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W drogę do Wildkogel-Arena – z jeszcze większą gwarancją śniegu
Mama, tata, dzieci, ale też babcia i dziadek: Wildkogel-Arena – to dobry
kierunek dla wszystkich. Gwarantuje to 85 procent czerwonych i niebieskich tras – a od tej zimy jeszcze więcej gwarancji śniegu, nowy system
drogowskazów oraz aplikacja ”Wildkogel-Arena App“.

Tego lata sporo zainwestowano w region Wildkogel-Arena pomiedzy Neukirchen pod Großvenediger i Bramberg pod Wildkogel , dlatego od tej zimy
ponad 80 procent tras zostało objętych sztucznym zaśnieżaniem. 232 zaśnieżaczy wzdłuż tak zwanej „Nartostrady“ od dolnej stacji kolejki Smaragd
do stacji Pfeifferköpfl naśnieża bez przerwy, tak jak i na trasie zjazdowej Pfeifferköpfl. Od zimy 2017/18 kursuje na Pfeifferköpfl nowa 10os. gondola
„Ganzeralpe“, która dowiezie pasażerów w miejsca dotąd niedostępne aby
zapewnić jeszcze więcej rozrywki na śniegu. Cała oferta terenu WildkogelArena jest od zaraz dostępna dla wszystkich w darmowej aplikacji „WildkogelArena App“ w Smartphone. Dzięki darmowej sieci-WLAN pokrywającej caMateriały i Informcaje:
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ły teren narciarski można korzystać z wszelkich informacji podczas jazdy.
Wildkogel-Arena otoczona jest przez duże obszary narciarskie Zillertal-Arena i
Kitzbüheler Alpen – oferując łącznie 371 kilometrów tras. Kto uda się w trasę w towarzystwie wyszkolonego przewodnika, pozna najlepsze zjazdy i chaty
górskie wakacyjnego regionu parku Narodowego Wysokie Taury.
Najlepsze oceny dla dużych i małych fanów narciarstwa

Wysokie standardy jakości przynoszą dobre oceny dla Wildkogel-Arena na
międzynarodowych portalach testujących: skigebiete-test.de przyznał dla regionu pięć gwiazdek za ofertę rodzinną . Posiadając 85 procent czerwonych i
niebieskich tras Wildkogel-Arena oferuje idealny teren dla początkujących,
powracających do narciarstwa oraz dla rodzin. Jazdy po śniegu najmłodsi
uczą się na „kursach dla krasnali“ oferowanych przez szkoły narciarskie w
Neukirchen i Bramberg. Bezpośredniu przy obu stacjach dolnych klejek znajdują się tereny dla dzieci, gdzie sympatyczne maskotki Kogel-Mogel i KogelMia zapraszają do wspólnej nauki i zabawy na śniegu. W Restauracji widoMateriały i Informcaje:
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kowej Kolei górskich Wildkogel znajduje się przedszkole i restauracja dla
najmłodszych uczniów szkół narciarskich. Nowością tej zimy jest taras panoramiczny ze szklanymi poręczami oferujący zapierający dech piersiach widok
na okoliczne trzytysięczniki Parku Narodowego Wysokie Taury. Najwyższe góry
Austrii (Großglockner, 3.798 m) i Ziemi Salzburgskiej (Großvenediger, 3.666
m) są tutaj wydawało by się na wyciągnięcie ręki. Na portalu skiresort.de
Wildkogel-Arena określono jako Top-Skigebiet (topowy teren narciarski) odznaczony 15 wyróżnieniami. Obok odznaczenia „Wiodący Teren Narciarski do
80 km“ przyznano również odznaczenie „Przyjazny środowisku Kompleks
Narciarski“. W terenie Wildkogel-Arena zrezygnowano z pożerającego energią
ogrzewania foteli kolejek, a energię elektryczną dostarcza w 50 procentach
rocznego zapotrzebowania, najwyżej w Europie położona instalacja fotowoltaiczna, która znajduje się na poziomie 2.100 m. Każdy ważny karnet narciarski
upoważna do jednego darmowego przejazdu koleją Pinzgau na wjazd do
terenu narciarskiego (również zjazd) oraz na wszystkie skibusy kursujące na
trasie pomiędzy Königsleiten, a Uttendorf. Za ofertę mobilności przyznano w
roku 2014 „umwelt blatt” ( certyfikat środowiskowy) i 2015 Energy Globe.
Ponadto Wildkogel-Arena należy do 29 „Alpinen Perlen“(perły alp) w regionie Alpejskim, które stawiają na zrównoważoną jakość wypoczynku.
Czas pracy wyciągów Wildkogel
Weekend otwarcia: 08.–11.12.16, bez przerw: 16.12.16–23.04.17, codziennie. 08.45–16.15 Uhr.
62 km tras, Skiline Höhenmeter Services, Skimovie & Movie-Star Challenge (konkurs w każdą środę), Photopoint,
Racer‘s Corner.
Wildkogel-Arena: Dojazd
Kolej: dworzec Zell am See lub Kitzbühel, dalej autobus lub kolej lokalna Pinzgauer do Bramberg i Neukirchen
Auto: Autostrada Salzburg – zjazd kierunek Kitzbühel, Pass Thurn i Mittersill – dalej do Bramberg i Neukirchen
Samolot: Innsbruck (106 km), Salzburg (120 km), Monachium (210 km) – Airport shuttle do hotelu (cena na zapytanie)

Wspaniałe doznania w Parku Narodowym– gratis z kartą gościa
Wildkogel-Arena leży na terenie Regionu wakacyjnego Parku Narodowego
Wysokie Taury. Ten liczący 1.800 km² największy Alpejski Park Narodowy
posiada na swym terenie jeden z najpiękniejszych krajobrazów na ziemi,
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ukazujący 266 trzytysięczników i 342 lodowce. W każdą środę odbywa się
tutaj wieczór w widokowej restauracji wieńczący turę narciarską, zjazd
Neukirchen jest w tym dniu możliwy do godz. 21.30. Przewodnicy górscy i instruktorzy prowadzą po zatym fanów wycieczek narciarskich po dwutysięcznikach Kitzbüheler Alp w około góry Wildkogel; na Steinkogel (2.299 m), Gernkogel (2.267 m) albo Laubkogel (2.294 m). Od marca celem wypraw są też
szczyty okolicy Großvenediger (3.666 m). Doliny Parku Narodowego można
odkrywać w ciszy i zadumie podczas wypraw w głębokim śniegu. Pięc razy w
tygodniu można się wybrać również do Parku Narodowego-Rangern, przez
zasypane śniegiem lasy, mijając oblodzone wodospady, udając się w kierunku
pierwotnych dolin Sulzbach u podnóża góry Großvenediger, lub na oberwację dzikiej zwierzyny wraz z pokazowym karmieniem w dolinie Habach.
Łącznie 55 kilometrów dróg i 45 kilometrów tras biegowych znajduje się na
terenie urokliwych dolin. Wszystkie wycieczki z przewodnikiem w Parku Narodowym Rangern są nie odpłatne za okazaniem Kary Gościa miejscowości
Neukirchen lub Bramberg. Wildkogel-Arena polecana jest też przez fanów jazdy
na sankach.

Powodem jest znajdujący się tutaj najdłuższy oświetlony tor saneczkowy
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świata, która mierzy 14 kilometrów i 1.300 różnicy poziomu. Prowadzi z góry
Wildkogel do miejscowości Bramberg w dolinie. Zjazd trawa co najmniej 40
minut, a radość ta może trwać o wiele dłużej. Na trasie bowiem znajduje się
wiele przytulnych chat górskich oferujących regionalne specjały na rozgrzewkę i
pokrzepienie .
Najdłuższy oświetlony tor narciarski na świecie – Cennik zima 2016/17
Zjazd dla saneczkarzy( ostatni zjazd godz.:16.15): dorośli: 11 Euro / dzieci:. 5 Euro
Dzienny karnet: dorośli: 29 Euro / dzieci: 14 Euro
Zjazdy po zmroku, do godz.: 18:30, Wt.+ Pt Bramberg, So. Neukirchen (Jazdy po zmroku nie są zawarte w karnecie
narciarskim!)
14 kilometrów, 1.300metrów różnica poziomu – oświetlony do godz.: 22.00
Park Narodowy -Program w Wildkogel-Arena
29.12.16–30.03.17: tradycja w dolinach Sulzbach – Wyprawa w głębokim śniegu: Czw. gratis z Kartą gościa z
Neukirchen & Bramberg
26.12.16–08.03.2017: Obserwacja dzikich zwierząt podczas karmienia w dolinie Habach: Pn. I Śr. (oraz w
święta i ferie w lutym) , gratis z karta gościa z Neukirchen & Bramberg
Dalsze Atrakcje: Spacery z pochodniami, Wieczory po trasach narciarskich, Snowtubing, Snowbike-zjazdy
oraz wiele więcej.
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