
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Informacja prasowa   sierpień 2017 

Odkryj wyżyny 

Na 5 tyrolskich lodowcach znaleźć można nie tylko trasy z naturalnym 

śniegiem ale też wiele atrakcji  
 

Już wkrótce zawita do nas kolejna zima, co oznacza że sezon narciarski na 5 lodowcach Tyrolu zbliża 

się wielkimi krokami. To właśnie tutaj, na wysokości ponad 3.000 metrów można rozpocząć sezon 

wcześniej – i to na naturalnie ośnieżonych trasach. Na lodowcach narciarska zima trwa od 

października do początku czerwca. A na Lodowcu Hintertux raj dla narciarzy trwa przez cały rok. 

Najlepsze warunki narciarskie znaleźć można w wyżej położonych ośrodkach, gdzie widoki są 

wyjątkowo piękne a warunki śnieżne dużo wcześniej stają się optymalne. 5 lodowców Tyrolu to także 

najwyższe miejsce w Tyrolu, do którego można dojechać kolejką linową, wiele wyjątkowych 

restauracji, wydarzenia kulturalne i inne atrakcje dla narciarzy i snowboardzistów.  

Kaunertal (1.273 - 3.108 metrów): Otwarcie z nowym motto i wiele możliwości przetestowania sprzętu 

narciarskiego  

Lodowiec Kaunertal jest uwielbiany przez młodzież. Zawdzięcza to parkowi śnieżnemu i popularnej 

imprezie na otwarcie sezonu, która w tym roku odbywa się już po raz 32. Zapraszamy na nią od 13 do 15 

października. Tym razem zamiast zwyczajowej imprezy w namiocie zorganizowano trzydniowy 

„clubbingowy krąg“ w dolinie: imprezy w różnych barach w Feichten z udziałem DJ-ów i zespołów. 

Ponadto organizowane są pokazy filmów na świeżym powietrzu.   

 

Wyjątkową cechą Lodowca Kaunertal jest jego położenie. Panoramiczna droga z zapierającymi dech 

w piersiach widokami wiedzie wprost do ośrodka narciarskiego. Na szerokich, naturalnie naśnieżanych 

trasach jest wiele miejsca, nie ma tu kolejek do wyciągów. Jeśli masz mocne nogi, możesz zjechać z górnej 

stacji Karlesjoch na wysokości 3,108 metrów wprost do dolnej stacji Ochsenalmbahn na 2,150 metrach. 

Freeriderzy chętnie korzystają z możliwości, jakie daje na Lodowcu Kaunertal projekt „check your line”  

z licznymi wariantami zjazdów poza przygotowanymi trasami. 

 

Wydarzenia na Lodowcu Kaunertal: 

- 32. impreza otwarcia Kaunertal Opening KTO, 13 do 15 października 2017. 

- Goodboards & Goodski Testtour, 28 października 2017 

- Test sprzętu zimowego „Test The Best“, 5 grudnia 2017 

- Freeride‘owy testival, 17 i 18 marca 2018. 

 

Na Lodowcu Kaunertal można jeździć na nartach do 21 maja 2018 włącznie.  

 

Pitztal (1.640 - 3.440 metrów): Późne zachody słońca w najwyżej położonej kawiarni Austrii 

Kawiarnia Café 3.440 na Lodowcu Pitztal wyznacza najwyższe miejsce dla lodowcowych narciarzy. 

W żadnym innym miejscu kolejka linowa nie dociera wyżej, w całej Austrii nie ma też wyżej położonej 



kawiarni. Panoramiczny, wysunięty taras nowoczesnego budynku oferuje widok na Wildspitze, najwyższy 

szczyt Tyrolu 3.774 m. 16 i 17 grudnia odbywa się tu „Pitztal Glacier Trophy“, ski-tourowy wyścig na 

szczycie Tyrolu: ambitni sportowcy – amatorzy i zawodowcy zmierzą się w kategoriach „dystans olimpijski“ 

i „vertical“. Na wyjątkowy aperitif przy zachodzie słońca Café 3.440 zaprasza tej zimy aż w pięciu 

terminach: 7, 21 i 28 grudnia 2017 oraz 4 i 16 stycznia 2018. Tutejszy szczyt to nie tylko najwyżej położone 

miejsce w Austrii, gdzie można napić się kawy, to także najwyższy i najpóźniejszy zachód słońca w Tyrolu.  
 

Wydarzenia na lodowcu  Pitztal: 

- Lodowiec Ski & Show, 14 i 15 października 2017 

- Cross Week, 24 listopada – 3 grudnia 2017 

- Koncert adwentowy w Café 3.440, 7 grudnia 2017 

- Najwyższy aperitif w Tyrolu przy zachodzie słońca 7, 21 i 28 grudnia 2017 oraz 4 i 16 stycznia 2018 

- Pitztal Glacier Trophy, skitourowa wspinaczka, 16 i 17 grudnia 2017 

- Pitztal Wild Face, 8 – 11 marca 2018 

 

Sezon na Lodowcu Pitztal rozpoczyna się już 16 września 2017 i kończy się 22 kwietnia 2018.  

 

 

Sölden (1.350 - 3.340 metrów): wystawa o Bondzie, nowa restauracja i wspólny skipass Sölden & 

Obergurgl-Hochgurgl 

Restauracja ice Q na Gaislachkogl na wysokości 3.048 metrów to jeden z najsłynniejszych budynków 

w lodowcowym ośrodku narciarskim Sölden. Imponujący kubik służył jako scenografia podczas kręcenia 

ostatniego filmu o Jamesie Bondzie „Spectre“. Na wierzchołku Gaislachkogel pojawi się wyjątkowa 

instalacja video zainspirowana filmami o Bondzie. Ten nowatorski pomysł nie został wykorzystany 

dotychczas w żadnym z miejsc kręcenia filmów o słynnym agencie 007.  

Podczas otwarcia zawodów pucharu świata FIS w dniach od 27 do 29 października 2017 czeka kolejna 

nowość: nowa restauracja na Lodowcu Rettenbach. Restauracja na Lodowcu Rettenbach została całkowicie 

odnowiona. Dziś poza przestronną restauracją samoobsługową znajduje się w niej też strefa z obsługą 

kelnerską i bar.  

 

Ciekawostka dla wszystkich, którzy przyjeżdżają na dłużej niż weekendy: od tego roku w Sölden i w 

ośrodku narciarskim Obergurgl-Hochgurgl obowiązują 3-dniowe i wielodniowe skipassy.   
 

Wydarzenia na lodowcu w Sölden: 

- Otwarcie zawodów pucharu świata FIS, 27 – 29 października 2017. 

- Impreza na otwarcie sezonu Sölden Party Season Opening, 25 listopada, 9 i 16 grudnia 2017. 

- Imprezy Electric Mountain Festival – co miesiąc od grudnia do maja na Giggijoch.  

- Pokaz z nocnym biegiem narciarskim, w każdą środę od stycznia do marca 

- Sölden Party z udziałem DJ-ów, w każdy piątek od stycznia do marca. 
 

Na Lodowcach Rettenbach i Tiefenbachferner sezon rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec września 

2017 i potrwa do 1 maja 2018. Zimowy ośrodek narciarski jest otwarty od 16 listopada 2017.  

 

 

Stubai (1.000  - 3.210 metrów): Największy, przyjazny rodzinom lodowiec 

26 wyciągów i 64 kilometry tras czyni Lodowiec Stubai największym lodowcowym ośrodkiem narciarskim 

w Austrii.  Dzięki BIG Family Ski Camp oraz trasie BIG Family Fun Slope jest to najbardziej przyjazny 

rodzinom ośrodek narciarski. Dużą zaletą jest fakt, że dzieci do dziesiątego roku życia jeżdżą bezpłatnie pod 

opieką rodzica posiadającego karnet. Snowboarderzy i freeskierzy uwielbiają Lodowiec Stubai za słynny  

Stubai Zoo, jeden z najlepszych parków śnieżnych na świecie.  



W tym roku, pod koniec listopada po raz pierwszy w tym parku będą miały miejsce zawody Pucharu Świata 

Freskiingu FIS. Freeriderzy doceniają Powder Department z 13 trackami GPSna freeride’owe zjazdy, punkty 

kontrolne i ośrodek szkoleń lawinowych. Kulinarne doznania podczas jazdy na nartach zapewniają najwyżej 

położona wykwintna restauracją Schaufelspitz i wydarzenia takie jak styczniowa noc Dine & Wine. 

 

Kolejne szczegóły oferty dowodzą, że na lodowcu Stubai faktycznie znajduje się “królestwo śniegu”. 

W pobliżu stacji Eisgrat od zeszłej zimy kursuje nowy wyciąg 3S-Eisgratbahn z zaprojektowanymi przez 

biuro Pininfarina kabinami dla 32 osób. Znajduje się tam też długa na 200 metrów jaskinia w lodowcowym 

śniegu na wysokości prawie 3. 000 metrów. Platforma widokowa TOP OF TYROL na wysokości 3.210 

metrów oferuje niezrównane panoramiczne widoki.   
 

Wydarzenia na Lodowcu Stubai: 

- Weiße Wiesn - narciarski oktoberfest, 14 -15 października 2017. 

- Stubai Premiere, 20 - 22 października 2017. 

- Lodowcowy testiwal SportScheck, 9 – 12 listopada 2017. 

- Zawody pucharu świata FIS Freeski 25 i 26 listopada 2017. 

- Noc Dine & Wine, 12 i 13 stycznia 2018. 

- Dine & Beer, 24 lutego 2018. 
 

Sezon narciarski na Lodowcu Stubai rozpoczyna się w połowie września. Prawdopodobnie będzie można 

jeździć na nartach do czerwca 2018.  

 

Lodowiec  Hintertux (1.500 - 3.250 metrów): -Dziecięca kraina na Penkenjoch i365 dni narciarskiej 

frajdy 

Lodowiec Hintertux jest wyjątkowy. To jedyne miejsce w Austrii, gdzie przez cały rok, 365 dni w roku 

można jeździć na nartach. Na lodowcu znajduje się 60 kilometrów tras z czystym, naturalnym śniegiem. 

Zimą lodowiec łączy się z ośrodkiem Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 i oferują łącznie  196 kilometrów 

tras. W tym zimowym ośrodku narciarskim na początku sezonu na Finkenberg otwarta zostanie pierwsza 

część nowego wyciągu Finkenberg Almbahn: 10-osobowej kolejki linowej. Zastąpiła ona poczwórny wyciąg 

kabinowy z roku 1987. Nowy wyciąg pokonuje 900 metrów wysokości w ciągu 7 minut. Nowe gondole 

wyposażone są w ogrzewanie, jest w nich też WiFi. Na Penkenjoch najmłodsi od grudnia stawiać mogą 

pierwsze kroki na nartach w nowej dziecięcej krainie Pepis Kinderland.    

 

Wyjątkową atrakcją Lodowca Hintertux jest także otwarta do zwiedzania, naturalna szczelina lodowa. 

Naturalny Pałac Lodowy. W ubiegłym roku roku na Sommerberg zbudowano trasę Funslope umiarkowanej 

trudności, na której znajdują się muldy i strome zakręty, które będą w stanie pokonać wszyscy narciarze i 

snowboarderzy.  
 

Wydarzenia na Lodowcu Hintertux: 

- Oktoberfest na Lodowcu, 29 i 30 września 2017. 

- Otwarcie sezonu w parku śnieżnym Hotzone.tv, 5 – 8 października 2017. 

- Pow(d)er Weekend, 14 i 15 października 2017. 

- Testy narciarskie i snowboardowe Goodboards, 11 i 12 listopada 2017. 

- Obóz Splitboard, 24 – 26 listopada 2017. 

- Otwarcie zawodów pucharu świata FIS Ski Weltcup Opening Telemark, od 30 listopada do 3 grudnia 

2017. 
 

Na Lodowcu Hintertux jazda na nartach możliwa jest przez  365 dni w roku.  

 

 

Tylko jeden skipass 10 dni i wszystkie 5 lodowców Tyrolu  



Ponad 75 kolejek linowych i wyciągów 5 lodowcowych ośrodków narciarskich, pięć parków śnieżnych, 

100 kilometrów zjazdów poza trasami, ponad 300 kilometrów tras. Kto chce poznać je wszystkie, powinien 

zdecydować się na elastyczny karnet narciarski „White 5“. Jest on ważny w sumie przez 10 dni, 

pomiędzy 1października 2017 a 15 maja 2018. Karnet na 5 lodowców „White5“ kosztuje 399 euro. 

 

Jeżdżący na nartach na 5 lodowcach Tyrolu nocują w jednym z lodowcowych hoteli, pensjonatów 

oferujących nocleg ze śniadaniem, przytulnych mieszkaniach wakacyjnych lub hotelach odznaczonych 

gwiazdkami – każdy znajdzie tu ofertę dopasowaną do swoich potrzeb. Hotele na lodowcach serwują 

w swoich restauracjach smakołyki austriackiej kuchni i oferują programy relaksacyjne i odnowy 

biologicznej. Pod adresem www.gletscherhotels.at znaleźć można wszystkie oferty z lodowcowych 

regionów. Nocleg w jednym z lodowcowych hoteli oraz skipass można zarezerwować przez internet.  

 

http://www.gletscherhotels.at/

