DRUŽINSKE VOZOVNICE 4)
TIP VOZOVNICE

1)

2 ODR. + 1
OTROK

2 ODR. + 2
OTROKA

1 ODR. + 1
OTROK

1 ODR. + 2
OTROKA

od 8.15 dalje

115,00

138,00

69,00

91,50

od 10.30 dalje

109,50

131,00

65,50

87,50

od 11.30 dalje

101,00

120,50

60,50

80,50

od 12.30 dalje

92,50

111,00

55,50

74,00

od 13.30 dalje

81,00

97,00

48,50

64,50

od 14.30 dalje

58,00

69,50

34,50

46,00

3-urna vozovnica 3)

98,50

118,00

59,00

78,50

dopoldan (-12.30) 3)

102,00

122,50

61,50

81,50

VEČDNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE
TIP
VOZOVNICE 1)

ODRASLI

MLADINA

OTROCI

UPOKOJENCI

GS* VS* NS* GS* VS* NS* GS* VS* NS* GS* VS* NS*
1,5 2)

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

5 od 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
30,50

Dan
podaljšanja

22,00

15,50

28,50

Velja enkratno neposredno takoj po izteku 6-dnevne smučarske vozovnice.

Smučarske vozovnice za 9-14 dni in sezonske vozovnice v skladu z napisom na blagajnah!

Takoj skozi vrtljivi križ
SPLETNA TRGOVINA ZA VOZOVNICE
www.gerlitzen.com

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

OTROCI

2 delni progi (vožnja na hrib in v dolino)

19,50

9,50

1 delna proga (vožnja na hrib in v dolino)

16,00

8,00

KOMBINIRANE VOŽNJE
4 delne proge (do vrha in nazaj)

24,00

12,00

ZAČETNIKI IN UŽITKARSKI SMUČARJI

Zimski pohodniki & smučarji turnega smučanja
TIP VOZOVNICE1)
Vozovnica z 240 točkami

ODRASLI

MLADINA/
ŠTUDENTI

87,00

–

Vozovnica s 60 točkami

8,00

Vozovnice za ture po
različnih smučiščih

NAMIG

OTROCI UPOKOJENCI

Samo za otroke

43,50

–

10,00

–

–

–

–

15,00

vklj. z vožnjo na hrib s 4- sedežnico

KOMBINIRANA VOZOVNICA
- SMUČANJE & TOPLICE

VOZOVNICA1)

ODRASLI

GS

*

VS

*

NS

MLADINA
*

GS

*

VS

*

NS

OTROCI
*

GS

*

VS

*

Deska & čevlji „OTROCI“ do 135 cm
Deska & čevlji „Classic“ od 140 cm
Deska „OTROCI“ do 135 cm
Deska „CLASSIC“ nad 140 cm

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

OPREMA
Palice
6,00 19,00 2,00
Čelada
6,00 19,00 2,00
Smučarski čevlji (otroci)
9,00 33,00 4,00
Smučarski čevlji (odrasli
13,00 49,00 7,00
Sanke
9,00 33,00 4,00
Snežne krplje
14,00 55,00 8,00
Smuči za turno smučanje vklj. s podlogo 40,00 195,00 25,00

SMUČARSKI TEČAJI
SMUČARSKI TEČAJI ZA OTROKE
Najmanjše število udeležencev: 5 oseb
Čas začetka: pon. 12.00 , pon. - pet. 10.00

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

3-dnevni tečaj za otroke
4-dnevni tečaj za otroke
5-dnevni tečaj za otroke
6-dnevni tečaj za otroke

UPOKOJENCI

NS GS* VS* NS*
*

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

S kombiniramo vozovnico smučanje & toplice velja brezplačna
uporaba FUN & SPA od 16.00 dalje. Otroci samo FUN.

KOMBINIRANA VOZOVNICA - SMUČANJE &
TOPLICE NADGRADNJA

Doplačilo za dnevno vozovnico (FUN)
Odrasli in upokojenci 10,00 EUR/dan
Otroci in mladina 6,00 EUR/dan
To doplačilo plačate na blagajni v toplicah Kärnten Therme!
(Doplačilo ne velja med 25. 12. 2019 in 6. 1. 2020)

Top-Ski avstrijska Koroška & Vzhodna Tirolska:
Sezonske smučarske vozovnice in večdnevne
smučarske vozovnice so na voljo na vseh blagajnah.
1) Nosilci podatkov/smučarske vozovnice se izdajajo glede na tip vozovnice na brezstične vozovnice za enkratno
uporabo ali kot kartice na ključ »Key Cards« za večkratno uporabo. Pri „Key Cards“ se dodatno k ceni kartice
zaračuna tudi varščina v višini 5,00 EUR. Ob vrnitvi nepoškodovane kartice »Key Card« vam povrnemo 5,00
EUR.
2) Poldnevne vozovnice se lahko porabijo samo 1. dan.
3) Dolinska vožnja Kanzelbahn brez časovne omejitve, vendar najkasneje do 17.00 (začetek sezone do 24. 12.
2019, 16.40).
4) Družinske vozovnice so veljavne samo za starša (starše) + otroka (otroke) (2005-2013). Tretji otrok v družini
ima brezplačno! Potrebno dokazilo o sorodstveni povezavi! Otrok: leto rojstva 2005–2013, mladina: leto
rojstva 2001–2004, Upokojenci: leto rojstva 1954 in starejši.
5) Popust za študente samo pri dnevnih vozovnicah za študente do dopolnjenega 27. leta starosti (do vključno
leta rojstva 1993) ob predložitvi veljavne študentske izkaznice (s fotograﬁjo).
6) Informacija v skladu s 24. členom avstrijskega Zveznega zakona o varstvu podatkov
(DSG) 2000 za „Photocompare“ Opozarjamo vas, da bo za namen nadzora ob prvem prehodu
vrtljivega križa izdelana referenčna fotograﬁja lastnika/lastnice vozovnice s kamero, ki se nahaja na vrtljivem
križu. To referenčno fotograﬁjo bo osebje vlečnice primerjalo s tistimi fotograﬁjami, ki bodo izdelane pri
vsakem drugem prehodu s kamero opremljenega vrtljivega križa.
*GS - glavna sezona: 22. 12. 2019 - 6. 1.2020 in 19. 1. 2020 - 14. 3. 2020
VS - vmesna sezona: 7. 1. 2020 - 18. 1. 2020 in 15. 3. 2020 - 28. 3. 2020
NS - nizka sezona: začetek sezone do 21. 12. 2019, 29. 3. 2020 - 13. 4. 2020
(odvisno od vremenskih razmer - možno podaljšanje smučarske sezone)
Veljajo splošna določila cen ter splošni pogoji poslovanja in prevoza obrata Gerlizten-Kanzlebahn-Touristik.
Vse cene v evrih. Pridržujemo si pravico do napak v tisku in sprememb cen! Stanje: april 2019

Osojščica vam nudi vse, kar je potrebno
za popoln družinski izlet za vas in vaše
najljubše. S svojimi vrhunskimi smučarskimi
progami velja za najboljšo smučišče za
družine in je celo certiﬁciran kot smučarsko
središče za (ponovne) začetnike in družine
z otroki. Naše moderne žičnice so posebej
primerne za velike in male goste.

Se vam poviša srčni utrip, ko v jutranjem soncu
zagledate bleščeči snežni prah ali popoldan svetlikajoči se srež? Potem boste zagotovo navdušeni nad našimi naravnimi smučarskimi progami.
Te niso niti umetno zasnežene niti kako drugače
pripravljene in dajejo kot take pridih nostalgije. Smučarski užitek kot v dobrih starih časih!
Namig: Progi 13 "Finsterbach" in 22 "Rock‘n Roll"
spadata v Neugarten 8er-Carving Jet.

Če ste jutranji tip človeka, se lahko v času
počitnic že ob 8.00 peljete z žičnico Kanzelbahn in med prvimi zavijugate po nedotaknjenih snežnih površinah.

ki venomer iščejo nekaj posebnega:

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

3-dnevni tečaj za odrasle
4-dnevni tečaj za odrasle
5-dnevni tečaj za odrasle
6-dnevni tečaj za odrasle

• 7.12.2019: Odprtje zimske sezone na Osojščici

TEČAJ DESKANJA NA SNEGU
Otroci in odrasli (2 uri)
Najmanjše število udeležencev: 5 oseb
Začetek: pon. 12.00 , pon. - pet. 10.00

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

3-dnevni tečaj deskanja na snegu
4-dnevni tečaj deskanja na snegu
5-dnevni tečaj deskanja na snegu
6-dnevni tečaj deskanja na snegu

ZASEBNI TEČAJ

1 oseba

2-4
osebe

Zasebna ura "Early Morning" od 8.45 do 9.45
1 ura
70,00
Zasebna ura med 10.00 do 13.45
1 dvojna ura
140,00
1 trojna ura
200,00
Zasebna ura od 13.45 dalje
1 ura
70,00
1 dvojna ura
120,00
1 dan družinski učitelj smučanja 4 ure
4-urni tečaj + odmor
250,00
Vsaka dodatna oseba
–

90,00
175,00
255,00
90,00
155,00
299,00
15,00

Zavarovalni paket za zlom in poškodbe izposojenih stvari lahko dobite pri doplačilu
v višini 10 % osnovne cene. V primeru škode le-te ni potrebno poravnati iz lastnih
sredstev. V primeru izgube ali kraje je potrebno predložiti policijski zapisnik o izgubi
oziroma kraji. Na osnovi tega prejmete nadomestilo za preostali čas izposoje. 1. Za
vse tečaje ali individualne ure je potrebna pravočasna prijava. Za skupinske tečaje
se lahko prijavite v vseh pisarnah smučarske šole vsaj pol ure pred začetkom tečaja.
Skupinski tečaji se izvajajo, če je prijavljenih vsaj 5 oseb. Če se skupina zmanjša, si
smučarska šola pridržuje pravico do združitve posameznih skupin ali do skrajšanja
časov poučevanja. Za potrditev zasebnih ur je potrebno predplačilo. Višina predplačila se določi glede na število rezerviranih ur. 2. Pogoji storniranja individualnih
ur; individualne ure potekajo ob vsakem vremenu. Kadar se ure ne udeležite oz.
jo stornirate istega dne (zjutraj) je potrebno plačati 100 % stroškov tečaja. 3. Pogoji storniranja skupinskih tečajev: V primeru poškodbe ali bolezni (v času tečaja) se
stroški tečaja povrnejo le na osnovi zdravniškega potrdila. Povrnjeni bodo samo
neizkoriščeni dnevi (znesek razlike). Karte za tečaje niso prenosljive. 4. Za nesreče
v času tečaja šola smučanja ne prevzema odgovornosti. V primeru, da tečaj odpade
zaradi vremenskih vplivov (višja sila), se stroški ne povrnejo. Dodatne informacije in
vpogled v pogoje poslovanja lahko dobite v pisarni smučarske šole. Vse cene so v
evrih in vključujejo vsakokrat veljavni zakonsko določen davek na dodano vrednost.
Plačilo: gotovina, kartice Maestro, Visa, MasterCard. 5. Smučarske vozovnice niso vključene v ceno tečajev! 6. V okviru smučarskega tečaja potrebujejo smučarsko karto
(smučarska vozovnica Bambini) tudi otroci, mlajši od 6 let (letnik 2013). 7. Na tečaju
in med individualnimi urami morajo otroci do 15. leta starosti obvezno nositi čelado.
8. Sodna pristojnost smučarske šole je v Beljaku.

Lokacija: srednja postaja Kanzelhöhe:
• Večja hitrost vijuganje smuči in tako več zabave!
• Boljši oprijem na trdih smučarskih pistah in zato
večja varnost!
vklj. s čiščenjem drsnih oblog in poliranjem

SERVIS SMUČI vklj. z obelavo stranskih robov,
brušenjem robov, voskanjem in poliranjem

VIP SERVIS SMUČI kot zgoraj navedeno, vendar
s popravilom drsnih oblog (izboljšavami)
DESKA ZA DESKANJE NA SNEGU

vroče voskanje vklj. z likanjem drsne obloge

SERVIS DESK ZA DESKANJE NA SNEGU vklj.

z obelavo stranskih robov, brušenjem robov,
voskanjem, likanjem in poliranjem

VIP SERVIS DESK ZA DESKANJE NA SNEGU

kot zgoraj navedeno, vendar s popravilom drsnih
oblog (izboljšavami)

ŠOLA SMUČANJA IN
DESKANJA NA SNEGU
GERLITZEN

• 15. 12. 2019: BREZPLAČNO testiranje smuči
smučarske šole & Gigasport v
Arriach – Klösterle

V trenutku ...

• 24. 12. 2019: Božični smučarski dan (za otroke
brezplačno)

LOKACIJE IN PRIJAVA NA TEČAJ:

prispete na Osojščico!

• 13. 04. 2020: Zaključek sezone na Osojščici

Srednja postaja Kanzelhöhe:
+43(0)4248/3222
Dolinska postaja Klösterle:
+43(0)4247/30033
Feuerberg: +43(0)4248/3156

V neposredni bližini Osojščice se nahajajo
avtoceste A2, A10 in A11. Našim gostom je
na voljo 3.300 parkirnih mest, od katerih se
jih 1.800 nahaja neposredno ob smučiščih.

• Vsak dan v zimski sezoni: Šov medveda Bina
v Deželi otrok in snežnih medvedov na srednji
postaji / Kanzelhöhe, od 13.30 dalje

NOVO: Kanzelbahn dolinska postaja
Gerlitzen +43(0)4248/20250
Prijava na tečaje je možna na vseh
lokacijah: vsak dan od 9.00 do 16.00.
Začetek tečaja
Začetniki: nedelja ali ponedeljek
Izkušeni: od nedelje do petka
Število udeležencev: vsaj 5 oseb
Podrobnejše informacije:
www.gerlitzen.ski, info@gerlitzen.ski

Lahko pa se do nas udobno in hitro
pripeljete tudi z javnim prevozom.
Železniška postaja Annenheim se nahaja
tik ob spodnji postaji žičnice Kanzelbahn,
obenem pa vozi okrog Osojskega jezera
brezplačen smučarski avtobus iz Beljaka
in Baškega jezera (Faaker See). Lahko
pa priletite tudi z letalom. Vožnja od
celovškega letališča traja približno 25 minut
in mnogi ponudniki prenočišč vam bodo
ponudili udoben prevoz.

• Vsak petek v zimski sezoni: Tekmovanje v
smučanju in deskanju na snegu na Moserhang
pri srednji postaji / Kanzelhöhe z merjenjem
časa, s počastitvijo zmagovalcev in podelitvijo
plaket; smučarska šola Osojščica/Gerlitzen,
+43 (0) 4248/ 32 22

8,00
28,00
40,00

48,00

... in poleti

POLETJE V
HRIBIH

... pridi gor

• Panorama Kanzelbahn
• Nordijska hoja in
pohodništvo
• Kulinarična doživetja
• Fun & Action: AdventurePark Summertubing
Bungee-Trampolin
Gerlitzen spust po
sankališču

facebook.com/GerlitzenAlpe
Instagram: #gerlitzenalpe

www.gerlitzen.com

Trgovina sportskom
opremom na žičari
Kanzelhöhe srednja
stanica

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

• Najnovejša vrhunska oprema!
• Najprej preizkusite, nato kupite - zaščita
pred napačnimi nakupi!
• Čelade, očala, zaščita pred mrazom in še
mnogo več!
Namig: Najemite smučarsko opremo,
ki je vedno iz najnovejšega vrhunskega
materiala!

Obiščite naše trgovine - splača se!

10,00
33,00

Za naše mlajše goste, ki jih zanima smučanje v
prostem slogu, ponuja Gerlitzen¬Kids-Snowpark
pri srednji postaji na Kanzelhöhe raznovrsten
razvedrilni program in ponudbe, npr. B. Funtube
Wanne, valovito progo, Kids Flat Box, Kids Up &
Down Box in še mnogo več.

• Družbeni mediji

TRGOVINE S ŠPORTNO OPREMO

SMUČANJE IN DESKANJE NA
SNEGU EKSPRESNE STORITVE

VROČE VOSKANJE

V šoli smučanja in deskanja Osojščica vas in
vaše otroke pričakajo izvrstno usposobljeni
učitelji in skrbniki. Razen tega so pri nas
družinam prijazna prenočišča in gostišča,
tako da boste pri nas res lepo preživeli
skupni čas!

Za vse tiste, ...

SMUČARSKI TEČAJI ZA ODRASLE (2 uri)
Najmanjše število udeležencev: 5 oseb
Začetek: pon. 12.00 , pon. - pet. 10.00

DOPLAČILO IN POPUSTI
(tečaji smučanja in deskanja na snegu)
1 poskusni dan
65,00
Družinski popusti nad 3. osebami na tečaju, na
–15,00
osebo (samo za 5 ali 6-dnevni tečaj)
Doplačilo za 3-dnevni tečaj na dan (vse do 6. dne) 20,00

POSAMEZNE VOŽNJE
TIP VOZOVNICE1)

Trgovina s
športno opremo - spodnja
postaja žičnice
Kanzelbahn (odprta vse leto)

Hotel City ****
Tel. +43 (0) 4242/27896
www.hotelcity.at
Hotel Mosser ****
Tel. +43 (0) 4242/24115
www.hotelmosser.info
… neprimerljiva kombinacija!
Morda imate radi raznolikost in si po smučanju zaželite
iti v kino ali nakupovalno središče ali pa po nakupih in na
pokušino kuhanega vina v staro mestno jedro. Ali pa si
zaželite vznemirljive igre bowlinga in nato plesa v V-Clubu? Ni problema. Le nekaj kilometrov stran ležita mesto
Beljak z različnimi hoteli in termami Kärnten Therme,
do tja pa vas neposredno izpred vašega hotela popelje
brezplačni smučarski avtobus. Vse informacije najdete
na spletni strani: 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

- 20 % auf die Abendkarte
(Therme & Sauna ab 17 Uhr)
mit Ihrer gültigen Liftkarte
www.kaerntentherme.com

Sonce in svež gorski zrak vas bosta naredila
lačne. Privoščite si zavoj s proge in uživajte
doma pripravljene koroške sladice v
enkratnem ambientu koče.
Pisana raznolikost se ponuja tudi pri
počitniških nastanitvah. Lahko izbirate
med ležišči na gori ali med prenočišči v
okolici Osojščice ob Baškem jezeru, v kraju
Arriach-Klösterle, v Beljaku, v okolici term
Kärntner Therme, ob Vrbskem jezeru ali ob
Baškem jezeru. Za vsak okus se najde kaj
primernega, od hotelov s petimi zvezdicami
do avtentičnih planinskih koč!

1. Popusti
1a. Popust za otroke: za otroke, ki so rojeni med 2005 in 2013. Potrebno
je dokazilo o datumu rojstva s sliko. Otroci, mlajši od 6 let, v spremstvu odrasle
osebe oz. staršev lahko žičnice uporabljajo brezplačno, če sedijo na kolenih
staršev in ne potrebujejo svojega sedeža ali vlečne kljuke. Vsi ostali otroci,
mlajši od 6 let, potrebujejo karto „Bambini“. Informacije in izdaja vozovnic
na blagajni.
1b. Popust za mladino: za otroke, ki so rojeni med 2001 in 2004.
Potrebno je dokazilo o datumu rojstva s sliko.
1c. Popust za študente: velja ob predložitvi veljavne študentske izkaznice
(s sliko) le za dnevne karte in za študente do dopolnjenega 27. leta (do
vključno leta rojstva 1993).
1d. Popust za seniorje: letniki 1954 in starejši. Potrebno je dokazilo o
datumu rojstva s sliko.
1e. Invalidi: od 60 % invalidnosti dalje velja otroška cena po veljavnem
ceniku za dnevne in večdnevne karte (posamezne vožnje in karte na točke
so izvzete).
2. Karte po izbiri so veljavne le v zimski sezoni 2019/20.
3. Dodatni dan: velja le enkratno za naslednji dan po 6-dnevni smučarski
karti.
4. Podatkovne/smučarske karte: izdane kot karte brez dotika,
za enkratno uporabo ali kot „Key Cards“ z večkratno uporabo. Pri karticah
„Key Cards“ se k ceni karte prišteje še varščina v višini 5 evrov. Ob vračilu
nepoškodovane kartice „Key-Card“ se varščina 5 evrov vrne.
5. Družinski popust: karta za 3. otroka brezplačna. Velja le ob predložitvi
dokazila o družinskih članih in osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno,
da je otrok, ki je rojen med 2005 in 2013, družinski član.
6. Povračilo: Povračilo smučarske karte je mogoče le v primeru športne
nesreče ali bolezni in to izključno za poškodovane ali obolele osebe ob
takojšnji vrnitvi smučarske karte na mesto izdaje. Povračilo se izplača v
gotovini z odbitkom provizije za obdelavo v vrednosti 3 evrov. Za uporabljene
dneve veljajo dnevi od izdaje smučarske karte do njene vrnitve. Če se karta
vrne do 10. ure dopoldne, se ta dan ne šteje. Sprejme se izključno zdravniško
potrdilo zdravnikov iz okraja Beljak ali Deželne bolnišnice in ga je v primeru
povračila treba imeti s seboj. Za družinske člane, ki s poškodovancem
predčasno odpotujejo, povračilo ni mogoče. Za sezonske karte veljajo posebni
predpisi, ki so objavljeni med obvestili pri blagajnah. Slabo vreme, nevarnost
plazov, nepredviden ali predčasen odhod, prekinitev obratovanja, vremensko
ali obratno pogojene nastavitve posamezne naprave, zaprtje smučarskih
prog, omejena kakovost prog zaradi novega snega, vzdrževanje naprav itd. ne
predstavljajo znižanja cene, povračila ali podaljšanja izdane smučarske karte.
Kupljenih dnevnih, poldnevnih ter študentskih vozovnic ni mogoče vrniti in
zahtevati povračilo kupnine.
7. Poldnevna karta: se lahko uporablja samo 1 dan.
8. Fotograﬁranje: Z nakupom smučarske karte gost soglaša
s fotograﬁranjem in hrambo fotograﬁj na mestih izdaje in dostopnih mestih
(vrtljivi križ). Ti podatki se uporabljajo za nadzor in preprečevanje zlorab
smučarskih kart.
9. Splošna določila: Pravico do uporabe naših prog in naprav
omogočajo le veljavne smučarske karte, žičniške karte in karte za turno
smuko. Z nakupom smučarske karte, žičniške karte ali karte za turno smuko
se gost strinja z našimi Splošnimi pogoji poslovanja in drugimi določili.
Smučarske karte za več dni veljajo le za zaporedne dni. Potrjenih kart ne
jemljemo nazaj. Za izgubljene in pozabljene smučarske karte nadomestila
ni. Smučarske karte niso prenosljive in jih je treba znotraj kontrolnega
območja brez poziva pokazati nadzornikom. Pregledovanje kart se izvaja
s pomočjo čitalnika ali vizualnega kontrole (odvisno od namestitve naprave).
Zloraba se kaznuje in ima za posledico takojšen odvzem karte, izločitev
z žičniških naprav, izterjavo globe v višini 48,50 EUR ter dodatno plačilo
dnevne vrednosti in uradno prijavo. Predpisi FIS veljajo za celotno smučišče
in jih je treba upoštevati. Spoštovati je treba navodila in napotke žičničarjev
in osebja na progah, reševalcev in varnostnikov na progah, saj neupoštevanje
teh napotkov in hude kršitve predpisov FIS povzročijo odvzem smučarske
karte in odstranitev. Hoja po progah je na celotnem smučišču prepovedana,
razen na za to predvidenih označenih delih na levi strani smučišča„Klösterle
Skiabfahrt“ (le za turne smučarje z veljavno izkaznico). Veljavne smučarske
karte vam dajejo pravico do uporabe žičnic in sedežnic ter do smučanja
po označenih progah med obratovalnim časom. Pogoji uporabe žičnic ter
obratovalni časi žičnic in sedežnic ter prog so objavljeni na postajah in so za
posamezne naprave lahko različni. Po koncu obratovanja sta vožnja in hoja
po progah prepovedani in življenjsko nevarni, ker se izvajajo pripravljalna in
zasneževalna dela prog. V predsezoni in posezoni ter ob nezadostni snežni
odeji je treba računati z omejeno ponudbo naprav in prog. Označene proge:
drogovi, okrogle table in krogle z oznakami prog označujejo zavarovane proge.
Neoznačene, nepripravljene proge in smučarske poti ne štejejo za proge.
Uporabljate jih na lastno odgovornost. Vožnja po gozdnih površinah je po
Zakonu o gozdovih kazniva. Kršilcem se odvzame karta. Vse smučarske karte
so aktivirane za dnevno eno vožnjo navzgor s kabinsko žičnico Kanzelbahn.
Nameravano ponovno vožnjo navzgor s kabinsko žičnico Kanzelbahn je treba
najaviti najkasneje po vožnji v dolino pri našem žicničarskem ali blagajniškem
osebju na spodnji postaji žičnice Kanzelbahn.
Izjava o varovanju podatkov: Informacije v zvezi z obdelavo podatkov družbe
GERLITZEN- Kanzelbahn-Touristik GesmbH & Co. KG so vedno na vplogled na spletni
strani www.gerlitzen.com ali na licu mesta.
Priložene so naslednje Adobe Stock fotograﬁje: območje Villach
Tourismus GmbH; restavracije, koče, hoteli in trgovina s športno opremo

Stanje: april 2019, pomote, spremembe in tiskarske napake so pridržane.

E 1. 9 1 1 m

www.gerlitzen.com

SLO

DESKA ZA DESKANJE NA SNEGU

Si želite popolnega smučarskega doživetja
na odličnih smučiščih, kratke čakalne vrste
pri žičnicah in veliko zabave? Potem ste pri
nas na pravem mestu. Smučišče Gerlitzen
(Osojščica) vam na nadmorski višini 1911
metrov nudi 44 km odlično pripravljenih
smučarskih prog, 18 najmodernejših in
udobnih žičniških naprav ter 25 širokih in
raznolikih strmin. Poleg tega vam naša vrhunska tehnologija zasneževanja omogoča
neskaljene panoramske smučarske užitke
od novembra do aprila.

www.gerlitzen.org

39,00

T E ST C E N T E R

37,50

21,50

samo najboljše – rustikalne koče in
prenočišča z največjim bivalnim udobjem!

ALP

20,50

32,50

Prosti slog in prosto smučanje za popoln
smučarski užitek!

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

43,00

Zabava in nepozabni trenutki za vse
družinske člane!

Pridržujemo si pravice do sprememb zaradi
vremenskih razmer!
*Začetek sezone do 24. 12. 2019, 16.40.

41,50

dopoldan (-12.30) 3)

zaradi katerih bodo srca smučarjev utripala hitreje!

SLOWENIEN

3-urna vozovnica 3)

Vsak začetek je težak – a ne na smučišču
Osojščica. Na enem od treh velikih vadbišč
za otroke – v deželi snežnega medveda – je
učenje lažje in še bolj zabavno. Za učenje so
odgovorni pedagoško izobraženi učitelji in
učiteljice smučanja za otroke šole smučanja
in deskanja Osojščica. Naša maskota,
medved „Bino“ iz Osojščice, poje, pleše
in vzpodbuja otroke, medtem pa lahko
starši vijugajo po smučiščih. Vnaprejšnja
rezervacija tečaja smučanja in potrebna.
Takoj po prihodu v hotel se oglasite v eni od
naših pisarn šole smučanja. Priporočamo
vam, da si smučarsko opremo priskrbite en
dan pred pričetkom tečaja. Tako si boste
na dan pričetka tečaja prihranili naglico in
boste lahko brezskrbno smučali.

I TA L I E N

22,00

GERLITZEN-Kanzelbahn-Touristik

12,00

Kanzelhöhe/srednja postaja
Feuerberg/Bergeralm
Klösterle
Paternion

18,50

Faaker See

24,50

Klagenfurt/
Graz/Wien

30,50

od 14.30 dalje

Trenutki za uživanje ...

A11 Karawankenautobahn

35,00

17,00

Rojen za svobodno življenje ...

Südautobahn A2

19,50

25,50

Družinske dogodivščine

A2

29,50

34,00

Sanjska smučišča, ...

Splošne informacije

Südautobahn

39,00

od 13.30 dalje

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 dalje

SMUČI CARVING (samo smuči)
SMUČI CARVING „PREMIUM GOLD“
Smuči Carving „VIP“
Smuči Carving „BASIC“
Smuči Carving „Mladina“ do 150 cm
Smuči Carving „OTROCI“ do 120 cm
Smuči Carving „MINI“ do 90 cm

Tauernautobahn
Abfahrt Villach/
Ossiacher See

38,50

Blagajna dolinske postaje
Kanzelbahn od 8.05do 16.45
Prevzem skupinskih vozovnic do 16.00!
Blagajna Klösterlebahn I
odprta od 8.30 dalje!

41,50

21,00

Zima 2019/2020

23,00

32,00

Ossiacher See

34,50

42,50

Bodensdorf

46,00

od 11.30 dalje

Annenheim/Kanzelbahn

od 10.30 dalje

DEŽELA SNEŽNEGA
MEDVEDA

Kanzelhöhe

43,50

Treffen

24,00

St. Veit

36,50

Feldkirchen

48,50

Klösterle

od 8.15 dalje

Komplet Carving „Mladina“ do 150 cm
Komplet Carving „Otroci“ do 120 cm
Komplet Carving „MINI“ do 90 cm

Gerlitzen

UPOKOJENCI

Tauernautobahn A10

OTROCI

Zima 2019/2020

MLADINA/
ŠTUDENTI5)

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

Arriach

ODRASLI

TIP VOZOVNICE1)

več kot 8
dni/dan

Millstätter See

Komplet Carving „VIP“
Komplet Carving „BASIC“

DNEVNE VOZOVNICE

1 dan 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: 08.15–17.00*
Klösterlebahnen: 08.30–15.50
obratovalne čase vseh drugih smučišč
in vlečnic najdete v zavihku „Žičnice in
vlečnice“.

KOMPLET ZA CARVING
(Smuči, smučarski čevlji, palice)

Cene zima 2019/2020

Samo 35 km od letališča
Celovec (Klagenfurt).

CZ

Spittal/Drau

KRO

Salzburg/München

SLO

Zimska sezona 2019/2020:
od sobote, 7. decembra 2019
do ponedeljka, 13. aprila 2020

POL

E 1. 9 1 1 m
ALP

NL

OSOJŠČICA– najboljša smučišča
v SREDIŠČU KOROŠKE!

ITA

SLO

HUN

Šola smučanja in deskanja
Osojščica, Beljak
(Villach)

GB

Samo 2 km od avtocestnega razcepa
Beljak (Villach), izvoz Osojsko jezero
(Ossiacher See).

GER

RENT A SKI / IZPOSOJA SMUČI
SMUČARSKI TEČAJI

OBRATOVALNI ČASI

This folder is available in

Žičnice in vlečnice

Smučarske proge

6b

6a

Navodila za pot

GERLITZEN GIPFEL (1911 m)

6c

13

KLÖSTERLEBAHNEN (1000 m)

16a

E 1. 9 1 1 m
ALP

N

L2

16b

6

O

9

2

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 km)

D

L

H

N

6a-c

G

I

K

L46

KLÖSTERLEBAHNEN (1000 m)

100

KANZELHÖHE (1500 m)

ARRIACH

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)

L46

B94

SKI
V

OSSIACH

1-3

Tankstelle 600

B98

6

Blagajne: lega in
odpiralni časi

HOTEL
OSSIACHER
SEE
STEINDORF

FAMILIENGASTHOF
NINDLER

F

Afritz am See
Millstätter See
B98

18

B

PENSION PILSACHHOF

Blagajna 1, 2, 3, 4:
Annenheim, žičnica
Kanzelbahn, spodnja postaja,
žičnica A / 8.5–16.45
Blagajna 5, 6:
Srednja postaja/Kanzelhöhe,
žičnica Kanzelbahn, zgornja
postaja žičnica A / 8.35–16.00
Blagajna 7, 8:
Spodnja postaja Klösterlebahn
I, žičnica C / 8.30–15.30
Blagajna 9:
Spodnja postaja Vrbsko jezero
6er-Family-Jet žičnica G /
8.45–15.45
Na vseh devetih blagajnah je
možno plačilo z bankomatno
ali kreditno kartico!
NAMIG: Spletna
trgovina Gerlitzen

8

Pozor
28

9

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

1
4

SKI

BURG
LANDSKRON

5

STADTHALLE
VILLACH
NORDISCHES
ZENTRUM
VILLACHER
ALPEN ARENA

KLETTERHALLE
VILLACH

DRAU

Slowenien
Kroatien

CINEPLEXX
KINO

GINAS BABY UND
KINDERHOTEL****

L
AI

G

EGG AM
FAAKER SEE

DROBOLLACH

1

W

1a

J

KANZELHÖHE
(1500 m) W

03

B

27
27

10

1

5

FAAK AM SEE

09

II

Restavracije, koče, Après-Ski, hoteli in namestitve (več namestitev na www.gerlitzen.com)
SB

☎ +43 (0) 664/4515909

www.gerlitzen.at

2 PACHEINER HOTEL & GASTHOF

SB

• Postrežemo specialitete za malico in domačo hrano iz
lastne pridelave
• Vse za sladokusce, od cesarskega praženca do torte
Gerlitzen

☎ +43 (0) 4248/2889

ALPENGASTHOF
• Doma pripravljene koroške dobrote
• Zvečer: čar koče s fondijem ali rebrci
• Sončna terasa s panoramskim pogledom

☎

www.pacheiner.at

SB

7 KOČA STEINWENDERHÜTTE

• Pozabite med smučanjem na skrbi in zaužijte v koči
Huaba Hitt’n hrano iz domače pridelave!

• Doma pripravljene jedi z lastne kmetije

☎ +43 (0) 664/3439906

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

SB

8 KOČE TURNERHÜTTE

• Sončni kotiček v hribih
• Brezplačni ležalniki in posebno vzdušje gorske koče
• Novo: Snežni bar „ZAN 8-TA“ z najboljšimi hiti
Après-Ski
• Vse z lastne kmetije
• Ponudba za otroke

☎

+43 (0) 664/2309393

www.neugarten-almseehuette.at

☎ +43 (0) 664/5162118

SB

• Obvezno poskusite: klobasa XXL-Rudlselchwurst
• Pristno vzdušje v koči
• Ležalniki za sprostitev
• Skrivni namig na koncu smučišča Birkenhof

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

10 SUNN ALM

Tekaške poti

Sedežnica z 2 sedežema

Info točka

Šola smučanja

Panoramska zimska
pohodna pot

Vlečnica

posebej družinam prijazno

Otroška dežela (samo za
goste smučarske šole)

Pas za turne smučarje

Vadbena vlečnica

Koča/restavracija s postrežbo

Otroška dežela javno

Smučarska pot/
povezovalna pot

Smučarski tepih

Brezplačen smučarski
avtobus

Smučarska koča/
restavracija

Točka fotograﬁranja

Lažje proge
Srednje težke proge
Težke proge
Smučarske poti

☎ +43 (0) 4248/3253

• PRAVI bar pod sončniki z veliko sončno teraso

• Regionalna kuhinja

• Pivo Craft Beer iz lastne proizvodnje

• 1 apartma za 8 oseb

• Après-Ski vsak dan od 14.00 naprej
• WLAN – kul pijače – hitri prigrizki

☎

/CieloMountainLoungeBar

• Vroča točka neposredno ob smučišču, šola smučanja in
otroška dežela Klösterle • Hitra in prijazna postrežba
• Burger - Pica - avstrijskokoroške dobrote • Pivo Craft Beer
iz lastne pivovarne • Sončna terasa – WLAN – Après-Ski

☎

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

S2

Povezava hitrega vlaka S2
Beljak – Annenheim – St.Veit
Parkirišče prosta
parkirna mesta

A

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 sedežnica
za 6 oseb Family-Jet

900 m

8.40 – 16.00

20

H

Neugarten sedežnica
za 8 oseb 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

Vadbena vlečnica
Klösterle A

100 m

9.15 – 15.40

5

O

Vadbena vlečnica
Klösterle B

200 m

9.15 – 15.40

5

Vlečnica šole
smučanja Lodron

110 m

Šola smučanja Gerlitzen
Otroška dežela Feuerberg

Vlečnica
Ochsengarten

180 m

Vadbena vlečnica Ochsengarten,
9711 Paternion Waldweg

Družinski hotel na sončnem platoju Osojščice sredi
smučarskega območja na nadmorski višini 1.500 m,
blizu srednje postaje, paketi vklj. s polpenzionom Plus &
smučarskimi vozovnicami! Hotelske sobe za 4 do 6 oseb,
velnes ponudba, (bazen, savne, parna kopel, infrardeča
kabina), WLAN (avla), podzemna garaža in cestnina,
3 igralnice za otroke in igrišče

www.almresort.eu

Po zaključku obratovanja od 16:30 do 8:30
so smučarske proge zaprte

Št.

Oznaka

Dolžina

1
1a
2
2a

Spust z vrha

3.300 m

Panoramska proga

3.100 m

Proga Sonnenarena

1.600 m

Proga Moser

600 m

2b

Tekmovalna proga „4-All“
+ merjenje časa

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

Počitniška stanovanja na sončnem platoju Osojščice za
4 do 6 oseb, sredi smučarskega središča na nadmorski
višini 1.500 m, blizu srednje postaje, vključno z uporabo
storitev Almresort: velnes (bazen, savna, parna kopel,
infrardeča kabina), WLAN (veža), 3 igralnice za otroke in
igrišče, možnost dodatne oskrbe v Almwirtshaus

www.kanzelhoehe-apartments.at

IV SONNENHOTEL ZAUBEK****
• Izvrstna kuhinja in restavracija à la carte
• Vsak dan od 12.00 do 22.00 kuhinja & bar
• Vaš majhen in udoben počitniški hotel
na smučarskem hribu
• Enkratna panorama in terasa z razgledom
• Notranji bazen, savna, parna jama
• Psi dobrodošli

☎ +43 (0) 4248/2713

www.sonnenhotel.com

V MATHIASL ****

1.600 m

Družinska proga Pacheiner

1.800 m

Proga Neugarten

2.100 m

Proga Klösterle zahod

3.500 m

Obvoz strmine Klösterle
zahod
Hobi tekmovalna proga
Neugarten
Proga Klösterle II

1.500 m

Proga Klösterle I

3.000 m

Družinska proga
Vrbsko jezero

1.700 m

Proga Feuerberg

1.500 m

Proga Birkenhof

1.500 m

600 m

3.000 m

Proga po naravnem snegu
Finsterbach
Finsterbach, progi
Direttissima

1.000 m
2.000 m

Lodron Beginners Area

300 m

Sončna vlečnica za
vadbene spuste

1.000 m

Vadbene proge Klösterle

500 m

Proga Vrbsko jezero

1.500 m

Proga Gegendtaler

1.700 m

Proga Topovska cev

1.800 m

Proga Neugarten Speed

1.800 m

Proga Osojsko jezero

1.000 m

Smučarske poti
Smučarska tura Finsterbach

1.000 m

Spust v dolino Bodensdorf

9.000 m

Rock ’n’ Roll

1.400 m

Smučarska tura Stifterboden

3.500 m

17

Smučarska pot Pöllingerbahn – Pacheinerlift

23

Smučarske poti Kanzelhöhe

1.500 m

Povezovalna pot Bergerbahn –
Pöllingersiedlung – Srednja postaja

2.400 m

27

Smučarske poti
500 m

Tek na smučeh / zimske pohodne poti
W

Panoramska zimska
pohodna pot
Klösterle-Srednja točka
tekaške proge

12.000 m
4.000 m

VI VILLA MARIENHOF ****
• Samo 2 minuti hoje od dolinske postaje
Kanzelbahn
• Udobni apartmaji in sobe
• Bogat, regionalni samopostrežni zajtrk
• Savna in infrardeča kabina, shramba za smuči

☎ + 43 (0) 676/6042628

www.villa-marienhof.at

VII EDUCARE****
Uživajte vaše bivanje v hotelu eduCARE.
Vaš hotel 4**** ob vznožju Osojščice, ki ga
vodi družina. Z brezplačnim smučarskim
avtobusom v samo 3 minutah do smučišča
Kanzelbahn.

☎ +43 (0) 4248/29777

www.educare.co.at

VIII HOTEL SEEROSE****

• Počitniška stanovanja, počitniške hiše
• Samo 5 min. oddaljeno od žičnice (brezplačen avtobusni prevoz)
• Panoramska počitniška stanovanja za 2 do 5 oseb
• Počitniške hiše velnes za 2 do 8 oseb
• Savna, parna kopel, masažni bazen, infrardeča kabina

☎ +43 (0) 664/1119727

Proga Pacheiner

Stopnja
zahtevnosti

13
18
22
28

L2

III KANZELHÖHE APARTMENTS & MORE

www.feuerberg.at

☎ +43 (0) 4248/20160

Spletna kamera v živo

Podatki o hitrosti

II ALMRESORT GERLITZEN KANZELHÖHE *** S

SB

Samopostrežna koča/
restavracija

Sankališče

Freestyle Park in Freeride Area

Sedežnica s 4 sedeži

www.kanzelstubn.at

☎ +43 (0) 4248/2880

☎ +43 (0) 664/5318414

Točke

Žičnica
Kanzelbahn

Hotel

Brezplačni internetni priključek

S smučarske steze neposredno v vroče bazene kopalnega sveta in sveta dobrega počutja Feuerberg. 10
bazenov, 11 tematskih savn, 16 oaz miru in tobogan.
Svet doživetij z varstvom za otroke, središče za prosti
čas s športno dvorano in dvorano za plezanje.

• Okusna regionalna in mednarodna kuhinja

SB

Neugarten sedežnica za 8
oseb Carving Jet

I FEUERBERG **** – SMUČANJE & VELNES

• Hitra in prijazna postrežba

+43 (0) 664/5318414

Kabinska žičnica

• Neposredno ob dolinski postaji Kanzelbahn
• Avstrijskokoroški „Kuchl“, pica in testenine
• Kuhinja obratuje brez odmora do 21.00
• Največja izbira zrezkov okoli Osojskega jezera
• Sončna terasa

• Velika sončna terasa z zaščito pred vetrom

11 CIELO

Blagajna

14 KANZELSTUB’N

• „Dobimo se v Sunn Alm!“

• Skladišče vzmetnic za skupine do 17 oseb

☎

www.prinz-apresski.at

• Kmečka koča s sončno teraso

+43 (0) 650/6630117

ANNENHEIM
OSSIACHER SEE

12 KOČA SEPPL-HÜTTE
• Après-Ski štev. 1 na hribu v novem baru na prostem
pod dežnikom • WLAN
• 4 apartmaji s panoramskim razgledom
• Domača in mednarodna kuhinja z doma
pripravljenimi jedmi
• Pice obložene po vaših željah
• Terasa s panoramskim razgledom • Postrežba

• Velika sončna terasa
• Avstrijskokoroške dobrote
• Pristno vzdušje
• Domača glasba

• Sončni kotiček na smučišču Klösterle

ZA ZAHTEVNE INDIVIDUALISTE

+43 (0) 4248/2888

☎ +43 (0) 664/3060829

4 KOČA HUABA HITT’N

9 PRINZHÜTTE

• Sončna terasa s prečudovitim razgledom
• Doma pripravljene avstrijskokoroške dobrote
• Priljubljena zbirna točka pohodnikov s krpljami in
zimskih pohodnikov
• Sankališče in proga za tek na smučeh neposredno
ob koči
• 1 apartma s panoramskim razgledom
• V času smučarske sezone odprto vsak dan

• Udobna koča s sončno teraso in panoramskim
razgledom

NOVO V
GOSTIŠČU
ORIGINALNA
PEČ NA DRVA
PICA

****ALPINHOTEL
• Na vrhu Osojščice na nadmorski višini 1.900 m
• TOP lokacija: neposredno ob smučarski progi
• Wellness na vrhu s savno, parno kopeljo, zunanjim bazenom
Infinity, fitnesom

6 ZUR KAMMERHÜTTE

3 KOČA PÖLLINGER

Brez povezave!
Ni pripravljeno!

Izposoja smuči

Reševalna služba

A

18

7

Železniška postaja

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.

• VAŠA KOČA NA VRHU z avstrijskokoroško kuhinjo iz
različicami močnih jedi in zavitkov.
• Panoramska sončna terasa na osrednjem platoju
vrha, zimski vrt s pogledom na Vrbsko jezero, soba
s kaminom, brezplačni internet • „The Flight 2.17“
Après-Ski bar pod sončnikom!
• Standardni in udobni prostori za vse vrste zabav,
npr. novoletno zabavo itd. Želene rezervacije skupin!

15

23
IV

12

SCHÖNFELDSIEDLUNG

Legende

F

M

23

W

PÖLLINGERSIEDLUNG

2

E

HOTELDORF
SCHÖNLEITN

V primeru nezgod na
alpskem območju v obratovalnem času vlečnic in
žičnic!

11

2ab

APPARTEMENTHAUS
EDELWEISS
EDELWEISS
WALDSCHENKE

25

17

FAAKER SEE

DOBRATSCH

ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI:
+43 (0)42 48/27 22 33

K

20

Prosimo vas, da uporabljate smučarske
steze in vlečnice, ki
ustrezajo vašim sposobnostim!
Tako nam pomagate
preprečiti nepotrebne
prevoze v dolino in s
tem povezane prekinitve
obratovanja sedežnice!
Rade volje vam svetujemo o možnostih
vadbe na smučarskem
območju.

8

G

13b 13

3

14

19

13a

11

1 KOČA GIPFELHAUS GERLITZEN

I

12

08

V skladu s 33. členom je vožnja
s smučmi po gozdu na območju
vzpenjalnih pripomočkov (npr. žičnic) dovoljena samo
na označenih smučarskih pistah. S pojmom „Območje
vzpenjalnih pripomočkov“ se razume tisto območje, do
katerega lahko pridemo z začetne postaje vzpenjalnega
pripomočka, vsekakor pa območje v izmeri 500 m na
obeh straneh vzpenjalnega pripomočka, smučarske piste
ali označenega smučišča. Zaradi tega vozite izključno na
označenih in najbolje pripravljenih smučarskih pistah
Osojščice. Kršitev se sankcionira s prijavo. POZOR: Po
zaključku delovnega časa je vožnja po smučarskih
pistah v času od 16.30 do 8.30 strogo prepovedana!
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10a

01

I

Spoštovani
smučarski gost!
A11

V-CENTER
BOWLING, DISCO

SHOPPING
CENTER ATRIO

A2

VILLACH

NEUKAUF
VILLACH

10b
02

4

POŠTENA
UPORABA!

Klagenfurt, Graz, Wien

AUTOBAHNKNOTEN
VILLACH

A2 Italien

Prepoved
vožnje po
gozdu

VRH OSOJŠČICE (1911 m)

W

CONGRESS
CENTER VILLACH

7

21

HEILIGEN GESTADE

06

Hauptbahnhof

6

22

5

Splošna
zapora

ST. ANDRÄ

DRAU

2

7

8

07

ROBINSON CLUB
LANDSKRON

A10

3

D

28
24

FAAKER SEE (13KM)

VILLACH (5 KM)

W

STIFTERBODEN

1.000

05

H

Obratovalni
časi

Pomembne
opozorilne table

04

Alpske
nevarnosti

1km

VII

C

9

6

6a

OSTRIACH
TREFFEN

Annenheim Arriach/Klösterle (P6)
17 km
Annenheim Kanzelhöhe/
srednja postaja (P5)
14 km
Bodensdorf Annenheim (P1–P4)
6,5 km
Bodensdorf Spodnja postaja Birkenhof (P7) 9 km
Bodensdorf - Spodnja postaja
žičnice Berger (P8)
13 km
Prosimo, upoštevajte naš sistem
za prometno usmerjanje!

600

7

9

1.000

GASTHOF ARRIACH

J

8

100

C

O

Pomembne razdalje
I

Dolžina

Žičnice in vlečnice

VON FELDKIRCHEN
HIMMELBERG (10 KM)

www.mathiasl.at

• Jezerski velnes na najboljši legi neposredno ob
jezeru
• Razkošno stanovanje SPAnorama
• Lesena jezerska savna
• S smučarskim avtobusom v 7 minutah
neposredno od hotela do dolinske postaje

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

Smučarsko središče Osojščica (1.911 m)

