32,50

21,50

39,00

FAMILIEKAARTEN 4)
KAARTTYPE1)

2 VOLW. +
1 KIND

2 VOLW. + 2 1 VOLW. +
KINDEREN 1 KIND

1 VOLW. + 2
KINDEREN

vanaf 08.15 u

115,00

138,00

69,00

91,50

vanaf 10.30 u

109,50

131,00

65,50

87,50

vanaf 11.30 u

101,00

120,50

60,50

80,50

vanaf 12.30 u

92,50

111,00

55,50

74,00

vanaf 13.30 u

81,00

97,00

48,50

64,50

vanaf 14.30 u

58,00

69,50

34,50

46,00

3-uren pas 3)

98,50

118,00

59,00

78,50

Voormiddag (-12.30) 3)

102,00

122,50

61,50

81,50

MEERDAAGSE SKIPAS
KAART- VOLWASSENEN
TYPE1)

JONGEREN

KINDEREN

SENIOREN

HS

TS

LS

HS

TS

LS

HS

TS

LS

HS

TS

88

85

82

67

65

62

44

43

41

79

77

75

2

94

91

87

71

69

66

47

46

44

85

82

79

132 128 123 100 97

2,5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

LS

*

92

67

65

62 120 116 111

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

2)

UITRUSTING
Stokken
Helm
Skischoenen (kinderen)
Skischoenen (volwassenen)
Rodelslee
Sneeuwschoenen
Tourski's incl. vacht

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

KINDERSKICURSUSSEN
Minimum aantal deelnemers: 5 personen
Aanvangstijden: Zo 12.00 u., ma-vr 10.00 u.

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

SNOWBOARD-LES

22,00

15,50

28,50

Geldt eenmalig direct in aansluiting op de 6-daagse skipas

Skipassen 9-14 dagen en seizoenskaarten volgens mededeling bij de kassa's!

Meteen door het draaihekje
ONLINE TICKETSHOP
www.gerlitzen.com

LOSSE RITTEN
KANZELBAHN, GIPFELBAHN, KLÖSTERLEBAHN I,
KLÖSTERLEBAHN II, WÖRTHERSEE 6-PERSOONSFAMILY-JET

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

3-daagse snowboardcursus
4-daagse snowboardcursus
5-daagse snowboardcursus
6-daagse snowboardcursus

TOESLAG EN KORTING
(Ski- & snowboardlessen)
1 proefdag
65,00
Familiekorting vanaf 3 pers. per cursus, per
–15,00
persoon (alleen voor 5- of 6-daagse cursus)
Toeslag bovenop 3-daagse cursus per dag (t/m de 6e dag) 20,00

KINDEREN
9,50

PRIVÉLES

1 enkele rit (berg- of dalrit)

16,00

8,00

Privé-uur "Early Morning" 8.45 tot 9.45 u
1 uur
70,00
Privé-uur in de periode van" 10:00 tot 13:45 u
1x 2 uur
140,00
1x 3 uur
200,00
Privé-uur vanaf 13.45 u
1 uur
70,00
1x 2 uur
120,00
1 dag skileraar voor de familie 4 uur
4 uur les + pauze
250,00
per extra persoon
–

24,00

12,00

BEGINNERS & VRIJE-TIJD-SKIËRS
WINTERWANDELAARS & TOERSKIËRS
KAARTTYPE1)

VOLJONGEREN/
WASSENEN STUDENTEN KINDEREN SENIOREN

240- punten-kaart

87,00

60-punten-kaart

Alleen voor kinderen

Ticket piste-tochten

8,00

Ticket piste-tochten

15,00

–
–

43,50

–

10,00

–

–

–

incl. 1 bergtocht met een 4-stoeltjeslift

TIP COMBITICKET - SKI & THERME
KAART1) VOLWASSENEN

JONGEREN

KINDEREN

SENIOREN

HS* TS* LS* HS* TS* LS* HS* TS* LS* HS* TS* LS*
4 dagen 212 207 199 161 157 151 106 103 99 189 183 176
5 dagen 246 240 231 187 181 175 123 120 116 219 213 205
6 dagen 266 258 249 202 196 189 133 129 125 236 230 221
Met het combiticket Ski & Therme kunt u vanaf 16.00 u. gratis
gebruik maken van FUN & SPA. Kinderen alleen FUN.

COMBITICKET - SKI & THERME UPGRADE
Toeslag bovenop een dagkaart (FUN)
Volwassenen en senioren € 10,00/dag
Kinderen en jongeren € 6,00/dag
Deze toeslag kunt u voldoen aan de kassa
van de Kärnten Therme!

(De toeslag geldt niet tussen 25-12-2019 en 06-01-2020)

Top-Ski Karinthië & Oost-Tirol:
Seizoensskipassen en meerdaagse
skipassen aan alle kassa's verkrijgbaar.
1) Gegevens/skipassen worden, naargelang het soort kaart, op contactloze eenmalige kaartjes of meermaals
te gebruiken “Key Cards” afgegeven. Bij „Key Cards“ wordt bij het kaarttarief ook een waarborg van 5 euro
verrekend. Bij teruggave van een onbeschadigde “Key-Card” krijgt u de 5 euro borg terug.
2) Halve dagen kunnen alleen op de 1e dag worden verbruikt.
3) Dalrit Kanzelbahn zonder tijdslimiet, maar niet later dan 17 u. (vanaf de seizoensstart t/m 24-12-2019,
16.40 u.).
4) Gezinskaarten geldig voor ouder(s) + kind(eren) (geb. 2005-2013). 3. Kind in de familie gratis!
Familie-identiﬁcatie vereist! Kind: geboren tussen 2005-2013, jongeren: geboren tussen 2001-2004,
Senioren: geboren in 1954 en ouder.
5) Studentenkorting alleen voor dagkaarten voor studenten die maximaal 27 jaar oud zijn (tot uiterlijk
geboortejaar 1993), op vertoon van een geldige studentenlegitimatie (met foto).
6) Informatie i.v.m. Art. 24 van de Privacywet 2000 m.b.t. “Photocompare”
Wij wijzen u erop dat ten behoeve van de toegangscontrole een referentiefoto van de houder van de liftkaart
wordt gemaakt zodra deze voor de eerste keer een draaihekje passeert dat is voorzien van een camera. Deze
referentiefoto wordt door het liftpersoneel met die foto's vergeleken die bij verdere doorgangen van een
met een camera uitgerust draaihek worden gemaakt.
*HS-Hoogseizoen: 22-12-2019 - 06-01-2020 en 19-01-2020 - 14-03-2020
TS-Tussenseizoen: 07-01-2020 - 18-01-2020 en 15-03-2020 - 28-03-2020
LS-Laagseizoen Seizoenstart t/m 21-12-2019, 29-03-2020 - 13-04-2020
(naargelang de weersomstandigheden is het verlengen van het skiseizoen mogelijk)
De algemene tariefbepalingen en de algemene handels- en vervoersvoorwaarden van het Gerlitzen
Kanzelbahn-toerisme zijn van toepassing.
Alle prijzen in euro. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden! Versie april 2019

• 7-12-2019: Gerlitzen Winteropening
• 15-12-2019: GRATIS skitest van de Skischool &
Gigasport in Arriach - Klösterle

19,50

4 enkele ritten (tot de top en terug)

die steeds het speciale opzoeken:

Kinderen en volwassenen (2 uur)
Minimum aantal deelnemers: 5 personen
Aanvangstijden: Zo 12.00 u. , ma-vr 10.00 u.

VOLWASSENEN

COMBINATIERITTEN

In de ski- en snowboardschool Gerlitzen
staan uitstekend geschoolde begeleiders
voor u en uw kinderen klaar. Bovendien
vindt u bij ons helemaal op het gezin
afgestemde accommodaties en horeca
- zodat u zoveel mogelijk van de tijd met
elkaar kunt genieten.

Voor al diegenen, ...

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

2 enkele ritten (berg- en dalrit)

KAARTTYPE

1)

Mocht u bovendien een vroege vogel zijn,
dan kunt u in de vakantie al om 8.00 u met
de Kanzelbahn omhoog om als één van de
eersten over een onaangetast sneeuwtapijt
te slalommen.

SKICURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN (2 uur)
Minimum aantal deelnemers: 5 personen
Aanvangstijden: Zo 12.00 u., ma-vr 10.00 u.

6

30,50

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

3-daagse skicursus voor kinderen
4-daagse skicursus voor kinderen
5-daagse skicursus voor kinderen
6-daagse skicursus voor kinderen

3-daagse skicursus volwassenen
4-daagse skicursus volwassenen
5-daagse skicursus volwassenen
6-daagse skicursus volwassenen

5 van 7 225 217 209 169 164 157 113 109 104 203 196 188

Verlengingsdag

NL

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

SKILES

1,5 2)

*

SNOWBOARD
Board & Boots „KIDS“ tot 135 cm
Board & Boots „Classic“ v.a. 140 cm
Board „KIDS“ tot 135 cm
Board “CLASSIC“ v.a. 140 cm

De Gerlitzen heeft alles om u en uw
gezinsleden het perfecte uitstapje en/of
vakantie te bieden. Met zijn uitstekende
pistes geldt het als HET skigebied voor
gezinnen bij uitstek en heeft zelfs het
keurmerk “Skicentrum voor (herhaalde)
beginners en gezinnen met kinderen”
gekregen. Onze moderne skiliften zijn voor
grote en kleine gasten erg comfortabel.

1
2-4
persoon pers.

175,00
255,00

Inschrijving voor cursussen mogelijk op
alle locaties: dagelijks van 9-16 u.

90,00
155,00

Begin cursussen
Beginners: Zondag of maandag
Gevorderden: Zondag t/m vrijdag
Aantal deelnemers: minimaal 5 personen

SKI EN SNOWBOARD
EXPRESSERVICE
• Betere wendbaarheid van de ski's en daardoor meer skiplezier!
• Betere steun op harde pistes en daarom
meer veiligheid!

SKI-SERVICE incl. zijkanten, steen slijpen,
invetten en polijsten

VIP-SKISERVICE zoals hierboven, maar inclusief
reparatie van de loopvlakken (bijwerken)
SNOWBOARD

Warm invetten incl. loopvlak strijken

Meer informatie: www.gerlitzen.ski
info@gerlitzen.ski

De snelwegen A2, A10 en A11 liggen op
korte afstand van de Gerlitzen. Voor onze
gasten zijn meer dan 3.300 parkeerplaatsen
beschikbaar, waarvan 1.800 direct naast de
pistes.
Maar u kunt ons ook met het openbaar
vervoer makkelijk en snel bereiken. Station
Annenheim ligt vlak naast het dalstation
van de Kanzelbahn en de gratis skibus
rijdt, zowel vanaf Villach als de Faaker See,
de hele Ossiacher See rond. U kunt ook
met het vliegtuig reizen. In niet meer dan
ongeveer 25 minuten bent u van Airport
Klagenfurt bij de Gerlitzen. Tal van toeristische accommodaties bieden comfortabele
transfers aan.

8,00
28,00

SNOWBOARDSERVICE incl. opstaande zijkanten,
steen slijpen, invetten, strijken en polijsten

33,00

VIP-SNOWBOARDSERVICE als hierboven, maar
inclusief met reparatie van het loopvlak (bijwerken)

48,00

BERGZOMER
...kom maar naar boven

• Panorama Kanzelbahn
• Nordic walking &
wandelen
• Culinaire hoogtepunten

• Dagelijks tijdens het winterseizoen:
Bino de Beer-show in Kinder- en Sneeuwberenland bij Mittelstation/Kanzelhöhe, v.a. 13.30 u.

• Fun & action:
Adventure-Park
summertubing bungeetrampoline Gerlitzen
pistesnelheidsduivels

• Elke vrijdag tijdens het winterseizoen:
Ski- en snowboardwedstrijden op de Moserhang bij Mittelstation/Kanzelhöhe, met
tijdswaarneming, huldiging en verlening van
oorkonden; Skischool Gerlitzen,
+43 (0) 4248/ 32 22

• Social media
facebook.com/GerlitzenAlpe
Instagram: #gerlitzenalpe

www.gerlitzen.com

Sportshop
Kanzelhöhe
middenstation

• De nieuwste top-equipment!
• Eerst testen, dan kopen - beschermt u
tegen miskopen!
• Helm, brillen, bescherming tegen kou
en nog veel meer!
Tip: Rent a Ski – equipment huren en
steeds gebruik maken van het nieuwste
top-materiaal!

Bezoek onze shops het is de moeite waard!

Sportshop
Kanzelbahn
Dalstation (het
hele jaar door
geopend)

Ook bij de vakantie-accommodaties is er
een enorm gevarieerd aanbod. U kunt
kiezen tussen ligstoelen op de berghelling
of accommodaties rondom de Gerlitzen
aan de Ossiacher See, in Arriach Klösterle,
de stad Villach, in de buurt van de Kärnten
Therme, aan de Wörthersee of aan de
Faaker See. Van vijfsterrenhotels tot de
originele berghut is voor elk wat wils iets
beschikbaar!
1. Kortingen
1a. Kinderkorting: voor kinderen die geboren zijn in de jaren 2005–2013. S.v.p.
aantonen met een geldig ID-bewijs. Kinderen tot 6 jaar onder begeleiding van hun ouders
c.q. een ouder mogen gratis mee, als ze tenminste op schoot zitten en geen eigen zitplaats of
sleepbeugel bezetten. Andere kinderen tot 6 jaar moeten een zgn. “Bambinikaart” hebben.
Informatie en verkoop aan de kassa's.
1b. Jongerenkorting: voor jongeren die geboren zijn in de jaren 2001-2004. S.v.p.
aantonen met een geldig ID-bewijs.
1c. Studentenkorting: alleen bij dagkaarten voor studenten t/m 27 jaar (t/m
geboortejaar 1993) op vertoon van een geldige studentenkaart (met foto).
1d. Seniorenkorting: vanaf geboortejaar 1954 en ouder. Aantonen met geldig ID-bewijs.
1e. Personen met een beperking: vanaf een beperking van 60% betaalt u met
een geldige gehandicaptenkaart het kindertarief conform de geldige tarievenlijst voor
dagkaarten/meerdaagse kaarten (niet voor losse ritten en puntenkaarten).
2. Keuzedagkaarten zijn alleen geldig in het winterseizoen 2019/20.
3. Verlengdag: alleen geldig als deze onmiddellijk aansluit op een 6-daagse skipas.
4. Gegevens/skipassen: skipassen worden, naargelang het soort kaart, op contactloze
eenmalige kaartjes of meermaals te gebruiken “Key Cards” gezet. Bij de “Key Cards” wordt
bovenop het kaarttarief een borg van 5 euro berekend. Bij teruggave van een onbeschadigde
“Key-Card” krijgt u de 5 euro borg terug.
5. Gezinskorting – in gezinsverband mag het 3e kind gratis mee. Hier kan uitsluitend
gebruik van worden gemaakt op vertoon van een oﬃcieel bewijs van gezinslidmaatschap,
naast een ID-bewijs waaruit de leeftijd van de tot het gezin behorende kinderen (jaargangen
2005-2013) blijkt.
6. Restitutie Een restitutie van de skipas is alleen mogelijk na ski-ongelukken of bij ziekte
en geldt uitsluitend voor de gewonde c.q. zieke persoon. De skipas moet in dat geval zo
snel mogelijk bij een van de verkooppunten zijn ingeleverd. De restitutie vindt plaats
in contanten, na aftrek van 3 euro administratiekosten. Als gebruikte dagen gelden de
dagen waarvoor de skipas is uitgegeven tot de dag van inleveren. Als de pas vóór 10 uur
's ochtends wordt ingeleverd, telt die dag niet mee. Een doktersattest wordt uitsluitend
geaccepteerd als het is opgesteld door een arts die gevestigd is in het district Villach of het
provinciale ziekenhuis en moet bij elke restitutie worden getoond. Gezinsleden die met de
gewonde of zieke persoon voortijdig vertrekken, hebben geen recht op compensatie. Bij
seizoenskaarten zijn er bijzondere regels, zie het mededelingenbord bij de kassa's. Slecht
weer, lawinegevaar, onvoorzien of voortijdig vertrek, storingen, sluiting van liftinstallaties
vanwege weersomstandigheden of om operationele redenen, sluiting van afdalingen,
verminderde kwaliteit van de piste vanwege sneeuwval, sneeuwaanvoer enz. geven geen
recht op prijskorting, restitutie of verlenging van de verstrekte skipas. Geen teruggave bij
dag-, halve dag- en uurkaarten.

E 1. 9 1 1 m
ALP

7. Halve dagen kunnen alleen op dag 1 worden gebruikt.
8. Fotoregistratie Als gast verklaart u zich door de kaartaankoop akkoord met een
persoonlijke fotoregistratie en de opslag van uw foto bij de kaartverkooppunten en de
ingangen (draaihekjes). Deze gegevens zijn bedoeld voor controles ter vermijding van
kaartmisbruik.

Stadgeﬂuister en skimagie...

40,00
10,00

en in de zomer

• 13-4-2020: Gerlitzen seizoensafsluiting

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

SPORT-SHOPS

Locatie: Kanzelhöhe Mittelstation

incl. loopvlak reinigen en polijsten

Kanzelhöhe Mittelstation: +43(0)4248/3222
Klösterle Talstation: +43(0)4247/30033
Feuerberg: +43(0)4248/3156
NIEUW: Kanzelbahn Talstation Gerlitzen
+43(0)4248/20250

299,00
15,00

In no time...
...bent u op de Gerlitzen!

LOCATIES EN INSCHRIJVING
VOOR CURSUSSEN:

90,00

Verzekeringspakket tegen breuk en beschadiging van huurmateriaal tegen een
meerprijs van 10 % mogelijk. Bij schade wordt geen eigen risico betaald. Bij verlies
of diefstal moet een politierapport over het verlies resp. de diefstal worden overlegd en de actuele waarde van het uitleenapparaat worden vervangen. 1. Voor alle
cursussen en privé-uren is tijdige aanmelding vereist. Voor groepscursussen in alle
skischoolkantoren ten minste ½ uur voor het begin van de cursus. Groepscursussen
vinden vanaf 5 personen plaats. Wanneer een groep kleiner wordt, behoudt de skischool zich het recht voor om groepen samen te voegen of de lestijden te verkorten.
Om privé-uren te reserveren is een aanbetaling nodig. De hoogte is afhankelijk van
het aantal geboekte uren. 2. Annuleringsvoorwaarden privéles: Privé-uren vinden
bij elke weersomstandigheid plaats. Wanneer men niet komt of bij annuleringen
op dezelfde dag ('s ochtends), moet 100 % van de cursuskosten worden betaald.
3. Annuleringsvoorwaarden groepscursussen: Vergoeding van de cursus vanwege
verwondingen of ziekte (tijdens de cursus) alleen met bewijs van de dokter. Alleen
niet gebruikte dagen worden vergoed (verschil bedrag). Cursuskaarten kunnen niet
worden overgedragen. 4. Er is geen aansprakelijkheid voor ongelukken tijdens de
les. Cursusuitval vanwege weersafhankelijke invloeden (overmacht) worden niet vergoed. Op het kantoor van de skischool kunt u meer informatie en de handelsvoorwaarden vinden. Alle prijzen zijn in euro en incl. de wettelijke BTW. Betaling: contant,
EC-maestro, Visa, MasterCard. 5. Skipassen vallen niet onder de cursusprijs! 6. In het
kader van de skiles hebben ook kinderen onder 6 jaar (jrg. 2013) een liftkaart nodig
(Bambini-skipas). 7. Bij de skicursus en bij privé-uren moet tot 15 jaar een helm worden gedragen. 8. Bevoegde rechtbank van de skischool is in Villach.

WARM INVETTEN

SKI- EN SNOWBOARDSCHOOL GERLITZEN

• 24-12-2019: Christkindl Skitag (Kindje Jezus
skidag) (Kinderen gratis)

Voor onze jonge gasten die van freestyle
houden biedt het Gerlitzen-kids-snowpark
bij het middenstation Kanzelhöhe veel
afwisseling en action, bijv.: Funtube-kuip,
golfbaan, Kids Flat Box, Kids Up & Down Box
en nog veel meer.

Van de zon en de frisse berglucht krijg je
honger. Gun uzelf het plezier van lekker
uit eten en geniet van de zelfgemaakte
Karinthische lekkernijen en de unieke
huttensfeer.

www.gerlitzen.com

43,00

Krijgt u een snelle pols wanneer de poedersneeuw glinstert in de ochtendzon of in
de namiddag opwaait? Dan zult u van onze
natuurlijke skiroutes houden. Deze zijn noch
besneeuwd noch geprepareerd en laten een
vleugje nostalgie ontstaan: skigevoel zoals
heel lang geleden! Tips: Skiroute 13 Finsterbach en route 22 „Rock'n' Roll“ onder de
Neugarten 8-persoons Carving-jet.

www.gerlitzen.org

Voormiddag (-12.30) 3)

U wenst een perfecte skibeleving met
uitstekende pistes, korte wachttijden bij de
liften en veel afwisseling? Dan zit u goed
bij ons: De Gerlitzen biedt u 44 uitstekend
geprepareerde pistekilometers, 18 zeer
moderne en comfortabele liftinstallaties
en 25 brede, afwisselende skiafdalingen op
een hoogte van 1.911 m. Bovendien maakt
onze geavanceerde besneeuwingstechnologie een onbezorgd panorama-skiplezier van
november tot april voor u mogelijk.

T E ST C E N T E R

37,50

Hotel City ****
Tel. +43 (0) 4242/27896
www.hotelcity.at
Hotel Mosser ****
Tel. +43 (0) 4242/24115
www.hotelmosser.info
...een oneindig mooie combinatie!
Misschien houdt u vooral van variatie en wilt meteen
vanaf de piste naar de bioscoop, shoppen in het
winkelcentrum of lekker door het historische centrum
slenteren en glühwein proeven? Of heeft u zin in een
spannende bowlingwedstrijd en daarna swingen in de
V-Club? Allemaal geen probleem. De stad Villach met al
zijn verschillende hotels en de Kärnten Therme liggen
maar op een paar kilometer afstand en de gratis skibus
brengt u rechtstreeks vanaf uw hotel naar ons toe.
U vindt alle informatie op: 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. Algemene bepalingen De voorverkoop van dagkaarten en meerdaagse skipassen is
een dag van tevoren vanaf 15 u. mogelijk. U mag alleen met een geldige skipas en liftkaart
of een pistetoerticket gebruikmaken van onze pistes of voorzieningen. Door aankoop
van een skipas, een liftkaart of een pistetoerticket verklaart u zich akkoord met onze
algemene voorwaarden en overige bepalingen. Meerdaagse skipassen zijn alleen geldig
op achtereenvolgende dagen. Eenmaal gebruikte skipassen worden niet teruggenomen.
Verloren of vergeten skipassen worden niet vervangen. Skipassen zijn niet overdraagbaar;
bij de controlepunten moet u ze ongevraagd aan de controleurs laten zien. De kaartcontrole
gebeurt door een scanner of door een optische controle (verschilt per voorziening). Misbruik
is strafbaar en heeft tot gevolg dat uw kaart onmiddellijk wordt ingetrokken, u wordt
uitgesloten van verder transport en een boete krijgt van 48,50 euro plus de waarde van een
dagkaart. Bovendien doen wij aangifte. In het hele gebied gelden de FIS-regels, die u in acht
dient te nemen. Het is verplicht om de aanwijzingen en instructies van het personeel van de
kabelbaan en de pistes, de piste-ambulance, de piste-security en de parkeerwachters op te
volgen; bij het negeren van deze aanwijzingen en grove overtredingen van de FIS-regels kan
de skipas worden ingetrokken en verder transport worden geweigerd. Het lopen over de
piste is op alle pistes in het skigebied verboden, met uitzondering van de daarvoor bedoelde
en gemarkeerde rand van de piste aan de linkerkant van de skiafdaling van Klösterle (voor
pistetoerwandelaars en alleen met een geldig pistetoerticket). Met een geldige skipas
kunt u tijdens de openingstijden gebruikmaken van de kabelbanen en skiliften en skiën
op de gemarkeerde pistes. De algemene vervoersvoorwaarden en de openingstijden van
de kabelbanen en van de afdalingen hangen op alle stations en kunnen per voorziening
verschillen. Na sluitingstijd is het skiën of lopen op de pistes verboden en levensgevaarlijk,
aangezien de pistes dan geprepareerd en besneeuwd worden. In het voor- en naseizoen
en bij te weinig sneeuw moet u rekening houden met een beperkt lift- en piste-aanbod.
Gemarkeerde pistes: Stokken, ronde bordjes en pistemarkeringsballen markeren de veilige
afdalingen. Ongemarkeerde, ongeprepareerde afdalingen en skiroutes gelden niet als
pistes. Het gebruik ervan is op eigen risico. Het skiën door bosgebied is strafbaar volgens de
bosbouwwet. Bij overtredingen wordt de skipas ingetrokken. Alle skipassen zijn inclusief één
rit naar boven met de Kanzelbahn per dag. Wie nog een keer met de Kanzelbahn naar boven
wil, moet dit uiterlijk bij de rit met de Kanzelbahn naar beneden melden bij onze lift- of
kassamedewerkers in het bergstation.
Privacyverklaring: Op www.gerlitzen.com kunt u altijd informatie over gegevensverwerking
van de GERLITZEN- Kanzelbahn-Touristik GesmbH & Co. KG opvragen of ter plaatse inzien.
Foto's: Regio Villach Tourismus GmbH; restaurants, hutten, hotels en sport-shop gekoppeld;
Adobe Stock
Versie april 2019, (druk)fouten en wijzigingen voorbehouden.

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

20,50

...met volle teugen - authentieke hutten
en accommodaties met de hoogste
welzijnsfactor!

Wijzigingen vanwege de weersomstandigheden
voorbehouden.
*V.a. begin seizoen t/m 24-12-2019, tot 16.40 u.

31,50

Freestyle en freeride voor puur skiplezier!

SLOWENIEN

41,50

Plezier en onvergetelijke momenten voor
iedereen!

I TA L I E N

3-uren pas 3)

die skiërharten laten juichen!

GERLITZEN-Kanzelbahn-Touristik

22,00

Kanzelhöhe/Middenstation
Feuerberg/Bergeralm
Klösterle
Paternion

12,00

Faaker See

18,50

Klagenfurt/
Graz/Wien

24,50

A11 Karawankenautobahn

vanaf 14.30 u

Alle begin is moeilijk - maar niet op de
Gerlitzen. Op een van de drie oefenterreinen
op de berghelling met het kinder- en
sneeuwberenland is het snel geleerd en
is ook nog ontzettend leuk. Dit gebeurt
onder verantwoordelijkheid van de
pedagogisch geschoolde en gediplomeerde
kinderskileraren van de Ski- und
Snowboardschule Gerlitzen. Onze mascotte,
de Gerlitzen-”binobeer”, zingt, danst en
ondersteunt de kinderen, terwijl hun ouders
over de piste slalommen. Het is niet nodig
om van tevoren een plaats voor uw skicursus
te reserveren. U kunt zich gewoon meteen
na aankomst in het hotel bij een van onze
skischooladministraties aanmelden. Wij raden
u aan om uw ski-uitrusting al de dag voor het
begin van de cursus te huren. Dat scheelt veel
gedoe op de eerste dag van de cursus en u
kunt helemaal ontspannen van start gaan.

Südautobahn A2

30,50

A2

35,00

17,00

Van het moment genieten...

Südautobahn

19,50

25,50

Born to be free ...

Villach

29,50

34,00

Belevenissen voor het hele gezin...

Tauernautobahn
Abfahrt Villach/
Ossiacher See

39,00

vanaf 13.30 u

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

Droompistes...

Algemene informatie

Kassa dalstation Kanzelbahn
v.a. 08.05 u. tot 16.45 u.
Afhalen groepskaarten uiterlijk
om 16.00 u.!
Kassa Klösterlebahn I
v.a. 08.30 geopend!

vanaf 12.30 u

CARVINGSKI'S (alleen ski's)
CARVINGSKI'S „PREMIUM GOLD“
Carvingski's „VIP“
Carvingski's „BASIC“
Carvingski's „Jeugd“ tot 150 cm
Carvingski's „KINDEREN“ tot 120 cm
Carvingski's „MINI“ tot 90 cm

Winter 2019/2020

38,50

Ossiacher See

41,50

21,00

Bodensdorf

23,00

32,00

Annenheim/Kanzelbahn

34,50

42,50

Kanzelhöhe

46,00

vanaf 11.30 u

Treffen

vanaf 10.30 u

SNEEUWBERENLAND

St. Veit

43,50

Feldkirchen

24,00

Klösterle

36,50

Gerlitzen

48,50

Tauernautobahn A10

vanaf 08.15 u

40,00 165,00 20,00
32,00 125,00 17,00
23,00 90,00 13,00
17,00 65,00 10,00
14,00 55,00 8,00

„VIP“
„BASIC“
„Jeugd“ tot 150 cm
„Kinderen“ tot 120 cm
„MINI“ tot 90 cm

Winter 2019/2020

SENIOREN

Carvingset
Carvingset
Carvingset
Carvingset
Carvingset

v.a. 8
dagen/p.
dag

Arriach

KAARTTYPE

1 dag 6 tot 7
dagen

Millstätter See

DAGKAARTEN
VOLJONGEREN/ KINDEREN
WASSENEN STUDENTEN 5)

1)

CARVINGSET
(ski's, schoenen, stokken)

Spittal/Drau

Tarieven winter 2019/2020

Kanzelbahn: 08.15-17.00 u.*
Klösterlebahnen: 08.30-15.50 u.*
Zie voor de openingstijden van alle
an–dere kabelbanen en liften: “Kabelbanen en liften”.

CZ

Salzburg/München

KRO

Slechts 35 km van vliegveld Klagenfurt.

SLO

Winterseizoen 2019/2020:
Van zaterdag 7 december 2019
t/m maandag 13 april 2020

POL

E 1. 9 1 1 m
ALP

NL

GERLITZEN – DE BESTE PISTES
IN HET CENTRUM VAN KARINTHIË!

ITA

NL

HUN

SKI- & SNOWBOARD-SCHOOL
GERLITZEN
VILLACH

GB

Slechts 2 km van het knooppunt Villach,
afrit Ossiacher See.

GER

RENT A SKI / HUUR
SKILES

OPENINGSTIJDEN

This folder is available in

6b

6a

GERLITZEN GIPFEL (1911 m)
A

6c
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KLÖSTERLEBAHNEN (1000 m)
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16b

6

O

9

2

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 km)
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100

KANZELHÖHE (1500 m)

ARRIACH

E

L46

M
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II

III
VIII

IV

HOTEL SONNENHÜGEL

A

INNERE EINÖDE

14

APART HOTEL
LEGENDÄR

HOTEL
SEEROSE

HOTEL URBANI
OSSIACHER SEE

OSSIACHER
SEE HALLE

HOLIDAY SPORT
GROUP

SKI

STIFT OSSIACH
HOTEL
ZUR POST

SATTENDORF

SHOP

ÄUSSERE EINÖDE

SKI
S2

B94

VI

S2

HOTEL
LORENA

BODENSDORF

300

ZU DEN
KLÖSTERLEBAHNEN P6
(7km)

B94

SKI
V

OSSIACH

1-3

Kassa 1, 2, 3, 4:
Annenheim Kanzelbahn
dalstation lift A /
08.05-16.45 u
Kassa 5, 6:
Middenstation/Kanzelhöhe
Kanzelbahn bergstation lift
A / 08.35-16.00 u
Kassa 7, 8:
Dalstation Klösterlebahn I
lift C / 08.30-15.30 u
Kassa 9:
Dalstation Wörthersee
6-persoons family-jet lift G /
8.45-15.45 u

8

Attentie
28

9

Alpine
gevaren

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

SKI

1
4

7

5

STADTHALLE
VILLACH
NORDISCHES
ZENTRUM
VILLACHER
ALPEN ARENA

KLETTERHALLE
VILLACH
SHOPPING
CENTER ATRIO

A2

Geachte skigast!

DRAU

A11
CINEPLEXX
KINO

V-CENTER
BOWLING, DISCO

Slowenien
Kroatien

GINAS BABY UND
KINDERHOTEL****

L
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EGG AM
FAAKER SEE

DROBOLLACH
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17

J

KANZELHÖHE
(1500 m) W
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B

27
27

10
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5

FAAK AM SEE

M

II

Restaurants, hutten, Après-Ski, hotels en accomodaties (meer accomodaties op www.gerlitzen.com)

☎ +43 (0) 664/4515909

www.gerlitzen.at

2 PACHEINER HOTEL & GASTHOF

SB

NIEUW IN
HET
RESTAURANT
ORIGINELE
HOUTKACHEL
PIZZA

****ALPENHOTEL
• Op de top van de Gerlitzen op 1.900 m
• TOP-positie: direct aan de skipiste
• Topwellness met sauna, stoombad en infinity-buitenbad,
fitnessruimte
ALPENRESTAURANT
• Huisgemaakte specialiteiten uit Karinthië
• ’s Avonds: Gezellig genieten van fondue of spareribs
• Zonneterras met panorama-uitzicht

VOOR VEELEISENDE INDIVIDUALISTEN

☎ +43 (0) 4248/2888

www.pacheiner.at

6 ZUR KAMMERHÜTTE

3 PÖLLINGER HÜTTE
• Gezellige hut met zonneterras en panorama-blik
• Wij serveren hapjesspecialiteiten en zelfgemaakte
streekgerechten
• Alles voor de zoete trek, van zoete pannenkoekstukjes
met rozijnen (“Kaiserschmarren”) tot de Gerlitzentaart

☎ +43 (0) 4248/2889
SB

• De zorgen bij het skiën vergeten en bij de Huaba
Hitt’n een goede zelfgemaakte maaltijd!
• De zonnigste plaats van de Klösterle-afdaling
• Zelfgemaakt eten uit de eigen landbouw

5 NEUGARTEN-ALMSEEHÜTTE

SB

• De zonlocatie op de berg
• Gratis ligstoelen en bijzondere berghuttensfeer
• Nieuw: Sneeuwbar “ZAN 8-TA” met de beste aprèsskihits
• Alles van de eigen boerderij
• Aanbod voor de kinderen

www.neugarten-almseehuette.at

☎ +43 (0) 664/5162118

8 TURNERHÜTTE
• Onvervalste hut met zonnenterras
• Regionale keuken
• 1 appartement voor 8 personen
• met matrassen ingerichte slaapgelegenheid voor
groepen tot 17 personen

☎ +43 (0) 650/6630117

SB

• Beslist proberen: de XXL-Rudlselchwurst
• Onvervalste sfeer in de hut
• Ligstoelen om te relaxen
• De geheime tip aan het einde van de Birkenhof-afdaling

www.prinz-apresski.at

☎ +43 (0) 664/4554942
13 EDELWEISS HÜTTE

10 SUNN ALM

• Groot zonneterras
• Karinthische Schmankerln
• Onvervalste sfeer
• Kamermuziek

☎ +43 (0) 664/3439906

☎ +43 (0) 664/4405853

☎ +43 (0) 664/2309393

7 STEINWENDERHÜTTE

ANNENHEIM
OSSIACHER SEE

12 SEPPL-HÜTTE
• Après-ski Nr. 1 op de berghelling in de nieuwe
openlucht parasolbar • met wiﬁ
• 4 appartementen met panorama-uitzicht
• Traditionele en internationale keuken met zelf
bereide gerechten
• Pizza's met verse toppings naar keuze
• Terras met panorama-uitzicht
• Service met Bediening

• Zonneterras met heerlijk uitzicht
• Huisgemaakte Karinthische Schmankalan
• Geliefd ontmoetingspunt voor sneeuwschoen- en
winter-wandelaars
• Rodelbaan en langlauf-loipe direct bij de hut
• 1 appartement met panorama uitzicht
• Dagelijks in het skiseizoen geopend

☎ +43 (0) 664/3060829

4 HUABA HITT’N

9 PRINZHÜTTE

Langlauﬂoipe

2-persoons stoeltjeslift

Infopunt

Skischool

Panorama-winterwandelpad

Sleeplift

bijzonder gezinsvriendelijk

Kinderland (alleen voor
gasten van de skischool)

Pistetoerwandelstrook

Oefenlift

Hut/restaurant met
bediening/service

Kinderland openbaar
toegankelijk

Skipad/verbindingspad

Skitapijt

Gratis skibus/shuttlebus

Skihut/restaurant

Fotopunt

Lichte afdalingen
Middelzware afdalingen
Zware afdalingen
Skiroutes

Internet live-cam

Neugarten 8-persoons
Carving Jet

Gratis internetaansluiting

4-persoons stoeltjeslift

Snelheidsinformatie

• Heerlijke regionale & internationale keuken

www.kanzelstubn.at

☎ +43 (0) 4248/2880

• DE parasol-bar met groot zonneterras

• De hot-spot direct bij de piste, skischool & kinderland Klösterle

• Craft Beer uit eigen productie

• Vlotte & vriendelijke bedieningugge & vriendelijke bediening

• Après-ski dagelijks vanaf 14 u.

• Burger - Pizza - Kärntner Schmankerln

• Wiﬁ – coole drinks – snelle snacks

• Craft Beer uit brouwerij van het huis • Zonneterras – Wiﬁ – Après-Ski

/CieloMountainLoungeBar

www.feuerberg.at

II ALMRESORT GERLITZEN KANZELHÖHE *** S

SB

☎ +43 (0) 664/5318414

facebook.com/EdelweissHuetteKloesterle

Gezinshotel op het zonnige plateau van de Gerlitzen,
middenin het skigebied op 1.500 m hoogte, vlakbij
het Mittelstation, pakketdeals incl. halfpension Plus &
skipassen! Hotelkamers voor 4 tot 6 personen, wellness
(zwembad, sauna, stoombad, infraroodcabine), wiﬁ
(lobby), parkeergarage en tol, 3 kinderspeelruimtes en
een speeltuin

☎ +43 (0) 4248/20160

Hut/restaurant met
zelfbediening

Rodelbaan

S2

S2 sneltramverbinding
Villach – Annenheim – St. Veit
Parkeerplaats
vrije plaatsen

III KANZELHÖHE APARTMENTS & MORE

Van de piste rechtstreeks in de dampende zwembaden van de Feuerberg zwem- en Wellnesswereld.
10 zwembaden, 11 sauna's, 16 relaxoases en een
waterglijbaan. Kinderspeelhuis met toezicht, recreatiecentrum met sport- en klimhal.

• Vlotte & vriendelijke bediening

☎ +43 (0) 664/5318414

Gondelbaan

I FEUERBERG **** – SKI & WELLNESS

• Groot zonneterras, beschut tegen de wind

11 CIELO

Kanzelbahn

2.700 m

8.15 – 17.00*

20

B

Gipfelbahn

2.000 m

8.25 – 16.00

20

C

Klösterlebahn I

2.000 m

8.30 – 15.50

20

D

Klösterlebahn II

2.100 m

8.35 – 16.00

20

E

Moserbahn

350 m

9.00 – 16.00

10

F

Pöllingerbahn

650 m

9.15 – 16.00

5

G

Wörthersee

900 m

8.40 – 16.00

20

H

Neugarten

1.400 m

8.40 – 16.00

20

I

Pacheinerlift

900 m

9.15 – 16.00

10

J

Birkenhoﬂift

1.300 m

8.35 – 15.45

15

K

Finsterbachlift

300 m

9.15 – 15.50

5

L

Lodronlift

200 m

9.15 – 15.50

5

M

Sonnenlift

160 m

9.15 – 16.00

5

N

Oefenlift
Klösterle A

100 m

9.15 – 15.40

5

O

Oefenlift
Klösterle B

200 m

9.15 – 15.40

5

6-persoons-family-jet
8-persoons-carving-jet

www.almresort.eu

Vakantiewoningen op het zonnige plateau van de
Gerlitzen voor 4 tot 6 personen, middenin het skigebied
op 1.500 m, vlakbij het Mittelstation, inclusief gebruik
van het Almresort-serviceaanbod: wellness (zwembad,
sauna's, stoombad, infraroodcabine), wiﬁ (lobby), 3
kinderspeelruimtes en een speeltuin; maaltijden in het
Almwirtshaus met bijbetaling mogelijk

www.kanzelhoehe-apartments.at

IV SONNENHOTEL ZAUBEK****
• Uitstekende keuken en à la carte-restaurant
• Dagelijks van 12.00 u tot 22.00 u warme keuken & bar
• Uw kleine ﬁjne vakantiehotel op de skiberg
• Uniek panorama en terras met uitzicht
• Overdekt zwembad, sauna, stoomgrot
• Honden zijn welkom

☎ +43 (0) 4248/2713

www.sonnenhotel.com

V MATHIASL ****

110 m

Skischule Gerlitzen
Kinderland Feuerberg

Ochsengartenlift

180 m

Oefenlift Ochsengarten,
9711 Paternion Waldweg

Ski-afdalingen

Nr.

Naam

Lengte

1
1a
2
2a

Afdaling vanaf de top

3.300 m

Panoramische afdaling

3.100 m

Sonnenarena-afdaling

1.600 m

Moser-afdaling

600 m

2b

Wedstrijdstrook “4-all”
+ tijdopname

600 m

3
4
5
6

Pacheiner-afdaling

1.600 m

Pacheiner familie-afdaling

1.800 m

Neugarten-afdaling

2.100 m

Klösterle West-afdaling

3.500 m

6a

Omweg voor de steile helling
van Klösterle West

600 m

7
8
9
10a
10b
11

Neugarten Hobby-racebaan

1.500 m

Klösterle-afdaling II

3.000 m

Klösterle-afdaling I

3.000 m

Wörthersee familie-afdaling

1.700 m

Feuerberg-afdaling

1.500 m

Birkenhof-afdaling

1.500 m

12
13a,b
14
15
16a,b
19
20
21
24
25

Finsterbach
natuursneeuw-afdaling
Finsterbach
Direttissima-afdalingen

Moeilijkheidsgraad

1.000 m
2.000 m

Lodron beginners area

300 m

Sonnenlift oefenafdalingen

1.000 m

Klösterle oefenafdalingen

500 m

Wörthersee-afdaling

1.500 m

Gegendtaler-afdaling

1.700 m

Kanonenrohr-afdaling

1.800 m

Neugarten Speed-afdaling

1.800 m

Ossiacher See-afdaling

1.000 m

Skiroutes
13
18
22
28

Finsterbach skiroute

1.000 m

Afdaling Bodensdorf

9.000 m

Rock’n Roll

1.400 m

Stifterboden skiroute

3.500 m

17

Skipad Pöllingerbahn – Pacheinerlift

23

Skipaden Kanzelhöhe

1.500 m

Verbindingspad Bergerbahn –
Pöllingersiedlung – middenstation

2.400 m

27

Skipaden
500 m

Langlaufen/winterwandelpaden
W

Panorama-winterwandelpad

12.000 m

L2

Klösterle-middelpunt loipe

4.000 m

VI VILLA MARIENHOF ****
• Slechts 2 minuten lopen naar het dalstation
van de Kanzelbahn
• Comfortabele appartementen en kamers
• Uitgebreid, regionaal ontbijtbuﬀet
• Sauna en infraroodcabine, ski-ruimte

☎ + 43 (0) 676/6042628

www.villa-marienhof.at

VII EDUCARE****
Geniet van uw verblijf in het hotel
eduCARE. Uw 4**** familiehotel aan de
voet van de Gerlitzen. Met gratis skibus in
slechts 3 minuten naar de Kanzelbahn.

☎ +43 (0) 4248/29777

www.educare.co.at

VIII HOTEL SEEROSE****

• Vakantiewoningen, vakantiehuizen
• Slechts 5 min. van de lift verwijderd (gratis bus-shuttle)
• Vakantiewoningen met uitzicht voor 2 tot 5 personen
• Wellness-vakantiewoningen voor 2 tot 8 personen
• Sauna, stoombad, whirlpool, Infrarood-cabine

☎ +43 (0) 664/1119727

Skischoollift
Lodron

na sluitingstijd van 16.30 u tot 8.30 u verboden

Hotel

Freestyle Park en Freeride Area

• Meteen in het gebouw van het dalstation Kanzelbahn
• Karinthische „Kuchl“, pizza en pasta
• Doorlopende warme keuken tot 21.00 u
• Het grootste steak-aanbod rondom de Ossiacher See
• Zonnig terras

☎ +43 (0) 4248/3253

SB

Kassa

14 KANZELSTUB’N

• „Men ontmoet elkaar in de Sunn Alm!“

☎ +43 (0) 664/5318414

Geen aansluiting!
Niet geprepareerd!

Skiverhuur

Ambulance

A

18

7

Station

III

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.

SB

15

23
IV

12

SCHÖNFELDSIEDLUNG

Legende

F
09

23

W

PÖLLINGERSIEDLUNG

2

E

HOTELDORF
SCHÖNLEITN

bij alpine ongelukken
tijdens de openingstijden van de banen en
liftinstallaties!

25

1a

11

2ab

APPARTEMENTHAUS
EDELWEISS
EDELWEISS
WALDSCHENKE

ALARMNUMMER:
+43 (0)42 48/27 22 33

K

1

W

8

G

13b 13

3

14

19

13a

20

FAAKER SEE

DOBRATSCH

• UW GIPFELHAUS met Karinthische-keuken en
met gebak- en strudelvariaties • Zonneterras met
vergezicht aan het centrale bergtopplateau, serre
met uitzicht op de Wörthersee, open haardkamer,
gratis wiﬁ • „The Flight 2.17“ après-ski-parasolbar!
• Standaard- en comfortkamers voor alle soorten
feestelijkheden, bijv. oud & nieuw (Nieuwjaarsfeest)
enz. Bij groepen graag vooraf reserveren!

I

12

I

11

1 GIPFELHAUS GERLITZEN

L

10a

01

4

Wij verzoeken u om
van de skipistes en
liftinstallaties gebruik
te maken die u ook
aankunt!
Zo helpt u ons zoveel
mogelijk om nodeloze
dalritten en de daarmee
verbonden operationele
onderbrekingen van
onze stoeltjesliften te
voorkomen!
Wij adviseren u
graag over alle
oefenmogelijkheden in
het skigebied.

VILLACH

NEUKAUF
VILLACH

10b
02

FAIR USE!

Klagenfurt, Graz, Wien

AUTOBAHNKNOTEN
VILLACH

A2 Italien

I.v.m. Art. 33 is het afdalen
met ski's in het bos in de
buurt
van
mechanische
klimhulpen (bijv. kabelbanen)
alleen op gemarkeerde pistes
toegestaan. Met “in de buurt
van mechanische klimhulpen” wordt het gebied bedoeld
dat van het bergstation van een mechanische stijghulp
kan worden bereikt, in elk geval een gebied van 500
m aan beide kanten van een mechanische klimhulp of
de gemarkeerde afdaling. Daal dus uitsluitend op de
gemarkeerde en uitstekend geprepareerde pistes van
de Gerlitzen af. Op elke overtreding volgt aangifte bij de
politie. LET OP: Na de sluitingstijd is het skiën op
de pisten tussen 16.30 en 8.30 u. streng verboden!
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Bij alle 9 kassa's wordt de
betaling d.m.v. bankomaat
of creditcards geaccepteerd!
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TIP: Gerlitzen online
ticketshop
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PENSION PILSACHHOF

Van Annenheim naar
Arriach/Klösterle (P6)
17 km
Van Annenheim naar
de Kanzelhöhe/
middenstation (P5)
14 km
Van Bodensdorf naar
Annenheim (P1–P4)
6,5 km
Van Bodensdorf naar
dalstation Birkenhof (P7)
9 km
Van Bodensdorf naar
dalstation Berger-Bahn (P8)
13 km
Maak gebruik van ons
verkeersleidingssysteem!
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Handige afstandsinformatie
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Lengte Openingstijden Punten

Kabelbanen en liften

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 KM)

www.mathiasl.at

• Meer-wellness op een perfecte locatie direct
aan het meer
• Penthouse SPAnorama
• MeerSauna van massief hout
• Met de skibus direct van het hotel in 7 minuten
naar het dalstation

* V.a. seizoensstart t/m 24-12-2019 16.40 i.p.v. 17.00 u.

Skicentrum Gerlitzen (1.911 m)
Routebeschrijving

Kabelbanen en liften

Pisteplattegrond in vogelvlucht

