
 

 

NASSFELD-PRESSEGGER See to austriacki region turystyczny w Karyntii położony bezpośrednio 

przy włoskiej granicy.  Ośrodek  oferuje 110 km tras narciarskich, 30 wyciągów na wysokości do 

2002 m, co zapewnia wysoką pewność śniegu oraz dobre warunki dla narciarzy na każdym stopniu 

zaawansowania.  

Kolejka millennium-express o długości 6 km, w przeciągu kilku minut zabierze 

Państwa od doliny aż do stacji kolejki Skiplatz Madritsche (1919 m) znajdującej się w 

samym centrum regionu narciarskiego. 

 

Początkujący narciarze mogą ćwiczyć na stoku w Sonnleitn albo na trasie wokół Sonnenalpe 

 i Tressdorfer Alm. W klubie „bobo's miniclub" najmłodsi narciarze mogą stawiać pierwsze kroki. 

Zaawansowani narciarze mogą korzystać z trasy przystosowanej do szybkich zjazdów  

lub z trasy z muldami. Miłośnicy freeridu mogą korzystać z tras na szczytach Trogkofel oraz 

Rudnigsattel. Najdłuższa trasa regionu (7,6 km) umożliwia zjazd z Tröpolacher Alm do doliny. 

 

 



 

OPCJE ZAKWATEROWANIA: 

Przytulny HOTEL SONNLEITN położony 
jest ok. 3,5 km od terenu narciarskiego 
Nassfeld i ok. 300 m od centrum 
miejscowości Jenig. Do najbliższego 
autobusu dla narciarzy jest ok. 100 m, a do 
trasy do narciarstwa biegowego i toru 
saneczkowego w Rattendorf jest ok. 2 km. Centrum miejscowości 
Nassfeld zlokalizowane jest w odległości ok. 9,5 km. 
Do ogólnego wyposażenia hotelu należy oddalony o ok. 20 m budynek 
sąsiedni, recepcja, Wi-Fi, pokój wypoczynkowy, pokój śniadaniowy, 
jadalnia, restauracja, bar, jak również przechowalnia sprzętu 
narciarskiego i miejsca parkingowe (ograniczona dostępność). 
 
 
Po długim dniu na stoku mogą Państwo odprężyć się w saunie. 
Ponadto mogą Państwo bezpłatnie wypożyczyć sanki na miejscu 
(ograniczona dostępność).    

 

Cena zawiera - oferta na dojazd własny: 

 6 noclegów  
 5-dniowy karnet TopSkiPass Kärnten & Osttirol GOLD  
 Wyżywienie 2 razy dziennie ( poza środą)  
 Korzystanie z sauny, 
 Miejsca parkingowe (ograniczona dostępność) 
 Ubezpieczenie KL z rozszerzeniem o sporty zimowe 

 
Cena nie zawiera - oferta na dojazd własny: 

 Kosztu przejazdów,  
 wydatków własnych, 
  opieki rezydenta,  
 wycieczek fakultatywnych, 
  świadczeń niezawartych w ofercie. 

 
Płatne na miejscu: 
 Opłata klimatyczna: ok. 2,60 € za osob./noc,  
Keycard: 5,- € 

 

Cena za pobyt:  

700 euro – dorosły,  

500 euro – dziecko 5-15 lat,  

400 euro 2-5 lat 
 

 



 

HOTEL - KRISTALL 

Hotel Kristall usytuowany jest zaledwie 600 metrów 

od stacji kolejki linowej Millennium Express w 

ośrodku narciarskim Nassfeld . Wszystkie 

apartamenty w hotelu Pension Kristall obejmują 

sypialnię, oddzielny salon  

z częścią wypoczynkową  i telewizją satelitarną oraz 

łazienkę. Restauracja dysponuje ogrodem zimowym 

 i serwuje specjały  z Karyntii, dania kuchni 

austriackiej oraz doskonałe wina. 

Hotel Kristall dysponuje spa z sauną z bali na świeżym 

powietrzu oraz placem zabaw dla dzieci. 

Otoczony malowniczymi górami Alp Karnickich i Gailtalskich. 

Bezpłatny autobus dla narciarzy do stacji kolejki linowej 

zatrzymuje się tuż przed hotelem Kristall.  

Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking.  

 

Cena zawiera - oferta na dojazd własny: 

 6 noclegów  
 5-dniowy karnet TopSkiPass Kärnten & Osttirol GOLD  
 Bogaty bufet śniadaniowy 
 4 daniowe obiadokolacje 
 Korzystanie ze strefy spa 
 Miejsca parkingowe (ograniczona dostępność) 
 Ubezpieczenie KL z rozszerzeniem o sporty zimowe 

 
Cena nie zawiera - oferta na dojazd własny: 

 Kosztu przejazdów,  
 wydatków własnych, 
  opieki rezydenta,  
 wycieczek fakultatywnych, 
  świadczeń niezawartych w ofercie. 

 
Płatne na miejscu: 
 Opłata klimatyczna: ok. 2,60 € za osob./noc,  
Keycard: 5,- € 
 
 

CENA ZA POBYT:  
750 euro – dorosły,  
530 euro – dziecko 10-13 lat,  
450 euro – 5-10 lat,  
250 euro – 2-5 lat 



 

PRZYKŁADOWY DOJAZD DO NASSFELD  
 

Dojazd samochodem z Cieszyna: drogą na Olomouc, E 462 na Brno, 52/E 461 na Wiedeń 

przez Mikulov, A2 na Graz, Villach zjazd Portschach Ost/Villach na Hermagor numer 364, 

następnie B111 do Hermagor. Razem ok. 720 km.  

 

Dojazd samochodem z lotniska: Klagenfurt ok. 90 km, Salzburg ok. 190 km, Graz ok. 220 

km.  

  


