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Turracher Höhe

Manjši sodoben smučarski center na meji med Koroško in Štajersko, ki ponuja ogromno. Smučarsko
območje je vsako leto deležno kakšnih posodobitev, prav ta težnja za razvoj pa privablja vsako leto
več gostov. Zaradi bližine pa je tudi vedno bolj zanimiv za slovenske smučarje, saj je iz Ljubljane
oddaljeno slabi 2 uri. Smučišča se nahajajo na obeh straneh jezera, ki je pozimi zamrznjeno na njem
pa se izvajajo razne aktivnosti. Tako Turracher predstavlja pravi raj za vse vrste zimskih športov.

Proge in naprave

Skupna dolžina prog: 42 km;
Sedežnice: 5;
Rdeče proge: 14;

Vlečnice: 8;

Število smučarskih naprav: 14;
Število smučarskih prog: 25;

Črne proge: 1;

Dolžina prog za tek na smučeh: 15 km;

Boarder/skicross proge: 1;
Proga za sankanje

ODHODI: 1.2.2020, 1.3.2020
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Kabinske žičnice: 1;
Modre proge: 10;
Nočno smučanje;

Nassfeld

Dvatisočak Trohöhe ob italijanski meji je najvišja točka. Posebna mikroklima in konfiguracija pobočij
Mokrinam nudita zanesljivo belo odejo, k čemur prispeva še 350 snežnih topov. Tudi sonca imajo na
pretek - 850 ur na zimo, kar je menda 100 ur več od povprečja severnih Alp. Nadeli so si kar naziv
Največja sončna terasa kulinarike in zabave v Alpah. V 25 kočah in restavracijah poleg koroških nudijo
še italijanske jedi, ob progah, razglednih točkah in tematskih barih pa je množica ležalnikov, visečih
mrež in kavčev. Brezplačni skibus vozi do smučišča in nazaj, s postanki v vseh krajih med Mokrinami
in Belim jezerom. Smuči lahko brezplačno shranite v ski depoju spodnje postaje Millennium-Express,
po ugodni ceni vam opremo tudi posodijo, na zgornji postaji pa vam pobrusijo robnike in vroče
povoskajo smuči za le osem evrov - brez čakanja, v pičlih desetih minutah.
Mladina se najraje zadržuje v največjem koroškem Snowpark Nassfeld. Njegove tri proge (Kicker, Rail
in Beginner) so vsako leto bogatejše za kakšno atrakcijo. Zabava za mlado in staro je tudi na progi
Funslope z valovi, ovinki in skoki ter adrenalinski park na snegu, ki ima največ odštekanih rekvitziov v
Alpah - z dnevno vstopnico je njihova uporaba neomejene. In ne pozabite fotkati - selfije lahko
objavite kar sproti, saj je vse smučišče pokrito z brezplačnim omrežjem wi-fi.
Proge in naprave

Skupna dolžina prog: 110 km;
Sedežnice: 9;
Rdeče proge: 24;

Število smučarskih naprav: 30;

Vlečnice: 16;

Število smučarskih prog: 40;

Črne proge: 2;

Dolžina prog za tek na smučeh: 300 km;

Boarder/skicross proge: 1;
Proga za sankanje

ODHODI: 21.12.2019, 11.1.2020
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Kabinske žičnice: 5;
Modre proge: 14;
Freeride;

Bad Kleinkirchheim

Bad Kleinkirchheim - St. Oswald je najbolj znano koroško smučarsko središče z najdaljšo tradicijo, ki
poleg smučarije in letnega gorništva temelji na termalnem turizmu. Mnogi smo v Badu (večkrat)
smučali, saj nam je blizu - od predora Karavanke ste tam v slabi uri. Več termalnih kopališč, še zlasti
terme Römerbad, vas bodo navdušile s sijajno ponudbo bazenov, savn in parnih kopeli.
Morda ne veste, toda ena največjih smučarskih legend vseh časov, Franz Klammer, je doma prav iz
Bad Kleinkirchheima. Korošci so se mu med drugim poklonili tako, da so eno od stez, na kateri se
odvijajo tudi tekme FIS svetovnega pokala v alpskem smučanju, poimenovali po njem. Krajani naselja
so ga na njegovi smučarski poti ves čas podpirali, Klamemer pa sedaj to vrača na prav poseben način.
V sezoni se bo trikrat pridružil najbolj vnetim ljubiteljem smučanja in jim pokazal svoje najljubše
proge, razkril marsikatero skrivnost vrhunskega smučanja in povedal številne anekdote s svojih
tekmovalnih dni. Če sprejmete izziv, si budilko naravnajte na zelo zgodnjo uro - Cesar Franz vas bo na
avanturo popeljal že ob 6.45 uri izpred spodnje postaje žičnice Kaiserburgbahn.
Proge in naprave

Skupna dolžina prog: 103 km;
Sedežnice: 7;

Vlečnice: 13;

Rdeče proge: 23;
km;

Število smučarskih naprav: 24;

Črne proge: 5;

Število smučarskih prog: 32;
Freeride;

Proga za sankanje

ODHODI: 25.1,.2020, 22.2.2020
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Kabinske žičnice: 4;
Modre proge: 4;

Dolžina prog za tek na smučeh: 53

Katschberg

Katschi je prijetno in zelo priljubljeno družinsko smučišče, ki ga zaradi lahkega dostopa in lepo
urejenih prog obiskuje tudi vedno več slovenskih smučarjev. Katschberg se nahaja na vrhu prelaza
med Koroško in Salzburgom. Smučišče slovi po izjemno širokih progah, najbolj znana pa je 6 km dolga
proga A1, ki je zaradi svoje širine in dolžine poimenovana tudi kot avtocesta. V kraju je tudi kopica
apres ski barov, nekaj trgovin, diskoteka in več smučarskih šol.
Proge in naprave

Skupna dolžina prog: 70 km;
Sedežnice: 6;

Vlečnice: 8;

Rdeče proge: 23;
smučeh: 9 km;

Število smučarskih naprav: 16;
Število smučarskih prog: 34;

Črne proge: 6;

Nočno smučanje;

Kabinske žičnice: 2;
Modre proge: 5;
Dolžina prog za tek na :

Proga za sankanje

ODHODI: 7.12.2019, 26.12.2019, 5.1.2020, 19.1.2020, 8.2.2020, 21.3.2020
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Gerlitzen

Zaradi bližine – le poldrugo uro vožnje iz Ljubljane – je Osojščica oziroma Gerlitzen med Slovenci vse
bolj priljubljena. Na nadmorski višini 1.911 metrov nudi 42 kilometrov zelo dobro pripravljenih prog
in 15 kilometrov smeri za freeride (najboljši rock'n'roll je na poti 22 pod žičnico Neugarten
Carvingjet). Jutranje ptice ste lahko že zgodaj na enem od 3.300 parkirnih mest – kabine Gerlitzen
Kanzelbahn se začnejo vrteti že ob četrt na deveto zjutraj! Tako lahko med prvimi uživate na sveže
polikanih progah, s panoramo jutranje Koroške v ozadju. Druge naprave boste preizkusili kasneje, ko
vse zabrnijo. Gotovo ne boste spregledali najnovejše naprave Wörthersee 6-Family-Jet z ogrevanimi
sedeži in zaščitnim pokrovom, ki se zapira samodejno. Prav zanjo so uredili novo progo Wörthersee,
ki s samega vrha planote vodi do hotela Feuerberg v dolini.
Ko se boste v Almresortu po smučanju preoblačili, si odenite kar kopalni plašč. Z nekaj sreče bo vaša
soba na istem hodniku kot hotelski notranji bazen ali pa blizu wellnessa, ki so ga leta 2016 prenovili in
razširili. Na ležalniku si boste lahko vzeli čas, saj bodo otroci polno zaposleni v prenovljenih Kid's in
Youth Clubu, kjer med šolskimi počitnicami dodatno popestrijo animacijo. Sicer pa si lahko zimske
večere v hotelu polepšate z biljardom, pikadom ter namiznim tenisom in nogometom.
Proge in naprave

Skupna dolžina prog: 42 km;
Sedežnice: 7;
Rdeče proge: 14;

Vlečnice: 7;

Število smučarskih naprav: 15;
Število smučarskih prog: 23;

Črne proge: 1;

Freeride;

km

ODHODI: 15.2.2020
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Kabinske žičnice: 1;
Modre proge: 8;

Dolžina prog za tek na smučeh: 12
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Kraj
Katschberg
Nassfeld
Katshberg
Katschberg
Nassfeld
Katshberg
Bad Kleinkirchheim
Turracher Höhe
Katschberg
Gerlitzen
Bad Kleinkirchheim
Turracher Höhe
Turracher Höhe
Katschberg
•
•

•

datum
7.12.2019
21.12.2019
26.12.2019
5.1.2020
11.1.2020
19.1.2020
25.1.2020
1.2.2020
8.2.2020
15.2.2020
22.2.2020
1.3.2020
14.3.2020
21.3.2020

Cena
odrasli
58,00
52,00
55,00
55,00
50,00
55,00
60,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
64,00

Cena
otroci
44,00
32,00
35,00
35,00
35,00
35,00
42,00
35,00
37,00
35,00
35,00
37,00
35,00
46,00

• Cene so v EUR
• Otroci letnik 2004 – 2
•

Otroci so letnik 2005 - 2013
Minimalno število potnikov: 40

V ceno je vključen avtobusni prevoz na relaciji smučišče in nazaj in celodnevna smučarska
vozovnica

Pridržujemo si pravico do odpovedi izleta v primeru, da se ne prijavi minimalno število potnikov.
Prijave sprejemamo do tri dni pred odhodom. Ne pozabite na zdravstveno zavarovanje z asistenco
v tujini in obvezni osebni dokument.
Prijave sprejemamo:
ZIKŠT 3 Jezera; mail: urska@3jezera.si ali na telefon 041 532 693 (Urška)
Opisi smučišč so s spletne strani Ski & Fun.
Cenik velja 01. 11. 2019 dalje
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Ponudba za servis smuči

Smučarski servis T R O J A

Naziv

Smuči

A servis
•
•
•
•
•

EUR
15

EUR
17

12

13

23

27

ravnanje drsne ploskve
strojna obdelava robnikov
ročna končna obdelava robnikov
mazanje drsne ploskve
poliranje drsne ploskve

B servis
•
•
•
•
•
•

Bordi

ravnanje drsne ploskve
strojna obdelava robnikov, CNC keramika
ročna končna obdelava robnikov
mazanje drsne ploskve
poliranje drsne ploskve

A servis (otroške smuči do 130 cm)
•
•
•
•
•

(Cene v sezoni 2019/20)

zalivanje poškodb na drsni ploskvi
ravnanje drsne ploskve
strukturna obdelava drsne ploskve
strojna obdelava robnikov – CNC keramika
ročna končna obdelava robnikov
mazanje drsne ploskve
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•

poliranje drsne ploskve

B servis (otroške smuči do 130 cm)
•
•
•
•
•
•
•

22

30

35

5
10
10
10

8
10
10
10

zalivanje poškodb na drsni ploskvi
ravnanje drsne ploskve
strukturna obdelava drsne ploskve
strojna obdelava robnikov
ročna končna obdelava robnikov
mazanje drsne ploskve
poliranje drsne ploskve

C servis
•

20

priprava za tekmovanje

Mazanje in poliranje drsne ploskve
Strojna CNC keramika + ročna obdelava robnikov
Zalivanje poškodb na drsni ploskvi
Montaža vezi

Vse informacije za servis: 041 707 958 (Janez) in 041 837 350 (Gašper).
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