Skiareál Hochﬁcht u Lipna
Kvalitní rakouské lyžování jen kousek od hranic
Skiareál Hochﬁcht leží jen pár kilometrů od Lipenského jezera (3 hodiny autem z Prahy) a je největším
rakouským skiareálem mimo Alpy. Lyžování na Hochﬁchtu snese srovnání s menšími alpskými středisky a
díky velmi výhodným slevám pro rodiny s dětmi a mládež je cenově výhodnější než mnohé české
renomované skiareály.
Bezkonkurenční slevy skiareálu Hochﬁcht
Děti do 10 let ( r.n. 2004 a mladší) v doprovodu lyžujícího rodiče lyžují jen za 2 €/den a mládež do 19 let
(r.n. 1995 a mladší) za dětské ceny!
Atraktivní slevy na skipasy v rámci pobytových balíčků s libovolně volitelnými dny lyžování u 3 a 4 denních
skipasů (libovolně volitelné dny Pondělí – Pátek v rámci téhož týdne). Sleva je platná i během vánočních a
jarních prázdnin!
Přednosti a výhody Hochﬁchtu
snadná a rychlá dostupnost hned u hranic bez nutnosti placení rakouské dálniční známky
sněhová jistota č.1 na Šumavě díky příznivé nadm. výšce 858 – 1338 m.n.m. a modernímu
zasněžování pokrývající 100% sjezdovek
21 km atraktivních sjezdovek všech obtížností
3 čtyřsedačkové lanovky, 5 kotvových vleků, zastřešený pojízdný pás, pojízdný koberec v dětském
parku
příjemné až 3,4 km dlouhé sjezdovky pro rodiny i začátečníky, široké carvingové tratě, vzrušující
závodní FIS sjezdovky, snow-crossová dráha, funpark pro snowboard a freestyle
nové dětské hřiště pro malé děti, výcvikový svah pro začátečníky
zbrusu nové moderní zázemí Skiarena Hochﬁcht hned u hlavního parkoviště (restaurace, dětský
koutek, půjčovna a obchod Intersport, lyžařská škola, horská služba)
79 km perfektně upravovaných běžeckých tratí (areál Schöneben)

Více informací o Hochﬁchtu zobrazíte zde: http://www.lipno-sternstein-hochﬁcht.cz/skiareal-hochﬁcht.html

Bydlete „doma“ u Lipna a lyžujte v Rakousku s výraznou slevou na skipas!

Díky skvěle fungující spolupráci s Hochﬁchtem Vám můžeme nabídnout výhodné pobytové balíčky
zahrnující v ceně výraznou slevu na skipas, která je platná celou zimní sezónu včetně vánočních a jarních
prázdnin! K ubytování je možné rezervovat také pohodlný a vyhřátý skibus, který Vás ráno doveze přímo
od našeho ubytovacího zařízení až pod sjezdovku a odpoledne zase zpět.
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