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No connection!
Not groomed! 

Izposoja smuči

Tekmovalne smuči, turne smuči ali 
smuči za zabaviščni park – v naši 
vrhunsko opremljeni izposojevalnici 
smuči boste našli ustrezen model 
zase. Izposoja opreme povsem 
preprosto na spletu: gerlitzen.ski

Restavracije, koče, Après-Ski

6  Koča Kammerhütte    
Priljubljeno zbirališče pohodnikov s krpljami in 
zimskih pohodnikov. Sončna terasa s čudovitim 
razgledom. Sankališče in tekaška proga tik ob 
koči. Doma pripravljene slastne 
avstrijskokoroške, npr. močnate jedi, malice in 
še mnogo več. Možnost najema apartmaja s 
panoramskim razgledom.

+43 (0) 664 306 08 29

7  Koča Steinwenderhütte  
Udobna koča s prijazno postrežbo in doma 
pripravljenimi avstrijskokoroškimi specialitetami.
Velika sončna terasa s panoramskim 
razgledom, z avtentičnim ambientom in 
domačo glasbo.

+43 (0) 664 343 99 06

8  Koča Turnerhütte   
Nenavadna koča z regionalno kuhinjo, prijazno 
postrežbo in sončno teraso.
Možnost najema 4-sobnega apartmaja. 
Skladišče vzmetnic za skupine do 17 oseb.

+43 (0) 650 663 01 17

9  Koča Prinzhütte    
Terasa s panoramskim razgledom, prijazno 
postrežbo in edinstvenim vzdušjem 
posmučarske zabave. Domača in mednarodna 
kuhinja z domačimi jedmi. Sveže obložene pice 
po želji. Možnost najema štirih apartmajev s 
panoramskim razgledom.

+43 (0) 664 516 21 18 | http://www.prinz-gerlitzen.at

10 Sunn Ålm Gerlitzen    
Zbirališče na srednji postaji z veliko sončno 
teraso, zaščiteno pred vetrom. Alpsko-jadranski 
gorski slow food, vegetarijanske specialitete in 
nepozabne sladice. Hitra in prijazna postrežba 
ter izvrstno vzdušje.

+43 (0) 664 531 84 14 | www.facebook.com/SunnAlmGerlitzen

11 Cielo Mountain Lounge Bar   
Bar z veliko sončno teraso, ki jo krasijo 
senčniki, se nahaja neposredno ob progi 
Kanzelbahn. Italijanske kavne specialitete in 
doma varjeno pivo iz lastne proizvodnje. 
Posmučarska zabava vsak dan od 14.00 ure 
dalje s trendovskimi napitki in hitrimi prigrizki.

+43 (0) 664 531 84 14 | www.facebook.com/CieloMountainLoungeBar

12 Koča Seppl  
Skrivni namig ob koncu proge Birkenhof. 
Starinsko vzdušje gorske koče in sončna terasa 
z ležalniki za sprostitev. Slastna 
avstrijskokoroška domača hrana s priljubljeno 
dimljeno klobaso velikanko.

+43 (0) 664 455 49 43

13 Koča Edelweiss    
Vroča točka neposredno ob dolinski postaji 
proge Klösterle. Velika sončna terasa, prijazna 
postrežba in izvrstno vzdušje posmučarske 
zabave. Burger, pica, okusne avstrijskokoroške 
jedi in doma varjeno pivo iz lastne proizvodnje.

+43 (0) 660 3506801 | facebook.com/EdelweissHuetteKloesterle

14 Kanzelstub’n    
Neposredno v stavbi dolinske postaje 
Kanzelbahn z veliko sončno teraso. Strežba 
tople hrane neprekinjeno do 22. ure z jedmi 
avstrijskokoroške in italijanske kuhinje. Velika 
izbira pic, zrezkov in sladolednih kreacij. 

+43 (0) 4248 28 80 | www.gerlitzen.at

15 Smučarski bar Feuerberg    
Notranji smučarski bar s teraso neposredno ob 
progi Feuerberg in Lodron. Veliki, okusni lonci 
juhe in dimljena klobasa, prepečenec, zavitek in 
druge slastne jedi. Odprto vsak dan od 11.00 
do 16.00 ure.

+43 (0) 4248 28 80 | www.feuerberg.at

Hoteli in prenočišča

VI  Sončni hotel Zaubek****  
Majhen, a prijeten počitniški hotel na Osojščici. 
Neposredno ob panoramski krožni poti, 10 
minut od žičnice. Izvrstna kuhinja in restavracija 
á la Carte, vsak dan od 12.00 do 22.00 ure. 
Enkratna panorama, notranji bazen, savna, 
jama in masaže. Psi so dobrodošli.

+43 (0) 4248 27 13 | www.sonnenhotel.com

VII  Villa Marienhof****  
Udobne sobe, apartmaji in počitniške 
hiške s savno, infrardečo kabino in 
depojem za smuči. Bogat regionalni 
samopostrežni zajtrk. Samo 2 minuti hoje 
od dolinske postaje Kanzelbahn.

+43 (0) 676 604 26 28 | www.villa-marienhof.at

VIII Educare****  
Družinsko voden hotel s 4 zvezdicami ob 
vznožju Osojščice. Opremljen brez ovir za 
invalide z ekskluzivno ponudbo za dobro 
počutje in fitnes. Z brezplačnim 
smučarskim avtobusom boste v samo 3 
minutah na dolinski postaji Kanzelbahn.

+43 (0) 4248 29 77 7 | www.educare.co.at

IX  Hotel Seerose****  
Storitve jezerskega dobrega počutja na 
najboljši lokaciji neposredno ob idiličnem 
Osojskem jezeru. Mansardno stanovanje 
SPAnorama in popolnoma lesena jezerska 
savna. Z brezplačnim smučarskim avtobusom 
neposredno izpred hotela boste v samo 7 
minutah na dolinski postaji Kanzelbahn.

+43 (0) 4248 28 88 | www.seerose.info

X  Športni hotel Alpenrose  
Športni hotel se nahaja nad srednjo postajo 
Kanzelbahn na nadmorski višini 1550 m, 
neposredno ob progi. Velikodušno opremljene 
sobe z brezplačnimi parkirišči, neposredno ob 
hotelu. 20 let izkušenj z načrtovanji in 
organizacijo skupinskih potovanj.

+43 (0) 688 600 331 77 | www.alpenrosehotel.eu

1  Gipfelhaus Osojščica      
Edinstven panoramski razgled s sončno 
teraso na nadmorski višini 1911 m. 
Tradicionalna avstrijskokoroška 
kuhinjavam nudi zavitke in različnei 
močnate jedi. Bar „The Flight 2.17“ pod 
senčnikom posmučarske zabave. Možnost 
prenočitve neposredno na vrhu.

+43 (0) 664 4515909  | www.gerlitzen.at

2  Alpska gostilna Pacheiner     
Sončna terasa neposredno na progi Pacheiner 
s panoramskim razgledom. Doma pripravljene 
specialitete avstrijskokoroške slastne kuhinje in 
originalne italijanske pice iz krušne peči. Večerni 
čar gorske koče s fondijem ali rebrci.

+43 (0) 4248 28 88 | www.pacheiner.at

3  Koča Pöllinger  
Prijetna koča s sončno teraso in sanjskim 
panoramskim razgledom. Strežemo odlične 
malice in domače pripravljene jedi iz lastne 
pridelave. Sladkosnedom je na voljo vse od 
cesarskega praženca do torte Gerlitzen.

+43 (0) 4248 28 89 | www.pacheiner.at

4  Huaba Hitt’n   
Avstrijskokoroške specialitete ob progi. Okusne, 
domače jedi z lastne kmetije ob sončni progi 
Klösterle. Meni gorske koče za užitkarske 
smučarje z avstrijskokoroškimi žepki, svinjsko 
pečenko in carskim pražencem.

+43 (0) 664 440 58 53 

5  Koča Neugarten-Almseehütte   
Sončni prostor na progi Neugarten z ležalniki in 
vzdušjem gorske koče.
Avstrijskokoroški kotiček slow food z jedmi iz 
lastne kmetije in specialno ponudbo za otroke. 
Najboljši hiti posmučarske zabave v snežnem 
baru „Zan 8-TA“.

+43 (0) 664230 93 93 | www.neugarten-almseehuette.at

I  Mountain Resort Feuerberg****  
Hotel dobrega počutja in suite v gorski koči na 
vrhunski lokaciji. S proge neposredno v gorski 
svet kopanja in dobrega počutja. Alpsko jezero, 
12 bazenov, 11 svetov savn, številne oaze miru 
in otroški svet doživetij z varstvom.

+43 (0) 4248 28 80 | www.feuerberg.at

II  Alpski hotel Pacheiner****  
Na vrhu Osojščice na nadmorski višini 1900 m z 
neposrednim dostopom do smučarskih prog. 
Dobro počutje na vrhu gore s savno, parno kopeljo, 
zunanjim bazenom Infinity in fitnesom. Neverjetna 
panorama z razgledom vse do Velikega Kleka. 

+43 (0) 4248 28 88 | www.pacheiner.at

III  Alpsi resort Gerlitzen Kanzelhöhe***S  
Družinski hotel sredi smučišča na sončni 
ploščadi Osojskih Alp. Na nadmorski višini 1.500 
m v bližini srednje postaje Kanzelbahn. Hotelske 
sobe za 4 do 8 oseb z oazo dobrega počutja, 
otroškim igriščem, igralnimi prostori za otroke in 
parkirno podzemnoi garažo.

+43 (0) 4248 201 60 | www.almresort.eu

IV  Kanzelhöhe – Apartmaji in več***  
Počitniška stanovanja za 4 do 6 oseb na sončni 
ploščadi Osojščice. Sredi smučarskega območja 
na nadmorski višini 1.500 m v bližini srednje 
postaje Kanzelbahn. Vključno z uporabo storitev 
alpskega resorta s prostori za dobro počutje in 
igralnimi prostori za otroke. Prehrano v alpskem 
gostišču se rezervira posebej.

www.kanzelhoehe-apartments.at

V  Mathiasl****  
Počitniška stanovanja in počitniške hiške so od 
sedežnice oddaljene samo 5 minut vožnje z 
brezplačnim smučarskim avtobusom. 
Panoramsko počitniško stanovanje za 2 do 5 
oseb in počitniške hiške dobrega počutja za 2 
do 8 oseb. Vključno s savno, parno kopeljo, 
masažnim bazenom in infrardečo kabino. 

+43 (0) 664 111 97 27 | www.mathiasl.at

N O W  O N L I N E

Zima 2020/21

gerlitzen.com

najboljša smučišča 
v središču 

avstrijske Koroške

Žičnice in vlečnice

Žičnice in vlečnice Dolžina Delovanje Točke
Stella
Ronda

A Žičnica 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 Sedežnica Vrbsko jezero za 6 
oseb Family-Jet 900 m 8.40–16.00 20

H Sedežnica Neugarten 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 8.45–15.50 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 9.15–15.45 5

O Vadbena vlečnica Klösterle B 200 m 9.15–15.40 5

P Čarobna preproga Klösterle C 600 m 9.15–15.40 5

Q Žičnica Kanzelbahn Gallery X-Press 100 m 9.15–16.00 8

Vadbeno območje smučarske 
šole

Objekti Delovanje

Dežela snežnega medveda 
Kanzelhöhe

3 čarobne preproge, 
1 smučarski vrtiljak

samo za goste 
smučarske šole

Dežela snežnega medveda 
Feuerberg/Lodron

1 čarobna preproga, 
1 smučarski vrtiljak

samo za goste 
smučarske šole

Dežela snežnega medveda 
Klösterle 1 čarobna preproga odprto za vse

*od začetka sezone do 24.12.2020, do 16.40 namesto 17.00 ure 

Smučarske proge 
Po zaključku obratovanja od 16.30 do 8.30 so smučarske proge zaprte

Št. Oznaka Dolžina Stopnja
Stella
Ronda

1 Spust z vrha 3.300 m ●

1a Panoramska proga 3.100 m ●

2 Proga Sonnenarena 1.600 m ●

2a Proga Moser 600 m ●

2b Tekmovalna proga „4-All“ + merjenje časa 600 m ●◗

3 Proga Pacheiner 1.600 m ●

4 Družinska proga Pacheiner 1.800 m ●

5 Proga Neugarten 2.100 m ●

6 Proga Klösterle zahod 3.500 m ●

6a Obvoz strmine Klösterle zahod 600 m ●

7 Hobi tekmovalna proga Neugarten 1.500 m ●

8 Proga Klösterle II 3.000 m ●

9 Proga Klösterle I 3.000 m ●

10a Družinska strmina Vrbsko jezero 1.700 m ●

10b Proga Feuerberg 1.500 m ●

11 Proga Birkenhof 1.500 m ●

12 Proga po naravnem snegu Finsterbach 1.000 m ●

13a,b Proga za prosto smučanje Finsterbach 2.100 m ●

14 Območje za začetnike Lodron 300 m ●

15 Vlečnica Sonnenlift za vadbene spuste 1.000 m ●

16a,b Vadbene proge Klösterle 500 m ●

19 Proga Vrbsko jezero 1.500 m ●

20 Proga Gegendtaler 1.700 m ●

21 Proga Topovska cev 1.800 m ●

24 Hitrostna proga Neugarten 1.800 m ●

25 Proga Osojsko jezero 1.000 m ●

Smučarske ture
13 Smučarska tura Finsterbach 1.000 m ◆

18 Spust v dolino Bodensdorf  9.000 m ◆

22 Rock‘n‘Roll 1.400 m ◆

28 Smučarska tura Stifterboden 3.500 m ◆

Smučarske poti
17 Smučarska pot Pöllingerbahn – Pacheinerlift 500 m ◆

23 Smučarske poti Kanzelhöhe 1.500 m ◆

27
Povezovalna pot sedežnica Vrbsko jezero 
za 6 oseb Family-Jet - Pöllingersiedlung - 
Srednja postaja

2.400 m ◆

Tek na smučeh / zimske pohodne poti 
P Panoramska zimska pohodna pot 12.000 m ●

L2 Klösterle srednja točka tekaške proge 4.000 m ●

Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GesmbH & Co. KG

Kanzelplatz 2, A-9520 Annenheim 
T +43 (0) 4248 27 22, F +43 (0) 4248 27 22-15 
Vremenski telefon: +43 (0) 4248 27 22 
E-pošta: office@gerlitzen.com

www.gerlitzen.com

Gerlitzen

Arriach

Annenheim/Kanzelbahn

Kanzelhöhe

ITALYSLOVENIA

Klösterle

Ossiacher See

Millstätter See

Klagenfurt/
Graz/Wien

Salzburg/Munich
Spittal/Drau

St. Veit

Feldkirchen

Karawankenautobahn

Südautobahn

Südautobahn

Tauernautobahn

Tauernautobahn
Exit Villach/
Ossiacher See

Bodensdorf

Villach

Tre�en

A2

A2

A11

A10

Faaker See

Samo 2 km od avtocestnega razcepa Beljak 

(Villach), izvoz Osojsko jezero (Ossiacher See).

Samo 35 km od letališča Celovec (Klagenfurt).

Obratovalni časi zimske sezone 2020/21:
Od petka, 4. decembra 2020, do ponedeljka, 5. aprila 2021. 
Kanzelbahn: 08.15–17.00 * 
Proge Klösterle: 08.30–15.50

Blagajna dolinske postaje Kanzelbahn: Od 08.05 do 16.45 
Prevzem skupinskih vozovnic do 16.00 ure  
Blagajna Klösterlebahn: Od 8.30 do 15.30  
Pravica do sprememb zaradi vremenskih razmer pridržana.

*Pričetek sezone do 24.12.2020, do 16.40 ure

Smučarsko središče Osojščica (1.911 m) 
Navodila za pot

Tlorisni prikaz prog

Blagajne: Položaj in 
odpiralni časi
Blagajna 1-4:  
Annenheim Kanzelbahn dolinska 
postaja 
Sedežnica A / 08.05–16.45 

Blagajna 5-6:  
Srednja postaja Kanzelhöhe 
Gorska postaa Kanzelbahn 
Sedežnica A / 08.35–16.00 

Blagajna 7-8:  
Dolinska postaja Klösterlebahn I 
Sedežnica C / 08.30–15.30 

Blagajna 9:  
Dolinska postaja Vrbsko jezero  
sedežnica za 6 oseb Family-Jet 
Sedežnica G / 08.40–15.45

Na vseh blagajnah sprejemajo 
plačilo z bančno ali s kreditno 
kartico.

Namig: Osojščica  
Spletni nakup vozovnic

Načela poštene 
uporabe  
Pravilna ocena sposobnosti 
vožnje

Dragi smučarski gost,

prosimo, da uporabljate 
smučarske proge in žičniške 
naprave, ki ustrezajo vašim 
sposobnostim, da tako preprečite 
nezgode in zagotovite tekoče 
obratovanje prog.

Pomembne 
razdalje
Annenheim –  
Arriach/Klösterle (P6)  17 km

Annenheim –  
Kanzelhöhe/ 
Srednja postaja (P5)  14 km

Bodensdorf –  
Annenheim (P1–P4) 6,5 km 

Bodensdorf –  
Dolinska postaja Birkenhof (P7) 9 km 

Bodensdorf –Dolinska postaja Vrbsko 
jezero sedežnice Family-Jet (P8) 13 km

Pozor: 
Pomembne 
opozorilne table

Alpske 
nevarnosti

Splošna 
zapora

Gozdna zapora

V skladu s 33. čl. je spust s smučmi po gozdu na 
območju dvižne opreme (npr. žičnice) dovoljen 
samo na označenih progah. Pojem "območje 
dvižne opreme" pomeni tisto območje, do 
katerega lahko pridemo od gorske postaje 
dvižne opreme, vsekakor pa tudi območje 
500 m na obeh straneh dvižne opreme, proge 
ali označene proge. Zato vozite izključno po 
označenih progah. Kršitev tega bo sankcionirana 
s prijavo. POZOR: Po prenehanju delovnega 
časa je vožnja po progah v času med 16.30 in 
8.30 uro strogo prepovedana!

Legenda

Izposoja smuči Težke proge
Sedežnica Neugarten za 8 oseb 
Carving Jet

Spletna kamera v živo

Smučarska šola Smučarske ture
sSedežnica Vrbsko jezero za 6 
oseb Family-Jet

Podatki o hitrosti

Otroška dežela za udeležence 
smučarske šole

Tekaške poti Sedežnica za 4 osebe Informacijska točka

Javni dostop do otroške dežele Panoramska zimska pohodna pot Sedežnica za 2 osebi
Koča/restavracija  
s postrežbo

Brezplačen smučarski avtobus Pas za hojo po turnih progah Vlečnica SB Samopostrežna koča/restavracija 

Železniška postaja Smučarska pot/povezovalna pot Vadbena vlečnica Hotel

Reševalna služba Smučarska koča/restavracija Smučarska preproga Sankališče

Lažje proge Blagajna Točka fotografiranja S2 Povezava hitrega vlaka S2  
Beljak – Annenheim – Šentvid ob Glini

Srednje težke proge Kabinska žičnica
Park prostega sloga in območje 
za prosto

P1-3
600

Parkirišče prosta parkirna mesta

19

2

Klösterle valley station

Neugarten Birkenhof

Kanzelhöhe
middle station

Pacheiner
valley station

Klösterlebahn I

Klösterlebahn II

Neugarten 
8er-Carving-Jet

Pacheinerlift

4er Gipfelbahn

Wörthersee 

6er-Family-Jet

Birkenhoflift

Finsterbachlift

1a

1

34

5
8

21

96

7

24

10a

10b

25
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Stella Ronda - 
Osojščica

 |  360° smučarska tura v obliki zvezde | brez 
odpenjanja smuči | z okroglo 36 kilometri 
prog in več kot 5.300 m nadmorske višine

Stella
Ronda

Št. za klic v sili: 
+43 42 48 27 22 33 
V primeru nesreče v gorah 
med obratovalnim časom 
smučarskih prog in žičnic

Prosimo, upoštevajte naš 
sistem prometnega 
usmerjanja! Aktualne 
informacije o zasedenosti 
parkirišč najdete na spletni 
strani: gelritzen.com

Najbolje raziščete Osojščico tako, da odpeljete 
turo Stella Ronda. Smučarska tura v obliki 
zvezde, ki vključuje večji del smučarskega 

območja.
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Slike: Gorski resort Feuerberg: Michael Stabentheiner, Gernot Gleiss,  
Villach Tourismus GmbH: Martin Hofmann, Michael Stabentheiner, Franz Gerdl, 
Martin Steinthaler | tinefoto.com, Design-Photograph, dr. Marianne Feiler;  
Martin Gfrerer mg-projects.at, infrastil*, by Knaus, pixelworld.at, Ski-& Snowboardschule  
Gerlitzen: Maltinger Photography, Kärnten Werbung: Franz Gerdl.



Od jezerskega 
pomola do vrha 
Osojščice 

Edinstvena kombinacija gore in jezera. 
Z žičnicama Kanzelbahn in Gipfelbahn 
v 30 minutah brez truda v svet gora na 
nadmorski višini 1911 m. Pohodniški raj 
v osrčju avstrijske Koroške s čudovito 
360° panoramo in okusno kulinariko 
gorskih koč. Zaradi posebne termike tudi 
priljubljeno središče za jadralna padala 
in voznike modelov letal.

Za zgodnje ptice

V počitniškem času se 
lahko že ob 7.55 zapeljite z 
žičnico Kanzelbahn po hribu 
navzgor in se ob prvem 
jutranjem soncu spustite po 
še nedotaknjenih snežnih 
preprogah.

S K I T I
P P

Poletje v gorah
te kliče...

Cene zima 2020/2021
Dnevne smučarske karte

VRSTA KARTE1 ODRASLI MLADINA OTROCI
SENIORJI/
ŠTUDENTI6

3-urna karta 3 43,50 33,00 22,00 39,50

Dopoldan 
(do 13.00 ure) 3

44,50 34,00 23,00 40,50

od 08.15 dalje 49,50 37,50 25,00 45,00

od 11.00 dalje 46,00 34,50 23,00 41,50

od 12.00 dalje 43,00 32,50 21,50 39,00

od 13.00 dalje 37,50 28,50 19,00 34,00

od 14.00 dalje 29,50 22,50 15,00 27,00

Družinske karte 4

Tretji otrok v družini prejme brezplačno karto 5

VRSTA KARTE1 2 ODRASLA +
1 OTROK

2 ODRASLA +
2 OTROKA

1 ODRASLI +
1 OTROK

1 ODRASLI +
2 OTROKA

3-urna karta 3 103,50 124,50 62,50 83,00

Dopoldan 
(do 13.00 ure) 3

106,50 128,50 64,50 86,00

od 08.15 dalje 118,00 141,50 71,00 94,50

od 11.00 dalje 109,50 131,00 65,50 87,50

od 12.00 dalje 102,00 122,50 61,50 81,50

od 13.00 dalje 89,50 107,50 53,50 71,50

od 14.00 dalje 70,50 84,50 42,50 56,50
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Vrhunska smuka na avstrijskem  
Koroškem in v Vzhodni Tirolski:

Sezonske in večdnevne karte so na voljo na vseh blagajnah.

Otrok: leto rojstva 2006–2014 | Mladina: leto rojstva 2002–2005 | Študenti: do 
dopolnjenega 27. leta starosti do vključno letnice rojstva 1994 | Seniorji: leto rojstva 1955 
in starejši

*GS-Glavna sezona: 25.12.2020 - 09.01.2021 in 24.01.2021 - 13.03.2021 
*VS-Vmesna sezona: 10.01.2021 – 23.01.2021 in 14.03.2021 – 05.04.2021 
*PS-Predsezona: Začetek sezone 2020 do 24.12.2020

1. Smučarske karte so izdane kot brezstične karte za enkratno uporabo ali kot „Key Cards“ za 
večkratno uporabo. Pri kartah „Key Cards“ se k ceni karte prišteje še kavcija v višini 5 evrov. Ob 
vračilu nepoškodovane kartice „Key-Card“ se povrne 5,00 evrov.
2. Poldnevna karta se lahko uporablja samo 1. dan.
3. Vožnja z žičnico Kanzelbahn v dolino je brez časovne omejitve, vendar najkasneje do 17.00 
ure (začetek sezone do 16.40 ure).
4. Družinske karte veljajo za enega/oba starša + otrok(a). Tretji otrok v družini prejme 
brezplačno karto. Potrebno jasno dokazilo o obstoju družine in dokazilo o starosti otrok.
5. V družini (vsaj 1 odrasli + vsaj 3 otroci) prejme najmlajši otrok brezplačne vožnje. Če so v 
družini več kot 3 otroci, potem se od vsakega 3. otroka najprej vsak naslednji pelje brezplačno. 
Potrebna predložitev jasnega dokazila o družini in dokazilo o starosti otrok.
6. Popust za študente velja samo z veljavno študentsko izkaznico s fotografijo.

Informacija v skladu s 24. členom DSG 2000 za „Photocompare“ Opozarjamo, da bo pri 
prvem prehodu skozi s kamero opremljena križna vrata zaradi nadzora dostopa izdelana 
referenčna fotografija lastnika/lastnice smučarske karte. To referenčno fotografijo bo žičniško 
osebje primerjalo s fotografijami, ki bodo posnete pri vsakem nadaljnjem prehodu skozi s 
kamero opremljena križna vrata.

Veljajo splošna tarifna določila in splošni pogoji poslovanja in upravljanja žičnic podjetja 
Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik.  
Vse cene so v evrih vklj. z 10 % DDV. Pridržujemo si pravico do napak v tisku in sprememb 
cen - Avgust 2020

Kombinirana karta – Smučanje in terme
S kombinirano karto Smučanje in terme za odrasle in seniorje lahko 
po 16. uri brezplačno koristite FUN & SPA večerno karto in za otroke in 
mladino po 16. uri FUN večerne karte.

KARTA1 ODRASLI MLADINA OTROCI SENIORJI

GS* VS* PS* GS * VS* PS* GS * VS* PS* GS * VS* PS*

4-dnevna 221 215 207 174 169 163 126 123 119 202 197 190

5-dnevna 253 246 237 198 192 186 142 138 134 231 225 217

6-dnevna 276 267 258 214 207 201 153 148 144 251 243 235

Nadgra-
dnja 

Nadgradnja kombinirane karte Smučanje in terme v dnevno 
karto za terme

Doplačilo 10,00 na dan 6,00 na dan 6,00 na dan 10,00 na dan

Nadgradnja se plača na blagajni term Kärnten Therme. V počitniškem 
času med 25.12.2020 do 06.01.2021 je mogoče nadgradnjo unovčiti. 

THERME
Warmbad-Villach

Posamezne in kombinirane karte
Kanzelbahn, Gipfelbahn, Klösterlebahn I, Klösterlebahn II,  
sedežnica Vrbsko jezero za 6 oseb – Family-Jet

VRSTA KARTE1 ODRASLI OTROCI

2 delni progi (vožnja po hribu in dolinska vožnja) 21,00 10,50

1 delna proga (vožnja po hribu ali dolinska vožnja) 18,00 9,00

4 delne proge (do vrha in nazaj) 26,00 13,00

Začetniki, rekreativni smučarji,  
zimski pohodniki in turni smučarji

VRSTA KARTE1 ODRASLI OTROCI INFORMACIJE

Karta 240 točk 93,00 46,50

Karta 60 točk 11,00 Samo za otroke

Karta za ture po smu-
čarskih stezah

10,00

Karta za ture po smu-
čarskih stezah Plus

17,00
Vklj. 1 vožnja 

s sedežnico za 4 
osebe

Sanjske proge za 
zimske športne 
navdušence

Sanjate o nepozabnem smučarskem 
doživetju z izvrstnimi progami, 
sanjsko panoramo, neskončnimi 
sončnimi urami in najboljšo 
kulinariko gorskih koč? Osojščica na 
1.911 m nadmorske višine ponuja 20 
sodobnih in udobnih žičniških naprav 
in 26 širokih, najbolje pripravljenih, 
raznolikih prog.  Zaradi dodelane in 
trajnostne tehnologije zasneževanja 
zagotavljamo varnost na snegu in 
najboljše proge v osrčju Koroške 
od decembra do aprila. Kot najbolj 
sončno smučarsko območje Koroške 
s številnimi sončnimi terasami in 
najboljšo kulinariko, vas pričakuje 
užitkov polno smučanje na soncu. 
Naše tradicionalno podjetje žičnic 
zagotavlja navdušenje strank in 
gorsko doživetje in na podlagi 
te filozofije nenehno razvijamo 
infrastrukturo Osojšcice.

Trenutki na Osojšici

Priljubljena predstava medveda 
Bina z našimi maskotami je v zimski 
sezoni na programu vsak dan v 
Deželi snežnega medveda pri srednji 
postaji Kanzelhöhe po 13.30 uri.
Vsak petek prirejamo na 
Moserhangu tekmovanje v smučanju 
in deskanju na snegu z merjenjem 
časa in počastitvijo zmagovalcev. 
Na tekmovanje se lahko prijavite v 
smučarski šoli Gerlitzen.

Zimska zabava za vso 
družino

S svojimi vrhunskimi smučarskimi 
progami velja za najboljše smučišče 
za družine in je celo certificiran 
kot smučarski center za (ponovne) 
začetnike in družine z otroki. 
Smučanje ni samo aktivni šport, 
temveč tudi strast in spodbujanje 
smučarskega podmladka 
predstavlja za nas povsem srčno 
zadevo. Naše moderne žičnice so za 
naše velike in male goste posebej 
uporabnikom prijazne in udobne. V 
smučarski in deskarski šoli Gerlitzen 
vas in vaše otroke pričakajo 
izvrstno usposobljeni učitelji in 
skrbniki. Poleg številnih smučarskih 
prog ponuja pravljična zimska 
pokrajina tudi dovolj prostora za 
sproščeno kepanje, zimske pohode 
in veliko zabave. Najboljši pogoji za 
nepozabno družinsko doživetje.

Najboljša kulinarika 
gorskih koč

Na Osojščici najdete 15 posebnih 
gorskih koč in obratov s programom 
slow food z udobnimi sončnimi 
terasami, neprimerljivo ponudbo 
in najboljšo kakovostjo. Privoščite 
si zavoj s proge in uživajte doma 
pripravljene avstrijskokoroške 
sladice iz trajnostnega kmetijstva. 

Dogodivščine 
Freeride

Nedotaknjena pobočja globokega 
snega, prvi jutranji sončni žarki 
in najbolj droben pršič. Skoraj 
breztežnostno lebdimo skozi globoki 
sneg in uživamo ob nepopisnem 
občutku svobode v sožitju z 
naravo. Doživite vašo smučarsko 
dogodivščino na smučarskih turah 
prostega smučanja na Osojščici.

Dobro počutje

Naša regija ponuja dopust v 
sožitju z naravo. Izbirate lahko med 
namestitvami neposredno na gori 
ali v neposredni bližini Osojščice. 
Ne glede na to, ali iščete hotel s 
petimi zvezdicami, družinsko idilo ali 
romantiko gorske koče, za vsak okus 
se najde prava stvar.

Na dosegu roke

Do Osojščice, ki leži osrčju avstrijske 
Koroške je dostop preprost. Od 
avtocestnega vozlišča A2, A10 in 
A11 je oddaljena samo dve minuti 
vožnje, kjer vam je na območju 
smučišča na voljo 3300 parkirišč. 
Železniška postaja Annenheim se 
nahaja tik ob spodnji postaji žičnice 
Kanzelbahn, poleg tega pa vozi 
okoli Osojskega jezera brezplačen 
smučarski avtobus.

Mesto se sreča s 
smučmi 

Morda imate radi raznolikost in 
si po smučanju zaželite iti v kino 
ali nakupovalni center ali pa 
morda v staro mestno jedro. Le 
nekaj kilometrov od Osojščice leži 
mesto Beljak s svojimi številnimi 
zanimivostmi, tja pa vas neposredno 
izpred vašega hotela popelje 
brezplačni smučarski avtobus. 

S hriba v terme

Po dnevu na smučarski progi vam 
zelo priporočamo obisk term Kärnten 
Therme. Ne samo za sprostitev 
mišic, temveč tudi zaradi našega 
izvrstnega paketa ugodnosti. 
Uživajte v masažah, poparkih v savni 
in še mnogo več.

Dežela snežnega 
medveda

Z našim medvedom Binom bodo 
prvi stiki s snegom v treh vadbenih 
poligonih na hribu neverjetno zabavni. 
Medtem ko najmanjši pridobivajo 
s pedagoško izobraženimi učitelji 
in učiteljicami smučanja za otroke 
smučarske in deskarske šole Osojščica, 
lahko starši brezskrbno švigajo po 
smučarskih progah. 

Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja in tarife, preglednice cen in uradno dovoljeni pogoji obratovanja v 
skladu z izveskom so sestavni del prevozne pogodbe. Z nakupom karte (vse vozovnice in vrste 
kart, ki jih prodaja Gerlitzen Kanzelbahn Touristik GmbH&Co.KG) prizna stranka naslednje 
navedene pogoje in se obvezuje te tudi upoštevati.Popust za otroke: za otroke z letnico 
rojstva med 2006–2014. Potrebno je dokazilo o datumu rojstva s sliko. Otroci, mlajši od 6 let, 
v spremstvu odrasle osebe oz. staršev lahko žičniške naprave uporabljajo brezplačno, če 
sedijo staršem na kolenih in ne potrebujejo svojega sedeža ali vlečne kljuke. Vsi ostali otroci, 
mlajši od 6 let, potrebujejo tako imenovano „karto Bambini“. Informacije in izdaja vozovnic 
na blagajni.

Popust za mladino: za mladostnike, rojene med letoma 2002–2005. Potrebno je dokazilo o 
datumu rojstva s sliko.

Popust za študente: Velja za študente do dopolnjenega 27. leta (vključno do leta rojstva 
1994) s predložitvijo veljavne študentske izkaznice (s sliko).

Popust za seniorje: od letnice rojstva 1955 in starejše. Potrebno je dokazilo o datumu rojstva 
s sliko.

Invalidi: Od 60 % invalidnosti dalje velja otroška cena po veljavnem ceniku za dnevne in 
večdnevne karte (posamezne vožnje in karte na točke so izvzete) ob predložitvi veljavnega 
osebnega dokumenta.

Izbirne karte so veljavne le v zimski sezoni 2020/2021.

Dodatni dan: velja le enkrat za naslednji dan po 6-dnevni smučarski karti.

Podatkovne/smučarske karte: Smučarske karte so izdane kot karte brez dotika za enkratno 
uporabo ali kot „Key Cards“ z večkratno uporabo. Pri kartah „Key Cards“ se k ceni karte 
prišteje še kavcija v višini 5 evrov. Ob vračilu nepoškodovane kartice „Key-Card“ se povrne 
5,00 evrov.

Popust za družine – v družini (vsaj 1 starš in vsaj 3 otroci) se pelje najmlajši otrok brezplačno 
(leto rojstva med 2006 in 2014)! Če družino sestavljajo več kot 3 otroci, potem se od vsakega 
3. otroka naprej, pelje vsak naslednji otrok brezplačno. Popust za družine velja le ob 
predložitvi dokazila o družinskih članih in osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno, da je 
otrok, družinski član (rojen med letoma 2006 in 2014).

Povračilo smučarske karte: mogoče le v primeru športne nesreče ali bolezni, in to izključno 
za poškodovane ali obolele osebe, če se smučarska karta nemudoma vrne na mesto 
izdaje. Povračilo se opravi v gotovini z odbitkom provizije za obdelavo v vrednosti 5 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 druge Deželne bolnišnice, za povračilo pa ga je treba imeti s 
seboj. Za družinske člane, ki s poškodovancem predčasno odpotujejo, povračilo ni mogoče. 
Za sezonske karte veljajo posebni predpisi, objavljeni med obvestili pri blagajnah. Slabo 
vreme, izpad elektrike, uradno odrejeno zaprtje obrata, nevarnost plazov, nepredviden ali 
predčasen odhod, prekinitev obratovanja, vremensko ali obratno pogojene zaustavitve vseh 
prog ali posameznih prog, zaprtje smučarskih prog, omejena kakovost prog zaradi novega 
snega, tehnične ustreznosti, toplih vetrov, dežja, dostave itd. ne dajejo pravice do znižanja 
cene, povračila ali podaljšanja izdane smučarske karte. Kupljenih dnevnih, poldnevnih ter 
študentskih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati povračila kupnine.

Poldnevna karta se lahko uporablja samo 1. dan.

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.

Splošna določila: Predprodaja dnevnih in večdnevnih kart je možna od 15. ure prejšnjega dne 
dalje (uporaba šele naslednji dan). 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 ni nadomestila. Smučarske karte 
niso prenosljive in jih je treba znotraj kontrolnega območja brez poziva pokazati nadzornikom. 
Pregled kart se izvaja s pomočjo čitalnika ali vizualnega pregleda (odvisno od nameščene 
naprave). Zloraba se kaznuje in ima za posledico takojšen odvzem karte, izločitev iz žičniških 
naprav, izterjavo globe v višini 49,50 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 izključitev iz žičnic. Hoja po progah je na vseh progah na smučišču prepovedana z 
izjemo za to predvidenih označenih prog na levi strani smučišča „Klösterle Skiabfahrt“ (za 
turne smučarje in le z veljavno izkaznico). Veljavne smučarske karte vam dajejo pravico do 
uporabe žičnic in sedežnic in 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 prepovedana in življenjsko nevarna, saj se izvajajo pripravljalna in zasneževalna dela 
prog. V pred- 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 v skladu s tč. 
E, 3. odst., 174. čl. Avstrijskega Zakona 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 žičničarskem ali blagajniškem osebju v spodnji postaji 
žičnice Kanzelbahn.

Izjava o varovanju podatkov: Informacije v zvezi z obdelavo podatkov najdete na  
www.gerlitzen.com

Pomote, spremembe in tiskarske napake so pridržane.

Izposoja smuči
Najemite smučarsko opremo vedno iz najnovejšega 
vrhunskega materiala. Naročite smučarsko opremo 
udobno na spletni strani: gerlitzen.ski

Komplet karving (smuči, čevlji, palice) 1 dan
6 do 7 

dni
nad 8 

dni/dan

Komplet karving „Gold“ 42,00 169,00 21,00

Komplet karving „Silber“ 34,00 135,00 17,00

Komplet karving „Za mlade“ do 150 cm 24,00 96,00 13,00

Komplet karving „Za otroke“ do 120 cm 18,00 68,00 10,00

Komplet karving „Mini“ do 90 cm 15,00 58,00 8,00

Karving smuči (samo smuči)

Karving smuči „Premium Gold“ 42,00 195,00 25,00

Karving smuči „Gold“ 35,00 139,00 18,00

Karving smuči „Silber“ 29,00 115,00 15,00

Karving smuči „Za mlade“ do 150 cm 19,00 73,00 10,00

Karving smuči „Za otroke“ do 120 cm 13,00 52,00 7,00

Karving smuči „Mini“ do 90 cm 11,00 45,00 6,00

Snežne deske

Deska in čevlji „“ do 135 cm 24,00 96,00 13,00

Deska in čevlji „Classic“ od 140 cm 34,00 135,00 17,00

Deska „Kids“ do 135 cm 19,00 73,00 10,00

Deska „Classic“ od 140 cm 29,00 115,00 15,00

Oprema

Palice 7,00 24,00 2,00

Čelade 7,00 24,00 2,00

Smučarski čevlji za otroke 9,00 35,00 4,00

Smučarski čevlji (za odrasle) 13,00 52,00 7,00

Sanke 9,00 35,00 4,00

Snežne krplje 15,00 58,00 8,00

Turne smuči vključno z vrečo za smuči 34,00 135,00 17,00

Brezskrbni paket proti zlomu in poškodbam izposojenih stvari lahko dobite za doplačilo 10 % cene. 
V primeru škode ne nosite stroškov. V primeru izgube ali kraje opreme predložite policijski zapisnik o 
izgubi oz. kraji in prejmete nadomestilo za preostali čas najema. 
1. Za vse tečaje ali individualne ure se je potrebno pravočasno prijaviti. 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 je odvisna od števila rezerviranih ur.  
2. Pogoji storniranja individualnih ur: Individualne ure potekajo ob vsakem vremenu. Če se ure ne 
udeležite oz. jo stornirate istega dne (zjutraj) je treba 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 smučarska šola ne 
prevzema odgovornosti. V primeru, da tečaj zaradi vremenskih vplivov (višja sila) odpade, 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, kartica Maestro, Visa, MasterCard. 5. Smučarske karte niso vključene 
v ceno tečajev! 6. V okviru smučarskega tečaja potrebujejo tudi otroci, mlajši od 6 let (leto rojstva 
2014) smučarsko karto (Bambiniskipass).  
7. Na tečaju in med individualnimi urami morajo otroci do 15. leta starosti obvezno nositi čelado.  
8. Sodna pristojnost smučarske šole je v Beljaku.

Ekspresni servis smuči in 
desk
  Kanzelhöhe srednja postaja 

 |  Boljša vodljivost smuči  
za še več zabave pri smučanju! 

 |  Boljši oprijem na trdem smučišču  
za še več varnosti! 

Vroče voskanje  
in čiščenje ter poliranje drsne površine

9,00

Servis smuči vklj. z robniki, brušenje robnikov 
voskanje in poliranje

29,00

Servis smuči VIP kot zgoraj, vendar s popravilom drsne 
površine (izboljšava)

40,00

Snežna deska vroče voskanje 
in glajenje drsne površine

12,00

Servis snežne deske vklj. z robniki, brušenjem robnikov, 
voskanjem, glajenjem in poliranjem

35,00

Servis snežne deske VIP, kot zgoraj, vendar s popravilom 
drsne površine (izboljšava)

49,00

Smučarska in 
deskarska šola 
Gerlitzen

Trgovine s športno opremo
 Športna trgovina Kanzelbahn dolinska postaja 
 Športna trgovina Kanzelhöhe srednja postaja 
 Športna trgovina Klösterle dolinska postaja 
 Športna trgovina Feuerberg

 |  Najnovejša vrhunska oprema za 
nepozabno gorsko doživetje. 

 |  Zaščitite se pred napačnimi nakupi in preizkusite  
smučarsko opremo že pred nakupom.

V naših trgovinah najdete smučke, čelade, očala, 
zaščito pred mrazom in še mnogo več.

Lokacije:
 Kanzelhöhe srednja postaja: +43 (0) 4248 32 22 
 Klösterle dolinska postaja: +43 (0) 4247 30 03 3  
 Feuerberg: +43 (0) 4248 31 56  
 Kanzelbahn dolinska postaja: +43 (0) 4248 20 250

Učenje smučanja in 
deskanja na snegu

Prijava na tečaje je možna na vseh lokacijah: vsak 
dan od 9.00 do 16.00 ure. 

Začetek tečaja: Za začetnike vedno v nedeljo 
ali ponedeljek. Za izkušene od nedelje do petka. 
Urnik tečajev: Od ponedeljka do sobote od 10.00– 
13.30 ure, v nedeljo od 12.00–15.00 ure, število 
udeležencev vsaj 5 oseb. Od marca spremenjen 
urnik tečajev. Vse aktualne termine tečajev najdete 
na naši spletni strani: gerlitzen.ski  

Smučarski tečaj za otroke
Minimalno število udeležencev: 5 oseb. Čas pričetka: Ned. ob 12.00 uri, pon. do pet. ob 10.00 uri 

3-dnevni smučarski tečaj za otroke 160,00

4-dnevni smučarski tečaj za otroke 170,00

5-dnevni smučarski tečaj za otroke 180,00

6-dnevni smučarski tečaj za otroke 190,00

Smučarska šola za odrasle (2 uri)
Minimalno število udeležencev: 5 oseb. Čas pričetka: Ned. ob 12.00 uri, pon. do pet. ob 10.00 uri 

3-dnevni smučarski tečaj za odrasle 140,00

4-dnevni smučarski tečaj za odrasle 150,00

5-dnevni smučarski tečaj za odrasle 160,00

6-dnevni smučarski tečaj za odrasle 170,00

Za otroke in odrasle (2 uri)
Minimalno število udeležencev: 5 oseb. Čas pričetka: Ned. ob 12.00 uri, pon. do pet. ob 10.00 uri 

3-dnevni tečaj deskanja na snegu 140,00

4-dnevni tečaj deskanja na snegu 150,00

5-dnevni tečaj deskanja na snegu 160,00

6-dnevni tečaj deskanja na snegu 170,00

Predplačilo in popust (smučarska in deskarska šola na snegu)

1 poskusni dan 65,00

Družinski popust od 3. osebe naprej, na osebo  
(samo pri 5 in 6-dnevnih tečajih)

–15,00

Predplačilo za 3-dnevni tečaj, na dan (do 6. dne) 20,00

Zasebne ure "Early Morning" od 8.45 do 9.45 ure 1 oseba
2-4 

osebe

1 ura 70,00 90,00

Zasebne ure v času od 10.00 do 13.45 ure

1 dvojna ura 140,00 175,00

1 trojna ura 200,00 255,00

Zasebne ure od 13.45 dalje

1 ura 70,00 90,00

1 dvojna ura 120,00 155,00

1 dan družinski učitelj smučanja za 4 ure

4 ure smučarske šole + odmor 260,00 299,00

vsaka dodatna oseba – 15,00

Večdnevne smučarske karte
VRSTA 
KARTE1 ODRASLI MLADINA OTROCI

SENIORJI/
ŠTUDENTI6

GS* VS* PS* GS* VS* PS* GS* VS* PS* GS* VS* PS*

1,5 2 92 89 85 69 67 64 46 45 43 83 81 77

2 98 96 92 74 72 69 49 48 46 89 87 83

2,5 2 138 134 128 104 101 96 69 67 64 125 121 116

3 146 141 135 110 106 102 73 71 68 132 127 122

3,5 2 184 178 170 138 134 128 92 89 85 166 161 153

4 191 185 177 144 139 133 96 93 89 172 167 160

5 223 216 207 168 162 156 112 108 104 201 195 187

5 od 7 dni 234 226 217 175 169 162 117 113 108 210 203 195

6 246 237 228 184 177 171 123 118 114 221 213 205

7 272 263 245 204 197 183 136 131 122 244 236 220

8 296 285 266 222 213 199 148 142 133 266 256 239

Dodatni 
dan

32,00 24,00 16,00 29,00

Velja le enkrat za naslednji dan po 6-dnevni smučarski karti.

Cenik za 9–14-dnevne smučarske karte in sezonske karte je izobešen 
na blagajnah!

Ta brošura je na voljo v

NEM ANG MADŽ ITA SLO

NOVOSPLETN
A PRODAJALNA V

O
ZO
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IC

Namig za smučar-
ske ture za športne 
smučarje.
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