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skibus gratis
Skibus za darmo dla gości  
z ważnym skipasem i wyposażeniem 
narciarskim. Gęsta sieć połączeń  
w Zell am See i między Kaprun a Zell 
am See zapewnia szybki dojazd i 
powrót z regionów narciarskich. 
Szczegóły w folderze dotyczącym 
skibusów oraz na przystankach.

Skibus zdarma
Pro hosty s platným skipasem a 
lyžařskou výstrojí je skibus zdarma. 
Hustá síť skibusů v Kaprun a Zell am 
See i v jejich okolí je zárukou rych-
lého příjezdu do lyžařských areálů i 
návratu z nich. Podrobnosti najdete v 
prospektech skibusu a na zastávkách.

parking gratis
Kaprun: przy wszystkich dolnych  
stacjach kolejek 
Zell am see: przy dolnych stacjach 
kolejek Areitbahn i trassXpress/
Schmitten höhebahn/Sonnenalmbahn

Parkování zdarma
Kaprun: U všech údolních stanic  
Zell am See: Údolní stanice lanovek 
Areitbahn a trassXpress/Schmitten- 
höhebahn/Sonnenalmbahn

aktualna informacja 
pogodowa 
Lokalne kanały informacyjne, nada-
jące całą dobę: Kitz-TV oraz Schmit-
ten-TV. Kamery pogodowe na żywo:  
www.kitzsteinhorn.at oraz 
www.schmitten.at

Aktuální informace  
o počasí
Kitz-TV a Schmitten-TV: Regionální 
24hodinové informační kanály,  
webkamery informující o počasí na 
www.kitzsteinhorn.at a 
www.schmitten.at

serwis informacyjny  
schmitten: +43 (0) 65 42 / 789-211
Kitzsteinhorn: +43 (0) 65 47 / 86 21

Informace 
Schmitten: +43 (0) 65 42 / 789-211
Kitzsteinhorn: +43 (0) 65 47 / 86 21
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První sníh padá v Zell am See-Kaprun již brzy na podzim.  
Nejprve posune Kitzsteinhorn bílou čepici více do čela – a na 
ledovci začne nová lyžařská sezóna. Pak zahalí Schmitten  
a Maiskogel do pláště okouzlujícího zimního pláště. Toto 
bohatství si u nás můžete patřičně užít, protože skipasy od 
dvou dnů platí zároveň v areálech Schmitten, Kitzsteinhorn  
a Maiskogel, tedy pro 50 lanovek a vleků a 138 kilometrů  
sjezdových tratí – přejeme vám spoustu zábavy na kopcích!

Pierwszy śnieg w Zell am See-Kaprun pada wcześnie, bo już 
jesienią. Najpierw przyozdabia białą czapą górę Kitzsteinhorn 
i wówczas na lodowcu rozpoczyna się nowy sezon narciarski. 
Chwilę później otula lśniącą bielą Schmitten i Maiskogel.  
Aby docenić różnorodność i zakosztować w pełni tego 
piękna w ośrodkach Schmitten, Kitzsteinhorn i Maiskogel 
(posiadających 138 km tras z 50 kolejkami linowymi i wycią-
gami), honoruje się już dwudniowe skipasy. Życzymy przyjem-
nych wrażeń z pobytu w górach!

 WITAJCIE W 

ZELL AM SEE-
    KAPRUN!

VÍTEJTE V ZELL AM SEE-KAPRUN
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Kitzsteinhorn je víc než jen ledovec. Je to legenda, pán mezi 
ledovci a první ledovcová lyžařská oblast v Rakousku. Ve spo-
lečnosti nejvyšších rakouských vrcholů se zde otevírá svět,  
ve kterém se hory a led ukazují ze své nejmocnější stránky. 
Nezměrný, okázalý a s metrovou peřinou z přírodního sněhu, 
připraven nabídnout vysokohorské dobrodružství a intenzivní 
pocit svobody ve výšce více 3000 m nad mořem.

Mityczny Kitzsteinhorn: to coś więcej niż zwykły lodowiec. 
To TEN lodowiec. Pierwszy  teren narciarski Austrii otwarty 
na obszarze lodowca. Pośród najwyższych szczytów Austrii 
otwiera się świat, w którym góry i lód prezentują swoją wiel-
kość. W wysokich Alpach, na ponad 3000 m n.p.m. czeka 
przygoda – rozległy i spektakularny świat pokryty metrową 
śnieżną pokrywą.

LODOWIEC – WOLNOŚĆ
       NA WYSOKOŚCI 3000 METRÓW

LEdOvEC – svObOdA vE 3000 METRECh
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Top of salzburg

Cinema 3000

Nationalpark Gallery

Gipfelwelt 3000
Stacja na szczycie Kitzsteinhorn 
na wysokości 3029 m jest najwyż-
szym punktem widokowym Ziemi 
Salzburskiej. Z platformy widoko-
wej „Top of Salzburg“, stojąc na 
wysokości równej najpotężniejszym 
szczytom Austrii, doświadczysz 
fantastycznych widoków najwięk-

Svět třítisícovek
Vrcholová stanice na Kitzsteinhorn 
ve výšce 3029 m nad mořem je  
nejvyšším vyhlídkovým bodem  
v Salcbursku. Na vyhlídkové plošině 
„Top of Salzburg“ stojíte tváří v tvář 
nejmocnějším vrcholům Rakouska 
a před vámi se otevírají fantastické 
výhledy na národní park Vysoké 

Freeride XXl – po pierwsze bezpieczeństwo 
W centrum Alpincenter freeride’owa baza 
informacyjna z punktem kontrolnym dla 
detektorów lawinowych informuje o trasach, 
sytuacji lawinowej i pogodzie. Na początku 
każdej trasy znajdują się też punkty informa-
cyjne. Podają one szczegółowe informacje 
na temat tras i zagrożeń wysoko w górach. 
Lawinowe pole poszukiwań stwarza idealne 
możliwości treningowe. 

snowparki na terenie Kitzsteinhorn
Snowboardziści i miłośnicy freeski 
pokazują tu swoje umiejętności. Gla-
cier Park otwiera swoje podwoje już 
jesienią. Zimą centralę freestyle'ową 
na lodowcu stanowią Central Park, 
Easy Park i potężny Superpipe.  
W Railgarden, w centrum Kaprun, 
dni stylowo dobiegają końca.

 snowpark.kitzsteinhorn.at

szego z alpejskich parków narodo-
wych – hohe Tauern. Nationalpark 
Gallery i Cinema 3000 zapewnią 
dodatkowych wrażeń. Kulinarne 
ukoronowanie tych jedynych  
w swoim rodzaju przeżyć odbywa 
się w restauracji na szczycie – to 
rozkosz dla wszystkich zmysłów!

Maiskogel – lechnerberg
Miejsce idealne na rodzinny 
wypad: relaks na nartostradach 
z licznymi wyciągami, tradycyj-
nymi chatami oraz wygodnymi 
zjazdami bezpośrednio do cen-
trum Kaprun.

Maiskogel – Lechnerberg
Tip pro rodiny: Pohodové lyžo-
vání s mnoha vleky, útulnými 
chalupami a příjemnými sjezdy 
přímo do centra Kaprun.

Snowparky na Kitzsteinhorn
Snowboardisté a freerideři zde 
předvedou své umění. Glacier Park 
otevírá již na podzim. V zimě se 
vyznavači freestylového lyžování na 
ledovci scházejí v parcích Central 
Park, Easy Park a na Superpipe.  
V parku Railgarden v centru Kaprun 
pak lze den stylově zakončit. 

snowpark.kitzsteinhorn.at

Freeride XXL – bezpečnost především
Informační základna pro freeridové lyžaře  
s kontrolním bodem pro lavinové přístroje  
v Alpincenter informuje o trasách, lavinovém 
nebezpečí a počasí. Informační body v mís-
tech nástupu na trasy poskytují detailní infor-
mace o trasách a vysokohorských nebezpe-
čích. Pole pro vyhledávání v lavinách nabízí 
ideální tréninkové možnosti. 

Taury – největší národní park  
v Alpách. Podrobnější informace 
nabízí Galerie národního parku 
(Nationalpark Gallery) a Cinema 
3000. Jedinečné dojmy pak můžete 
doplnit o kulinářské zážitky  
v restauraci na vrcholu „Gipfel Res- 
taurant“ – slast pro všechny smysly!

Ice caMp presented by audi quattro
Mikrokosmos ze śniegu i lodu. Poło-
żony na 2500 m taras słoneczny  
z widokiem na krajobraz igloo jest ide-
alnym miejscem na relaksujące drinki. 

ICE CAMP presented by Audi quattro
Malý svět z ledu a sněhu ve stylovém 
designu. Krajina s iglú ve výšce 2500 m 
nad mořem je ideálním místem pro 
osvěžující drinky na prosluněné terase.

black Mamba

black Mamba - Do it!
„Black Mamba” - trasa o nachy-
leniu do 63% wijąca się przez 
liczne zakręty i strome zbocza  
aż do Langwiedboden. Do it! - to  
wyzwanie dla narciarzy i snow- 
boardzistów na Kitzsteinhorn.

Black Mamba - Do it!
„Black Mamba“ – černá sjezdovka se 
sklonem až 63 %, která se v mnoha 
obloucích a po strmých svazích vine 
až do Langwiedbodenu. Do it!  
Výzva pro lyžaře a snowboardisty  
na Kitzsteinhornu.

6 776
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Schmitten je rodinnou a domovskou horou v Zell am See. 
Okolo této nejkrásnější vyhlídkové hory v Rakousku se nachází 
30 třítisícovek – úžasné výhledy vás budou na 77 kilometrech 
sjezdovek s jistotou sněhu a na pěti svazích provázet až dolů 
do údolí. 

Schmitten jest górą rodzinną domową Zell am See. Trzy-
dzieści trzytysięczników wokół najpiękniejszej góry widoko-
wej Austrii tworzy niepowtarzalną i spektakularną pano-
ramę. Fantastyczne widoki towarzyszą amatorom zimowego 
szaleństwa na 77 kilometrach ośnieżonych tras narciarskich i 
5 zjazdach w dolinę.

      FANTA-
STYCZNE WIDOKI  
                        – SChMITTENhÖhE

POhÁDKOVÉ VÝhLEDY – SChMITTENhÖhE
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Film narciarski na pamiątkę można nakręcić na 
Schmitten kamerą GoPro hD Action. To proste: 
wystarczy bezpłatnie wypożyczyć kamerę w Info-
Center, nakręcić film i zabrać nagrania do domu 
na karcie pamięci dostępnej w cenie promocyjnej.

Zdarma zapůjčení GoPro 
Lyžařské video, které si můžete hned odnést  
s sebou, se na Schmittenu točí kamerou GoPro 
HD Action. Je to jednoduché: v informačním 
centru si zdarma vypůjčíte GoPro, natočíte 
video a paměťovou kartu včetně všech videí 
si za speciální cenu vezmete s sebou domů.

Zabawa na szczycie
Na Schmitten narciarska przygoda zaczyna się 
już od pierwszego wjazdu. Absolutnie wyjątkowe 
doznania zapewnia wiodąca na szczyt kolejka 
Schmittenhöhebahn zaprojektowana przez  
Porsche Design Studio Zell am See.

Vrcholové štěstí
Na Schmitten začíná lyžařský zážitek již při prv-
ním výjezdu na kopec. Naprosto jedinečně se 
vznesete na vrchol lanovou dráhou navrženou 
designovým studiem Porsche Zell am See. 

Galeria na trasie
Ogromne drewniane rzeźby usta-
wione wzdłuż tras zjazdowych  
tworzą symbiozę natury i kultury.

Galerie na sjezdovce
Obrovské sochy podél sjezdovek 
tvoří symbiózu přírody a kultury.

Górska przygoda inaczej
Czy to podczas wędrówek na 
rakietach śnieżnych, czy zimo-
wych wypraw z przewodnikiem 
– Schmitten można odkrywać 
zarówno na nartach jak i bez nich.

Užít si hory trochu jinak
Ať již při výpravě na sněžnicích 
nebo při zimní turistice s průvod-
cem – Schmitten můžete objevo-
vat na lyžích i bez nich.

Funslope XXl
Nowy stok po słonecznej stronie 
Schmitten przyprawi o szybsze 
bicie serca każdego snowboar-
dzistę i narciarza, zapewniając 
„fun” przez wielkie F. Świetna 
zabawa i urozmaicenie dla 
małych i dużych gwarantowane.

Funslope XXL
V novém zábavním parku  
na sluneční straně Schmitten 
zaplesá srdce každého milovníka 
snowboardingu a lyžování. Park 
je zárukou požitku z jízdy  
a rozptýlení pro malé i velké.

Film narciarski
Przyszłe gwiazdy filmowe kręcą 
własne filmy akcji na specjal-
nym odcinku w rejonie hali 
Sonnenalm.

Skimovie
Filmové hvězdy zítřka natáčejí 
vlastní akční filmy na speciální 
trase v oblasti Sonnenalm.

Zabawa na śniegu ze schmidolinem
Naszych najmłodszych zimowych 
gości powita na szczycie góry 
Schmitten wyjątkowy gospodarz. 
Schmidolin, smok ze Schmitten, 
czeka na naszych milusińskich  
i zaprasza na dwa wyciągi i obszary 
przeznaczone dla dzieci.

Veselé lyžování se Šmidolínem  
Nejmladší zimní návštěvníky 
přivítá ve Schmittenu speciální 
průvodce. Dráček Šmidolín ze 
Schmittenu čeká se dvěma pohy-
blivými pásy a dětskými zónami 
na trpaslíky na svahu.

schmitten nightslope
Narciarskie emocje nocą – na 
stoku ze sztucznym oświetleniem 
w pobliżu Ebenbergbahn nasi 
goście mogą przedłużyć swój 
dzień spędzony na nartach lub 
snowboardzie na górze Schmitten. 
Jasno oświetlony stok numer 17 
lśni ponad dachami Zell am See  
i zapewnia bajeczny widok na  
najpiękniejsze miasto świata. 

Schmitten Nightslope
Noční lyžařský zážitek – na 
osvětlené sjezdovce u lanovky 
na Ebenberg (Ebenbergbahn) si 
mohou návštěvníci Schmittenu 
prodloužit svůj den na lyžích  
a snowboardu. Návštěvníky láká 
svým jasným světlem sjezdovka 
č. 17 nad střechami Zell am See 
a nabízí úžasný výhled na toto 
nejkrásnější město světa.
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Horská gastronomie hýří nejlahodnějšími pochoutkami – od  
Restaurace na vrcholu (Gipfel restaurant) ve výšce 3029 m na  
Kitzsteinhorn přes nespočet chat a horských restaurací až po  
slunečné terasy na Schmitten. Od voňavé ranní kávy přes 
posilující dobroty během dne až po noblesní občerstvení po 
návratu z lyžování – toho všeho se vámdostane vždy s příslo-
večnou rakouskou pohostinností.

Gastronomia górska kusi najsmaczniejszymi delikatesami – 
począwszy od restauracji na szczycie Kitzsteinhorn (3029 m 
n.p.m.) poprzez liczne chaty, restauracje górskie i tarasy sło-
neczne na Schmitten. Od przyjemnej kawy o poranku, przez 
solidny posiłek w ciągu dnia, po wykwintny napój orzeźwia-
jący w lokalu na zakończenie narciarskiego dnia – wszystko 
to nieustająco serwowane jest z przysłowiową austriacką 
gościnnością.

     PRZYJEMNOŚĆ     
              NA NIESPOTYKANYM DOTĄD POZIOMIE

ChUŤOVÉ ZÁŽITKY V NOVÝCh VÝŠKÁCh 
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salzburg super ski card
Doświadcz prawdziwej wolności na liczących ponad  
2500 km trasach narciarskiego raju, jakim jest Ziemia  
Salzburska i sąsiadujące z nią kurorty narciarskie – skipasy 
od 3 do 14 dni, możliwość wyboru abonamentów lub karnetów sezonowych. 
Zažijte svobodu na více než 2500 km sjezdovek – skipasy na 3 až 14 dní,  
volitelné permanentky a sezónní jízdenky v lyžařském ráji Salzburger Land 
a v přilehlých lyžařských regionech.

Kitzbüheler alpen allstarcard 
W dziesięciu najlepszych rejonach narciarskich Tyrolu 
i Salzburga gwarantowany jest śnieg, różnorodność, 
najnowocześniejsze wyciągi oraz ponad 1000 kilometrów 
tras. Już od 18 października!
Deset nejlepších lyžařských areálů Tyrolska a Salcburska nabízí
záruku sněhové pokrývky, rozmanitost, nejmodernější vleky a více
než 1 000 kilometrů sjezdovek. Platí již od 18. října!

ski alpin card
Obowiązuje w Zell am See-Kaprun i Ski-
circus Saalbach hinterglemm Leogang.
Platí pro Zell am See-Kaprun a pro lyžařský 
cirkus Saalbach Hinterglemm Leogang.

skipasy  Skipasy
08.11.2014 - 03.05.2015

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

 3 dni  dny 144,- 108,- 72,-

 4 dni  dny 185,- 138,- 92,-

 5 dni  dní 220,- 165,- 1 10,-

 6 dni  dní 249,- 186,- 124,-

 7 dni  dní 272,- 204,- 136,-

 Skipasy od 8 do 14 dni (zdjęcie) na życzenie  8- až 14 denní skipasy (foto) na vyžádání

Karnet sezonowy (zdjęcie)  Sezónní jízdenka (foto)
Zakup do Zakoupení do 04.12.2014 593,- 428,- 285,-

Zakup od Zakoupení od 05.12.2014 665,- 498,- 332,-

abonament do wyboru na 10 dni w sezonie (zdjęcie)  
Volitelná permanentka na 10 dní v sezóně (foto)
Zakup do Zakoupení do 04.12.2014 402,- 289,- 193,-

Zakup od Zakoupení od 05.12.2014 451,- 338,- 225,-

Karnet sezonowy (zdjęcie) 
Sezónní jízdenka (foto)

08.11.2014 - 03.05.2015
Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

Zakup do Zakoupení do 04.12.2014 510,- 380,- 250,-

Zakup od Zakoupení od 05.12.2014 580,- 435,- 290,-

skipasy Zell am see-Kaprun
138 kilometrów tras, 50 kolejek linowych i wyciągów, lodowiec i 100% tras w Zell am See oferujących możliwość 
dośnieżania, okazałe zbocza z grubą pokrywą śnieżną, przepiękne widoki oraz światowej klasy snowparki.
138 kilometrů sjezdovek, 50 lanovek a vleků, ledovec a 100% tras v Zell am See s možností zasněžování, skvělé 
svahy s hlubokým sněhem, nádherné výhledy a snowparky světové třídy.

Obowiązuje na wszystkich kolejkach  
linowych i wyciągach w Zell am See i Kaprun.  
Platí na všechny lanovky a vleky v Zell am See a Kaprun.

sezon  Sezóna
21.12.2014 - 12.04.2015

początek zimy  Začátek zimy
29.11.2014 - 20.12.2014

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

 1 dzień den od od 08.00 47,- 35,- 23,- 42,- 31,- 21,-

 1/2 dnia dne od od 11.30 40,50 30,- 20,- 36,- 27,- 18,-

 1 1/2 dnia dní od od 11.30 78,- 58,- 39,- 70,- 52,- 35,-

 2 dni dny 91,- 68,- 45,- 80,- 60,- 40,-

 2 1/2 dnia dne od od 11.30 121,- 90,- 60,- 104,- 78,- 52,-

 3 dni dny 134,50 100,- 67,- 115,- 86,- 57,-

 3 1/2 dnia dne od od 11.30 159,- 119,- 79,- 136,- 102,- 68,-

 4 dni dny 171,- 128,- 85,- 147,- 110,- 73,-

 5 dni dní 204,- 153,- 102,- 175,- 131,- 87,-

 6 dni dní 232,- 174,- 116,- 202,- 151,- 101,-

 7 dni dní 254,- 190,- 127,- 222,- 166,- 111,-

 8 dni dní (zdjęcie Foto) 279,- 209,- 139,- 243,- 182,- 121,-

 9 dni dní (zdjęcie Foto) 302,- 226,- 151,- 264,- 198,- 132,-

 10 dni dní (zdjęcie Foto) 323,- 242,- 161,- 281,- 210,- 140,-

 11 dni dní (zdjęcie Foto) 345,- 258,- 172,- 298,- 223,- 149,-

 12 dni dní (zdjęcie Foto) 366,- 274,- 183,- 315,- 236,- 157,-

 13 dni dní (zdjęcie Foto) 380,- 285,- 190,- 332,- 249,- 166,-

 14 dni dní (zdjęcie Foto) 399,- 299,- 199,- 345,- 258,- 172,-

Każdy kolejny dzień: ceny do uzgodnienia Každý další den: ceny na dotaz

abonamenty do wyboru Volitelná permanentka

5 z 7 dni  dní 228,- 171,- 114,- 194,- 145,- 97,-

10 z 14 dni  dní (zdjęcie Foto) 355,- 266,- 177,- 305,- 228,- 152,-

Pozostałe ceny karnetów dziennych oraz promocje wyszczególniono na stronach 16/17.  Další ceny celodenních jízdenek a akce na str. 16/17.
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2,- € kaucji za KeyCard. Wszystkie ceny w euro zawierają podatek VAT. Możliwość zmian terminów i cen zastrzeżona.  
€ 2,- záloha za KeyCard. Všechny ceny v eurech vč. DPH. Změny termínů a cen vyhrazeny.
*) Dzieci: roczniki 1999 – 2008, młodzież: roczniki 1996 – 1998. *) Děti: ročníky 1999 – 2008, mládež: ročníky 1996 – 1998.  
Ceny dla dzieci i młodzieży dostępne jedynie po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego wiek. Ceny pro děti a mládež pouze po předložení dokladu o věku.

bonus rodzinny do karnetów sezonowych: W przypadku równoczesnego wyku-
pienia karnetów sezonowych dla dwóch najstarszych dzieci* lub nastolatków*, 
rodziny otrzymają bezpłatne karnety sezonowe dla pozostałych dzieci (z rocznika 
1996 i młodszych)! (Potrzebne jest potwierdzenie zasiłku rodzinnego z urzędu 
skarbowego (Austria) lub decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego (Niemcy).)

Bonus pro rodiny se sezónní jízdenkou: Pokud rodina pro dvě nejstarší 
děti* resp. mladistvé* zakoupí současně sezónní jízdenky, obdrží zároveň pro 
všechny ostatní děti v rodině (ročník 1996 a mladší) bezplatné sezónní jíz-
denky (předložení potvrzení o rodinných přídavcích od FÚ (Rak.) / rozhodnutí 
o přiznání přídavků na děti (SRN)).

skipasy  Skipasy
18.10.2014 - 03.05.2015

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

 1 dzień  den 51,- 39,- 25,-

 2 dni  dny 100,- 76,- 49,-

 3 dni  dny 144,- 109,- 72,-

 4 dni  dny 185,- 140,- 92,-

 5 dni  dní 220,- 168,- 110,-

 6 dni  dní 249,- 192,- 124,-

 7 dni  dní 272,- 211,- 136,-

 Skipasy od 8 do 14 dni (zdjęcie) na życzenie  8- až 14denní skipasy (foto) na vyžádání

Karnet sezonowy (zdjęcie)  Sezónní jízdenka (foto)
Zakup do Zakoupení do 04.12.2014 598,- 464,- 299,-

Zakup od Zakoupení od 05.12.2014 670,- 520,- 335,-

abonament do wyboru na 10 dni w sezonie (zdjęcie)   
Volitelná permanentka na 10 dní v sezóně (foto)
Zakup do Zakoupení do 04.12.2014 402,- 312,- 193,-

Zakup od  Zakoupení od 05.12.2014 451,- 349,- 225,-
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schmitten bilety popołudniowe Odpolední skipasy 

stopniowane karnety dzienne
Odstupňované jednodenní jízdenky
Zakup  Zakoupení

sezon Sezóna
21.12.2014 - 06.04.2015

początek zimy Začátek zimy narty w słońcu Sluneční lyžování
     29.11.2014 - 20.12.2014      07.04.2015 - 12.04.2015

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

od od 12.30 34,50 25,- 17,- 31,- 23,- 15,-

od od 13.30 30,- 22,- 15,- 27,- 20,- 13,-

od od 15.00 26,- 19,- 13,- 23,50 17,- 11,-

Karnet przedpołudniowy Dopoledne Zakup  Zakoupení 
do do 12.30  40,50 30,- 20,- 36,- 27,- 18,-
nightslope (z ważnym skipasem w cenie, s platným skipasem včetně) wt., śr. i czw. / út, st a čt 23.12.2014 - 25.02.2015 
Bilety wieczorne Skipasy na večerní lyžování dorośli Dospělí  12,-      dzieci/młodzież Děti/mládež  6,-

       Zimowi wędrowcy Zimní turisté
Jazda w górę i w dół bez nart
Jízda nahoru a dolů bez lyží.

Dorośli
Dospělí

Karta gościa**
Karta pro hosty**

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

Goście bez sprzętu narciarskiego Hosté bez lyžařského vybavení
Schmittenhöhebahn lub nebo  
trass Xpress lub nebo Sonnen-
alm- & Sonnkogelbahn lub nebo 
Areitbahn Sektion I – III lub nebo 
cityXpress – hirschkogelbahn – 
Areitbahn III

24,- 21,50 18,- 12,-

Sonnenalmbahn lub nebo Areit-
bahn Sektion I lub nebo cityXpress 16,- 14,40 12,- 8,-

Abonamenty do wyboru bez nart
Volitelné předplatné bez lyží  

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

3 z 8 dni 3 během 8 dní (zdjęcie Foto) 62,50 47,- 31,-

7 z 14 dni dní (zdjęcie Foto) 123,- 92,- 61,-

z autobusem  autobusem (pouze v tylko w Zell am see)
3 z 8 dni dní (zdjęcie Foto) 74,50 59,– 42,-

7 z 14 dni dní (zdjęcie Foto) 147,- 116,- 85,–

*) Dzieci: roczniki 1999 – 2008, młodzież: roczniki 1996 – 1998. Konieczny dokument potwierdzający wiek! **) Obowiązuje dla wszy-
stkich kart gościa z gminy Pinzgau. Wszystkie ceny w euro zawierają podatek VAT. Możliwość zmian terminów i cen zastrzeżona.

*) Děti: ročníky 1999 – 2008, mládež: ročníky 1996 – 1998. Doklad o věku nutný! 
**) Platí pro jízdenky pro hosty obcí regionu Pinzgau. Všechny ceny v eurech vč. DPH. Změny termínů a cen vyhrazeny.

schmitten-Info
+43 (0) 65 42 / 789-211

bIlet last-MInute: przy wjeździe po 14.30 obowiązuje zniżkowa 
cena karty gościa. NA POSLEDNí CHVíLI: Při jízdě nahoru po 
14.30 hod. platí automaticky zlevněná cena jízdenky pro hosty.

Kitzsteinhorn bilety popołudniowe Odpolední skipasy

Zakup  Zakoupení

sezon Sezóna
21.12.2014 - 12.04.2015

początek zimy Začátek zimy
29.11.2014 - 20.12.2014

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

od od  12.30 36,50 27,- 18,- 35,- 26,- 17,50
od od  13.30 35,- 26,- 17,50 35,- 26,- 17,50

Maiskogel Kaprun
Karnety dzienne Jednodenní jízdenky

początek sezonu  Začátek sezóny -  
05.04.2015

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

od od  8.30 38,- 27,- 20,-

Zwrot pieniędzy Refundace do do 12.30 -2,- -2,- -2,-

od od  10.00 35,- 25,- 19,-

od od  11.00 32,- 23,- 18,-

od od  12.00 30,- 21,- 17,-

od od  13.00 25,- 19,- 13,-

od od  14.00 21,- 16,- 11,-

Wjazd i zjazd  
Jízda nahoru a dolů 

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

Goście bez sprzętu narciarskiego Hosté bez lyžařského vybavení

Maiskogelbahn 13,- 10,- 7,-

lechnerberg  
Kaprun

początek sezonu  Začátek sezóny – 
29.03.2015

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

Karnet pojedynczy  
Jedna jízdenka 2,80 2,80 1,40

Karnet na 10 wjazdów  
10 jízdenek 20,00 20,00 9,60

Kitzsteinhorn Infoservice
 +43 (0) 65 47 / 86 21

uwaga! Skipas obejmuje jeden wjazd dziennie na lodowiec kolejkami dojazdowymi. Dalsze wjazdy jedynie po zgłoszeniu przy pierwszym wjeździe.
Pozor! Skipas obsahuje denně jednu jízdu k ledovci kyvadlovou dráhou. Další jízdy nahoru jen po předchozím oznámení při první jízdě.
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na kolejki w dolinach
Odstupňované celodenní  
skipasy na vleky do údolí

ebenbergbahn  
lub nebo Falleglift

schmidolins Zauberteppich,  
bambilift lub schmidolinlift  

Schmidolinův kouzelný koberec, 
vlek Bambi nebo Schmidolin

Dorośli
Dospělí

Dzieci*
Děti*

Dorośli Dospělí
Dzieci* Děti*

Karnet dzienny Jednodenní jízdenka 19,- 9,50 9,50

do 12.30/od 11.30  do 12.30/od 11.30 15,-  7,50 7,50

Pojedynczy wjazd Jednotlivá jízda 2,- 1,- 1,-
Karnet na 10 wjazdów 10 jízd 18,50 9,20 9,20

narty w słońcu 
Sluneční lyžování 
07.04. - 12.04.2015

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

1 dzień den 42,- 31,- 21,-

1/2 dnia dne bis till 12.30 36,- 27,- 18,-

1/2 dnia dne od od 11.30 36,- 27,- 18,-

1 1/2 dnia dne od od 11.30 70,- 52,- 35,-

*) Dzieci: roczniki 1999 – 2008, młodzież: roczniki 1996 – 1998. Konieczny dokument potwierdzający wiek! **) Obowiązuje dla wszy-
stkich kart gościa z gminy Pinzgau. Wszystkie ceny w euro zawierają podatek VAT. Możliwość zmian terminów i cen zastrzeżona.

*) Děti: ročníky 1999 – 2008, mládež: ročníky 1996 – 1998. Doklad o věku nutný! 
**) Platí pro jízdenky pro hosty obcí regionu Pinzgau. Všechny ceny v eurech vč. DPH. Změny termínů a cen vyhrazeny.

 Kitzsteinhorn Gipfelwelt 3000 ticket
 Goście bez sprzętu narciarskiego Hosté bez lyžařského vybavení

28.04.2014 - 12.04.2015

Dorośli
Dospělí

Młodzież*
Mládež*

Dzieci*
Děti*

Karta gościa **
Karta pro hosty**

35,- 26,- 17,50 31,50

Cena obejmuje:
•	Kolejki	linowe	do	3029	m
•	Gipfelwelt	3000	wraz	 

z Nationalpark Gallery,  
Cinema 3000 i platformą  
panoramiczną „Top of Salzburg”

V ceně je zahrnuto:
•	Lanovky	do	3	029	m
•	Gipfelwelt	3000	s	galerií	 

národního parku, návštěvou kina 
Cinema 3000 a vyhlídkové plošiny 
„Top of Salzburg“
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sprzedaż skipasów   Prodej skipasů
Skipasy można nabyć we wszystkich 
kasach w regionie, w wielu hotelach 
oraz w innych punktach partnerskich.

Skipasy můžete zakoupit na všech 
pokladnách v regionu, v řadě hotelů 
a u dalších partnerů.

Kaprun:
•		Dolna stacja kolejek Kitzsteinhorn 
 Gletscherbahnen: codziennie 
 8.00 – 16.30 
•	Kasa miejska w centrum Kaprun: 
codziennie 8.00 – 12.30 i  
14.00 – 17.30.

•	Lechnerberg: codziennie od 9.00 
•	Schaufelberg/Maiskogel:	 
codziennie od 8.30

Zell am see:
•	Dolna	stacja	kolejki	Schmittenhö-
hebahn/trassXpress/sonnenalm-
bahn, cityXpress + areitbahn I:  
codziennie od 8.15 – 16.30  

Kaprun:
•	Údolní	stanice	Kitzsteinhorn	
 Lanovky na ledovci: denně  
 8.00 – 16.30 hod.  
•	Pokladna	v	centru	Kaprun:  
denně  8.00 – 12.30 a  
14.00 – 17.30 hod. 
•	Lechnerberg:	denně od 9.00 hod. 
•	Schaufelberg/Maiskogel:	 
denně od 8.30 hod.

Zell am See:
•	Schmittenhöhebahn/trassXpress/
Sonnenalmbahn, cityXpress a  
Areitbahn I údolní stanice:  
denně 8.15 – 16.30 resp. 

Małe dzieci
od rocznika 20091) lub młodsze 
przewożone są w towarzystwie 
rodziców bezpłatnie.

*taryfa dla dzieci
roczniki od 1999 do 20081)  

*taryfa dla młodzieży
roczniki od 1996 do 19981)

1)dostępne jedynie po przedłożeniu 
dokumentu potwierdzającego wiek

Inwalidzi
Informacje o zniżkach w kasach.

Grupy
Specjalne ceny dla grup od  
20 osób do uzgodnienia.

Oferta weekendowa
Grupy od 30 osób (szczególnie 
w weekendy) korzystają ze spe-
cjalnych cen na karnety dzienne 
w soboty i na karnety na 1,5 do 
3 dni w terminach od piątku do 
niedzieli.

cena mieszana
Pobyt obejmujący zarówno sezon 
główny i okres posezonowy obli-
czany  będzie proporcjonalnie 
do liczby dni sezonu głównego 
i okresu posezonowego (szcze-
gólne zasady w przypadku abo-
namentów – do wyboru; bliższe 
informacje w kasach).

Keycard: kaucja 2,- €

Malé děti
od ročníku 20091) nebo mladší 
se přepravují v doprovodu rodičů 
zdarma.

*Dětská cena
ročníky 1999 až 20081)

*Cena pro mládež
ročníky 1996 až 19981) 

1)pouze po předložení dokladu 
o věku

Invalidé
Informace o slevách na pokladnách.

Skupiny
Speciální cena od 20 osob na 
vyžádání.

Víkendový speciál
Skupiny od 30 osob získají  
o víkendu zvláštní zvýhodnění –  
speciální ceny za jednodenní jíz-
denky v sobotu a za jízdenky na 
1,5 až 3 dny ve speciál-ních termí-
nech (pá, so a ne).

Smíšená cena
Při přechodu hlavní a vedlejší 
sezóny je vypočítána smíšená 
cena z poměrné části hlavní  
a vedlejší sezóny (zvláštní úprava 
pro volitelné permanentky –  
bližší informace na pokladnách).

KeyCard: záloha € 2,-

Tej zimy dzieci i młodzież (roczniki od 
1996 do 2008) w każdą sobotę od 
29.11.2014 r. do 02.05.2015 r. płacą  
jedynie                 za karnet dzienny. 

Tuto zimu platí děti a mládež (ročník 
1996 až 2008) každou sobotu od 
29.11.2014 do 02.05.2015 pouze 
               za jednodenní jízdenku.In
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Ważna informacja  Důležité upozornění 
Troszczymy się o Państwa bezpieczeń-
stwo. Prosimy o zrozumienie, że ze 
względu na określone warunki pogodowe 
lub eksploatacyjne może dojść do ogra-
niczeń w sprzedaży i/lub transporcie. 
Poszczególne usługi, do których upraw- 
nia bilet, świadczone są przez prawnie 
samodzielne przedsiębiorstwa. Przed- 
siębiorca, który sprzedaje bilet, działa  
w imieniu innych przedsiębiorców 
wyłącznie jako ich przedstawiciel. Do 
świadczenia poszczególnych usług i do 
odszkodowania za ewentualne zdarze-
nia zobowiązany jest w związku z tym 
wyłącznie pojedynczy przedsiębiorca.

Záleží nám na vaší bezpečnosti. Žádáme 
vás proto o pochopení, že v důsledku 
určitých povětrnostních a provozních 
podmínek může dojít k omezení prodeje 
a/nebo přepravy. Jednotlivé služby, k nimž 
jízdenka opravňuje, poskytují společnosti 
s vlastní právní subjektivitou. Společnost, 
která prodává jízdenku, jedná za ostatní 
společnosti pouze v jejich zastoupení.  
K poskytování jednotlivých výkonů a k pří-
padné náhradě škody jsou proto povinny 
pouze jednotlivé společnosti.

Zastrzega się prawo do błędów druku i składu, pomyłek, zmian cen i terminów. Tiskové a sazečské chyby, 
omyly, změny cen a termínů vyhrazeny. Zdjęcia: archiwum Gletscherbahnen Kaprun AG, archiwum Schmit-
tenhöhebahn AG, archiwum Zell am See-Kaprun, www.johannesfelsch, www.ideenwerk.com, D. Sochor; 
koncepcja: Graller, Werbung c/o BLINK; skład i litografia: Graller, Werbung c/o BLINK; druk: Samson Druck, 
St. Margarethen   Původ fotografií: Archiv Gletscherbahnen Kaprun AG, Archiv Schmittenhöhebahn AG, Archiv 
Zell am See-Kaprun, www.johannesfelsch, www.ideenwerk.com, D. Sochor; Koncepce: Graller, Werbung c/o 
BLINK; Sazba a litografie: www.nindlgrafik.at; Tisk: Samson Druck, St. Margarethen

Zwroty  Refundace
Zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni 
jazdy  z powodu wypadku lub choroby 
możliwy jest w kasach dla skipasów co 
najmniej dwudniowych. Przedłożenie ski-
pasu wymagane jest niezwłocznie wraz  
z zaświadczeniem od miejscowego lekarza, 
które można dostarczyć w późniejszym 
terminie. Gdy skipas zostanie zwrócony  
w dniu wypadku do godz. 10.00, zwraca 
się także koszt za ten dzień. Nie dokonuje  
się zwrotów za bilety jednodniowe, z powodu 
złych warunków pogodowych lub z powodu 
ograniczonej pracy wyciągów.

Refundace nevyužitých dnů lyžování v  
případě zranění nebo onemocnění je  
možná na pokladně u skipasů od 2 dnů  
při okamžitém vrácení skipasu a předlo-
žení atestu místního lékaře (lze předložit  
také dodatečně). V případě odevzdání  
skipasu v den nehody do 10.00 hod. je  
refundován i tento den. Upozornění:  
U jednodenních jízdenek, z důvodu nepří-
znivého počasí nebo při omezení provozu 
se cena nevrací.

Warunki transportu  Podmínky přepravy
Obowiązują warunki transportu zgodne  
z wywieszoną informacją i Ogólnymi 
Warunkami handlowymi, znajdującymi  
się na stronach www.schmitten.at,  
www.kitzsteinhorn.at. Należy stosować 
się do poleceń personelu obsługującego 
kolejki i wyciągi.

Platí podmínky přepravy podle vývěsky  
a Všeobecných obchodních podmínek 
na www.schmitten.at, www.kitzsteinhorn.
at. Dodržujte prosím pokyny pracovníků 
vleků a lanovek.

niewłaściwe używanie 
karty

Zneužití jízdenek

W przypadku użycia karty w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem lub jej 
użytkowania przez osoby trzecie, skipas 
zostanie zatrzymany bez zwrotu pienię-
dzy i naliczona zostanie grzywna.

Při zneužití jízdenek a použití třetími oso-
bami bude skipas bez náhrady odebrán a 
uložena pokuta.

Wymiana i duplikaty Výměna a náhrada
Wymiana, przeniesienie na inną osobę, prze-
dłużenie lub przesunięcie okresu ważności 
nie są możliwe. Nie wydaje się duplikatów 
zgubionych lub zapomnianych skipasów.

Výměna, převedení na jiné osoby, pro-
dloužení či posunutí doby platnosti není 
možné. Za ztracené nebo zapomenuté 
skipasy není poskytována náhrada.

system skipasów  Systém skipasů 
Wszystkie bilety (z wyjątkiem biletów na 
wyciągi Schüttlift, Bambilift, Schmidolinlift  
i Enzianlift) wydawane są w oparciu o karty 
KeyCard. Nieuszkodzone karty KeyCard  
z bieżącego sezonu przyjmowane są z powro- 
tem we wszystkich punktach sprzedaży ski-
pasów, sklepach sieci serwisowej oraz wielu 
miejscach kwaterunkowych. Kaucja za kartę 
KeyCard wynosi 2,- €. Prosimy uważać, aby 
nie wkraczać na teren regionu narciarskiego 
z dwoma ważnymi kartami, ponieważ w 
takim przypadku system kartowy skasuje 
jeden dzień z każdej karty.

Všechny jízdenky (s výjimkou vleků 
Schütt, Bambi, Schmidolin a Enzian) jsou 
vydávány na kartách KeyCard. Nepo-
škozené KeyCard z aktuální sezóny lze 
vrátit na všech místech prodeje skipasů, 
v servisní síti obchodů a v mnoha uby-
tovacích zařízeních. Záloha na KeyCard 
je € 2,-. Dbejte prosím na to, abyste do 
lyžařské oblasti nevstupovali se dvěma 
platnými kartami – systém vám v opač-
ném případě odečte z každé jízdenky 
jeden den.

Obsługa stoków i służby ratunkowe Záchranná služba
Prosimy wziąć pod uwagę, że obciążamy 
kosztami akcji ratunkowych na zabez-
pieczonych terenach narciarskich. Nasza 
obsługa stoków i służby ratunkowe nad-
zorują wyłącznie oznakowane i otwarte 
trasy – poza nimi każdy porusza się na 
własne ryzyko. 

W przypadku odniesienia obrażeń prosimy 
dzwonić bezpośrednio pod nasz numer 
SOS, aby możliwie szybko uzyskać pomoc. 

Prosíme o pochopení, že náklady na 
záchranu v případě nehody v zajištěném 
lyžařském prostoru budou účtovány. 
Naše záchranná služba kontroluje pouze 
označené a otevřené sjezdovky – ve vol-
ném prostoru se pohybujete na vlastní 
nebezpečí.

V případě zranění volejte prosím ihned 
naše SOS číslo, abychom vám mohli 
pomoci co nejrychleji.

schmitten-Info
+43 (0) 65 42 / 789-211

Kitzsteinhorn Infoservice
 +43 (0) 65 47 / 86 21

Kitzsteinhorn 
+43 (0) 65 47/86 21sOs schmitten  

+43 (0) 65 42/789-211sOs
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Zalety wypożyczalni 
TOP we wszystkich 9 
stacjach sieci serwisowej:
>  bezpłatne wypożyczenie dla dzieci  

do ukończenia 10 roku życia, jeśli oboje 
rodzice wypożyczają w Bründl/ 
Intersport Schmitten

> bezpłatna wymiana na inne  
modele w klasie Economy i Premium

> bezpłatne przechowalnie w klasie  
Economy i Premium

> 50% zniżki dla dzieci / 
20% dla młodzieży

> wszystkie 9 punktów sprzedaży działa 
w oparciu o jedną sieć

> cena obejmuje ubezpieczenie  
od złamania

> przy wypożyczeniu na 7 dni –  
płatność tylko za 6

TOP výhody ve všech 
pobočkách sítě  
Intersport Service:
>  Děti až do konce 10. roku věku mají 

půjčování zdarma, pokud si oba rodiče 
vypůjčí vybavení u Bründl / Intersport 
Schmitten

> Výměna za jiné modely ve třídě  
Economy a Premium zdarma

> Úschova lyží ve třídě Economy a  
Premium zdarma

> 50% sleva pro děti,  
20% sleva pro mládež

> Propojení všech 9 obchodů  
v rámci servisní sítě

> Ceny vč. pojištění proti zlomení

> Při vypůjčení na 7 dní  
zaplatíte jen 6 dní

WelcOMe tO the InterspOrt servIcenetWOrK Zell aM see-Kaprun

Intersport Bründl – Flagshipstore
Nikolaus-Gassner-Str. 4, 5710 Kaprun, 
T +43 (0)6547/8388, F +43 (0)6547/8388-31
office@bruendl.at, www.bruendl.at

Znajdujące się w regionie narciarskim stacje należące do sieci serwisowej przedstawiono na panoramie na odwrocie.
Lokality v lyžařském areálu viz panorama na zadní straně.

Wypożyczalnia nart 
Půjčovna lyží

Kategoria
Kategorie

1
dzień  den

3
dni  dny

6/7
dni  dní

Narty/kijki lub 
deska snowboardowa
Lyže/hůlky nebo snow-
board

BUDGET – – 79,-

ECONOMY  28,- 71,50 112,50

PREMIUM  33,- 95,– 143,-

Narty/buty/ kijki lub deska 
snowboardowa/buty

Lyže/boty/ hůlky nebo  
snowboard/boty

BUDGET – – 99,-

ECONOMY  37,- 97,– 156,50

PREMIUM  42,- 120,50 187,-

przechowalnie Úschovny
Don't carry – we care. Zamykane szafki na narty, snowboardy  

i buty narciarskie na terenach narciarskich 
lub przy stacjach kolejek linowych: 
Kaprun: centrum Alpincenter, Langwied
Zell am see: Areitbahn I, cityXpress,
Schmittenhöhebahn/trassXpress

Uzamykatelné schránky na lyže, snow-
boardy a lyžařské boty v lyžařských areá-
lech nebo u stanic lanovek: 
Kaprun: Alpincenter, Langwied 
Zell am See: Areitbahn I, cityXpress,
Schmittenhöhebahn/trassXpress

Zachęcamy do rezerwowania nart w wypo-
życzalni przez Internet – prosto z domu, 
wygodnie i nawet do 12% taniej w stosunku 
do zwykłej ceny. Podanie danych osobo-
wych umożliwia wyruszenie na stok od 
razu po przybyciu do sklepu.

Zarezervujte si půjčení lyží on-line  
z pohodlí domova a ušetřete až 12 % 
normální ceny. Díky tomu, že zadáte své 
osobní údaje, můžete hned po  
příchodu do obchodu vyrazit na  
sjezdovku.

         szkółki narciarskie  Lyžařské školy

•	 skischule Zell am see  
Tel. +43 (0) 65 42 / 560 20, www.ski-zellamsee.at

•	 	ski & snowboardschule spOrt alpIn, Zell am see 
Tel. +43 (0) 676 / 841 805 201, www.sport-alpin.at

•	 	skischule Outdo, Zell am see 
Tel. +43 (0) 65 42 / 701 65, +43 (0) 664 / 895 33 42, www.outdo.at

•	allmountain – skischule Zell am see  
Tel. + 43 (0) 664 / 787 57 13, www.allmountain-skischule.com 

•	  skischule Oberschneider, Kaprun 
Tel. +43 (0) 65 47 / 82 32, www.ski-kaprun.com

•	 ski & snowboard school schermer, Kaprun 
Tel. +43 (0) 65 47 / 80 70, www.skischool-kaprun.at

•	  skischule thayer, Kaprun 
Tel. +43 (0) 664 / 342 53 17, www.thayer-kaprun.at

•	 	hartweger’s ski & board mit uns!, Kaprun 
Tel. +43 (0) 664 / 338 15 82, www.kaprun-skischule.at 

•	 	alpin skischule Kaprun 
Tel. +43 (0) 65 47 / 75 62, www.skischulekaprun.at

•	 	skischule Frost, Kaprun 
Tel. +43 (0) 660 / 473 06 66, www.skifrost.at

•	 	bewegt – Das sportcamp, Kaprun 
Tel. +43 (0) 650 / 501 227 3, www.bewegt-kaprun.at

6 dni od 391,– €   332,40 € 6 dní od 391,– €    332,40 €

Godziny otwarcia  
Kitzsteinhorn: cały rok, 
codziennie od 8.15 – 16.30 
lechnerberg: Początek sezonu – 
29.03.2015, codziennie do 9.00
Maiskogel: Początek sezonu – 
05.04.2015 r. od 8.30

schmitten: 
trassXpress i areitbahn I: 
29.11.14 – 12.04.15
cityXpress: 06.12.14 – 06.04.15
sonnenalmbahn: 20.12.14 – 06.04.15
Schmittenhöhebahn: 20.12.14 – 06.04.15
schmitten nightslope: 23.12.14 – 25.02.15
Wt., śr. i cz. godz. 18.30 – 21.30 
Obowiązuje na wszystkich 
kolejkach dojazdowych: 
codziennie od 8.30 – 16.30
Wszystkie pozostałe wyciągi są 
czynne codziennie od 9.00 – 16.00 
(z wyjątkiem wyciągu Sonnengrat-
bahn: codziennie od 9.15 – 15.45).

Kitzsteinhorn: celoročně, denně
od 8.15 – 16.30 hod.
Lechnerberg: Začátek sezóny – 
29.03.2015, denně do 9.00
Maiskogel: Začátek sezóny – 
05.04.2015 od 8.30 hod.

Schmitten:
trassXpress a Areitbahn I: 
29.11.14 – 12.04.15
cityXpress: 06.12.14 – 06.04.15
Sonnenalmbahn: 20.12.14 – 06.04.15
Schmittenhöhebahn:	20.12.14 – 06.04.15
Schmitten Nightslope: 23.12.14 – 25.02.15
Út., st. a čt. 18.30 – 21.30 hodin 
Pro všechny kyvadlové  
lanovky platí:  
denně od 8.30 – 16.30 hod.
Všechny ostatní vleky jsou v  
provozu denně 9.00 – 16.00 hod  
(s výjimkou Sonnengratbahn:  
denně 9.15 – 15.45 hod)

Provozní doba

Darmowy Internet Wi-Fi  
Wi-Fi na Kitzsteinhorn  
oraz na Schmitten 

punkty fotograficzne 
Tu można uwiecznić dobry nastrój 
i wysłać pocztą elektroniczną lub 
zamieścić na Facebooku 

terminal internetowy  
na Kitzsteinhorn 
Bezpłatny terminal internetowy  
w centrum Alpincenter

Free WIFI 
Wifi na Kitzsteinhorn  
a Schmitten 

Photopoints  
Zachyťte skvělé okamžiky a  
podělte se o ně prostřednictvím 
e-mailu nebo Facebooku 

Internetový terminál 
na Kitzsteinhorn 
Bezplatný internetový  
terminál v Alpincentru

connected Connected
> aż do -15% w stosunku do zwykłej  

ceny wypożyczenia i skipasu

> zarezerwuj online (co najmniej  
3 dni przed przyjazdem)

> bez oczekiwania

> wszystkie 9 punktów sprzedaży  
działa w oparciu o jedną sieć

> możliwość skorzystania z zalet  
wypożyczalni TOP

> Ušetřete až 15 % z normální ceny  
za půjčení a skipas

> Rezervace on-line (min. 3 dny  
před příjezdem)

> Žádné čekání

> 9 propojených obchodů v servisní síti

> Využijte TOP výhody v půjčovnách

W
yp

o
ży

cz
an

ie
 n

ar
t 

  
P

ůj
čo

vn
a 

ly
ží

In
fo

rm
ac

ja
  

In
fo

rm
ac

e

 TOP
 OFFER
sKI rental  + sKI pass

%

APP



22 232322

p
ak

ie
ty

 B
al

íč
ky        dON’T TALk IT, 

      wALk IT!

Wędrówka w kilku słowach: od rodzinnej wycieczki po wysokogór-
skie trasy z trzytysięcznikami. Zell am See-Kaprun oferuje to 
wszystko na ponad 400 km szlaków wędrownych. Wysokoalpejskie 
strome skały obok soczystych łąk, pokryty śniegiem Kitzsteinhorn,  
a także wycieczki z przewodnikiem i trasy ze strażnikami leśnymi  
w parku narodowym hohe Tauern ... dalej nie trzeba nic mówić, 
wystarczy iść i się napawać wzrok.

Vydejte se na pěší výlet – nejprve slovy: Region Zell am See-Kaprun 
nabízí na více než 400 km turistických stezek, vše – od rodinných 
výletů až po vysokohorské túry s třítisícovými vrcholy. Vysokohorské, 
příkré, skalnaté svahy vedle šťavnatých pastvin, sněhem pokrytý 
Kitzsteinhorn či legendární výhled z vrcholu Schmittenhöhe i výlety  
s průvodci a túry se strážci v národním parku Vysoké Taury ... teď už 
jen zbývá méně mluvit, více šlapat a kochat se. 

urlop z wartością dodaną 
Przeżyj fascynujący, letni urlop w Zell am See-Kaprun. Z letnią kartą Zell 
am See-Kaprun można bez dodatkowych kosztów korzystać z licznych 
ciekawostek i atrakcji w regionie Salzburga, między innymi kolejek lino-
wych (Schmitten, Kitzsteinhorn i Maiskogel), rejsów statkiem po jezio-
rze Zeller See, kąpielisk otwartych i halowych, a także podziwiać skarby 
natury. Karta Zell am See-Kaprun dostępna jest dla wszystkich gości 
punktów noclegowych uczestniczących w promocji.

Víc než dovolená
Zažijte fascinující letní dovolenou v Zell am See-Kaprun. S letní kartou 
Zell am See-Kaprun si bez dalších výdajů užijete spoustu pozoruhod-
ností a atrakcí v regionu Salcbursko, jako jsou lanovky (Schmitten,  
Kitzsteinhorn a Maiskogel), plavba lodí po jezeru Zeller See, koupaliště  
a kryté plavecké haly či přírodní zajímavosti. Letní karta Zell am See- 
Kaprun je k dispozici pro všechny hosty  
zapojených ubytovacích podniků.

Więcej informacji  
Další informace:
www.zellamsee-kaprun.com

letnIa Karta Zell aM see-Kaprun
LETNí KARTA ZELL AM SEE-KAPRUN

Śnieg okay –
urlop w pakiecie

Schnee okay –
dovolená v balíčku

Skomponuj samodzielnie najlepszy 
pakiet tej zimy – z 3, 4 lub 7 nocle-
gami ze śniadaniem, śniadaniem z 
obiadokolacją lub w apartamencie bez 
wyżywienia, ze skipasem i nie tylko.

Nejkrásnější zimní balíček si můžete 
zabalit sami – 3, 4 nebo 7 noclehů 
se snídaní, s polopenzí nebo v 
apartmánu bez stravy, se skipasem 
a mnoho dalšího.

Informacje i rezerwacja  Informace a rezervace:
Zell am See-Kaprun Tourismus Gmbh
Tel.: +43 (0) 65 42 / 770-0, www.zellamsee-kaprun.com

Karnet narciarski i kąpielowy Permanentka na lyže i do bazénu

Dzięki dodatkowemu karnetowi –  
do wykupienia w centrum rekre-
acyjnym Freizeitzentrum Zell am 
See – możesz niedużym kosztem 
zmienić swój skipas w karnet nar-
ciarski i kąpielowy. Nieograniczone 
korzystanie z basenu krytego 
(sauna za dopłatą) podczas okresu 
ważności skipasu.

S doplňkovou permanentkou, 
kterou obdržíte ve volnočasovém 
centru 
„Freizeitzentrum Zell am See“,  
výhodně proměníte váš skipas na  
Ski- a Badepas, který vás opravňuje  
k neomezenému používání krytého 
bazénu (sauna za příplatek) během 
platnosti skipasu.

Dalsze informacje, informacje o cenach i sprzedaż Další informace, informace o 
cenách a prodej: Freizeitzentrum Zell am See, Tel. +43 (0) 65 42 / 785-0, 
www.freizeitzentrum.at

Gipfelwelt 3000
Nationalpark Gallery, Cinema 3000, 
platformy widokowe, wycieczki z prze-
wodnikiem i wiele innych atrakcji. 

Svět třítisícovek
Galerie národního parku (Nationalpark 
Gallery), Cinema 3000, panoramatické 
vyhlídky, túry s průvodcem a mnoho 
dalšího.

najpiękniejsza góra widokowa austrii 
zaprasza do podziwiania widoków  
(widzimy z niej ponad 30 trzytysięczni-
ków) i do wędrówek wzdłuż różnych  
ścieżek pełnych przygód.

Nejkrásnější vyhlídková hora Rakouska 
láká k zastavení výhledem na více než 
30 třítisícovek a také pěšími výlety po 
nejrůznějších zážitkových trasách.

Ice arena 
Miejsce niepowtarzalnych przeżyć na  
plateau lodowca oczekuje na gości ze 
śnieżną plażą i leżakami, zjeżdżalnią, 
czarodziejskim dywanem itp.

ICE ARENA  
Místo pro jedinečné zážitky na ledov-
ci – se sněhovou pláží a odpočinkem 
na slunci, se skluzavkami, kouzelným 
kobercem a spoustou dalšího. 

park motocykli elektrycznych motocross 
W zapierającej dech w piersiach naturalnej 
scenerii na wysokości 1400 m duzi i mali 
mogą poczuć prawdziwą radość z jazdy 
na elektrycznym motocyklu – bez hałasu, 
benzyny i gorących rur wydechowych.

Elektro-Motocross Park 
V dechberoucích přírodních kulisách 
ve výšce 1400 m si mohou malí i velcí 
vychutnat potěšení z elektrokola. Čistě 
bez hluku, bez benzinu a bez horkých 
výfukových plynů.
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Dalsze informacje, takie jak plan tras zjazdowych i informacja o skibusach, dostępne są we wszystkich kasach, punktach informacji i  
hotelach. Další informace, jako plán sjezdovek a informace o skibusech, k dostání u všech pokladen, na informačních místech a v hotelích.

Kitzsteinhorn +43 (0) 65 47/86 21
schmitten +43 (0) 65 42/789-211SOS

SERDECZNIE WITAMY
SRDEčNě VÁS VÍTÁME!  


