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en tri
hodiny od našich západných hraníc sa rozprestierajú
obľúbené turistické centrá
Schladming a Lachtal, ktoré
spája sieť štvorhviezdičkových
apartmánov Sissi Park.

Sissi Park
Schladming-Dachstein
Schladming-Dachstein patrí
k najväčším a najmódnejším lyžiarskym strediskám
v Rakúsku a nachádza sa
v severnej časti Štajerska.

Ponúka 190 km perfektných
zjazdoviek, ktoré sprístupňuje 93 moderných lanoviek
a vlekov, bez nekonečných
radov a čakania. Čo sa snehu
týka, vďaka svojej polohe patrí
tento región k najideálnejším
v Európe. Skvelé snehové

podmienky spolu s početnými
snehovými delami garantujú
lyžiarom dokonalé zjazdovky
a v kombinácii s tradične kvalitnými službami SchladmingDachstein napĺňa sny o skvelej
lyžovačke aj najnáročnejším
lyžiarom.

Lyžovačka v Rakúsku už tradične patrí
k high lightom sezóny každého skúseného
lyžiara. Že už dávno nepatrí k dovolenkovým
snom iba tých najnáročnejších, svedčí i
každoročne rastúci počet Slovákov na
kvalitných
rakúskych
zjazdovkách,
za ktorými
netreba
jazdiť ďaleko.

Ski paradise

C

elkom nový luxusný apartmánový
komplex Sissi Park,
postavený v roku
2012, sa skladá z 21 priestranných moderných apartmánov
rôznych veľkostí - každý s
vlastnou saunou v kúpeľni
a terasou či balkónom. Stojí
na úpätí Hauser Kaibling,
200 pešo od Tauern Seilbahn,
resp. 800 m na lyžiach od

lanovky a je priamo prístupný zo svahov cez modré
lyžiarske trasy. Apartmány
poskytujú lôžka pre 2 - 12
osôb a disponujú plne vybaveným kuchynským kútom,
inteligentným LCD TV, Wi-Fi
a na vyžiadanie do apartmánu denne dodávajú dokonca
i čerstvé rožky k rannej káve
priamo od miestneho pekára.
K dispozícii je tiež sklad na
lyžiarske vybavenie. Parkovacie miesta sú dostupné priamo
pod komplexom. Bežkárske
trate sú vzdialené iba 1 km a
milovníci greenov môžu využiť aj neďaleké golfové ihrisko.
Sánkarská dráha a kúpeľné
centrum sú vzdialené 7 km.

Sissi Park Lachtal

Stredisko Lachtal v nadmorskej výške 2.200 m - to sú
slnečné lúče, odrážajúce sa od
dokonalých bielych zjazdoviek, to je pohľad na krásnu
panorámu štajerských hôr a
modré nebo nad hlavou, to je
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ponuke komplexu
nechýba bar, kde si
môžete nechať namiešať drink, ani terasa
nad reštauráciou s výhľadom na
celú lyžiarsku oblasť, ako stvorená pre vychutnávanie lúčov
zimného slnka. 22 plne vybavených apartmánov v 5 rôznych
veľkostiach poskytuje ideálne
ubytovanie pre páry i pre väčšie
rodiny a skupiny priateľov. Wellness centrum v centrálnej budove

neprekonateľná atmosféra a
čerstvý, čistý horský vzduch.
Druhé najväčšie štajerské
lyžiarske stredisko láka návštevníkov na jedny z najkrajších zjazdoviek. Celkom 41
km zjazdoviek (v nadmorskej
výške 1.600 - 2.222 m) pozýva na svoje svahy lyžiarov i
snowboardistov.

A

pet“ pre najmenších lyžiarov.
Väčšinu tratí tvoria 25 km dlhé
svahy ako i 10-kilometrová
bežecká stopa a sánkarská
dráha (vo večerných hodinách
osvetlená).
Apartmánový komplex Sissi Park s moderne riešeným
ubytovaním v troch budovách
sa nachádza v centre malebnej
oblasti Lachtal, len 50 metrov od najbližšej zjazdovky a
sedačkovej lanovky. Hostia sa
tu môžu tešiť na malebnú panorámu z balkónov južne orientovaných izieb i zo strešnej terasy
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rozmanité zjazdovky
ponúkajú pre každého niečo: náročné
i jednoduchšie,
skokanské či detské trate... a
množstvo akcií, ktoré chladné
večery v horách vypĺňajú zaujímavým programom. Okrem
dvoch 6-sedačiek tu nájdete aj
klasické vleky a „wondercar-

reštaurácie, ktorá ponúka miestne špeciality aj medzinárodnú
kuchyňu. Tu môžete ideálne
odštartovať celý lyžiarsky deň
- výdatnými raňajkami, resp.
ho zavŕšiť bohatou večerou po
aktívnom dni na zjazdovkách.
Stravovať sa možno i samostatne v apartmánoch s plne vybavenou kuchyňou.

susedného komplexu je za poplatok otvorené aj pre hostí komplexu
Sissi Park. Nájdete tu malý krytý
bazén, saunu, parný kúpeľ, infračervenú kabínu aj rímske kúpele.
Ak túžite vyskúšať si vychýrenú
rakúsku pohostinnosť a kvalitné
služby na vlastnej koži, tím
Magic Travel vám rád vypracuje ponuku priamo na mieru
vašim požiadavkám.
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