
 
 

Lyžařský zájezd Rakousko, 

malebné středisko Feuerkogel 
Komise pro sport a mládež při OÚ Hudlice pořádá 21. 3. 2020 jednodenní zájezd do Rakouského lyžařského střediska. 

 

 nejslunnější bod Horního Rakouska, zve na sjezdovky uzpůsobené potřebám rodin, fantastické panoramatické výhledy na Dachstein a Feuerkogel:
oblast jezer, četné možnosti sportovního vyžití s nezapomenutelnými sněhovými zážitky přímo v srdci Solné komory! Z Ebensee am Traunsee je lanovka 
Feuerkogel výborně přístupná a dopraví Vás do horské vesničky plné zážitků v nadmořské výšce 1 600 metrů. Zimním sportovcům garantuje lyžařská 
infrastruktura na náhorní plošině Feuerkogel výborně upravené sjezdovky a mnoho tratí pro začátečníky a rodiny. Čeká na Vás patnáct kilometrů 
sjezdovek, jedna kabinová lanovka, odpojitelná šestisedačka a několik vleků. Sedněte si v klidu v Hudlicích a autobus Vás odveze přímo na sjezdovku. 
Po cestě se podívejte na video, přečtěte si lyžařský časopis. O vaše pohodlí a bezpečnost se postarají zkušený řidič pravidelné autobusové dopravy a 
přívětivý průvodce. 

 

Feuerkogel areál nabízí 15 km sjezdovek, dětský Drachenpark, mírné rodinné terény . Pro ctižádostivé vyznavače sněhové pokrývky jsou 

připraveny 2 km dlouhého neupraveného sjezdu do údolí, který představuje zvláštní výzvu. https://feuerkogel.info     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Zájezd je určen i pro turisty a skialpinisty: příznivci zimní turistiky a výprav na sněžnicích ocení nádhernou plošinu jako výchozí bod pro výlet 

všech stupňů náročnosti (zvláště oblíbené jsou především tratě na Alberfeldkogel nebo k chatě Riederhütte). Zvláště pro turisty na sněžnicích jsou 
připravené značené trasy. Půjčovna výstroje se nachází přímo u výstupní stanice lanovky.  

 

Doprava: autobus vyjede z Hudlic ve 3:00 hod., příjezd do střediska okolo 8:00 hod. 

Návrat: odjezd autobusu je hned po ukončení provozu lanovek a vleků okolo 16:15 hod. Přesný čas bude upřesněn při odjezdu. Prosím, zorganizujte si 

svůj lyžařský den tak, abyste se mohli účastnit také odjezdu autobusu. 

Cena zájezdu pro občany Hudlic včetně celodenního skipasu do skiareálu Feuerkogel je 1 100,- Kč, pro ostatní účastníky s trvalým pobytem  

mimo Hudlice 1 900,-Kč. 

Cena pro občany Hudlic, kteří využijí jen pěší turistiku a skialpinisti 300,-Kč, pro ostatní účastníky s trvalým pobytem  

mimo Hudlice 600,-Kč. 

Junioři od 15 do 19 let 900,-Kč, ostatní účastníky s trvalým pobytem mimo Hudlice 1 700,-Kč. 

Děti od 6 do 15 let 500,- Kč, ostatní účastníky s trvalým pobytem mimo Hudlice 1 300,-Kč. 

Děti do 6 let mají zájezd zdarma, včetně celodenního skipasu, který se ve skiareálu neplatí. 

 

Závazné přihlášky (k vyzvednutí na OÚ Hudlice nebo http://www.obec-hudlice.cz/) podávejte spolu se zaplacením poplatku na Obecním úřadě 

Hudlice v termín do 11.3.2020. 

Akce se uskuteční při minimálním počtu 30 účastníků. V případě dotazů kontaktujete Landa Miloslav tel.606 227 174 

mail:miloslavlanda@seznam.cz nebo  Hrkal Rudolf 732 969 454 ,mail: mistostarosta@obec-hudlice.cz. 
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