37,50

Poranny (-12.30)3)

43,00

32,50

21,50

39,00

KARNETY RODZINNE 4)
TYP KARNETU

2 OS. DOROSŁE 2 OS. DOROSŁE 1 OS. DOROSŁA 1 OS. DOROSŁA
+ 1 DZIECKO
+ 2 DZIECI
+ 1 DZIECKO
+ 2 DZIECI

1)

od godz. 08.15

115,00

138,00

69,00

91,50

od godz. 10.30

109,50

131,00

65,50

87,50

od godz. 11.30

101,00

120,50

60,50

80,50

od godz. 12.30

92,50

111,00

55,50

74,00

od godz. 13.30

81,00

97,00

48,50

64,50

od godz. 14.30

58,00

69,50

34,50

46,00

Karnet 3-godzinny3)

98,50

118,00

59,00

78,50

Poranny (-12.30)3)

102,00

122,50

61,50

81,50

KARNETY KILKUDNIOWE
TYP
KARNETU1)

DOROŚLI

MŁODZIEŻ

DZIECI

SENIORZY

SW* SP* SN* SW* SP* SN* SW* SP* SN* SW* SP* SN*
1,5

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

2,5 2)

132 128 123 100 97

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

5z7

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

2)

30,50
22,00
15,50
28,50
Dodatkowy
dzień
Obowiązuje jednorazowo w bezpośrednim połączeniu z 6-dniowym karnetem narciarskim
Karnety narciarskie na 9-14 dni oraz karnety sezonowe zgodnie
z tablicą ogłoszeń znajdującą się przy kasach!

Bez czekania w kolejce
SKLEP Z KARNETAMI ONLINE
www.gerlitzen.com

KANZELBAHN, GIPFELBAHN, KLÖSTERLEBAHN I,
KLÖSTERLEBAHN II, WÖRTHERSEE 6ER – FAMILY-JET
DOROŚLI

DZIECI

2 odcinki trasy (wjazd i zjazd)

19,50

9,50

1 odcinek trasy (wjazd lub zjazd)

16,00

8,00

PRZEJAZDY ŁĄCZONE
4 odcinki trasy
(na szczyt i z powrotem)

24,00

12,00

DLA POCZĄTKUJĄCYCH I AMATORÓW

Dla amatorów zimowych wędrówek i wypraw narciarskich

RODZAJ KARNETU1)
Karnet 240-punktowy
Karnet 60-punktowy
Karnet Pistentour
Karnet Pistentour
WSKAZÓWKA

TYP
ARNETU1)

DOROŚLI MŁODZIEŻ/
STUDENCI

DZIECI

SENIORZY

–

43,50

–

Tylko dla dzieci

10,00

–

–

–

87,00
8,00
15,00

–

w tym: jednorazowy wjazd na górę
czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym

KARNET KOMBI
– SKI & THERME
DOROŚLI

MŁODZIEŻ

DZIECI

Deska i buty „KIDS” do 135 cm
Deska i buty „Classic” od 140 cm
Deska „KIDS“ do 135 cm
Deska „CLASSIC” od 140 cm

WYPOSAŻENIE
Kijki
Kask
Buty narciarskie (dla dzieci)
Buty narciarskie (dla dorosłych)
Sanki
Rakiety śnieżne
Narty do skitouringu z fokami

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

NAUKA JAZDY NA NARTACH
KURSY DLA DZIECI
Minimalna liczba uczestników: 5 osób
Rozpoczęcie zajęć: Nd godz. 12.00, pn-pt godz. 10.00

3-dniowy kurs narciarski dla dzieci
4-dniowy kurs narciarski dla dzieci
5-dniowy kurs narciarski dla dzieci
6-dniowy kurs narciarski dla dzieci

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

SENIORZY

SW* SP* SN* SW* SP* SN* SW* SP* SN* SW* SP* SN*
4 dni

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

5 dni

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

6 dni

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

Posiadacze karnetu kombi Ski & Therme mogą bezpłatnie
korzystać ze strefy FUN & SPA od godz. 16:00. Dzieci mogą
korzystać tylko z karnetu FUN.

KARNET KOMBIT – SKI & THERME UPGRADE
Dopłata do karnetu jednodniowego (FUN)
Dorośli i seniorzy € 10,00 / za dzień
Dzieci i młodzież € 6,00 / za dzień
Dopłatę należy uiścić w kasie Kärnten Therme.

(Dopłata nie dotyczy okresu od 25.12.2019 r. do 06.01.2020 r.)

Karnety Top-Ski Kärnten & Osttirol: Sezonowe
karnety narciarskie i karnety wielodniowe
dostępne są we wszystkich kasach.
1) Nośniki danych/karnety narciarskie wydawane są w zależności od rodzaju karnetu na bezdotykowych biletach
jednorazowych lub „kartach-kluczach” wielokrotnego użytku. W przypadku „kart-kluczy” oprócz opłaty
za karnet naliczana będzie kaucja w wysokości 5 euro. Przy zwrocie nieuszkodzonej „karty-klucza” kaucja
w wysokości 5 € zostanie zwrócona.
2) Karnety półdniowe mogą być wykorzystane tylko 1dnia.
3) Zjazd w dół kolejką Kanzelbahn bez ograniczenia czasowego, ale nie później niż do godz. 17 (rozpoczęcie
sezonu do 24.12.2019 r., godz. 16:40).
4) Karnety rodzinne ważne dla rodzica (rodziców) i dziecka (dzieci) (2005–2013). 3. Dziecko w rodzinie gratis!
Konieczny dokument typu karta rodziny! Dziecko: Rocznik 2005-2013, Młodzież: Rocznik 2001–2004,
Seniorzy: Rocznik 1954 i starszy.
5) Zniżka studencka tylko w streﬁe karnetów jednodniowych dla studentów do ukończonego 27. roku życia (do
rocznika 1993 włącznie) po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej (ze zdjęciem).
6) Informacja o „Photocompare” zgodnie z § 24 DSG 2000 (Ustawy o ochronie danych
osobowych) Uprzejmie informujemy, że przy pierwszym przekroczeniu bramki obrotowej wyposażonej
w kamerę w celu kontroli dostępu do wyciągu, robione jest zdjęcie referencyjne posiadacza karnetu
narciarskiego. Obsługa wyciągu porównuje następnie zdjęcie referencyjne ze zdjęciami wykonywanymi
każdorazowo przy ponownym przekraczaniu bramki obrotowej z kamerą.
*SW-Sezon wysoki: 22.12.2019 - 06.01.2020 oraz 19.01.2020 - 14.03.2020
ZS-Sezon pośredni: 07.01.2020 - 18.01.2020 oraz 15.03.2020 - 28.03.2020
NS-Sezon niski: Rozpoczęcie sezonu do 21.12.2019, 29.03.2020 - 13.04.2020
(przedłużenie sezonu narciarskiego możliwe z uwagi na panujące warunki pogodowe)
Obowiązują ogólne przepisy taryfowe oraz ogólne warunki handlowe i transportowe GerlitzenKanzelbahn-Touristik.
Wszystkie ceny w euro. Błędy w druku i zmiany cen zastrzeżone! Stan: kwiecień 2019 r.

Jeżeli należą Państwo do tzw. rannych ptaszków, to podczas ferii już o godzinie 8:00 mogą
Państwo wsiąść do kolejki Kanzelbahn, aby jako
pierwsi szusować po jeszcze nienaruszonych
dywanach śnieżnych.

KURSY DLA DOROSŁYCH (2 godziny)
Minimalna liczba uczestników: 5 osób
Rozpoczęcie zajęć: Nd godz. 12.00, pn-pt godz. 10.00

3-dniowy kurs narciarski dla dorosłych
4-dniowy kurs narciarski dla dorosłych
5-dniowy kurs narciarski dla dorosłych
6-dniowy kurs narciarski dla dorosłych

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

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

1
2-4
osoba osób
Zajęcia prywatne „Early Morning” godz. 8:45 do 9:45
1 godzina
70,00 90,00
Zajęcia prywatne w godzinach od 10:00 do 13:45
1 podwójna godzina
140,00 175,00
1 potrójna godzina
200,00 255,00
Zajęcia prywatne od godz. 13.45
1 godzina
70,00 90,00
1 podwójna godzina
120,00 155,00
1 dniowy rodzinny instruktor narciarstwa 4 godziny
4 godziny zajęć + przerwa
250,00 299,00
każda dodatkowa osoba
–
15,00

Ubezpieczenie na wypadek złamania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu możliwe
jest za dodatkową dopłatą w wysokości 10%. W przypadku uszkodzenia sprzętu nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. W przypadku zguby lub kradzieży należy przedłożyć
dokument potwierdzający zgłoszenie zguby lub kradzieży na policji oraz dokonać opłaty
za okres wypożyczenia sprzętu. 1. Konieczne jest terminowe zgłoszenie się na wszelkiego rodzaju kursy lub lekcje indywidualne. Na kursy grupowe we wszystkich szkółkach
narciarskich co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem kursu. Minimalna liczba osób
na kursach grupowych wynosi 5. W przypadku zmniejszenia się liczby uczestników, szkółka narciarska zastrzega sobie prawa do połączenia grup lub skrócenia czasu zajęć.
W celu uzyskania terminu lekcji indywidualnych należy dokonać przedpłaty. Wysokość
przedpłaty zależna jest od ilości zarezerwowanych godzin. 2. Warunki odwoływania
lekcji indywidualnych: lekcje indywidualne odbywają się przy każdych warunkach pogodowych. W przypadku niestawienia się na kursie lub odwołaniu zajęć tego samego dnia
(rano), należy pokryć 100% kosztów kursu. 3. Warunki odwołania kursu dla grup: zwrot
kosztów pokrytych za kurs w przypadku choroby lub uszkodzenia ciała (podczas kursu)
możliwe jest jedynie za okazaniem zaświadczenia lekarskiego. Zwrot kosztów jedynie za
niewykorzystane dni (kwota różnicy). Bilety za kurs tylko na okaziciela. 4. Nie ponosimy
odpowiedzialności za wypadki, do których doszło podczas kursu. Nie zwracamy kosztów
za zajęcia, które nie odbędą się z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych
(siła wyższa). Dalsze informacje oraz warunki handlowe są dostępne w biurze szkółki
narciarskiej. Wszystkie podane ceny są podane w EURO i zawierają ustawowy podatek. Rodzaje płatności: gotówka, EC-Maestro, Visa, MasterCard. 5. W cenę za kurs nie
jest wliczona cena za karnet narciarski! 6. W ramach kursu narciarskiego także dzieci
poniżej 6 roku życia (rocznik 2013) muszą posiadać bilet na wyciąg narciarski (Bambiniskipass). 7. Dla wszystkich uczestników lekcji indywidualnych poniżej 15 roku życia
istnieje obowiązek zakładania kasku ochronnego. 8. Właściwością miejscową sądu dla
szkółki narciarskiej jest Villach.

• Lepsze prowadzenie nart, a tym samym większa
przyjemność z jazdy!
• Lepsza przyczepność na twardych stokach,
a tym samym większe bezpieczeństwo!

SERWIS NARCIARSKI VIP jak wyżej,

ale z renowacją ślizu (wyprawki)

SNOWBOARD smarowanie na gorąco,
łącznie z prasowaniem ślizgu

SERWIS SNOWBOARDOWY w tym ostrzeżenie
krawędzi bocznych, szlifowanie ślizgu kamieniem,
woskowanie, prasowanie i polerowanie

SERWIS NARCIARSKI VIP jak wyżej,

ale z renowacją ślizu (wyprawki)

Naszym najmłodszym miłośnikom freestyle Gerlitzen-Kids-Snowpark przy kolejce
pośredniej Mittelstation Kanzelhöhe oferuje
szereg atrakcji i urozmaiceń, np.: Funtube
Wanne) Wellenbahn, Kids Flat Box, Kids Up &
Down Box i wiele więcej.

Dla wszystkich tych, ...

... a w lecie

SZKÓŁKA NARCIARSKA
I SNOWBOARDOWA
GERLITZEN
LOKALIZACJA I ZAPISY NA KURSY
NARCIARSKIE:
Stacja pośrednia kolejki Kanzelhöhe-Mittelstation:
+43(0)4248/3222
Stacja dolna kolejki Klösterle Talstation:
+43(0)4247/30033
Feuerberg: +43(0)4248/3156
NOWOŚĆ: Stacja dolna kolejki Kanzelbahn
Talstation Gerlitzen +43(0)4248/20250
Zapisy na kursy odbywają się we wszystkich
punktach: codziennie w godzinach od 9:00 do 16:00
Rozpoczęcie kursu
Kurs dla początkujących: Niedziela lub poniedziałek
Kurs dla zaawansowanych: Niedziela do piątku
Liczba uczestników: minimum 5 osób

Dalsze informacje na:
www.gerlitzen.ski, info@gerlitzen.ski

W oka mgnieniu...
znajdą się Państwo na Gerlitzen!
Autostrady A2, A10 i A11 leżą w bezpośrednim
sąsiedztwie Gerlitzen. Do dyspozycji naszych
gości jest 3300 miejsc parkingowych, z czego
1800 znajduje się bezpośrednio przy trasach
zjazdowych.
Wygodnie i szybko dojadą Państwo do nas również
środkami transportu publicznego. Dworzec
w Annenheim położony jest bezpośrednio przy
stacji dolnej kolejki Kanzelbahn, a bezpłatny
autobus dowożący narciarzy krąży wokół jeziora
Ossiacher See, miasta Villach i jeziora Faaker See.
Można do nas przylecieć również samolotem.
Z lotniska w Klagenfurcie do Gelitzen dojadą
Państwo w około 25 minut, wiele miejsc
oferujących zakwaterowanie zapewni Państwu
również wygodny dojazd z i do lotniska.

• 24.12.2019 r.: Christkindl Skitag / narciarska
gwiazdka (dzieci gratis)
• 13.4.2020 r.: Gerlitzen zakończenie sezonu
narciarskiego
• Codziennie w sezonie zimowym: Miś
Bino-Show w Krainie Dzieci i Białych Misiów
przy stacji pośredniej kolejki Mittelstation /
Kanzelhöhe, od godz. 13.30
• W każdy piątek w sezonie zimowym: wyścigi
narciarskie i snowboardowe na stoku Moserhang przy stacji pośredniej kolejki Mittelstation /
Kanzelhöhe z pomiarem czasu, ceremonią
wręczenia nagród i dyplomów; Szkółka
Narciarska Gerlitzen, +43 (0) 4248/ 32 22

8,00
28,00

33,00
48,00

... ruszamy w góry!
• Panorama Kanzelbahn
• Nordic walking i wędrówki
• Kulinarne atrakcje
• Zabawa i przygoda:
Adventure-Park,
Summertubing, BungeeTrampolin, Gokarty
Gerlitzen Pistenﬂitzer

facebook.com/GerlitzenAlpe
Instagram: #gerlitzenalpe

www.gerlitzen.com

Sportshop
Kanzelhöhe
Mittelstation

Miejskie odgłosy i magia białego szaleństwa...

Wskazówka: Rent a Ski – wypożyczanie
i korzystanie zawsze z
najnowocześniejszego sprzętu!

Warto odwiedzić nasze sklepy!

40,00
10,00

LATO W
GÓRACH

• Media społecznościowe

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

• Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt!
• Dzięki możliwości przetestowania
sprzętu przed zakupem można wyeliminować ryzyko podjęcia błędnej decyzji
• Kask, gogle, ocieplacze i wiele więcej!

Lokalizacja: Stacja pośrednia kolejki
Kanzelhöhe-Mittelstation

krawędzi bocznych, szlifowanie ślizgu kamieniem,
woskowanie i polerowanie

W szkółce narciarsko-snowboardowej Gerlitzen
czekają na Państwa i Państwa dzieci doskonale
przeszkoleni opiekunowie. Ponadto znajdą Państwo
u nas przyjazne dla rodzin miejsca zakwaterowania
i restauracje, które zagwarantują, iż spędzą Państwo
wspólnie miłe chwile.

SKLEPY SPORTOWE

EKSPRESOWY SERWIS NARCIARSKI I SNOWBOARDOWY

SERWIS NARCIARSKI w tym ostrzeżenie

Słońce i świeże górskie powietrze wzmagają
apetyt, a więc skorzystajcie Państwo z gościnności
i delektujcie się karynckimi przysmakami
domowej roboty i niepowtarzalnym klimatem
chat schroniskowych.

• 15.12.2019 r.: GRATIS testowanie nart przez
szkółkę narciarską Skischule & Gigasport w
Arriach – Klösterle

ZAJĘCIA PRYWATNE

w tym czyszczenie ślizgu i polerowanie

Czy Państwa serce bije szybciej na widok
błyszczącego w porannym słońcu albo
topniejącego po południu śniegu? Jeżeli
tak, to pokochają Państwo nasze naturalne
trasy narciarskie, które nie są sztucznie
naśnieżane, czy przygotowywane i napawają
nostalgią: poczują się Państwo jak narciarze
za dawnych lat! Wskazówki: trasa narciarska
13 Finsterbach oraz trasa 22 „Rock'n'Roll“
pod Neugarten 8er-Carving-Jet.

• 7.12.2019 r.: Gerlitzen rozpoczęcie zimy

Dzieci i dorośli (2 godziny)
Minimalna liczba uczestników: 5 osób
Rozpoczęcie zajęć: Nd godz. 12.00, pn-pt godz. 10.00

SMAROWANIE NA GORĄCO

Gerlitzen oferuje wszystko, aby umożliwić Państwu
i Państwa bliskim doskonałą wycieczkę lub urlop
rodzinny: dzięki wspaniałym trasom narciarskim
jest to najlepszy ośrodek narciarski dla rodzin,
posiadający nawet certyﬁkat "Ośrodka narciarskiego
dla początkujących i tych, którzy wracają do tego
sportu na nowo, jak również dla rodzin z dziećmi".
Nasze nowoczesne urządzenia ułatwiające wjazd
zapewniają szczególną wygodę zarówno małym,
jak i dużym gościom.

którzy wciąż szukają czegoś nowego:

KURS NAUKI JAZDY NA SNOWBOARDZIE

3-dniowy kurs nauki jazdy na snowboardzie
4-dniowy kurs nauki jazdy na snowboardzie
5-dniowy kurs nauki jazdy na snowboardzie
6-dniowy kurs nauki jazdy na snowboardzie

Sklep sportowy
Kanzelbahn
stacja dolna
kolejki Kanzelbahn, (otwarty
cały rok)

Hotel City ****
Tel. +43 (0) 4242/27896
www.hotelcity.at
Hotel Mosser ****
Tel. +43 (0) 4242/24115
www.hotelmosser.info
niezapomniana kombinacja!
A może lubią Państwo urozmaicenie i mają ochotę udać się
ze stoku prosto do kina, centrum handlowego lub
pospacerować po starym mieście i skosztować grzanego
wina? Albo chcieliby Państwo rozegrać absorbującą partyjkę
w kręgle, a po niej potańczyć w V-Clubie? Nie ma problemu.
Miasto Villach z różnorodnymi hotelami i karynckimi termami
położone jest w odległości zaledwie kilku kilometrów,
a bezpłatny autobus przywiezie Państwa bezpośrednio
z hotelu do nas.
Wszystkie informacje znajdą Państwo na: www.urlaubinvillach.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

Oferta noclegowa jest bardzo różnorodna. jest
bardzo różnorodna. Mogą Państwo wybierać
między łóżkami skąpanymi w słońcu na szczytach
gór a noclegami wokół Gerlitzen, nad jeziorem
Ossiacher See, w Arriach-Klösterle, w mieście
Villach, w pobliżu term karynckich, nad jeziorami
Wörthersee lub Faaker See. Każdy znajdzie coś
dla siebie, czy to hotel pięciogwiazdkowy, czy też
oryginalną chatę w górach!

1. Zniżki
1a. Zniżki dla dzieci: dzieci z roczników 2005-2013 Należy przedłożyć odpowiedni dokument
z aktualnym zdjęciem. Dzieci poniżej 6 lat w towarzystwie rodziców jadą bezpłatnie, o ile siedzą
na kolanach rodziców i nie korzystają z własnego siedzenia lub orczyka. Pozostałe dzieci poniżej
6 roku życia potrzebują tzw. „Bambini-Karte“. Informacje i wydawanie przy kasach.
1b. Zniżki dla młodzieży: młodzież z roczników 2001-2004 Należy przedłożyć dowód z aktualnym
zdjęciem.
1c. Zniżki dla studentów: możliwe są tylko w przypadku biletów całodziennych dla
studentów, którzy nie ukończyli jeszcze 27 roku życia (do rocznika 1993) i po okazaniu ważnej
legitymacji studenckiej (ze zdjęciem).
1d. Zniżki dla seniorów: rocznik 1954 i wcześniejsze. Potwierdzenie w formie ważnego
dokumentu ze zdjęciem.
1e. Osoby niepełnosprawne: w stopniu pow. 60% otrzymają – po przedłożeniu
aktualnej legitymacji – taryfę dziecięcą, zgodnie z obowiązującym cennikiem biletów dziennych
i wielodniowych (z wyjątkiem przejazdów pojedynczych i karty na punkty).
2. Bilety z możliwością wyboru terminu obowiązują tylko w sezonie zimowym 2019/20.
3. Dzień przedłużenia: obowiązuje tylko raz i tylko na następny dzień po zakończeniu
sześciodniowego skipassu.
4. Nośniki danych/Skipassy: Skipassy, w zależności od typu biletu, wydawane są w
formie bezdotykowego biletu jednorazowego lub w formie kart wielokrotnego użytku, tzw.
„Key Cards“ . W przypadku „Key Cards“ dodatkowo dolicza się kaucję w wysokości 5 euro. Przy
zwrocie nieuszkodzonej karty „Key-Card“: następuje zwrot 5 euro.
5. Zniżka rodzinna – w przypadku rodzin wielodzietnych, trzecie dziecko korzysta za
darmo. Z tej opcji można w zasadzie skorzystać po okazaniu urzędowego zaświadczenia,
potwierdzającego przynależność do rodziny oraz po przedłożeniu dokumentu, na podstawie
którego można stwierdzić wiek dzieci (roczniki 2005–2013) należących do rodziny.
6. Zwrot pieniędzy: Zwrot pieniędzy za skipass możliwy jest jedynie w razie wypadków
sportowych lub choroby i to tylko w odniesieniu do osoby poszkodowanej lub chorej, jeżeli
skipass zostanie niezwłocznie zwrócony w miejscu jego wydania. Zwrot pieniędzy odbywa
się w gotówce, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 3 euro. Jako wykorzystane
uważane są dni od dnia wystawienia skipassu do dnia jego zwrotu. Jeżeli zwrot nastąpił
do godz. 10:00 przed południem, dany dzień nie jest uznawany jako wykorzystany.
Akceptowane są zaświadczenia lekarskie, wydane wyłącznie przez lekarzy z okręgu Villach lub
przez szpital rejonowy, które należy przedłożyć przy każdym zwrocie kosztów. W przypadku
członków rodziny osoby poszkodowanej, którzy wyjeżdżają wcześniej, nie jest możliwy zwrot
kosztów. Obowiązują regulacje szczególne dotyczące biletów sezonowych zgodnie z informacją
na tablicy ogłoszeń przy kasach. Brzydka pogoda, zagrożenie lawinowe, nieprzewidziane
i wcześniejsze wyjazdy, przerwy w eksploatacji, przestoje zależne od warunków pogodowych
i technicznych, ograniczone warunki na trasach narciarskich spowodowane opadami świeżego
śniegu, dowozem itp., nie uprawniają do redukcji ceny, zwrotu kosztów lub przedłużenia
ważności wydanego skipassu. Nie zwracamy kosztów za bilety dobowe, półdobowe i godzinne.
7. Karnety półdniowe można wykorzystać tylko pierwszego dnia
8. Rejestracja fotograﬁczna: Wraz z zakupem biletu klient wyraża zgodę na osobistą,
fotograﬁczną rejestrację i zapis w miejscu wydania karty, jak i w miejscach wstępu (bramki
obrotowe). Dane te mogą zostać wykorzystane w celach kontrolnych, aby zapobiec
niezgodnemu z przeznaczeniem wykorzystaniu biletu.
9. Postanowienia ogólne: Tylko ważne skipassy i bilety na wyciągi oraz bilety na szlaki
przy stokach zjazdowych upoważniają do korzystania z naszych tras i urządzeń. Przy zakupie
skipassu, biletu na wyciąg czy też biletu na szlaki zjazdowe, klienta obowiązują nasze Ogólne
Warunki Handlowe i pozostałe postanowienia. Skipassy na kilka dni ważne są tylko w ciągu
następujących po sobie dni. Skasowane skipassy nie będą przyjmowane z powrotem. Nie
ma możliwości skorzystania z innej usługi w zamian za zagubione lub zapomniane bilety
narciarskie. Biletów narciarskich nie wolno przekazywać innym osobom i należy je dobrowolnie
okazywać kontrolerom w strefach kontrolnych. Kontrola biletów to kontrola laserowa i wizualna
(zależnie od urządzenia). Nadużycie podlega karze, a jego konsekwencją jest natychmiastowe
zatrzymanie biletu, zakaz korzystania z urządzeń przewozowych, grzywna pieniężna w wysokości
48,50 euro, a dodatkowo opłata w wysokości taryfy dziennej i zawiadomienie właściwego
urzędu. Przepisy FIS obowiązują na całym terenie narciarskim i muszą one być przestrzegane.
Ponadto należy przestrzegać poleceń personelu pracującego przy obsłudze kolejki linowej
i tras zjazdowych, ambulansów oraz ochrony (security) tras zjazdowych. Nieprzestrzeganie
tych poleceń oraz wyraźne naruszenia przepisów FIS skutkuje odbiorem skipassu i zakazem
korzystania z urządzeń przewozowych. Chodzenie po trasach zjazdowych jest zakazane
na wszystkich trasach na całym terenie narciarskim, z wyjątkiem przeznaczonych do tego
i wyznaczonych pasów na trasach, po lewej stronie trasy zjazdowej Klösterle (dla osób
chodzących po szlakach zjazdowych i tylko z ważnym biletem). Ważne skipassy upoważniają
do korzystania z kolejek i wyciągów oraz do wjazdu na wyznaczone trasy zjazdowe w godzinach
otwarcia. Warunki przewozu oraz godziny otwarcia kolejek, wyciągów i tras zjazdowych
wywieszone są na stacjach i mogą się od siebie różnić, zależnie od urządzenia. Po zamknięciu
wjeżdżanie lub wchodzenie na trasy zjazdowe jest zabronione i niebezpieczne dla życia,
ponieważ w tym czasie przeprowadzane są prace przygotowujące do dalszej eksploatacji
i naśnieżanie tras. Przed i po sezonie oraz w przypadku niedostatecznej ilości śniegu należy
liczyć się z ograniczoną ofertą dotyczącą urządzeń i tras zjazdowych. Oznaczone trasy zjazdowe:
drążki, okrągłe tablice i kule z oznaczeniami tras zjazdowych wyznaczają bezpieczne zjazdy.
Nieoznaczone, nieprzygotowane stoki i szlaki narciarskie nie są trasami zjazdowymi. Korzystanie
z nich odbywa się na własną odpowiedzialność. Wjazd na tereny leśne podlega karze zgodnie
z ustawą o leśnictwie. W razie naruszenia przepisów odebrany zostanie bilet. Na wszystkie
bilety można raz dziennie wjechać kolejką linową Kanzelbahn. Planowany ponowny wjazd
kolejką Kanzelbahn należy zgłosić najpóźniej przy zjeździe w dół personelowi obsługującemu
wyciąg lub w kasie stacji górnej kolejki linowej Kanzelbahn.
Polityka prywatności: Informacje dotyczące przetwarzania danych przez GERLITZEN
– Kanzelbahn-Touristik GesmbH & Co. KG znajdą Państwo na: www.gerlitzen.com lub
bezpośrednio na miejscu.
Zdjęcia: Region Villach Tourismus GmbH; restauracje, schroniska, hotele i sklepy sportowe;
Adobe Stock
Stan: kwiecień 2019 r. Zastrzega się prawo do pomyłek, zmian i błędów w druku.
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Zima 2019/2020

POL

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

DOPŁATY I RABATY
(Kursy nauki jazdy na nartach i snowboardzie)
1 dzień próbny
65,00
Zniżka rodzinna od 3os. na zajęciach, na osobę
(tylko w przypadku kursu trwającego 5 lub 6 dni) –15,00
Dopłata do 3-dniowego kursu za dzień (aż do 6dnia) 20,00

PRZEJAZDY JEDNORAZOWE
RODZAJ KARNETU1)

SNOWBOARD

Marzą Państwo o wspaniałych przeżyciach narciarskich i znakomitych stokach, krótkim czasie
oczekiwania przy wyciągach i dużej różnorodności? Jeżeli tak, to dobrze Państwo traﬁli: Gerlitzen
leży na wysokości 1911 m n.p.m. i ma do zaoferowania 44 kilometry wspaniale przygotowanych tras narciarskich, 18 najnowocześniejszych
i komfortowych wyciągów, oraz 25 szerokich,
różnorodnych zjazdów dla narciarzy. Poza tym
nasza wyraﬁnowana technologia naśnieżania
daje Państwu możliwość niczym niezakłóconego
rozkoszowania się zarówno widokami, jak
i szusowaniem od listopada do kwietnia.

www.gerlitzen.com

20,50

www.gerlitzen.org

31,50

T E ST C E N T E R

41,50

te najpiękniejsze – w tradycyjnych
schroniskach i przyjemnych kwaterach!

ALP

Karnet 3-godzinny3)

Freestyle i freeride gwarantujące samą
przyjemność!

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

22,00

Wszelkie zmiany spowodowane warunkami
pogodowymi zastrzeżone.
*Rozpoczęcie sezonu do 24.12.2019,
do godz.16:40

12,00

SLOWENIEN

18,50

zabawa i niezapomniane momenty dla
wszystkich!

I TA L I E N

24,50

które cieszą serca narciarzy!

GERLITZEN-Kanzelbahn-Touristik

od godz. 14.30

Każdy początek jest trudny – ale nie w przypadku
Gerlitzen. Na jednym z trzech wielkich obszarów
szkoleniowych w „Krainie Dzieci i Białych
Misiów” ("Kinder- und Schneebärenland") nauka
przychodzi łatwo i sprawia dużo przyjemności.
Prowadzą ją licencjonowani instruktorzy nauki
jazdy na nartach dla dzieci ze szkółki narciarskosnowboardowej Gerlitzen, legitymujący się
przygotowaniem pedagogicznym. Nasza
maskotka, Gerlitzen „Miś Bino“, śpiewa, tańczy
i wspiera dzieci, podczas gdy rodzice szusują
na stoku. Nie jest konieczna wcześniejsza
rezerwacja miejsca na kursie nauki jazdy
na nartach. Zaraz po przybyciu mogą się
Państwo zgłosić w jednym z biur naszej szkółki
narciarskiej. Radzimy zaopatrzyć się w sprzęt
narciarski na dzień przed rozpoczęciem kursu.
Pozwoli to Państwu uniknąć stresu w pierwszym
dniu kursu.

Kanzelhöhe/Mittelstation
Feuerberg/Bergeralm
Klösterle
Paternion

30,50

Faaker See

35,00

17,00

Chwile przyjemności...

Klagenfurt/
Graz/Wien

19,50

25,50

Born to be free ...

A11 Karawankenautobahn

29,50

34,00

Rodzinne przeżycia....

Südautobahn A2

39,00

od godz. 13.30

Marzenia na stoku, ...

Ogólne informacje

A2

od godz. 12.30

ZESTAW CARVINGOWY (TYLKO NARTY)
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

Narty carvingowe „Premium Gold“
Narty carvingowe „VIP”
Narty carvingowe „BASIC”
Młodzieżowe narty carvingowe „Jugend” do 150 cm
Dziecięce narty carvingowe „Kinder” do 120 cm
Dziecięce narty carvingowe „MINI” do 90 cm

Südautobahn

38,50

Villach

41,50

21,00

Tauernautobahn
Abfahrt Villach/
Ossiacher See

23,00

32,00

Kasa stacji dolnej Kanzelbahn
od godz. 08:05 do godz. 16:45
Odbiór kart grupowych do godz. 16:00!
Kasa Klösterlebahn I czynna
od godz. 08:30!

34,50

42,50

Zima 2019/2020

46,00

od godz. 11.30

Ossiacher See

od godz. 10.30

SCHNEEBÄRENLAND

Bodensdorf

43,50

Annenheim/Kanzelbahn

24,00

Kanzelhöhe

36,50

Treffen

48,50

St. Veit

od godz. 08.15

Zestaw carvingowy dla młodzieży „Jugend“ do 150 cm
Zestaw carvingowy dla dzieci „Kinder“ do 120 cm
Zestaw carvingowy „Mini“ do 90 cm

Feldkirchen

SENIORZY

Klösterle

DZIECI

Gerlitzen

MŁODZIEŻ/
STUDENCI5)

Tauernautobahn A10

DOROŚLI

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

Arriach

RODZAJ
KARNETU1)

od 8 dni/
dzień

Millstätter See

Zestaw carvingowy „VIP“
Zestaw carvingowy „BASIC“

KARNETY JEDNODNIOWE

1 dzień 6 do 7
dni
40,00 165,00
32,00 125,00
23,00 90,00
17,00 65,00
14,00 55,00

Kanzelbahn: godz. 08:15-17:00*
Klösterlebahnen: godz. 08:30-15:50
Godziny otwarcia wszystkich pozostałych kolejek i wyciągów, patrz
„Kolejki linowe i wyciągi”.

ZESTAW CARVINGOWY
(narty, buty, kijki)

Cennik zima 2019/2020

Spittal/Drau

CZ

Salzburg/München

KRO

Tylko 35 km od lotniska w Klagenfurcie.

SLO

Sezon zimowy 2019/2020:
Od soboty, 7 grudnia 2019 r.
do poniedziałku, 13 kwietnia 2020 r.

POL

E 1. 9 1 1 m
ALP

NL

GERLITZEN – NAJLEPSZE STOKI
W SERCU KARYNTII!

ITA

POL

HUN

SZKÓŁKA NARCIARSKA I
SNOWBOARDOWA
GERLITZEN - VILLACH

GB

Tylko 2 km od węzła Villach,
zjazd na Ossiacher See.

GER

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
NARCIARSKIEGO/ NAUKA
JAZDY NA NARTACH

GODZINY OTWARCIA

This folder is available in

6b

6a

A

6c

13

KLÖSTERLEBAHNEN (1000 m)

GERLITZEN GIPFEL (1911 m)

Kolejki linowe i wyciągi

16a

L P E 1. 9 1 1 m

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 KM)

N

L2

16b

6

O

9

2

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 km)

D

L

H

N

6a-c

K

100

KANZELHÖHE (1500 m)
E

M

5

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

Tankstelle 600

B98

OSTRIACH
VII

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

7

5

STADTHALLE
VILLACH
NORDISCHES
ZENTRUM
VILLACHER
ALPEN ARENA

KLETTERHALLE
VILLACH
SHOPPING
CENTER ATRIO

9

H

SKI

10b

Klagenfurt, Graz, Wien

CINEPLEXX
KINO

V-CENTER
BOWLING, DISCO

Slowenien
Kroatien

GINAS BABY UND
KINDERHOTEL****

L
AI

G

EGG AM
FAAKER SEE

DROBOLLACH

08

FAAK AM SEE

SB

KANZELHÖHE
(1500 m) W

☎ +43 (0) 664/4515909

www.gerlitzen.at

2 PACHEINER HOTEL & GASTHOF

SB

NOWOŚĆ
W KARCZMIE
ORYGINALNA PIZZA
Z PIECA OPALANEGO
DREWNEM
**** ALPINHOTEL
• Na szczycie Gerlitzen na wys. 1.900 m
• Wyśmienite położenie: bezpośrednio przy stoku
• Strefa spa na samym szczycie z sauną, z sauną parową, z basenem
zewnętrznym typu infinity, z siłownią
ALPENGASTHOF
• Regionalne karynckie specjały domowej roboty
• Wieczorami: Czar miejsca- fondue lub żeberka
• Taras słoneczny z widokiem panoramicznym

☎ +43 (0) 4248/2888

www.pacheiner.at

• Przytulne schronisko z tarasem słonecznym i pięknym
widokiem
• Serwujemy domowe specjały i jedzenie z naszej własnej
produkcji
• Wszystko dla łasuchów, począwszy od omletu cesarskiego (Kaiserschmarren) po Gerlitzentorte

☎ +43 (0) 4248/2889

☎ +43 (0) 664/3060829

4 HUABA HITT’N

SB

• Zapomnij o zmartwieniach podczas jazdy na nartach
i ciesz się dobrym domowym jedzeniem w Huaba
Hitt’n!
• Najbardziej nasłonecznione miejsce na zjeździe
w Klösterleabfahrt

7 STEINWENDERHÜTTE

☎ +43 (0) 664/5162118

☎ +43 (0) 664/3439906

5 NEUGARTEN-ALMSEEHÜTTE

SB

• Słoneczne miejsce na górze
• Darmowe leżaki i szczególna atmosfera schroniska
• Nowość: Śnieżny bar „ZAN 8-TA” z najlepszymi hitami
Après-Ski
• Wszystko z własnego gospodarstwa
• Oferty dla dzieci

☎ +43 (0) 664/2309393

www.neugarten-almseehuette.at

8 TURNERHÜTTE
• Tradycyjne schronisko górskie ze słonecznym tarasem
• Kuchnia regionalna
• 1 apartament dla 8 osób
• Miejsce noclegowe na materacach dla grup do 17 osób

☎ +43 (0) 650/6630117

www.prinz-apresski.at

27

1

15

M

23
23

IV

II

ANNENHEIM
OSSIACHER SEE
SB

• Koniecznie wypróbuj: wędzona kiełbasa XXL
Rudlselchwurst
• Tradycyjna atmosfera
• Leżaki do relaksu
• Godne polecenia schronisko znajdujące się na końcu
trasy zjazdowej Birkenhof

Wypożyczanie nart

2-osobowa kolejka krzesełkowa

Punkt informacyjny

Szkółka narciarska

Zimowy szlak wędrowny /
Panorama

Wyciąg orczykowy

Wyjątkowo przyjazny
dla rodzin

Strefa dla dzieci (tylko dla
gości szkółki narciarskiej)

Pasy dla osób chodzących
po szlakach zjazdowych

Wyciąg do ćwiczeń

Schronisko / Restauracja
z obsługą

Ogólnie dostępna strefa
dla dzieci

Trasa dla narciarzy
biegowych/Droga łącząca

Wyciąg taśmowy

Bezpłatny autobus dla
narciarzy/bus shuttle

Schronisko narciarskie/
Restauracja

Punkt fotograﬁczny

Kasa

Freestyle Park i Freeride Area

Kolejka gondolowa

Internet-Live-Cam

Trasy zjazdowe o średnim
stopniu trudności

8-osobowa kolejka
Neugarten Carving Jet

Bezpłatny dostęp do Internetu

Trudne trasy zjazdowe

4-osobowa kolejka
krzesełkowa

Informacja dotycząca prędkości

Łatwe trasy zjazdowe

Szlaki narciarskie

• Bezpośrednio w budynku stacji dolnej kolejki Kanzelbahn
• Kärntner „Kuchl”, pizza i makaron
• Dania na gorąco bez przerwy do godziny 21.00
• Największy wybór steków w okolicy Ossiacher See
• Słoneczny taras

☎ +43 (0) 4248/3253

Udaj się do parujących basenów świata atrakcji
wodnych i odnowy biologicznej Feuerberg bezpośrednio ze stoku. 10 basenów, 11 saun, 16 oaz relaksu
i zjeżdżalnia wodna. Świat przygód dla dzieci
z zapewnioną opieką, centrum rozrywki z halą
sportową i wspinaczkową.

• Wyśmienita kuchnia regionalna i międzynarodowa

☎ +43 (0) 4248/2880

• Piwo rzemieślnicze własnej produkcji
• Après-Ski codziennie od godz. 14:00
• WiFi – wyszukane drinki – szybkie przekąski

☎ +43 (0) 664/5318414

/CieloMountainLoungeBar

www.feuerberg.at

II ALMRESORT GERLITZEN KANZELHÖHE *** S

SB

• Bar pod parasolem z dużym tarasem słonecznym

www.kanzelstubn.at

I FEUERBERG **** – SKI & WELLNESS

• Miła i szybka obsługa

• Świetna lokalizacja bezpośrednio przy stoku, szkółce narciarskiej
i ośrodku Kinderland Klösterle • Miła i szybka obsługa • Burgery
– pizza – karynckie przysmaki • Piwo rzemieślnicze własnej
produkcji • Taras słoneczny, WiFi, Après-Ski

☎ +43 (0) 664/5318414

facebook.com/EdelweissHuetteKloesterle

Rodzinny hotel położony na słonecznym płaskowyżu Gerlitzen pośrodku rejonu narciarskiego na wysokości 1500
m n.p.m., w pobliżu stacji pośredniej, pakiety z niepełnym
wyżywieniem i karnetami narciarskimi! Pokoje hotelowe
4- do 6-osobowe, wellness, (basen, sauny, łaźnia parowa,
kabina na podczerwień), WiFi (lobby), parking podziemny
i opłaty drogowe, 3 pokoje zabaw dla dzieci i plac zabaw

☎ +43 (0) 4248/20160

SB

Schronisko / Restauracja
z samoobsługą

Tor saneczkowy

S2

S2 szybka kolej miejska
Vilach – Annenheim – St.Veit
Parking bezpłatne
miejsca parkingowe

www.almresort.eu

Apartamenty wakacyjne 4-6-osobowe położone
na słonecznym płaskowyżu Gerlitzen pośrodku ośrodka
narciarskiego na wysokości 1500 m n.p.m., w pobliżu
stacji pośredniej, korzystanie z usług ośrodka Almresort:
wellness (basen, sauny, łaźnia parowa, kabina
na podczerwień), WiFi (w lobby ośrodka), 3 pokoje zabaw
dla dzieci i plac zabaw, a także możliwość płatnego
domówienia posiłków w Almwirtshaus

www.kanzelhoehe-apartments.at

IV SONNENHOTEL ZAUBEK****
• Wyśmienita kuchnia i restauracja à la carte
• Codziennie w godz. od 12:00 do 22:00
gorące dania i bar
• Mały i przytulny hotelik położony na skraju góry
• Wyjątkowa panorama i widok z tarasu
• Basen kryty, sauna, grota parowa
• Psy mile widziane

☎ +43 (0) 4248/2713

www.sonnenhotel.com

V MATHIASL ****

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

6osobowa kolejka
Wörthersee Family-Jet

900 m

8.40 – 16.00

20

H

8osobowa kolejka
Neugarten-Carving-Jet

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

Wyciąg do ćwiczeń
Klösterle A

100 m

9.15 – 15.40

5

O

Wyciąg do ćwiczeń
Klösterle B

200 m

9.15 – 15.40

5

Skischullift
Lodron / wyciąg

110 m

Szkółka narciarska Gerlitzen
Kinderland Feuerberg

Ochsengartenlift / wyciąg

180 m

Wyciąg do ćwiczeń Ochsengarten,
9711 Paternion Waldweg

Stoki narciarskie

są zamknięte w godzinach od 16.30 do 8.30

Nr

Nazwa

Długość

1
1a
2
2a

Gipfelabfahrt

3.300 m

Panoramaabfahrt

3.100 m

Sonnenarenaabfahrt

1.600 m

Moserabfahrt

600 m

2b

Tor wyścigowy Rennstrecke
„4-All“ + pomiar czasu

600 m

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

Pacheinerabfahrt
Stok rodzinny Pacheiner
Familienabfahrt
Neugartenabfahrt

1.600 m

Klösterle West Abfahrt

3.500 m

Poziom
trudności

1.800 m
2.100 m

Objazd strome zbocze
Steilhang Klösterle West
Narciarska trasa wyścigowa dla
hobbystów Neugartenstrecke

1.500 m

Klösterleabfahrt II

3.000 m

Klösterleabfahrt I

3.000 m

Stok rodzinny Wörthersee
Familienabfahrt

1.700 m

Feuerbergabfahrt

1.500 m

Birkenhofabfahrt

1.500 m

FinsterbachNaturschneeabfahrt
Finsterbach Direttissima
Abfahrten / Zjazdy

600 m

1.000 m
2.000 m

Lodron Beginners Area

300 m

Stoki do ćwiczeń Sonnenlift
Übungsabfahrten
Stoki do ćwiczeń Klösterle
Übungsabfahrten

1.000 m

Wörtherseeabfahrt

1.500 m

Gegendtalerabfahrt

1.700 m

Kanonenrohrabfahrt

1.800 m

Neugarten Speed Abfahrt

1.800 m

Ossiacher See Abfahrt

1.000 m

500 m

Trasy narciarskie
13
18
22
28

Finsterbach Skiroute

1.000 m

Talabfahrt Bodensdorf

9.000 m

Rock ’n’ Roll

1.400 m

Stifterboden Skiroute

3.500 m

17

Skiweg Pöllingerbahn – Pacheinerlift

23

Skiwege Kanzelhöhe

1.500 m

Droga łącząca kolejkę Bergerbahn –
osiedle Pöllingersiedlung – Mittelstation

2.400 m

27

Ścieżki narciarskie
500 m

Narciarstwo biegowe/Zimowe trasy wędrowne

W

Panorama Winterwanderweg

12.000 m

L2

Klösterle-Mittelpunkt Loipe

4.000 m

VI VILLA MARIENHOF ****
• Tylko 2 minuty pieszo do stacji dolnej kolejki
Kanzelbahn
• Komfortowe apartamenty i pokoje
• Bogaty, regionalny bufet śniadaniowy
• Sauna i kabina na podczerwień, narciarnia

☎ + 43 (0) 676/6042628

www.villa-marienhof.at

VII EDUCARE****
Życzymy miłego pobytu w hotelu eduCARE.
Rodzinny 4 **** hotel u podnóża Gerlitzen.
Przejazd bezpłatnym skibusem do kolejki
Kanzelbahn w zaledwie 3 minuty.

☎ +43 (0) 4248/29777

www.educare.co.at

VIII HOTEL SEEROSE****

• Pokoje i domki wczasowe
• Oddalone tylko 5 minut drogi od wyciągu
(skibus gratis)
• Panorama-pokoje wczasowe dla 2 do 5 osób
• Wellness-domki wczasowe dla 2 do 8 osób
• Sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, kabina na podczerwień

☎ +43 (0) 664/1119727

Punkty

Kanzelbahn

Hotel

III KANZELHÖHE APARTMENTS & MORE

14 KANZELSTUB’N

• Duży, osłonięty przed wiatrem i słoneczny taras

11 CIELO

Brak połączenia!
Nie przygotowano!

Trasy narciarstwa
biegowego

• „Widzimy się w Sunn Alm!”

☎ +43 (0) 664/5318414

18

7

Dworzec kolejowy

III

☎ +43 (0) 664/4554942

12

SCHÖNFELDSIEDLUNG

Legende

F
09

2ab

W

PÖLLINGERSIEDLUNG

11

13 EDELWEISS HÜTTE

10 SUNN ALM

obowiązujący w przypadku wypadków górskich w
godzinach pracy kolejek i
wyciągów!

03
27

12 SEPPL-HÜTTE
• Après-Ski nr 1 w górach w nowym barze
pod parasolem na świeżym powietrzu • WiFi
• 4 apartamenty z widokiem panoramicznym
• Kuchnia lokalna i międzynarodowa z domowym
jedzeniem
• Świeża pizza przygotowana według Twoich
upodobań
• Taras z widokiem panoramicznym • Serwis z obsługą

• Domowe jedzenie z własnego gospodarstwa

☎ +43 (0) 664/4405853

25

Pogotowie ratunkowe

9 PRINZHÜTTE

• Duży taras słoneczny
• Karynckie przysmaki
• Tradycyjna atmosfera
• Muzyka na żywo

1a

11

B

10

www.gerlitzen.com)

• Taras słoneczny z pięknymi widokami
• Domowej roboty karyncki Schmankalan
• Popularne miejsce spotkań wędrowców
na rakietach śnieżnych i zimowych piechurów
• Tor saneczkowy i trasa do narciarstwa biegowego
położone tuż przy schronisku
• 1 apartament z widokiem panoramicznym
• Otwarte codziennie w sezonie narciarskim

1

2

A

6 ZUR KAMMERHÜTTE

3 PÖLLINGER HÜTTE

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

K

J

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.

Restauracje, schroniska, Après-Ski, hotele i noclegownie (inne noclegownie na:

13b 13

17

5
APPARTEMENTHAUS
EDELWEISS
EDELWEISS
WALDSCHENKE

8

G

20
W

14

19

13a

3

E

HOTELDORF
SCHÖNLEITN

I

12

I

Prosimy, aby korzystali Państwo z tras narciarskich i wyciągów,
dopasowanych do
Państwa umiejętności!
Dzięki temu pomogą
nam Państwo uniknąć
niepotrzebnego zwożenia na dół, a tym samym
związanych z tym
przerw w funkcjonowaniu naszych wyciągów
krzesełkowych!
Chętnie Państwu
doradzimy w zakresie
możliwości do ćwiczeń,
istniejących na terenie
ośrodka narciarskiego.

DRAU

A11
A2 Italien

Zgodnie z § 33, zjazd na nartach
w lesie jest dozwolony tylko na
oznakowanych trasach w pobliżu
urządzeń ułatwiających dostęp
(np. kolejek linowych). „Obszar ułatwiający dostęp”
oznacza obszar, do którego można dotrzeć z górnej
stacji urządzeń ułatwiających dostęp, natomiast jest to
w każdym przypadku obszar wynoszący 500 m po obu
stronach urządzeń dojazdowych, trasy zjazdowej lub
oznakowanego zjazdu. W związku z tym należy poruszać
się wyłącznie na oznakowanych i doskonale utrzymanych
stokach Gerlitzen. Naruszenie grozi złożeniem
doniesienia na osobę naruszającą przepisy. UWAGA:
Po zakończeniu pracy urządzeń korzystanie z tras
w godzinach 16:30 – 8:30 jest surowo zabronione!

L

10a

01

4

Szanowni Goście
naszego ośrodka
narciarskiego!

A2

02

W

FAIR USE!

CONGRESS
CENTER VILLACH

Zakaz poruszania się po lesie

GERLITZEN SZCZYT (1911m)

FAAKER SEE

• GIPFELHAUS / DOM NA SZCZYCIE z kuchnią karyncką, jak
również z różnorodnymi specjałami mącznymi i struclami
• Słoneczny taras widokowy na centralnym płaskowyżu
na szczycie, zimowy ogród z widokiem na Wörthersee,
izba z kominkiem, bezpłatne WiFi • „The Flight 2.17”
Après-Ski-bar pod parasolem! • Pokoje standardowe
i luksusowe na wszelkiego rodzaju imprezy, np.: zabawy
sylwestrowe itp. Rezerwacje grupowe mile widziane!

22

5

21

BURG
LANDSKRON

DOBRATSCH

1 GIPFELHAUS GERLITZEN

7

Ogólna
blokada

HEILIGEN GESTADE

VILLACH

NEUKAUF
VILLACH

28

8

07

ROBINSON CLUB
LANDSKRON

AUTOBAHNKNOTEN
VILLACH

2

W

D

Niebepieczeństwa
wysokogórskie

Czas pracy

A

Tablice z ważnymi
wskazówkami

04

05

06

Hauptbahnhof

4

28

ST. ANDRÄ

DRAU

1

Uwaga

24

A10

6

8

STIFTERBODEN

1.000

C

9

6

6a

FAAKER SEE (13KM)

VILLACH (5 KM)

3

Kasa 1, 2, 3, 4:
Annenheim Kanzelbahn
stacja dolna wyciąg A /
godz. 08:05-16:45
Kasa 5, 6:
Stacja pośrednia kolejki /
Kanzelhöhe Kanzelbahn
Stacja Górska
Wyciąg A / godz. 08:35-16:00
Kasa 7, 8:
Stacja dolna Klösterlebahn I
wyciąg C / godz. 08:30-15:30
Kasa 9:
Stacja dolna Wörthersee
6er-Family-Jet wyciąg G /
godz. 08:45-15:45
We wszystkich 9 kasach
akceptujemy karty płatnicze
i kredytowe!
WSKAZÓWKI: Gerlitzen
internetowa sprzedaż
biletów

1km

TREFFEN

6

Kasy: Położenie i
godziny otwarcia

HOTEL
OSSIACHER
SEE
STEINDORF

FAMILIENGASTHOF
NINDLER

F

Afritz am See
Millstätter See

L46

18

B

ARRIACH

Annenheim do
Arriach/Klösterle (P6)
17 km
Z Annenheim do
Kanzelhöhe/
Mittelstation (P5)
14 km
Z Bodensdorf do
Annenheim (P1–P4)
6,5 km
Z Bodensdorf do
do stacji dolnej Birkenhof (P7) 9 km
Z Bodensdorf do do stacji
dolnej Berger-Bahn (P8)
13 km
Prosimy o przestrzeganie naszego
systemu oznakowania dróg!

600

7

9

PENSION PILSACHHOF

B98

J

8

100

C

O

1.000

GASTHOF ARRIACH

I

G

I

L46

KLÖSTERLEBAHNEN (1000 m)

Ważne informacje dot. odległości

Długość

www.mathiasl.at

• Seen-Wellness w doskonałej lokalizacji
tuż nad jeziorem
• Penthouse SPAnorama
• Sauna z litego drewna tuż nad jeziorem
• Skibusem bezpośrednio z hotelu
do dolnej stacji w 7 minut

* od początku sezonu do 24.12.2019, godz. 16:40 zamiast 17:00

Centrum narciarskie Gerlitzen (1911 m)
Plan dojazdów

Kolejki linowe i wyciągi

Plan tras zjazdowych - widok z lotu ptaka

