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Descriere Alpengasthof Liebenberg, Uttendorf - Weißsee Gletscher, Austria
Uttendorf/Weißsee Gletscher - Schi la mare altitudine!
Staţiunea visătoare Uttendorf - Weißsee are multe de oferit pentru vacanţa de iarnă. Uttendorf este situată la o
altitudine de 804 m şi cu 2860 de locuitori este o aşezare de dimensiuni mai degrabă mici, dar iese în evidenţă cu
ospitalitate şi tocmai datorită caracterului său tradiţional. Avantajelor lis e adaugă situarea perfectă în Parcul Naţional
Hohe Tauern: La poalele înalţilor munţi glaciari se întinde domeniul schiabil cu zăpadă sigură Weißsee Gletscherwelt,
până la cota 2600 - dar potrivit şi pentru începători şi pentru avansaţi şi şi pentru snowboarderi. Situarea foarte
avantajoasă între Kitzbühel şi Zell am See face staţiunea uşor de accesat. Regiunea este deosebit de îndrăgită pentru
ture de schi, care ajung cu doar o mică urcare ajungeţi la teritorii foarte extinse cu zăpadă prăfoasă din belşug. Pe
lângă schi puteţi face aici şi drumeţii cu rachetele de zăpadă, patinaj, săniuş, ice-stock (asemănător curling) sau o
plimbare cu sania trasă de cai. Uttendorf vă va fermeca cu ospitalitate şi natură neatinsă!
Centru şi punctul de pornire pentru diverse activităţi este Rudolfshütte am Weißsee: De aici puteţi porni de exemplu în
diverse ture de schi sau de căţărare pe cascadele îngheţate. În plus Uttendorf oferă oaspeţilor săi diverse posibilităţi de
a se ocupa în afara pârtiilor: de la drumeţii la lumina torţelor, trecând prin patinaj şi ice-stock (asemănător curling) pe
patinoarul natural oferit de lac până la partide amuzante de săniuş sau plimbări romantice cu sania trasă de cai! În
sezonul de iarnă în staţiune se organizează seri tradiţionale cu instructorii de schi, unde localnicii şi turiştii pot petrece
ore plăcute împreună. Fanii Après-Ski-ului sunt aşteptaţi seara la Uttendorfer Disco. Situarea centrală în Pinzgau im
Pinzgau permite mici excursii la Zell am See sau Mittersill fără probleme!
Cu skipass-ul "Weißsee Gletscherwelt" vă puteţi bucura de distracţie pe plăci la atitudini înalte, de până la 2600 m, în
natură superbă! Domeniul schiabil este situat idilic la lacul montan Weißsee şi este înconjurat de vârfurile Parcului
Naţional Hohe Tauern. Cu ai săi 23 de km de pârtii şi ale sale 8 instalaţii pe cablu domeniul schiabil nu se mândreşte cu
dimensiuni mari, ci mai degrabă cu calitate: cea mai lungă coborâre de la Medelz la Enzingerboden măsoară nu mai
puţin de 9 km de lungime şi acoperă o diferenţă de altitudine de 1132 m! Pentru iubitorii de adrenalină se adaugă
provocarea Zehnerhangs, care pe o lungime de 2 km acoperă 300 m de diferenţă de altitudine. Punctul vital al
domeniului schiabil este Weißsee, la malul căruia se află hotelul confortabil Berghotel Rudolfshütte (2315 m). În plus vă
aşteaptă aici posibilităţi minunate de zăpadă adâncă şi freeride pe panata olimpică şi la Saurüssel. Schi în nocturnă
este posibil la instalaţia Hüttenlift. Domeniul este considerat un autentic paradis pentru schi de tură. În general pârtiile
sunt destul de uşoare pentru a fi o plăcere şi pentru începători. Pe familiile cu copii le aşteaptă în Weißsee
Gletscherwelt o gamă variată de oferte, cu program variat al şcolii de schi pentru copii, un restaurant dedicat lor şi un
derdeluş natural. Datorită situării peste limita de vegetaţie este foarte sigur în ceea ce priveşte existenţa zăpezii.
În total la Uttendorf/Weißsee vă aşteaptă 25 km de pârtii de schi fond cât se poate de bine preparate. În plus accesaţi
de aci fără probleme pârtia de 200 km Pinzga. O secţiune a aceste pârtii trece pe lângă lacul Weißsee şi are nocturnă.
Datorită faptului că aici zăpadă cade din belşug pârtiile din vale de-a lungul Salzach sunt foarte sigure. Dacă totuşi se
întâmplă să lipsească zăpadă sunteţi acoperiţi fără probleme de exemplu de pârtia la altitudine de la Grünsee (1750
m).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.11.2021 05:03)

