Viehberg Sandl – hodně hor za málo
peněz

Viehberg Sandl – Viel Berg für wenig
Geld

Proč jezdit daleko, když báječnou
lyžovačku najdete tak blízko! Pouhých 20
minut jízdy autem od hraničního přechodu
Wullowitz si může v areálu Viehberg užít
skvělou zábavu na lyžích celá rodina.
Vleky, stejně jako pojízdný koberec, jsou v
provozu denně od 9 do 16 hodin.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das
Gute liegt so nah! Nur knappe 20
Autominuten entfernt vom Grenzübergang
Wullowitz bietet der Viehberg Schi-Spaß zu
leistbaren Preisen für die ganze Familie.
Die Lifte sowie der Zauberteppich drehen
täglich von 9-16 Uhr ihre Runden.

V létě se na svazích Viehbergu pasou
krávy, ale v zimě při příznivých sněhových
podmínkách jsou v provozu dva vleky
(kotvy) o délce 900 m, které vás vyvezou
do nadmořské výšky 1.112 metrů, kam už
ani mlha nedisáhne. Odtud se můžete svézt
po jedné ze třech modrých sjezdovek
rovnou do údolí.

Im Sommer gehört der Viehberg den
Kühen. Aber im Winter, wenn es Schnee
gibt nehmen zwei luftige Lifte die Schifahrer
ins 900 Meter lange Schlepptau. Dann
geht’s schnurstracks rauf auf 1.112 Meter,
dorthin wo nicht mal der Nebel folgen kann.
Beim Gipfelkreuz angekommen warten drei
blaue Pisten zur Abfahrt und führen mit
Schwung ins Tal.

Ve Viehbergu jsme rozhodně nezapomněli
ani na naše nejmenší lyžaře, pro které je
přichystán pojízdný koberec. Na našem
dětském výukovém hřišti mohou zkusit své
první krůčky na lyžích i úplní začátečníci.
Pro děti od tří let nabízí naše lyžařská
školička Sandl výuku lyžování za využití
dětského vleku.

Die Kleinsten werden am Viehberg ganz
GROSS geschrieben! Im Kinderland zieht
der Zauberteppich seine Runden. Am
Viehberghang
XS
können
Schigrünschnäbel ihre ersten Schwünge
probieren. Für Kinder ab drei Jahren bietet
die Schischule Sandl auf eigenem Gelände
mit Kinder-Schilift Schnupperkurse an.

Hned vedle pojízdného koberce se děti
mohu vyřádit na saních - sáňky i boby si
můžete zapůjčit v naší horské chatě
Viehberg.

Gleich neben dem Zauberteppich kann
fleißig gerodelt werden. Zipfelbobs und
Rodeln gibt’s in der Viehberghütte zum
Ausborgen.

Pokud vám při pohybu na čerstvém
vzduchu vyhládne, v horské chatě Viehberg
vám rádi nabídneme chutné jídlo, pití a
báječnou slunnou terasu.

Nachdem Bewegung in der frischen Luft
bekanntlich hungrig macht, ist auch dafür
vorgesorgt. In der Viehberghütte gibt’s
gutes Essen, genug zu Trinken und eine
wunderschöne Sonnenterasse.

Pro všechny milovníky běžkování: hned v
těsné blízkosti vleku je možno se napojit na
běžeckou trasu vedoucí směrm k
legendárnímu hostinci Lukawirtu.
Aktuální záběry z webkamer, informace a
sněhové zpravodajství naleznete na
www.viehberg.at

Für alle Langlauffreaks: Gleich neben dem
Lift ist ein Ein- und Ausstieg in die LukaLoipe möglich.
Webcam, Infos und Schneebericht auf
www.viehberg.at

