
Skvelá lyžovačka 
v Rakúsku, Taliansku aj na Slovensku
Počasie v prvej polovici novembra je síce skôr 
jarné, ako by naznačovalo, že vo väčšine alp-
ských stredísk sa začne onedlho lyžiarska se-
zóna, ale predaj lyžovačiek je v cestovných kan-
celáriách už v plnom prúde. Hoci ponuka je ši-
roká, aj tu platí, to, čo pri iných zájazdoch – kto 
skôr príde, ten skôr berie, resp. má väčšiu šan-
cu vybrať si presne to stredisko a ten hotel s ter-
mínom, ktorý mu vyhovuje. Platí to najmä pre 
rodiny a  obdobia jarných školských prázdnin, 
pretože v horských hoteloch je to tak isto ako 
v plážových – ponuka rodinných izieb je obme-
dzená a počas prázdnin dopyt ďaleko prevyšu-
je ponuku. Takže nechávať výber rodinnej lyžo-
vačky na poslednú chvíľu nemusí byť to najlep-
šie riešenie. 

alpy a ľadovce 
Najobľúbenejšou zahraničnou zimnou dovolen-
kovou destináciou Slovákov je určite Rakúsko. 
Kvalitné  hotely, stovky kilometrov zjazdoviek 
každej obťažnosti a  ľahká dostupnosť najmä 
z Bratislavy a juhozápadu Slovenska ho robia už 
roky pre našincov populárnym. Ponuka hotelov 
aj stredísk je rozsiahla – siaha od apartmánov 
bez stravy po štvorhviezdičkové hotely s  pol-
penziou, ktoré poskytujú bohaté možnosti rela-
xu po dňoch strávených na zjazdovkách. Rov-
nako je to aj so strediskami – môžete si vybrať 
menšie pokojnejšie miesto, ísť lyžovať na ľado-
vec, napríklad na obľúbený Molltalerský v Koru-
tánsku, alebo ak chcete po lyžovačke bohaté 
možnosti „aprés ski“, rozhodnúť sa pre niekto-
ré z vychytených stredísk s množstvom barov, 
reštaurácií a  obchodov – napríklad pre mon-
dénny Kitzbühel. Sem chodí tráviť dovolenky ra-
kúska aj medzinárodná smotánka a  ak si trú-
fate, môžete lyžovať na najslávnejšej zjazdovke 

sveta – Hahnnenkamme. Alebo ísť do najbliž-
šieho veľkého alpského strediska Schladmin-
gu, kde ste z  hraníc za štyri hodiny, a  lyžovať 
na tratiach, kde sa bojovalo už niekoľkokrát o ti-
tuly majstrov sveta v  lyžovaní. A potom navští-
viť najväčší aprés ski bar v Alpách – Hohenhaus 
Tenne.

Čarovné dolomity 
Tí, ktorým nerobí problém stráviť za volan-
tom viac ako štyri – päť hodín, koľko trvá ces-
ta z hraníc do väčšiny rakúskych stredísk, neda-
jú dopustiť na talianske Dolomity. Opäť – stov-
ky kilometrov zjazdoviek, keďže sme južnejšie, 
je veľká pravdepodobnosť, že absolvujete lyžo-
vačku pri peknom počasí, k tomu vynikajúca ta-
lianska strava a južanský flair. Na svoje si v Do-
lomitoch prídu aj milovníci krásnych prírodných 
scenérií a výhľadov. Výber stredísk a hotelov je 
opäť široký, od apartmánov s vlastnou stravou 
po štvorhviezdičkové wellness hotely, lyžovať 
môžete ísť do, na Slovensku populárnej, Ma-
rillevy Folgaridy, kde je väčšina hotelov neďale-
ko zjazdoviek, ale aj do známych a vychytených 
stredísk, ako je Cortina d’Ampezzo, Madonna 
di Campiglio alebo Bormio, kde už desaťročia 
každoročne pretekajú najväčšie hviezdy alpské-
ho lyžovania. 

lyŽovaČKa „doma“
Zabudnúť nemôžeme ani na lyžovačku na Slo-
vensku. Slovenské strediská sú pre väčšinu 
Slovákov tie najbližšie, nie je tu rečová barié-
ra, ak to prírodné podmienky dovolia, na krat-
šie 2- 3-dňové lyžovačky sú ideálne. Nízke Tatry 
sú už vybavením porovnateľné s rovnako veľký-
mi strediskami v Alpách a vysokotatranskú Tat-
ranskú Lomnicu vyhlásil renomovaný lyžiarsky 

webový portál za najlepšie vybavené stredisko 
pre začiatočníkov na svete. Slovenské hotely 
sú už vybavením porovnateľné s hotelmi tej is-
tej kategórie v zahraničí a ak nie sú pri svahoch, 
tak pre svojich hostí organizujú dopravu na ne, 
okrem toho už aj v Tatrách chodia skibusy. 

tipy sprievodcu saturu
dolomity superski. Kto chce v Taliansku na-
ozaj kráľovskú lyžovačku, tú poskytuje najroz-
siahlejšia lyžiarska oblasť Talianska – Dolomi-
ti Superski. Ponúka 1 250 km zjazdových tra-
tí, aj preto jej hovoria mekka lyžiarov. V Dolomi-
ti Superski majú lyžiari na výber niekoľko dru-
hov skipasov. V ponuke je lokálny skipas pre 
jednotlivé lyžiarske areály, kombinovaný skipas 
a skipas pre celú oblasť Dolomiti Superski, kto-
rý umožňuje lyžovať v 12 ľubovoľných areáloch 
z celej oblasti. 
Zell am see a  Kaprun. Obľúbenými stredis-
kami, ktoré patria medzi tie bližšie k Slovensku, 
sú Zell am See a Kaprun, kde sa dá lyžovať na 
svahoch Schmittenhöhe, ale prakticky celoroč-
ne aj na ľadovci Kitzsteinhorn, kde vás lanov-
ka vyvezie do výšky 3  023 metrov. Región sa 
vyznačuje veľmi dobrým zázemím pre snoubor-
ding, perfektnými podmienkami pre bežkovanie 
a dokonalou ponukou športových a spoločen-
ských aktivít.
pre rodiny. Obľúbeným rakúskym strediskom 
pre rodiny je napríklad oblasť Katschberg a Ai-
neck, ktorá leží v horskom priesmyku na hranici 
medzi Korutánskom a Salzburgom, z Bratislavy 
len 505 km. Je tu napríklad detský svet pre naj-
menších návštevníkov, veľa detských vlekov, ly-
žiarska škôlka. Na svoje si prídu, samozrejme, aj 
väčšie deti a dospelí, je tu 60 km zjazdoviek aj 
moderné zariadenia pre snoubordistov.

Viac info na: www.satur.sk/trend

SLOVENSKO – JASNÁ, 
HOtEL SKi & WELLNESS 
RESidENcE dRužbA ****
7 nocí, polpenzia
termín: november – december 
cena: od 280 €

RAKÚSKO – KitZbÜHEL, 
MittERSiLL 
SpORtHOtEL KOGLER ****
7 nocí, polpenzia
termín: november – apríl 
cena: od 388 €

tALiANSKO – MARMOLAdA 
HOtEL pRiNcipE  
MARMOLAdA ***
7 nocí, light all inclusive
termín: december - marec
cena: od 504  €


