sněžnice
Turistické lyže vč. stoupacích pásů

6,00 19,00 2,00
6,00 19,00 2,00
9,00 33,00 4,00
13,00 49,00 7,00
9,00 33,00 4,00
14,00 55,00 8,00
40,00 195,00 25,00

DĚTSKÉ LYŽAŘSKÉ KURZY
Minimální počet účastníků: 5 osob
Začátek: Ne 12.00 Uhr, Po-Pá 10.00 hod.

3denní lyžařský kurz pro děti
4denní lyžařský kurz pro děti
5denní lyžařský kurz pro děti
6denní lyžařský kurz pro děti

SENIOŘI

HS* MS* VS* HS* MS* VS* HS* MS* VS* HS* MS* VS*
4 dny

212 207 199 161 157 151 106 103 99 189 183 176

5 dní

246 240 231 187 181 175 123 120 116 219 213 205

6 dní

266 258 249 202 196 189 133 129 125 236 230 221

S kombinovanou vstupenkou Lyže & vřídla je použití ZÁBAVA &
LÁZNĚ od 16:00 hod. zdarma. Děti pouze ZÁBAVA.

KOMBINOVANÁ VSTUPENKA –
ROZŠÍŘENÁ VERZE LYŽE & VŘÍDLA

Doplatek za jednodenní vstupenku (ZÁBAVA)
Dospělí a senioři 10,00 € / den
Děti a mladiství 6,00 € / den
Tento doplatek je potřeba zaplatit u pokladny
ve vřídlech v Korutanech!

155,00
170,00
180,00
190,00

3denní lyžařský kurz pro dospělé
4denní lyžařský kurz pro dospělé
5denní lyžařský kurz pro dospělé
6denní lyžařský kurz pro dospělé

V lyžařské a snowboardové škole Gerlitzen
čekají na vás a na vaše děti výborně
vyškolení instruktoři. A najdete u nás také
příjemná ubytovací zařízení a hostince s
rodinnou atmosférou – abyste si mohli
společné chvíle opravdu užít!

• 15.12.2019: ZDARMA testování lyží lyžařské
školy & Gigasportu v Arriachu – Klösterle

65,00
–15,00
20,00

SOUKROMÁ VÝUKA
1 osoba 2-4 os.
Soukromá hodina „Early Morning“ 8.45 až 9.45 hod.
1 hodina
70,00 90,00
Soukromá hodina v době od 10.00 do 13.45 hod.
1 dvouhodina
140,00 175,00
1 trojhodina
200,00 255,00
Soukromá hodina od 13.45 hod.
1 hodina
70,00 90,00
1 dvouhodina
120,00 155,00
1 den s učitelem lyžování pro rodiny 4 hodiny
4 hodiny výuka + přestávka
250,00 299,00
každá další osoba
–
15,00
Komfortní balíček jako ručení pro případ zničení nebo poškození pronajatých předmětů je možný za 10% příplatek. V případě škody není uplatněna spoluúčast. Při
ztrátě nebo krádeži je třeba předložit policejní potvrzení o ztrátě nebo krádeži a uhradit zůstatkovou hodnotu zapůjčeného vybavení. 1. Do všech kurzů a soukromých
hodin je nutné včasné přihlášení. Pro skupinové kurzy ve všech kancelářích lyžařské
školy minimálně ½ hodiny před začátkem kurzu. Skupinové kurzy se pořádají pro
minimálně 5 osob. Pokud se skupina zmenší, vyhrazuje si lyžařská škola právo na
sloučení skupin nebo na zkrácení doby výuky Pro zajištění soukromých hodin je
nutno uhradit zálohu. Výše zálohy se řídí podle počtu objednaných hodin. 2. Stornovací podmínky pro soukromou výuku: Soukromé hodiny se konají za každého
počasí. Pokud se účastník nedostaví příp. stornuje téhož dne (ráno), je účtováno 100
% ceny kurzu. 3. Stornovací podmínky pro skupinové kurzy: Nárok na vrácení ceny
kurzu z důvodu zranění nebo onemocnění (během kurzu) vznikne pouze na základě
lékařského potvrzení. Vrácena bude pouze cena za nevyužité dny (rozdílová částka).
Průkazky do kurzu jsou nepřenosné. 4. Za úrazy během výuky neneseme odpovědnost. Za zrušení kurzu z důvodů souvisejících s počasím (vyšší moc) neposkytujeme
náhradu. Další informace a obchodní podmínky jsou k dispozici v kanceláři lyžařské
školy. Všechny ceny jsou uvedeny v eurech a zahrnují zákonné daně. Platba: v hotovosti, EC-Maestro, Visa, MasterCard. 5. Ceny kurzu nezahrnují skipasy! 6. V rámci
výuky lyžování potřebují také děti do 6 let (ročník 2013) vlastní skipas (Bambiniskipass). 7. Při lyžařském kurzu a při soukromých hodinách je povinné do věku 15 let
nosit přilbu 8. Soudní příslušnost lyžařské školy je Villach.

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ
EXPRESNÍ SERVIS

LYŽAŘSKÁ & SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA GERLITZEN

• 24.12.2019: Vánoční den lyžování (děti zdarma)

A za chvilku…

MÍSTA KONÁNÍ A PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ:

jste na Gerlitzenu!

Střední stanice Kanzelhöhe:
+43(0)4248/3222
Údolní stanice Klösterle: +43(0)4247/30033
Feuerberg: +43(0)4248/3156

Dálnice A2, A10 a A11 jsou v bezprostřední
blízkosti Gerlitzenu. Naši hosté mají k
dispozici parkoviště s kapacitou 3 300 míst,
z čehož 1 800 je přímo u sjezdovek.

NOVINKA: Údolní stanice lanovky
Kanzelbahn v Gerlitzenu
+43(0)4248/20250

Pohodlně a rychle se k nám dostanete i
veřejnou hromadnou dopravou. Železniční
stanice Annenheim se nachází přímo u
dolní stanice lanovky Kanzelbahn a kolem
jezera Ossiacher See jezdí zdarma skibus, z
Villachu a od Faaker See. Můžete i přiletět.
Z letiště v Klagenfurtu se dostanete ke
Gerlitzenu za zhruba 25 minut – řada
ubytovacích zařízení nabízí komfortní
dopravu z letiště.

Přihlášky do kurzů jsou možné na všech
místech konání: denně od 9 do 16 hodin
Začátek kurzu
Začátečníci: Neděle nebo pátek
Pokročilí: Od neděle do pátku
Počet účastníků: minimálně 5 osob

• 13.4.2020: Vrchol sezóny v Gerlitzenu
• Každý den během zimní sezóny: Show medvěda Bino v lyžařském středisku v zemi dětí a
sněžných medvědů u prostřední stanice/Kanzelhöhe, od 13.30 hod.
• Každý pátek během zimní sezóny: Závody na
lyžích a snowboardech na svahu Moserhang
u prostřední stanice / Kanzelhöhe s měřením
času, vyhlášením vítězů a předáním diplomů;
lyžařská škola Gerlitzen, +43 (0) 4248/ 32 22

Místo konání: Kanzelhöhe střední stanice
• Větší radost z otáčení lyží, a tím větší požitek
z jízdy!
• Lepší přilnavost na sjezdovkách s tvrdým
sněhem, a tím větší bezpečnost!
VOSKOVÁNÍ ZA HORKA
vč. čištění a leštění skluznice

8,00

SERVIS LYŽÍ vč. bočních hran, broušení na
brusném kameni, voskování a leštění

28,00

VIP SERVIS LYŽÍ viz výše, plus opravy
skluznice (údržba)

40,00

SNOWBOARD
voskování za horka vč. žehlení skluznice

10,00

SERVIS SNOWBOARDŮ vč. bočních hran,
broušení na brusném kameni, voskování,
žehlení a leštění

33,00

VIP SERVIS SNOWBOARDŮ viz výše, plus
opravy skluznice (údržba)

48,00

... a v létě

• Panoramatická
lanovka Kanzelbahn
• Nordic walking
& pěší turistika
• Kulinářské zážitky
• Akční zábava: adventure
park, summer tubing,
bungee trampolína,
horské motokáry

Instagram: #gerlitzenalpe

www.gerlitzen.com

Hotel Holiday Inn**** sup.
Tel. +43 (0) 4242/22522
www.hi-villach.at

• Nejmodernější špičkové vybavení!
• Nejprve otestujte, pak nakupujte –
ochrana před špatnými nákupy!
• Přílba, brýle, ochrana proti chladu apod.!

Sportshop
Kanzelbahn
údolní stanice
(otevřeno
celoročně)

1c. Sleva pro studenty: jen u jednodenních skipasů pro studenty do věku 27 let
(do ročníku 1992 včetně) při předložení platného studentského průkazu (s fotograﬁí).
1d. Sleva pro seniory: od ročníku 1954 a starší. Platný doklad s fotograﬁí.
1e. Osoby s postižením: Osoby se stupněm postižení nad 60 % získají s platným
průkazem dětský tarif podle platného tarifního věstníku pro jednodenní a vícedenní
skipasy (vyjma jednotlivých jízd a bodové karty).
2. Volitelné karty platí jen v zimní sezóně 2019/20.
3. Prodloužený den: Platí pouze jednorázově v přímé návaznosti na 6denní skipas.
4. Datové nosiče/skipasy: Skipasy jsou vydávány podle typu skipasu jako
bezdotykové jednorázové skipasy nebo jako opakovaně použitelné „Key Cards“. U „Key
Cards“ je k tarifu skipasu navíc účtována kauce ve výši 5 eur. Při vrácení nepoškozené
„Key-Card“ bude kauce 5 eur zase vrácena.
5. Rodinná sleva – v jedné rodině jezdí 3. dítě zdarma. Sleva může být zásadně
nárokována jen po předložení úředního dokladu o příslušnosti k rodině nebo po
předložení dokladu, z kterého bude jasný věk dětí patřících k rodině (ročníky 2005–2013).
6. Nárok na vrácení peněz: Nárok na vrácení peněz za skipas lze uplatnit pouze v
případě sportovních úrazů nebo onemocnění, a to výlučně za zraněnou nebo nemocnou
osobu s tím, že skipas bude neprodleně vrácen na některém z výdejních míst. Vrácení
ceny se provádí v hotovosti s odečtením manipulačního poplatku ve výši 3 eur. Za dny
použití skipasu se považují dny od vystavení skipasu až do jeho vrácení. Při vrácení skipasu
do 10 hodin dopoledne se tento den nepočítá. Při vrácení je nutné předložit lékařské
potvrzení vystavené výhradně lékaři s působností v okrese Villach nebo příslušnou
zemskou nemocnicí. Členům rodiny, kteří musí předčasně odjet se zraněnou osobou,
se náhrada neposkytuje. Zvláštní ustanovení týkající se sezónních karet jsou k dispozici
na vývěsce u pokladen. Špatné počasí, lavinové nebezpečí, neplánovaný nebo předčasný
odjezd, přerušení provozu, zastavení chodu jednotlivých zařízení z důvodů povětrnostní
nebo provozní situace, uzavření sjezdovek, omezená kvalita úpravy sjezdovek způsobená
čerstvým sněhem nebo dopravní obsluhou atd. Vrácení peněz u denních, půldenních a
hodinových lístků není možné.

8. Pořizování fotograﬁí: Zakoupením skipasu kupující potvrzuje, že souhlasí s
pořízením osobní fotograﬁe a jejím uložením na výdejních místech a místech vstupu
(turniket). Tato data budou použita ke kontrolním účelům s cílem zabránit zneužívání
karet.

Městský ruch a kouzlo lyžování...

Navštivte naše obchody
– vyplatí se to!

E 1. 9 1 1 m

Zima 2019/2020

1. Slevy

7. Půldny mohou být využity jen 1. den.

Sportshop
Kanzelhöhe
Mittelstation

Tipy: Rent a Ski –výstroj si můžete vypůjčit
– vždy tak budete mít to nejnovější
špičkové vybavení!!

Pestrý výběr je i v možnostech ubytování.
Můžete zvolit prosluněné pokoje přímo na
hoře nebo ubytování kolem Gerlitzenu u
jezera Ossiacher See, v Arriach-Klösterle, ve
Villachu v blízkosti termálních lázní Kärnten
Therme, u Wörthersee nebo Faaker See.
Od pětihvězdičkového hotelu až po tradiční
horskou chatu, pro každého něco!

1b. Sleva pro mládež: pro mladistvé ročníků 2001–2004. Je nutno předložit platný
doklad s fotograﬁí.

facebook.com/GerlitzenAlpe

Bližší informace: www.gerlitzen.ski
info@gerlitzen.ski

Na slunci a čerstvém horském vzduchu
rychle vyhládnete. Dopřejte si krátkou
pauzu a vychutnejte si domácí regionální
lahůdky a jedinečnou atmosféru horských
chat.

1a. Sleva pro děti: pro děti ročníků 2005–2013. Je nutno předložit platný doklad s
fotograﬁí. Děti mladší 6 let v doprovodu jednoho nebo obou rodičů jezdí zdarma, pokud
ovšem budou přepravovány na klíně a nebudou mít vlastní sedačku nebo kotvu. Všechny
ostatní děti mladší 6 let potřebují tzv. „Bambini kartu“. Informace a výdej na pokladnách.

• Sociální média

SPORTOVNÍ OBCHODY

Top lyžování Korutany & Východní
Tyrolsko: Sezónní a vícedenní skipasy
obdržíte na všech pokladnách.

například: Funtube Wanne, Kids Flat Box,
Kids Up & Down Box a mnohé další.

• 7.12.2019: Zahájení zimní sezóny na Gerlitzenu

Děti a dospělí (2 hodiny)
Minimální počet účastníků: 5 osob
Začátek: Ne 12.00 hod., Po-Pá 10.00 hod.

135,00
145,00
155,00
165,00

Pro zájemce o freestyle z řad mladších
návštěvníků nabízí Gerlitzen Kids-Snowpark
u prostřední stanice Kanzelhöhe spoustu
nejrůznější akční zábavy,

kteří neustále hledají něco speciálního:

VÝUKA SNOWBOARDINGU

3denní kurz snowboardingu
4denní kurz snowboardingu
5denní kurz snowboardingu
6denní kurz snowboardingu

Zrychlí se Vám puls při pohledu na jiskřící
prašan v ranním slunci nebo na natávající
ﬁrn během odpoledne? Pak si zamilujete
naše přírodní lyžařské tratě. Nejsou uměle
zasněžovány, ani upravovány a vyvolávají
pocity nostalgie: Pocit z lyžování jako kdysi!
Tipy: Lyžařské trasy 13 Finsterbach a 22
„Rock'n'Roll“ pod lanovkou Neugarten 8erCarving-Jet

Pro všechny, ...

135,00
145,00
155,00
165,00

(Doplatek neplatí od 25.12.2019 do 06.01.2020)

1) Datové nosiče/skipasy jsou vydávány podle typu skipasu jako bezdotykové jednorázové vstupenky nebo jako
opakovaně použitelné „Key Cards“. U „Key Cards“ je k tarifu skipasu navíc účtována kauce ve výši 5 eur. Při
vrácení nepoškozené „Key-Card“ je 5 eur vráceno.
2) Půldenní skipasy platí pouze 1. den.
3) Jízda do dolní stanice lanovky Kanzelbahn není časově omezena, nejpozději však do 17. hod. (začátek sezóny
až do 24.12.2019, 16:40 hod.)
4) Rodinné vstupenky platí pro rodiče + dítě/děti (2005-2013). 3. dítě v rodině zdarma!
Je nutno doložit rodinný stav! Dítě: 2005-2013, mladiství: ročník 2001–2004,
Senioři: Od ročníku 1954 a starší.
5) Studentská sleva jen u denních vstupenek pro studenty až do věku dovršených 27. let (do ročníku 1993
včetně) při předložení platného studentského průkazu (s fotograﬁí).
6) Informace o „Photocompare“ podle s § 24 DSG 2000 (Zákon o ochraně dat)
Upozorňujeme, že pro účely kontroly vstupu bude při prvním průchodu turniketem vybaveného kamerou
pořízena referenční fotograﬁe majitele/majitelky skipasu. Tato referenční fotograﬁe bude porovnávána
pracovníky lanovky s těmi fotograﬁemi, které se pořídí při každém dalším průchodu turniketem vybaveným
kamerou.
*HS - hlavní sezóna: 22.12.2019 - 06.01.2020 a 19.01.2020 - 14.03.2020
MS-Mezisezóna: 07.01.2020 - 18.01.2020 a 15.03.2020 - 28.03.2020
VS-Vedlejší sezóna Začátek sezóny do: 21.12.2019, 29.03.2020 - 13.04.2020
(podle počasí - je možné prodloužení lyžařského provozu)
Platí všeobecná tarifní ustanovení a všeobecné obchodní a přepravní podmínky společnosti Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik.
Všechny ceny jsou uvedeny v eurech. Tiskové chyby a změny cen vyhrazeny! Stav duben 2019

Pokud navíc ráno rádi brzo vstáváte,
pak můžete o prázdninách už v 8.00 hodin
nastupovat do lanovky Kanzelbahn, abyste
pak jako jedni z prvních mohli brázdit
nedotčené sněhové koberce.

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ (2 hodiny)
Minimální počet účastníků: 5 osob
Začátek: Ne 12.00 hod., Po-Pá 10.00 hod.

DOPLATEK A SLEVA
(Lyžařská & snowboardová výuka)
1 zkušební den
Sleva pro rodiny od 3. os. v kurzu, na osobu
(jen u 5- nebo 6denního kurzu)
Doplatek na 3denní kurz za den (až do 6. dne)

JEDNOTLIVÉ JÍZDY
SKIPAS1)

Prkno & boty „DĚTI“ do 135 cm
Prkno & boty „Classic“ od 140 cm
Prkno „DĚTI“ do 135 cm
Prkno „CLASSIC“ od 140 cm

VÝUKA LYŽOVÁNÍ

*

*

CZ

SNOWBOARD

RODINNÉ SKIPASY 4)

Gerlitzen nabízí vše, co vy i vaši blízcí
očekáváte od perfektního rodinného výletu
či dovolené. Zdejší oblast se skvělými
sjezdovkami je považována za špičkové
rodinné lyžařské středisko a je dokonce
certiﬁkována jako „Lyžařské středisko pro
začátečníky, (znovu začínající) lyžaře a
rodiny s dětmi". Naše moderní lanovky a
vleky jsou mimořádně pohodlné pro velké i
malé návštěvníky.

www.gerlitzen.com

43,00

www.gerlitzen.org

Dopoledne (-12.30) 3)

Přejete si perfektní lyžařské zážitky na
vynikajících sjezdovkách, krátké čekací
doby u lanovek a vleků a hodně rozmanitosti? Pak jste u nás správně: Gerlitzen
Vám nabízí v nadmořské výšce 1.911m
44 kilometrů skvěle upravených tratí, 18
nejmodernějších a pohodlných vleků a
25 širokých, rozmanitých sjezdovek. Naše
důmyslná zasněžovací technika vám navíc
garantuje vynikající požitek z lyžování s
panoramatickým výhledem od listopadu
až do dubna.

T E ST C E N T E R

37,50

to nejlepší z nejlepšího – stylové chaty
a ubytování s příjemnou a útulnou
atmosférou!

ALP

20,50

Freestyle a freeride pro nerušený
požitek z lyžování!

Hotel City ****
Tel. +43 (0) 4242/27896
www.hotelcity.at
Hotel Mosser ****
Tel. +43 (0) 4242/24115
www.hotelmosser.info
– jedinečná kombinace!
Možná máte rádi změnu a chtěli byste ze sjezdovky do
kina, podívat se do nákupního centra nebo se jen tak
toulat historickým městem a ochutnávat svařené víno?
Nebo máte chuť si zahrát bowling a pak jít tančit do
V-Clubu? Žádný problém. Město Villach s nejrůznějšími
hotely a termálními lázněmi Kärnten Therme je jen pár
kilometrů a skibus vás doveze zdarma přímo od vašeho
hotelu až k nám.
Všechny informace najdete na: www.region-villach.at.

Hotel Palais 26
Tel. +43 (0) 4242/26101-0
www.hotel-villach.com
Hotel Kramer ***
Tel. +43 (0) 4242/24953
www.hotel-kramer.com
Hotel Kasino ***
Tel. +43 (0) 4242/24449
www.hotel-kasino.at
Hotel Goldenes Lamm *** sup.
Tel. +43 (0) 4242/24105
www.goldeneslamm.at

d
n
a
g
n
Skii al spas
therm

-20% discount on the
evening menu (thermal spas
and sauna from 17:00)
with your valid lift pass
www.kaerntentherme.com

9. Všeobecná ustanovení: Předprodej jednodenních a vícedenních skipasů probíhá
od 15 hodin předchozího dne. K využívání našich sjezdovek a zařízení opravňují jen
platné skipasy a lístky na vlek a také lístek pro vstup na sjezdovku. Koupí skipasu, lístku
na vlek nebo lístku pro vstup na sjezdovku návštěvník souhlasí s našimi všeobecnými
obchodními podmínkami a ostatními ustanoveními. Vícedenní skipasy platí jen pro po
sobě jdoucí dny. Zakoupené skipasy nelze vrátit. Za ztracené a zapomenuté skipasy se
neposkytuje žádná náhrada. Skipasy jsou nepřenosné a v kontrolních zónách musí být
pracovníkům kontroly předloženy bez vyzvání. Skipasy jsou kontrolovány čtečkou nebo
vizuálně (podle zařízení). Zneužití je trestné a má za následek okamžité odebrání skipasu,
vyloučení z přepravy, vymáhání pokuty ve výši 48,50 eur, náhradu škody v hodnotě
jednodenního skipasu a oznámení úřadům. V celé lyžařské oblasti platí pravidla FIS a je
nutno je dodržovat. Je třeba respektovat nařízení a pokyny personálu lanovky a sjezdovek,
ambulance na sjezdovce a bezpečnostní služby, neuposlechnutí těchto pokynů a hrubé
porušení pravidel FIS mají za následek odebrání skipasu a vyloučení z přepravy. Chůze
po sjezdovkách je zakázána na všech sjezdovkách v lyžařské oblasti, s výjimkou k tomu
určeného a označeného pruhu na levém okraji sjezdovky Klösterle (pro pěší turisty a jen
s platným lístkem pro vstup na sjezdovku). Platné skipasy opravňují k využívání lanovek
a vleků a k jízdě po označených sjezdovkách během otevírací doby. Přepravní podmínky
a otevírací doba lanovek a vleků nebo odjezdy jsou vyvěšeny ve stanicích a u jednotlivých
zařízení se mohou lišit. Po ukončení provozu jsou jízda i chůze po sjezdovkách zakázány
a životu nebezpečné, protože se provádí příprava a zasněžování sjezdovek. Před sezónou
a po sezóně nebo při nedostatku sněhu je třeba počítat s omezenou nabídkou zařízení
a sjezdovek. Značené sjezdovky: Tyče, kulaté tabule a koule označují bezpečné sjezdovky.
Neoznačené, neupravené sjezdy a lyžařské trasy nejsou považovány za sjezdovky. Jejich
používání je na vlastní nebezpečí. Jízda zalesněným terénem je podle lesního zákona
trestná. Nerespektování má za následek odebrání skipasu. Všechny lyžařské lístky
opravňují k jednomu výjezd lanovkou Kanzelbahn za den. Plánovaný opakovaný výjezd
lanovkou Kanzelbahn musí být nahlášen personálu obsluhujícímu vleky nebo personálu
na pokladně v horní stanici lanovky Kanzelbahn nejpozději při jízdě lanovkou dolů.
Prohlášení o ochraně dat: Informace ke zpracování dat v GERLITZEN- KanzelbahnTouristik GesmbH & Co. KG můžete nalézt na www.gerlitzen.com nebo do nich kdykoli
nahlédnout na místě.
Fotograﬁe: Region Villach Tourismus GmbH; byly dány k dispozici restauracemi,
chatami, hotely a sportovními obchody; Adobe Stock
Stav duben 2019, omyly, změny a tiskové chyby vyhrazeny.

GesmbH & Co. KG, Kanzelplatz 2, A-9520 Annenheim
Tel. +43 (0) 42 48/27 22, Fax: +43 (0) 42 48/27 22-15
Wettertelefon: +43 (0) 42 48/27 22
E-Mail: oﬃce@gerlitzen.com, www.gerlitzen.com

31,50

Zábava a nezapomenutelné chvíle pro
všechny!

Změny z důvodu počasí vyhrazeny!
*začátek sezóny do 24.12.2019, do 16:40 h

41,50

které potěší každého milovníka lyžování!

SLOWENIEN

3hodinový skipas 3)

Každý začátek je těžký – ale na Gerlitzenu
to neplatí. V jednom ze tří velkých cvičných
areálů na hoře s lyžařským střediskem
Kinder- und Schneebärenland jde učení
snadno a navíc je i zábavné. To mají na
starosti pedagogicky vzdělaní a certiﬁkovaní
lyžařští instruktoři pro děti z lyžařské a
snowboardové školy Gerlitzen. Náš maskot,
gerlitzenský „medvěd Bino“, zpívá, tancuje
a pomáhá dětem, zatímco rodiče lyžují. V
lyžařském kurzu si nemusíte rezervovat
místo předem. Úplně stačí, když se
hned po příjezdu do hotelu přihlásíte v
některé z našich kanceláří lyžařské školy.
Doporučujeme obstarat si lyžařské vybavení
den před zahájením kurzu. Ušetříte si
tak shon a první den kurzu může začít v
pohodě.

I TA L I E N

22,00

GERLITZEN-Kanzelbahn-Touristik

12,00

Kanzelhöhe/prostřední stanice
Feuerberg/Bergeralm
Klösterle
Paternion

18,50

Faaker See

24,50

Klagenfurt/
Graz/Wien

30,50

od 14.30 hod.

Pro chvíle požitků...

A11 Karawankenautobahn

35,00

17,00

Born to be free ...

Südautobahn A2

19,50

25,50

Rodinné zážitky...

A2

29,50

34,00

Sjezdovky snů,...

Všeobecné informace

Südautobahn

39,00

od 13.30 hod.

40,00 195,00 25,00
35,00 134,00 18,00
26,00 107,00 15,00
18,00 69,00 10,00
13,00 49,00 7,00
10,00 42,00 5,00

Villach

od 12.30 hod.

CARVINGOVÉ LYŽE (jen lyže)
CARVINGOVÉ LYŽE „PREMIUM GOLD“
Carvingové lyže „VIP“
Carvingové lyže „ZÁKLADNÍ“
Carvingové lyže „Mladiství“ do 150 cm
Carvingové lyže „DĚTI“ do 120 cm
Carvingové lyže „MINI“ do 90 cm

Tauernautobahn
Abfahrt Villach/
Ossiacher See

38,50

Pokladna údolní stanice lanovky
Kanzelbahn od 08:05 do 16:45 h
Vyzvednutí skupinových jízdenek
do 16:00 hodin!
Pokladna Klösterlebahn I
otevřena od 08:30!

41,50

21,00

Zima 2019/2020

23,00

32,00

Ossiacher See

34,50

42,50

Bodensdorf

46,00

od 11.30 hod.

Annenheim/Kanzelbahn

od 10.30 hod.

ZEMĚ SNĚŽNÉHO
MEDVĚDA

Kanzelhöhe

43,50

Treffen

24,00

St. Veit

36,50

Feldkirchen

48,50

Klösterle

od 08.15 hod.

Carvingová sada „Mladiství“ do 150 cm
Carvingová sada „Děti“ do 120 cm
Carvingová sada „MINI“ do 90 cm

Gerlitzen

SENIOŘI

20,00
17,00
13,00
10,00
8,00

Arriach

DĚTI

40,00
32,00
23,00
17,00
14,00

od 8 dní/
den

Tauernautobahn A10

MLADISTVÍ/
STUDENTI5)

Carvingová sada „VIP“
Carvingová sada „ZÁKLADNÍ“

6 až 7
dní
165,00
125,00
90,00
65,00
55,00

lanovka Kanzelbahn: 08:15–17:00 h*
lanovky Klösterlebahnen: 08:30–15:50 h
Provozní doba všech ostatních lanovek
a vleků viz „Lanovky a vleky“.

DOSPĚLÍ

SKIPAS1)

1 den

Millstätter See

JEDNODENNÍ SKIPASY

CARVINGOVÁ SADA
(lyže, boty, hole)

Spittal/Drau

Tarify zima 2019/2020

Salzburg/München

CZ

Zimní sezóna 2019/2020:
Sobota, 7. prosince 2019
do pondělí, 13. dubna 2020

KRO

Jen 35 km od letiště Klagenfurt.

SLO

E 1. 9 1 1 m

POL

ALP

NL

GERLITZEN – nejlepší sjezdovky
v SRDCI KORUTAN!

ITA

CZ

HUN

Lyžařská & snowboardová škola
Gerlitzen Villach

GB

Jen 2 km od dálniční křižovatky Villach,
exit Ossiacher See.

GER

VYPŮJČTE SI LYŽE / PŮJČOVNA
VÝUKA LYŽOVÁNÍ

PROVOZNÍ DOBA

This folder is available in

6b

6a

A

6c

13

KLÖSTERLEBAHNEN (1000 m)

GERLITZEN GIPFEL (1911 m)

Lanovky a vleky

16a

L P E 1. 9 1 1 m

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 KM)

O

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 km)

L

H

N

6a-c

G

I

K

L46

KLÖSTERLEBAHNEN (1000 m)

100

KANZELHÖHE (1500 m)
E

M

5

300

II

III
VIII

IV

ZU DEN
KLÖSTERLEBAHNEN P6
(7km)

HOTEL SONNENHÜGEL

A

INNERE EINÖDE

14

APART HOTEL
LEGENDÄR

HOTEL
SEEROSE

HOTEL URBANI
OSSIACHER SEE

HOLIDAY SPORT
GROUP

SKI

HOTEL KUCHLER-WIRT
B98
Salzburg, München, Deutschland
OswaldibergTunnel

OCHSENGARTEN-LIFT
PATERNION

ZU DEN
KLÖSTERLEBAHNEN
P6 (14 km)

Gratis
Shuttlebusse
direkt zur
Kanzelbahn

4

S2

AUTOBAHN-ABFAHRT
OSSIACHER SEE

A10

OSSIACH

4

5

STADTHALLE
VILLACH
NORDISCHES
ZENTRUM
VILLACHER
ALPEN ARENA

KLETTERHALLE
VILLACH

SKI

10b

Slowenien
Kroatien

CINEPLEXX
KINO

GINAS BABY UND
KINDERHOTEL****

L
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G

EGG AM
FAAKER SEE

DROBOLLACH

08

13b 13

1

27
27

09

2ab

E

5

FAAK AM SEE

M
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IV

II

Restaurace, chaty, après-ski, hotely a ubytování (další ubytování na www.gerlitzen.com)
SB

☎ +43 (0) 664/4515909

www.gerlitzen.at

2 HOTEL & HOSTINEC PACHEINER

SB

• Útulná chata se slunečnou terasou a panoramatickým
výhledem

• Vše pro mlsné jazýčky, od trhanců (Kaiserschmarren)
až po dort Gerlitzentorte

☎ +43 (0) 4248/2889

☎

www.pacheiner.at

SB

7 CHATA STEINWENDERHÜTTE

• Zapomeňte při lyžování na starosti a v Huaba Hitt´n
si pak dejte něco dobrého z domácí kuchyně!

• Domácí speciality z vlastní farmy

☎ +43 (0) 664/3439906

☎ +43 (0) 664/4405853
5 CHATA NEUGARTEN-ALMSEEHÜTTE

SB

8 CHATA TURNERHÜTTE

• Sluncem zalité místo na hoře
• Lehátka zdarma a zvláštní atmosféra chaty
• Novinka: Sněhový bar „ZAN 8-TA“ s nejlepšími après
ski hity
• Všechno z vlastního statku
• Nabídky pro děti

☎

+43 (0) 664/2309393

www.neugarten-almseehuette.at

☎ +43 (0) 664/5162118

www.prinz-apresski.at

• Stylová atmosféra horské chaty
• Lehátka k relaxaci
• Tajný tip na konci sjezdovky Birkenhof

☎ +43 (0) 664/4554942

SB

Vhodné zejména pro rodiny

Areál pro děti (jen pro
návštěvníky lyžařské školy)

Pruh pro turisty na lyžích

Cvičný vlek

Chata/restaurace s
obsluhou/servis

Lyžařská/spojovací cesta

Lyžařský koberec

Lyžařská chata/restaurace

Fotopoint

Lehké sjezdovky
Středně těžké sjezdovky
Těžké sjezdovky
Lyžařské trasy

☎ +43 (0) 4248/3253

• Zastřešený bar s velkou prosluněnou terasou

• Regionální kuchyně

• Čepované pivo vlastní výroby

• 1 apartmán pro 8 osob

• Après-Ski denně od 14 hodin
• WLAN – chlazené drinky – rychlé občerstvení

☎

/CieloMountainLoungeBar

☎

+43 (0) 664/5318414
facebook.com/EdelweissHuetteKloesterle

S2 Železniční spojení
Vilach – Annenheim – St.Veit
Parkoviště s
parkováním zdarma

20

H

1.400 m

8.40 – 16.00

20

900 m

9.15 – 16.00

10

1.300 m

8.35 – 15.45

15

K

Vlek
Pacheinerlift
Vlek
Birkenhoﬂift
Vlek
Finsterbachlift

300 m

9.15 – 15.50

5

L

Vlek Lodronlift

200 m

9.15 – 15.50

5

M

Vlek Sonnenlift

160 m

9.15 – 16.00

5

N

Výcvikový vlek
Klösterle A

100 m

9.15 – 15.40

5

O

Výcvikový vlek
Klösterle B

200 m

9.15 – 15.40

5

I
J

Rodinný hotel na sluncem zalité planině Gerlitzen
uprostřed lyžařské oblasti v nadmořské výšce 1500 m,
v blízkosti centrální stanice, balíčky vč. poloviční penze
plus & skipasů! Hotelový pokoj pro 4 až 6 osob, wellness,
(bazén, sauny, parní lázeň, infračervená kabina), WLAN
(lobby), podzemní garáž a mýtné, 3 dětské místnosti na
hraní a hřiště

www.almresort.eu

Prázdninové byty na sluncem polité planině Gerlitzen
pro 4 až 6 osob, uprostřed lyžařské oblasti v nadmořské
výšce 1500 m, v blízkosti centrální stanice, včetně využití
služeb horského rezortu: Wellness (bazén, sauny, parní
lázeň, infračervená kabina), WLAN (lobby), 3 dětské
místnosti na hraní a hřiště i extra objednatelná strava v
horském hostinci

www.kanzelhoehe-apartments.at

IV SONNENHOTEL ZAUBEK****
• Vynikající kuchyně a restaurace à la carte
• Denně od 12:00 do 22:00 hodin teplá kuchyně & bar
• Váš malý, milý prázdninový hotel na lyžařském svahu
• Jedinečné panoráma a terasa s výhledem
• Krytý bazén, sauna, jeskynní parní lázeň
• Psi jsou vítáni

☎ +43 (0) 4248/2713

www.sonnenhotel.com

V MATHIASL ****

110 m

Lyžařská škola Gerlitzen
Kinderland Feuerberg

Vlek
Ochsengartent

180 m

Cvičný vlek
Ochsengarten, 9711
Paternion Waldweg

3
4
5
6
6a
7
8
9
10a
10b
11
12
13a,b
14
15
16a,b
19
20
21
24
25

Sjezdovka Pacheiner

1.600 m

Rodinná sjezdovka Pacheiner

1.800 m

Sjezdovka Neugarten

2.100 m

Sjezdovka Klösterle West

3.500 m

Objezd strmého svahu
Klösterle West
Amatérská závodní trať
Neugarten
Sjezdovka Klösterle II

1.500 m

Sjezdovka Klösterle I

3.000 m

Rodinná sjezdovka
Wörthersee

1.700 m

Sjezdovka Feuerberg

1.500 m

Sjezdovka Birkenhof

1.500 m

Obtížnost

600 m

3.000 m

Finsterbach - sjezdovka s
přírodním sněhem
sjezdovky Finsterbach
Direttissima

1.000 m
2.000 m

Areál pro začátečníky Lodron
Výcvikové sjezdovky
Sonnenlift
Výcvikové sjezdovky Klösterle

1.000 m

Sjezdovka Wörthersee

1.500 m

Sjezdovka Gegendtaler

1.700 m

Sjezdovka Kanonenrohr

1.800 m

Sjezdovka Neugarten Speed

1.800 m

Sjezdovka Ossiacher See

1.000 m

300 m

500 m

Lyžařské trasy
13
18
22
28

Lyžařská trasa Finsterbach

1.000 m

Údolní sjezd Bodensdorf

9.000 m

Rock ’n’ Roll

1.400 m

Lyžařská trasa Stifterboden

3.500 m

Lyžařské cesty

17

Lyžařská cesta Pöllingerbahn – Pacheinerlift

23

Lyžařské cesty Kanzelhöhe

27

Spojovací cesta Örthersee 6-ti sedačkový -Family-Jet –
2.400 m
Pöllingersiedlung – střední stanice

500 m
1.500 m

Běh na lyžích/Zimní turistické cesty
W

Panorama zimní
turistická cesta

12.000 m

Běžecká stopa Klösterle

4.000 m

VI VILLA MARIENHOF ****
• Jen 2 minuty pěšky k dolní stanici lanovky
Kanzelbahn
• Komfortní apartmány a pokoje
• Bohaté snídaně formou bufetu s regionálními
produkty
• Sauna a infračervená kabina, lyžárna

☎ + 43 (0) 676/6042628

www.villa-marienhof.at

VII EDUCARE****
Užívejte si Váš pobyt v hotelu eduCARE.
Váš rodinný 4**** hotel na úpatí Gerlitzenu. Se skibusem zdarma pouze 3 minuty
od lanovky Kanzelbahn.

☎ +43 (0) 4248/29777

www.educare.co.at

VIII HOTEL SEEROSE****

• Prázdninové byty, prázdninové domy
• Jen 5 min. od vleku (zdarma autobusová kyvadlová
doprava)
• Panoramatické prázdninové byty pro 2 až 5 osob
• Prázdninové wellness byty pro 2 až 8 osob
• Sauna, parní lázně, vířivka, infračervená kabina

☎ +43 (0) 664/1119727

Vlek lyžařské
školy Lodron

Skiabfahrten

L2

III APARTMÁNY KANZELHÖHE & VÍCE

www.feuerberg.at

☎ +43 (0) 4248/20160

Internet, live kamera

Informace o rychlosti

II HORSKÝ REZORT GERLITZEN KANZELHÖHE ***S
• Hot-spot přímo na sjezdovce, lyžařská škola & dětský areál
Klösterle • Rychlá & příjemná obsluha • burgry - pizza - regionální
korutanské speciality • Ručně vyráběné pivo z vlastního domácího
pivovaru • Slunečná terasa – WLAN – Après ski

S2

4sedačková lanovka

www.kanzelstubn.at

☎ +43 (0) 4248/2880

Chata/restaurace bez
obsluhy

Sáňkařská dráha

Freestyle Park a Freeride Area

Internetové připojení zdarma

I FEUERBERG **** – LYŽOVANÍ & WELLNESS

• Výtečná regionální & mezinárodní kuchyně

SB

8.40 – 16.00

Hotel

8sedačková lanovka
Neugarten Carving Jet

• Přímo v budově dolní stanice lanovky Kanzelbahn
• Korutanská kuchyně („Kuchl“), pizza a těstoviny
• Teplá kuchyně po celý den až do 21.00 hodin
• Největší nabídka steaků u jezera Ossiacher See
• Prosluněná terasa

• Rychlá & příjemná obsluha

+43 (0) 664/5318414

Kabinová lanovka

14 KANZELSTUB’N

• Velká, před větrem chráněná sluneční terasa

11 CIELO

900 m

8sed. lanovka
Carving-Jet Neugarten

600 m

Lyžařský vlek

Ze sjezdovky přímo do kouřícího bazénu bazénového
a wellness světa Feuerberg. 10 bazénů, 11 saunových
světů, 16 oáz klidu a tobogán. Dětský svět zážitků
s dozorem, centrum volného času se sportovní a
horolezeckou halou.

☎ +43 (0) 664/5318414

G

2b

Vyhlídková zimní
turistická cesta

• „Sejdeme se v Sunn Alm“

• Tradiční chata s prosluněnou terasou

+43 (0) 650/6630117

• To musíte ochutnat: uzená klobása XXL

13 CHATA EDELWEISS HÜTTE

10 SUNN ALM

• Nocleh na matracích pro skupiny do 17 osob

☎

12 CHATA SEPPL-HÜTTE

• Après-ski č. 1 na hoře v novém zastřešeném
venkovním baru • WLAN
• 4 apartmány s panoramatickým výhledem
• Regionální a mezinárodní kuchyně s domácími jídly
Čerstvá pizza obložená podle vašeho přání
• Terasa s panoramatickým výhledem
• Servis s obsluhou

• Velká slunečná terasa
• Regionální korutanské lahůdky
• Stylová atmosféra
• Domácí muzika

• Nejslunečnější místo sjezdovky Klösterle

PRO NÁRO Č NÉ I N DIVIDUA L IS T Y

+43 (0) 4248/2888

☎ +43 (0) 664/3060829

4 HUABA HITT’N

9 CHATA PRINZHÜTTE

• Prosluněná terasa s nádherným výhledem
• Regionální korutanské lahůdky domácí výroby
• Oblíbené místo setkávání turistů na sněžnicích i
pěších horských turistů
• Sáňkařská dráha a běžecká stopa přímo u chaty
• 1 apartmá s panoramatickým výhledem
• Během lyžařské sezóny otevřeno denně

• Servírujeme svačinové speciality a stravu z domácí
kuchyně

NOVINKA
V HOSTINCI
ORIGINÁLNÍ
PIZZA
Z PECE NA
DŘEVO

****ALPINHOTEL
• Na vrcholu hory Gerlitzen ve výšce 1 900 m
• Vynikající poloha: přímo u sjezdovky
• Horské wellness se saunou, parní lázeň, infinity pool,
fitness
ALPENGASTHOF
• Domácí korutanské speciality
• Večer: útulná atmosféra horské chaty s fondue nebo tradiční rakouskou
specialitou – lahodnými žebírky „Ripperl“
• Sluneční terasa s panoramatickým výhledem

6 V CHATĚ KAMMERHÜTTE

3 CHATA PÖLLINGER HÜTTE

• VÁŠ HOTEL GIPFELHAUS s korutanskou kuchyní
a variacemi moučníků a štrúdlů • Panoramatická
slunečná terasa na centrální plošině na vrcholu, zimní zahrada s výhledem na Wörthersee, restaurace
s krbem, wiﬁ zdarma • „The Flight 2.17“ zastřešený
après ski bar! • Standardní a komfortní pokoje pro
nejrůznější typy oslav, např. silvestrovské party atd.
Prosíme o skupinové rezervace!

ANNENHEIM
OSSIACHER SEE

5

600 m

Lyžařská škola

Záchranná služba

A

9.15 – 16.00

Závodní trať „4-All“
+ časomíra

Infopoint

Pokladna

10

1.600 m

2sedačková lanovka

Nádraží

III

9.00 – 16.00

Sjezdovka Moser

Upravená běžecká stopa

Skibus/kyvadlová
doprava zdarma

350 m

3.100 m

Žádné propojení!
Není upravena!

SB

20

Sjezdovka Sonnenarena

Půjčovna lyží

Areál pro děti veřejný

23

1 Hotel Holiday Inn**** sup. / 2 Hotel City **** / 3 Hotel Mosser **** / 4 Hotel Palais 26 / 5 Hotel Kramer *** / 6 Hotel Kasino *** / 7 Hotel Goldenes Lamm *** sup.

1 GIPFELHAUS GERLITZEN

15

8.35 – 16.00

3.300 m

Legende

F

2.100 m

Panoramatická sjezdovka

18

7

20

Vrcholová sjezdovka

12

SCHÖNFELDSIEDLUNG

PÖLLINGERSIEDLUNG

2

1

W

8.30 – 15.50

1
1a
2
2a

03

B

2.000 m

Všeobecný
zákaz

J

KANZELHÖHE
(1500 m) W

20

Délka

při úrazech v horách
během provozní doby
lanovek a vleků!

11

17

FAAKER SEE

HOTELDORF
SCHÖNLEITN

25

1a

8.25 – 16.00

Označení

TÍSŇOVÉ
TELEFONNÍ ČÍSLO:
+43 (0)42 48/27 22 33

K

11

APPARTEMENTHAUS
EDELWEISS
EDELWEISS
WALDSCHENKE

8

2.000 m

Č.

G

20
W

14

19

13a

3

10

DOBRATSCH

I

12

I

Žádáme vás, abyste
používali sjezdovky,
lanovky a vleky podle
vašich schopností!
Pomůžete nám tak
zamezit zbytečné
dopravě dolů a s tím
spojeným přerušováním
provozu našich
sedačkových lanovek!
Rádi vám doporučíme
místa v našem
lyžařském středisku, kde
se můžete procvičit.

DRAU

10a

01

4

Vážení lyžaři!

A2

L

W

Klagenfurt, Graz, Wien

A11
A2 Italien

02

20

nach Betriebsschluss von 16.30 bis 8.30 Uhr gesperrt

Dle §33 je sjíždění s lyžemi v lese
v oblasti prostředků k výstupu
(např. lanovek) povoleno pouze
na označených sjezdovkách. Pod
„oblastí prostředků k výstupu“ se rozumí ta oblast, které
může být dosaženo z horní stanice prostředku k výstupu,
v každém případě ale oblast 500 m po obou stranách
prostředku k výstupu, sjezdovky nebo označeného
svahu. Proto jezděte výhradně po označených a nejlépe
připravených sjezdovkách Gerlitzenu. Porušování
předpisů bude řešeno podáním trestného oznámení.
POZOR: Po konci provozní doby je
sjíždění sjezdovek v čase od 16:30 –
8:30 přísně zakázáno!

BURG
LANDSKRON

8.15 – 17.00*

Nebezpečí
v horách

Zákaz vstupu do lesa

VRCHOL GERLITZEN (1911m)

VILLACH

V-CENTER
BOWLING, DISCO

SHOPPING
CENTER ATRIO

22

5

21

HEILIGEN GESTADE

AUTOBAHNKNOTEN
VILLACH

NEUKAUF
VILLACH

7

8

07

ROBINSON CLUB
LANDSKRON

FAIR USE!

CONGRESS
CENTER VILLACH

7

28

06

Hauptbahnhof

1

D

ST. ANDRÄ

DRAU

2

W

24

1.000

05

2.700 m

650 m

Důležité
informační tabule

04

H
STIFTERBODEN

A10

6

9

FAAKER SEE (13KM)

VILLACH (5 KM)

3

28

1km

VII

Pozor

Všech 9 pokladen přijímá
platby bankomatem nebo
kreditní kartou!
TIP: Gerlitzen
Online Ticket Shop

OSTRIACH
TREFFEN

8

Pokladna 9:
Údolní stanice Wörthersee
6sed. lanovka 6er-Family-Jet
Lift G / 08:45-15:45 h

HOTEL
ZUR POST

C

9

6

6a

Pokladna 7, 8:
Údolní stanice
Klösterlebahn I Vlek C /
08:30-15:30 h

STIFT OSSIACH

1-3
Tankstelle 600

B98

OSSIACHER
SEE HALLE

SATTENDORF

SHOP

ÄUSSERE EINÖDE

SKI
S2

B94

VI

S2

HOTEL
LORENA

BODENSDORF

Pokladna 1, 2, 3, 4:
Annenheim Kanzelbahn
údolní stanice vlek A /
08:05-16:45 h
Pokladna 7, 8:
střední stanice/Kanzelhöhe
Kanzelbahn horní stanice
Vlek A / 08:35-16:00 h

B94

SKI
V

6

Pokladny: Poloha a
otevírací doby

HOTEL
OSSIACHER
SEE
STEINDORF

FAMILIENGASTHOF
NINDLER

F

Afritz am See
Millstätter See

L46

18

B

ARRIACH

Z Annenheimu do
Arriach/Klösterle (P6)
17 km
Z Annenheimu na
Kanzelhöhe/
střední stanice (P5)
14 km
Z Bodensdorfu do
Annenheimu (P1–P4)
6,5 km
Z Bodensdorfu k
dolní stanici Birkenhof (P7)
9 km
Z Bodensdorfu k dolní
stanici Berger-Bahn (P8)
13 km
Respektujte náš systém
dopravního značení!

600

7

9

PENSION PILSACHHOF

B98

J

8

100

C

O

1.000

GASTHOF ARRIACH

I

body

6sed. lanovka FamilyJet Wörthersee

E
Důležité údaje o vzdálenostech

provozní doba

F

D

9

2
D

C

L2

16b

6

A
B

N

délka

Lanovka
Kanzelbahn
Lanovka
Gipfelbahn
Lanovka
Klösterlebahn I
Lanovka
Klösterlebahn II
Lanovka
Moserbahn
Lanovka
Pöllingerbahn

www.mathiasl.at

• Jezerní wellness v nejlepší poloze
přímo u jezera.
• Penthouse SPAnorama
• Jezerní sauna z masivního dřeva
• Ve skibusu přímo od hotelu 7 minut
od dolní stanice

* von Saisonstart bis 24.12.2019, 16:40 statt 17:00 Uhr

Lyžařské středisko Gerlitzen (1 911 m)
Plán příjezdu

Lanovky a vleky

Plán sjezdovek v ptačí perspektivě

