
 Accademia Musicale 
 Carinziana di Ossiach
 (CMA) 
 Carinthiai Zeneakadémia
 Ossiach (CMA)

L’Accademia Musicale Carinziana dell’Abbazia di Ossiach offre un’infra-
struttura musicale ed eventi di altissimo livello. Tra le manifestazioni in-
vernali più belle e apprezzate della CMA spicca l’Avvento dei bambini 
(Kinderadvent).  

Az Ossiachi Apátság Carinthiai Zeneakadémiája (CMA) zenei infrastruktúrá-
jának köszönhetően kimagasló rendezvények egész sorát kínálja. A CMA egyik 
különösen szép téli eseménye az Advent gyermekeknek.

www.die-cma.at

 Musei dei veicoli di 
 Villach 
 Villachi Járműmúzeum

Due musei ed un grande divertimento! Il Villacher Fahrzeugmuseum 
vanta oltre 240 pezzi d‘esposizione e un museo della radio e degli oro-
logi. Anche nel Taf-Timer Automuseum, premiato con il marchio di qualità 
carinziano “Kärntner Qualitätssiegel”, sono esposti rari esemplari.

Villach két múzeumot is kínál az autórajongóknak. A Villachi Járműmúzeum 
több mint 240 kiállítási darabbal büszkélkedhet, valamint egy érdekes Rádió- 
és Óramúzeummal. A karintiai minőségi védjeggyel kitüntetett Taf Timer Autó-
múzeumban szintén különleges autók és motorkerékpárok találhatók.
www.oldtimermuseum.at; www.automuseum-villach.at

 HüttenKult
 andar per rifugi
 HüttenKult
 gasztrotúra
 

Scoprite i più bei rifugi della zona turistica di Villach nel meraviglioso in-
verno carinziano. Venite a godervi deliziose soste e belle escursioni nel 
soleggiato sud dell’Austria!  

Fedezze fel a Karintiában található Villach régió legszebb hüttéit! Ausztria 
napfényes délvidékén csodaszép téli túrák és ízletes regionális specialitások 
várják a vendégeket. 

www.huettenkult.at

 Giardino degli agrumi 
 di Faak am See 
 Faak am See citruskert

Al “Zitrusgarten” vi attendono più di 280 diverse specie di agrumi. Per 
tutto l’anno, qui si può ammirare la più grande collezione austriaca di li-
moni, aranci, limette, aranci amari e pompelmi. Prodotti a base di agrumi 
sono in vendita nel negozio bio del giardino.

Több mint 280 citrusfajta található a Faak am See citruskertben. Bármelyik 
évszakban is érkezünk ide, Ausztria legnagyobb citrom-, narancs-, lime-, 
keserűnarancs- és grapefruit-gyűjteményét csodálhatjuk meg. A gyümölcsök 
meg is vásárolhatók a citruskert saját bioüzletében.

www.zitrusgarten.com

 Campo scuola di sci e
 pattinaggio su ghiaccio
 a Oberaichwald 
 Gyakorlósípálya és 
 korcsolyázás 
 Oberaichwaldban

Il campo da sci per bambini della scuola di sci Aichholzer con nastro 
trasportatore e giostra della neve è la pista scuola perfetta per bambini 
e principianti. Ai piedi del monte Mittagskogel si trova il lago di Aichwald, 
che offre una superficie ghiacciata di 3 ettari estremamente sicura.   

Az Aichholzer Síiskola szállítószalaggal és síkörhintával is rendelkező gyakor-
lópályája ideális terep a gyermekeknek és a kezdőknek. A Mittagskogel lábánál 
található a 3 hektáros, télen korcsolyapályává átalakuló Aichwaldsee. 

Informazioni aggiornate / Aktuális információ: 
www.evw.at; www.aichholzer.info.

 Sport invernali a 
 Bad Bleiberg 
 Télisportok 
 Bad Bleibergben
 

La pista di pattinaggio illuminata presso il centro sportivo offre diverti-
mento sui pattini fino alle ore 22. L’alta valle è famosa per la sua pista 
naturale di fondo lunga 7 km, che grazie alla sua posizione sul pendio 
nord del monte Dobratsch, prolunga la stagione dello sci di fondo.

A sportközpontnál található kivilágított jégpályán egészen 22:00 óráig 
lehet korcsolyázni. A Dobratsch északi lejtőin található 7 kilométer hosszú 
sífutópályán az előnyös fekvésnek köszönhetően különösen hosszú a sífutó-
szezon.

www.naturparkdobratsch.info, www.bad-bleiberg.at

  Avvento a Villach – 
 la cittá illuminata 
 Villachi advent, a város 
 fényárban

Nel periodo dell’Avvento il centro storico si trasforma in una suggestiva 
fiaba natalizia. La seconda città della Carinzia incanta i visitatori con la 
luce delle sue luminarie! Mercatino d’Avvento: dal 15.11 al 24.12.2019.

Villach történelmi óvárosát az adventi időszakban különleges karácsonyi 
hangulat lengi be. Karintia második legnagyobb városa varázslatos ünnepi 
fényekkel várja a látogatókat. Adventi vásár: 2019.11.15.–12.24.

www.villacheradvent.at

 Momento magico: 
 Un inverno nel parco 
 naturale – unplugged 
 Mágikus pillanat: 
 természetközeli élmények
 a natúrparkban
   

Un’escursione di circa 4 km dal parcheggio di Heiligengeist fino alla 
trattoria Gasthof Hundsmarhof. Consiglio speciale: dal 20.12.2019 al 
21.02.2020 questa escursione viene proposta in formato “unplugged”, 
ovvero come escursione notturna guidata senza luce elettrica.

A Heiligengeist parkolótól kb. 4 kilométert kell túrázni a Hundsmarhof 
fogadóig. Különleges tipp: 2019.12.20-tól 2020.02.21-ig ez a túra „unplug-
ged”, vagyis árammentes vezetett éjszakai túraként szerepel a kínálatban

www.naturparkdobratsch.at

 Dreiländereck – Kinder-
 land presso la stazione
 di partenza 
 Dreiländereck: 
 gyermekbirodalom a
 völgyállomáson

Sul Dreiländereck soprattutto gli sciatori più giovani trovano tutto ciò che 
fa per loro. L‘area per bimbi “Kinderland”, presso la stazione di partenza, 
è dotata di uno skilift per bambini e di un nastro trasportatore. A fianco 
si trova il grande campo scuola per principianti con skilift a piattello. Di-
vertimento assicurato per tutta la famiglia!
A Dreiländereck síterep ideális választás a gyermekes családoknak. A völgyál-
lomáson található gyermekbirodalomban egy lift és egy szállítószalag várja 
az apróságokat. A szomszédban található gyakorlópálya és tányéros felvonó 
ideális terep a kezdőknek. A családi szórakozás garantált!
www.3laendereck.at

 Avventura e salute a
 Bad Bleiberg 
 Élmények és gyógyulás 
 Bad Bleibergben

 

Il centro minerario Terra Mystica si presta per interessanti visite guidate 
sotto terra per riscoprire la vita dei minatori. Le gallerie climatiche “Fried-
rich” e “Thomas” offrono relax, al pari delle strutture DAY SPA presso
l’hotel  VIVEA Bad Bleiberg e presso l’Humanomed Bleibergerhof.

A Terra Mystica és a Terra Montana látványbányák télen is izgalmas vezeté-
sekkel várják a bányászhagyományok iránt érdeklődőket. Ellazulásra a közeli 
Friedrich és Thomas klimatikus gyógybarlangokban, a VIVEA gyógyszálló DAY 
SPA részlegén és a Humanomed Bleiberghof hotelben nyílik lehetőség. 

www.terra-mystica.at; www.bleibergerhof.at & www.vivea-hotels.com 

 Un paradiso invernale:
 il parco naturale del
 Dobratsch 
  A Dobratsch Natúrpark 
 téli álomvilága

Percorrendo i 16 km della strada panoramica “Villacher Alpenstrasse” 
si sale sul monte Dobratsch., Il parco naturale invita a fare meravigliose 
escursioni invernali a piedi, con le ciaspole, con gli sci di fondo o da sci 
alpinismo.

A Dobratschra a 16 kilométer hosszú Villachi alpesi úton juthatunk fel. A 
natúrpark ideális feltételeket kínál téli túrázáshoz, hótalpas kiránduláshoz és 
sífutáshoz egyaránt. Igazán különleges élményben lehet részünk, ha a Dob-
ratsch Natúrparkot sítúrázás közben fedezzük fel.
www.naturparkdobratsch.at

 Alpen Arena di Villach
 Villachi Alpesi Aréna 
 

L’Alpen Arena di Villach offre una pista di sci di fondo lunga 5 km, che 
passa davanti al trampolino di salto con gli sci. Questa viene innevata ed 
è dotata di illuminazione. Inoltre qui è possibile noleggiare direttamente 
l‘attrezzatura. 

A Villachi Alpesi Arénában, a síugrósánc mellett található az 5 kilométer hosszú 
hóágyúzott és kivilágított sífutópálya. Sífutófelszerelést természetesen helyben 
is lehet bérelni. 

www.villacheralpenarena.at

 KärntenTherme 
 Warmbad-Villach
      

Il parco termale più moderno dell’Austria, nel cuore della zona di Villach. Il 
luogo ideale per staccare la spina! Consiglio: presentando alla cassa uno 
skipass valido per l’Alpe Gerlitzen o il Dreiländereck, dalle ore 17 si ha 
diritto a uno sconto del 20% sull’ingresso serale (terme e sauna).

Ausztria legmodernebb termál-élményvilága a Villach régió szívében. Tökéle-
tes hely a kikapcsolódáshoz és az ellazuláshoz. Tipp: érvényes Gerlitzen vagy 
Dreiländereck síbérlettel 17:00 óra után 20% kedvezmény jár az esti belépőre 
(termálfürdő és szauna). 
www.kaerntentherme.com

 Lollipop: il luogo più
  divertente del centro  
 commerciale ATRIO 
 Lollipop – a legvidámabb
 hely az ATRIO 
 bevásárlóközpontban
 

Una gigantesca area giochi con scivoli, giochi di abilità e molto altro an-
cora. I bambini si divertiranno a scalare e correre, rotolarsi e scivolare sui 
coloratissimi giochi gonfiabili.

Hatalmas élményvilág, ahol csúszdák, ügyességi játékok és még sok minden 
más vár az apróságokra. A több szinten kialakított színes és kreatív játszóház 
vidám szórakozást garantál a gyermekeknek.

www.atrio.at

 Divertimento indoor 
 Időjárásfüggetlen 
 kikapcsolódás 

Avete voglia di un „lasertag“ (www.laserzonex.com), di un parco con tram-
polini (www.jumpzonex.com) o di affrontare una escape room (www.
teammission.at)? Sono tutte fantastiche alternative che garantiscono 
divertimento con ogni condizione meteorologica.

Lézerharc (www.laserzonex.com), trambulinpark (www.jumpzonex.com) vagy 
inkább szabadulószoba (www.teammission.at)? Néhány alternatíva, amely 
minden időjárás esetén vidám kikapcsolódást ígér. 

www.visitvillach.at

MAGIA D’INVERNO
TÉLI VARÁZS 
2019/20

WWW.VISITVILLACH.AT

Carta panoramica
con tante 
proposte per il
tempo libero!

Panorámatérkép
számtalan 
üdülési tippel

I migliori suggerimenti per vivere la magia invernale: | Téli varázs élménytippek:
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Wernberg
Bundesstr. 11, 9241 Wernberg
+43 4252 3000
wernberg@ktn.gde.at

Bodensdorf
10.-Oktober-Straße 1
9551 Bodensdorf
+43 4243 476
steindorf@ossiachersee.info

Ossiach
Ossiach 8, 9570 Ossiach
+43 4243 497
ossiach@ossiachersee.info

Sattendorf
Ossiacher See Straße 7
9520 Sattendorf
+43 4248 2336
treffen@ossiachersee.info

Afritz am See
Schulstraße 2
9542 Afritz am See
+43 4247 2126
info@afritz-am-see.at

Arriach
9543 Arriach, Nr. 60
+43 4247 8514
Infohotline: +43 664 3660971
arriach@ktn.gde.at

Villach
Bahnhofstraße 3, 9500 Villach
+43 4242 205 2900
tourismusinformation.stadt@villach.at

Bad Bleiberg
Bleiberg-Nötsch 149
9530 Bad Bleiberg
+43 4244 31306
bleiberg.tourismus@aon.at

Arnoldstein
Gemeindeplatz 4
9601 Arnoldstein
+43 4255 2260 - 14
arnoldstein.tourist@ktn.gde.at

Nötsch im Gailtal
9611 Nötsch im Gailtal 222
+43 4256 2145 - 13
noetsch.tourismus@ktn.gde.at

Paternion
Hauptstraße 83, 9711 Paternion
+43 4245 2888 - 0
paternion@ktn.gde.at

Weißenstein
Dorfplatz 10, 9721 Weißenstein
+43 4245 2385
weissenstein@ktn.gde.at

Faak am See
Dietrichsteiner Straße 2
9583 Faak am See
+43 4254 2110 - 0
urlaub@faakersee.at

Uffici turistici della zona di Villach A régió turisztikai hivatalai

Hochtal
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A pályaudvar-transzferrel  kényelmesen eljuthat 
a szálláshelyére vagy a karintiai látnivalókhoz!

Con il bus navetta Bahnhof-Shuttle 
dalla stazione puoi raggiungere 

comodamente il tuo alloggio o la meta 
della tua escursione in Carinzia!

www.bahnhofshuttle.at

Senza stress in vacanza

Stresszmentes utazás

Region Villach Tourismus GmbH
Kärnten, Austria
+43 4242 42 000
office@region-villach.at | www.visitvillach.at

Naturpark

 Stazione sciistica Alpe
 Gerlitzen 
 Gerlitzen Alpe sícentrum

Il polo sciistico Gerlitzen Alpe offre piste caratterizzate da un altissimo 
livello di qualità e sicurezza. Le piste perfettamente battute garantiscono 
divertimento ad esperti e principianti.  

A családbarát Gerlitzen Alpe sícentrum tökéletesen karbantartott és hóbiztos 
sípályáiról ismert, amelyek között a kezdők és a profik egyaránt megtalálhat-
ják a számukra legmegfelelőbbet
L’apertura è prevista per il 7 dicembre 2019 
A síszezon 2019. december 7-én kezdődik.                www.gerlitzen.com

1  Gerlitzen Kids Snowpark 
 
 

Questo snowpark si trova presso la stazione intermedia della cabinovia 
Kanzelhöhe ed è un paradiso per bambini e principianti.

A Kanzelhöhe középállomásánál található Gerlitzen Kids Snowpark izgalmas 
élményekkel várja a gyermekeket és a kezdőket.

www.gerlitzen.com

 Scuola di sci e snow-
 board Gerlitzen Villach 
 Gerlitzen Villach Sí- és  
 Snowboardiskola

Imparate a sciare e a fare snowboard in soli tre giorni e godetevi le vostre 
vacanze invernali in Carinzia. Il successo è assicurato! Venite ad esplorare 
le piste dell’Alpe Gerlitzen con gli eccellenti istruttori di sci e snowboard. 

Tanuljon meg 3 nap alatt síelni vagy snowboardozni és töltse téli üdülését 
Karintiában! A siker garantált! Fedezze fel a Gerlitzen Alpe sípályáit a sí- és 
snowboardiskola képzett oktatóival 

www.gerlitzen.org

 Escursioni invernali 
 guidate   
 Vezetett téli túrák 
 (gratis con la Winter 
 Kärnten Card) 
 (a téli Kärnten Carddal ingyenes)

Le nostre escursioni invernali si tengono tutti i martedì e i venerdì dal 
29/11/2019 al 02/04/2020. Per i possessori di una Winter Kärnten Card, 
la partecipazione e la risalita sono gratuite (prezzo normale € 25 a per-
sona). Iscrizione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente!

Vezetett téli túrák! 2019.11.29. és 2020.04.02. között minden kedden és 
pénteken. A részvétel és a felvonóhasználat a téli Kärnten Carddal ingyenes. 
(Normál ár: 25 euró/fő.) Jelentkezni a túrát megelőző nap 12:00 óráig lehet.
Mar. / Kedd: Gerlitzen Alpe | Ven. / Péntek: Warmbad-Villach
Iscrizione / Jelentkezés: Tourismusinformation Villach 

 Divertimento sulle slitte
 ad Arriach
 Vidám szánkózás Arriach-
 ban, Karintia közepén

La pista naturale per slitte lunga 2 km nel cuore della Carinzia garantisce 
il massimo divertimento a grandi e piccini. Venite a godervi l’idillico pae-
saggio innevato su sentieri sgombri dalla neve. Un luogo perfetto per veri 
amanti delle escursioni.

A Karintia földrajzi középpontjában található 2 kilométer hosszú szánkópálya 
vidám kikapcsolódást ígér minden korosztálynak. A hófödte tájat karbantar-
tott téli túraútvonalakon fedezhetik fel az üdülővendégek. Tökéletes helyszín 
az élményteli túrázáshoz.
www.arriach.gv.at

 Palazzetto dello sport
 Ossiacher See Halle
 Ossiacher See 
 Sportcsarnok

 

Questo palazzetto ospita partite di hockey su ghiaccio, gare di pattinaggio 
artistico, pattinaggio su ghiaccio per il pubblico, hockey con pattini inline 
e street hockey, stock sport, ma anche concerti, fiere e molto altro. Il 
luogo ideale per allenamenti di squadra. Campo di ghiaccio aperto da 
giugno ad aprile.  
A sportcsarnok jégkorong- és görhokimérkőzések, műkorcsolyaversenyek, jég-
teketornák, közönségkorcsolyázás, koncertek és vásárok helyszíne, emellett 
ideális választás edzőtáborozáshoz is. Jégpálya: júniustól áprilisig. 

www.ossiacherseehalle.com

 Relax olistico nel con-
 vento di Wernberg 
 Tökéletes feltöltődés a
 Wernberg kolostorban

Il convento, situato all’interno di un antico castello, racchiude in sé cultura 
e semplicità. Inoltre offre prodotti da coltivazioni proprie, che si ritrovano 
sia nella cucina naturale del convento, sia nel negozio.  

A régi kastélyban található kolostor sajátos módon egyesíti a kultúrát és 
az egyszerűséget. A kolostorboltba és a kolostor natúrkonyhájába kerülő 
termékek mind saját gazdálkodásból származnak. 

www.klosterwernberg.at

 Palestra di arrampicata
 di Villach
 Mászócsarnok Villachban 

La palestra artificiale di roccia Kletterhalle Villach offre diverse pareti 
d‘arrampicata top rope e bouldering. Area per bambini e ristorante “Ver-
ticale”.

A villachi mászócsarnok mászófalak és minőségi mászóutak egész sorát 
kínálja. Előlmászásra, automata és felsőbiztosítással történő mászásra, 
valamint boulderezésre egyaránt lehetőség nyílik. A gyermekeket külön részleg 
várja. Tipp: mászás után látogass el Verticale éttermünkbe! 
www.kletterhallevillach.at

8  Pattinaggio e curling su
 ghiaccio sul lago di Afritz 
 Korcsolyázás és jégtekézés
 az Afritzi-tavon
 

In inverno il lago di Afritz si trasforma in una grande pista di pattinaggio 
all’aperto per tutta la famiglia. La superficie ghiacciata sicura e ben curata 
attira ogni anno numerosi visitatori. Al Fischerhof Glinzner sportivi pro-
fessionisti e dilettanti trovano piste artificiali da curling su ghiaccio.

A családok legnagyobb örömére télen az Afritzi-tó hatalmas szabadtéri jég-
pályává alakul át. A karbantartott és biztosított jégfelület minden évben láto-
gatók sokaságát vonzza. A Fischerhof Glitzner panziónál kialakított jégpályák 
egész télen várják a kezdő és a haladó jégtekézőket. 
www.visitvillach.at
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 Shopping a Villach
 Shopping Villachban 
 

La zona di Villach offre diverse possibilità per dedicarsi allo shopping. 
Il centro storico di Villach invita a passeggiare fra i suoi negozi e a fare 
acquisti. Chi preferisce i grandi centri commerciali, può scegliere tra lo 
centro commerciale ATRIO a Warmbad-Villach o il Neukauf.

A Villach régióban számos vásárlási lehetőség akad. Az óvárosban tett han-
gulatos séta közben üzletek sokasága várja a vendégeket. Aki mégis inkább a 
bevásárlóközpontokat kedveli, annak a Neukauf vagy a Warmbad Villachban 
található ATRIO a megfelelő választás.
atrio.at neukauf.at

16   Escursione invernale
 alla galleria mineraria  
 Markusstollen 
 Téli túra a Markus-
 bányához  
 

Un suggerimento speciale è il sentiero invernale per la galleria mineraria 
Markusstollen. Attraverso un sentiero molto innevato e curato si rag-
giunge una galleria con una vista straordinaria. Scattate una foto nella 
grande cornice che racchiude l’imponente monte Dobratsch. 

A Markus-bányához (Markusstollen) vezető túraút igazi titkos tippnek számít. 
A karbantartott téli túraút egy barlanghoz vezet, amely csodás kilátást kínál. 
Készítsen ön is egy fotót a hatalmas képkeretnél, a Dobratsch lenyűgöző ku-
lisszájával a háttérben.  
www.bad-bleiberg.at

17 18 19 20 21

 Divertimento e tempo
 libero nel centro di 
 Villach 
 Kikapcsolódás Villachban

Fino a metà febbraio la Rathausplatz (Piazza del Municipio) ospita una 
pista di pattinaggio con noleggio pattini. Si consiglia anche di visitare il 
mercato settimanale (ogni mercoledì e sabato mattina), il cinema citta-
dino nella Rathausplatz o semplicemente una delle tante deliziose caf-
fetterie.  
A Rathausplatz-on február közepéig működik a jégpálya és a korcsolyaköl-
csönző. Ugyancsak érdemes ellátogatni a heti piacra (szerda és szombat 
délelőtt), a város mozijába vagy a számtalan hangulatos kávézó egyikébe. 

www.visitvillach.at
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Cerca e prenota 
on-line

Keresés és foglalás
online

BUCHEN.VISITVILLACH.AT

Emergenza UE:  112
Európai segélyhívószám: 
Pronto soccorso / Mentők:  144
Vigili del fuoco / Tűzoltók:  122
Polizia / Rendőrség:   133
Guardia medica:  141
Orvosi segélyszolgálat:    

Soccorso alpino:  140
Hegyimentők:    
Soccorso strade ÖAMTC: 120
ÖAMTC segélyszolgálat:   
Soccorso strade ARBÖ:   123
ARBÖ segélyszolgálat:

Numeri utili| Fontos telefonszámok:

 Carnevale di Villach 
 Villachi farsang

A Villach il carnevale si festeggia con il famoso motto “Lei Lei!”. Il momento 
clou è la grande sfilata, che il prossimo anno si terrà sabato 22 febbraio 
2020, dalle ore 14.

„Lei lei!”, szól a villachi farsang jól ismert mottója. A farsangi időszak fény-
pontja a szombaton tartott farsangi felvonulás: 2020. február 22., 14:00 óra.

www.villacherfasching.at
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Scuola / Síiskola Happy
(Bambini da 2,5 a 3 anni) 
(Gyermekeknek 2–3 éves korig)
Corso di carving da 5 giorni   
(2 ore al g., min. 5 persone)
5 napos síoktatás (naponta 2 óra, 5 főtől)  €  150,–
Corso da 5 giorni   (3 ore al g., min. 5 pers.) 
5 napos síoktatás (naponta 3 óra, 2 főtől)   
  €  170,–
1 giorno di prova (gruppo)  
1 napos síoktatás (csoportban)   €  50,–

Lezioni private / Magánórák
1 ora per 1 pers. / 1 óra 1 főnek  €  60,–
per ogni altra persona 
minden további személynek   €  15,–
2 ore per 1 persona 
2 dupla óra 1 főnek   €  115,–

Sci di fondo / Sífutás
Corso da 3 giorni  (2 ore al g., min. 2 pers.)
3 napos oktatás (naponta 2 óra, 2 főtől)  €  120,–

Noleggio sci / Síkölcsönzés  
Dreiländereck
Ski „Pepi“ noleggio sci e snowboard
Ski or snowboard hire „Pepi“
Ski-“Pepi“ Szánkó és Síkölcsönző
+43 664 75048026 | www.pepi.at

Carving-Ski-Set Economy per 1 giorno €  31,–
Carving szett Economy 1 napra 
Carving-Ski-Set VIP per 1 giorno €  42,-
Carving-ski szett 1 napra
Snowboard-Set per 1 giorno   €  33,–
Snowboard szett 1 napra 
Sci Set per escursionismo per 1 giorno   €  45,–
Túrasí szett 1 napra    
Ski di fondo-set per 1 giorno  €  17,–
Sífutó szett 1 napra  

Offerta famiglie al Dreiländereck
Dreiländereck családi slágerajánlat
2 adulti e 2 bambini / 2 felnőtt és 2 gyermek 
1 giorno / 1 napra € 98,50
6 giorni / napra €  523,–

(con riserva di eventuali variazioni tariffarie)
(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.)

Comprensorio sciistico | Dreiländereck síterep 

Natura incontaminata nel Parco Naturale del monte 
Dobratsch. 
Nella stagione fredda, il monte Dobratsch si presenta 
nella sua veste più incantevole, con creste imbiancate, 
ripidi pendii, rocce scoscese, misteriose tracce di ani-
mali e distese di neve immacolata. Da vari anni il primo 
parco naturale della Carinzia è destinato esclusivamente 
al turismo sostenibile. L’Alpe di Villach conserva un vero 
tesoro: una natura intatta con svariate specie animali e 
vegetali da proteggere. Un vero paradiso per fondisti, sci 
alpinisti ed escursionisti con le ciaspole. Da non perdere: 
la pista di fondo lunga 5 chilometri che si snoda nella zona 
del giardino botanico Alpengarten. 

Un consiglio: i rifugi Rosstrattenstüberl, Gipfelhaus e 
Aichingerhütte offrono squisite specialità regionali.

Naturpark Dobratsch

Thermalurquellbecken Warmbad-Villach 
Vasca termale sulla sorgente a Warmbad-Villach.
Esperienza unica in Austria: nuotare nella vasca Ther-
malurquellbecken, direttamente sopra la fonte termale 
più grande di Warmbad, dove l’acqua calda sgorga natu-
ralmente sul fondo della vasca coperto da uno strato di 
ghiaia. Come minuscoli fili di perle, bollicine di gas salgono 
dal fondo a una temperatura di 29 °C. Il contenuto della 
vasca si ricambia completamente ogni tre ore. L’acqua di 
Warmbad ha benefiche proprietà lenitive, distensive e an-
tinfiammatorie. 
INFO: l’ingresso è vietato ai bambini d’età inferiore ai 
sei anni! 

Thermalurquellbecken
Kurzentrum Warmbad-Villach
Kadischenallee 26, 9504 Warmbad-Villach
+43 4242 3001-1273 | www.warmbad.com

KärntenTherme Warmbad-Villach
Vasca termale sulla sorgente a Warmbad-Villach.
Divertimento, relax, fitness e benessere su 11.000 mq
tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 22:00. 

I veri intenditori delle terme capiscono a prima vista che 
qui tutto è diverso e geniale. Tra scivoli giganti, crazy river 
e vasche termali, non ci sono confini per il divertimento. 

I due piani superiori delle Kärnten Therme sono dedi-
cati alle aree relax: qui gli amanti del wellness possono 
scegliere fra una sauna finlandese con terrazza all’aperto, 
diversi bagni turchi, un esclusivo hamam (con possibilità 
di prenotare massaggi alla schiuma di sapone) e una zona 
sauna riservata alle signore. E per chi desidera solo nuo-
tare facendo vasche a ripetizione, c’è la spettacolare vasca 
sportiva da gara da 25 metri.

Kadischenallee 25, 9504 Warmbad-Villach
+43 4242 3001-2750 
kaerntentherme@warmbad.at
www.kaerntentherme.com

Aperto tutti i giorni, ore 9:00 – 22:00
(chiusura sauna ore 21:30, chiusura bagni ore 21:45)

Scuola di sci e snowboard Gerlitzen-Villach
Gerlitzen-Villach Sí- és Snowboardiskola

Iscrizioni e informazioni
presso gli uffici della scuola nelle varie sedi
Jelentkezés és további információk a síiskola 
állomáshelyein található irodákban.

Kanzelhöhe – Stazione intermedia / középállomás
+43 4248 3222
Bodensdorf – Feuerberg
+43 4248 3156
Arriach – Klösterle
+43 4247 30033 | info@gerlitzen.org
www.gerlitzen.org

Orari dei corsi /  időpontok
Corsi per bambini ore 10:00–13:30
Síoktatás gyermekeknek: 10:00–13:30-ig

Tariffe corsi / Tarifák
Corso per bambini da 5 giorni (inizio lunedì)
Síoktatás gyermekeknek (napi 3 óra oktatás és 1/2 óra szünet)
5 napos síoktatás (kezdés hétfőn)    €  180,–
Giorno di prova / Próbanap €   65,–
Corsi di sci/snowboard per adulti 
Corso da 5 giorni (2 ore al giorno)
Síoktatás felnőtteknek 5 napos síoktatás (napi 2 óra) €  155,–

Altre offerte: corsi di sci da 3, 4 e 6 giorni
További ajánlatok: 3, 4 és 6 napos síoktatás

Lezioni private / Magánórák
1 ora per 1 pers. (dalle ore 08:45) 
1 óra 1 főnek (08:45-től)             €  70,– 
1 ora per 2-4 pers. (dalle ore 08.45) 
1 óra 2–4 főnek (08:45-től)    €  90,–
2 ore per 1 pers. (dalle ore 10:00)     
1 dupla óra 1 főnek (10:00-től) €  140,– 
2 ore per 2-4 pers. (dalle ore 10:00)
1 dupla óra  2–4 főnek (10:00-től)   €  175,– 
Maestro di sci per famiglie di 2-4 persone 
(4 ore pausa inclusa)  
Családi síoktatás 2–4 fő számára 
(4 óra szünettel együtt)  €  299,–

(con riserva di eventuali variazioni tariffarie)
(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.)

ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE | TOVÁBBI SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Scuole di sci per bambini  
Síoktatás gyermekeknek 
La scuola di sci Aicholzer a Oberaichwald, lo skilift Ochsengarten a Pater-
nion e lo skilift Hrast a Feistritz/Gail offrono ai più piccoli valide alternative 
ai monti dello sci Gerlitzen Alpe e Dreiländereck.
A Gerlitzen Alpe és Dreiländereck síhegyek mellett az Oberaichwaldi Aicholzer 
Síiskola, az Ochsengarten-Lift (Paternion) és a Hrast-Lift (Feistritz an der Gail) 
gyakorlópályák tökéletes feltételeket kínálnak a legkisebbeknek.

Scuola di sci / Síiskola Aichholzer 
I corsi di sci per i più piccoli/principianti si tengono direttamente sul cam-
po scuola per bambini, con nastro trasportatore e giostra della neve, di 
fronte al villaggio Naturel Hoteldorf Schönleitn. Gli sciatori più esperti 
vengono trasportati con bus navetta alla vicina zona sciistica del Dreilän-
dereck. Inoltre la scuola di sci Aichholzer offre un servizio di noleggio sci.
A legkisebbeknek és a kezdőknek kínált kurzusokat a szállítószalaggal és 
síkörhintával rendelkező gyakorlópályán tartják, közvetlenül a Naturel Hoteldorf 
Schönleitn üdülőfaluval szemben. A haladókat síbusszal szállítják a közeli Dreilän-
dereck síterepre. Az Aichholzer Síiskola mindemellett síkölcsönzést is kínál. 
Maggiori informazioni su prezzi e corsi sul sito /
További információ az árakról és az időpontokról: 
www.aichholzer.info/schischule

Skilift Ochsengarten a / Ochsengarten-Lift Paternion 
Lo skilift lungo 180 metri consente la risalita al campo scuola per bambini 
dell’asilo e in età scolare. Un moderno impianto d’innevamento artificiale 
assicura buone condizioni di neve. 
Az óvodás és általános iskolai korú gyermekeknek kialakított gyakorlópálya mel-
lett egy 180 méter hosszú felvonó segít a feljutásban. A hóbiztos téli élményekről 
modern hóágyúk gondoskodnak. 
Maggiori informazioni su prezzi e corsi sul sito /
További információ az árakról és az időpontokról: 
www.gerlitzen.com

Skilift Hrast a / Hrast-Lift Feistritz/Gail
Lo skilift Hrast, con impianto d’illuminazione e moderno impianto d’inne-
vamento artificiale, è l’ideale per chi muove i primi passi sugli sci. Ogni 
venerdì è attivo anche dalle 19 alle 22, mentre durante le vacanze di Na-
tale e le vacanze scolastiche di febbraio (“Semesterferien”) è aperto anche 
il martedì.
A Hrast-Lift ideális gyakorlópálya éjszakai világítással és modern hóágyúrendszer-
rel. Éjszakai síelés minden pénteken 19:00–22:00 óráig, valamint a karácsonyi és 
a karintiai iskolaszünetben keddenként is.
Maggiori informazioni su prezzi e corsi sul sito /
További információ az árakról és az időpontokról: 
www.3laendereck.at/schilift-hrast-in-feistritz-gail

Inverno magico nel cuore della Carinzia 
Varázslatos téli kalandok Karintia szívében

Tariffe skipass Dreiländereck / Dreiländereck síbérletárak 2019/20
Tipo di tessera Adulti Bambini   Ragazzi / seniores
Bérlettípus  Felnőtt  Gyermek  Ifjúsági / Nyugdíjas 

Giornaliero / Napijegy 37,50 20,50 35,–
2 giorni / 2 napos 68,– 40,50 62,–
3 giorni / 3 napos 101,– 60,50 92,–
4 giorni / 4 napos 133,– 80,– 121,–
 
20 ore / 20 órás bérlet 
 135,– 68,– 112,–

Giornaliero skilift scuola Seltschach / Napijegy a Seltschach  Síiskola liftjére
 20,50 16,50                –

Bambini: classi 2005 – 2013 • Ragazzi: classi 2001 – 2004 • Seniores: classi 1954 e precedenti • Tutti i prezzi sono in € 
• Con riserva di variazioni tariffarie / Gyermek: 2005–2013 között születettek • Ifjúsági: 2001–2004 között születettek 
• Nyugdíjas: 1954-ben születettek vagy idősebbek • Az árak euróban értendőek • Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

REGION VILLACH APP
LA SUA GUIDA TURISTICA DIGITALE
A DIGITÁLIS ÚTITÁRS

Una seggiovia a tre posti, 5 skilift e 2 skilift per 
principianti garantiscono l‘accesso alla stazione 
sciistica più meridionale della zona di Villach, da 
680 a 1.600 m di altitudine.  

I visitatori del Dreiländereck possono contare su 
neve sicura, sole e 17 km di piste ben curate di 
ogni livello di difficoltà, nel punto d’incontro fra tre 
nazioni: Austria, Italia e Slovenia. Per i più piccoli 
vi sono appositi skilift, un tapis roulant e un parco 
giochi. Dopo il divertimento sulla neve ci si può ri-
lassare in uno dei tre punti ristoro della zona.

Egy háromszemélyes ülőlift, 5 csákányos felvonó és 
2 gyakorlólift található a régió legdélebbi fekvésű 
síterepén (680–1600 m).  

A napsütéses és hóbiztos Dreiländereck síterep három
ország – Ausztria, Olaszország és Szlovénia – talál-
kozási pontján fekszik és 17 kilométernyi tökéletesen 
karbantartott, különböző nehézségi fokú sípályát kínál. 
A legkisebbeket gyermeklift, varázsszőnyeg, valamint 
saját gyermekbirodalom várja. A síelés után három 
vendéglátóegység gondoskodik a kulináris élményekről.

La rete sciistica dell’Alpe Gerlitzen comprende 25 
piste di ogni livello di difficoltà per 45 km di di-
scese perfettamente battute e 15 km di itinerari 
sciistici naturali, ad altitudini comprese tra 1.000 
e 1.911 metri. 

L’Alpe Gerlitzen accontenta tutti: famiglie con 
bambini, gruppi, single, sciatori principianti, fuori 
allenamento, esperti e professionisti. Piste larghe, 
sempre innevate e ben battute invitano a tracciare 
ampie curve con gli sci o lo snowboard. Impianti 
di risalita potenti e moderni offrono il massimo 
comfort sciistico. Rifugi caratteristici, un’atmos-
fera gioiosa e molte ore di sole garantiscono buon 
umore, divertimento e avventura. La neve sulle 
piste è assicurata grazie alla più moderna tecnolo-
gia per l’innevamento artificiale! Un ulteriore van-
taggio da non sottovalutare: la cabinovia Gerlitzen 
Kanzelbahn apre già alle ore 8.15!

A Gerlitzen Alpe (1000–1911 m) sípályahálózata 45 
kilométernyi tökéletesen karbantartott sípályát, 
valamint 15 kilométernyi mélyhóval borított sza-
kaszt foglal magában.

A 25 különböző nehézségi fokú sípályán a gyermekes 
családok, a csoportok, a szinglik, a kezdők és az újra-
kezdők, a haladók és a profik egyaránt megtalálhatják 
számításaikat. A hóbiztos, széles és mindig tökéletesen 
karbantartott pályák ideális feltételeket kínálnak a car-
vingozáshoz és a snowboardozáshoz. A síelést nagy 
teljesítményű és modern felvonók teszik kényelmessé. A 
jókedvről hangulatos alpesi kunyhók és vendégszerető 
házigazdák, valamint a sok-sok napsütés gondoskodik. 
A modern hóágyúrendszernek köszönhetően a síterep 
kifejezetten hóbiztosnak számít. Egy további plusz: a 
Gerlitzen Kanzelbahn felvonó már reggel 8.15-kor meg-
kezdi a működését.

Informazioni / További információk:
Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GesmbH & Co KG
Kanzelplatz 2, 9520 Sattendorf
Tel. +43 4248 2722
E-Mail: office@gerlitzen.com | www.gerlitzen.com

Villach Advent
Avvento a Villach. 
Nel periodo dell‘Avvento Villach vive di luce, magia e di 
numerose sorprese! L’atmosfera romantica delle piazze 
e dei vicoli addobbati attrae i visitatori nel centro storico 
di Villach, e i numerosi suggestivi eventi rendono unico e 
straordinario l’Avvento a Villach.

Villachi advent.
Villachot az adventi időszakban beragyogják a fények, az 
utcák megtelnek varázslattal és a közelgő ünnep meghitt 
hangulata lengi be a várost. Mindez elsősorban a több ezer 
égőből álló ünnepi díszkivilágításnak köszönhető, amely mo-
solyt és áhítatot csal minden gyermek arcára. A feldíszített terek 
és utcák mágnesként vonzzák ilyenkor a látogatókat Villach 
óvárosába. A karácsony előtti heteket ráadásul hangulatos ad-
venti rendezvények egész sora teszi még különlegesebbé.  

PER INFORMAZIONI E TARIFFE:
Információ és árak:

www.kaerntentherme.at

PER INFORMAZIONI E TARIFFE:
Információ és árak:

www.warmbad.com

PER INFORMAZIONI E TARIFFE:
Információ és árak:

www.naturparkdobratsch.at

Termál-ősforrásmedence Warmbadban.
Egyedülálló egész Európában: termálfürdőzés közvetlenül a 
legnagyobb warmbadi termálforrás fölött. A 29 °C-os termál-
víz a föld mélyéről egy kavicsrétegen át tör a felszínre és folyik 
közvetlenül a termál-ősforrásmedencébe. Egy gyöngysorhoz ha-
sonlatosan szállnak felfelé az apró buborékok a medencében, 
amelynek tartalma három óránként teljesen kicserélődik. Fájda-
lom- és gyulladáscsökkentő, valamint stresszoldó hatású.

INFÓ: belépés gyermekeknek csak 6 éves kor felett! 

Dobratsch Natúrpark: a természet maga. 
A Dobratsch a hideg évszakban előszeretettel mutatja roman-
tikus, álmatag arcát: hóborította hegyvonulatokkal, meredek 
hegyoldalakkal, bizarr sziklaformációkkal, titokzatos állatnyo-
mokkal és ropogó hóval várja a kirándulókat. Karintia legré-
gebbi natúrparkjában évekkel ezelőtt megszüntették a modern 
síinfrastruktúrát és átadták a területet a szelíd turizmusnak. 
Ezáltal a Villachi-Alpok egyik legértékesebb területe jött létre: 
érintetlen természeti környezet csodálatos növény- és állatvilág-
gal. Valóságos földi paradicsom a sítúrázók, a sífutók és a téli 
túrázók számára. Tipp: 5 kilométer hosszú sífutópálya az Alpesi 
kert közelében. 
Tipp: a Gipfelhaus, a Rosstrattenstüberl és az Aichinger-
hütte számtalan regionális finomságot kínál.

Mobilität 
Proposte per la mobilità.
Favoloso piacere dello sci, senza usare l’automobile 
o chiamare il taxi. Rilassarsi e farsi trasportare. Gli skibus 
più volte al giorno fanno la spola tra Villach, i laghi di Ossi-
ach e di Faak e la stazione di partenza della cabinovia de-
ll’Alpe Gerlitzen, oppure dal lago di Faak al Dreiländereck. 
Un mezzo di trasporto perfetto per divertirsi senza stress 
sulla neve dei monti dello sci di Villach. Per giornate sulle 
piste, escursioni invernali o momenti magici al rifugio con 
il programma “Winterhüttenkult”, i nostri bus invernali 
vi portano sulla neve delle piste da lunedì a venerdì, dal 
21 dicembre 2019 al 29 marzo 2020 (su prenotazione)*. 
*Iscrizione obbligatoria per le tratte dal lago Faaker See 
all’Alpe Gerlitzen e al Dreiländereck. Telefonare entro le 
ore 18 del giorno precedente al tel. +43 4242 42 000 op-
pure rivolgersi direttamente ai seguenti alberghi: Naturel 
Hoteldorf Schnönleiten, Hotel Seven, Strandhotel Faak.

Mobilitás. 
Gondtalan téli kikapcsolódás és élményteli síelés – anélkül, hogy 
autóba kellene ülni vagy taxit kellene hívni. A síbuszok naponta 
többször közlekednek Villachból, az Ossiacher See és a Faaker 
See partjáról a Gerlitzen Alpe völgyállomásához, valamint a 
Faaker See-től a Dreiländereck síterepre. Így a Villachi síhegye-
ken már semmi sem állhat az önfeledt téli élmények útjába. 
Legyen szó síelésről, téli túrázásról vagy egész egyszerűen csak 
egy alpesi menedékházban tett látogatásról: a régió téli buszai 
2019. december 21-től 2020. március 29-ig, hétfőtől péntekig 
előzetes bejelentkezés* után elszállítják önt a sípályához. 

*A Faaker See és a Gerlitzen Alpe, valamint a Faaker See és a 
Dreiländereck közötti szakaszokra előzetes bejelentkezés szük-
séges előző nap 18:00 óráig a +43 4242 42 000 telefonszá-
mon vagy közvetlenül az alábbi szállodáknál: Naturel Hoteldorf 
Schnönleiten, Hotel Seven, Strandhotel Faak.

PER INFORMAZIONI E TARIFFE:
Információ és árak:

www.gerlitzen.com

PER INFORMAZIONI E TARIFFE:
Információ és árak:

www.3laendereck.at
Informazioni / Bejelentkezés és információk:
Bergbahnen Dreiländereck GmbH & Co KG | Seltschach 125, 9601 Arnoldstein, Austria
+43 4255 25855 | office@schiberge.info | www.3laendereck.at

 Tutto il bello dell’inverno con la Kärnten Card.
La Kärnten Card anche d’inverno è la vostra compagna di viaggio 
ideale per ogni avventura: risalite sui monti innevati, emozio-
nanti visite guidate in città, rigeneranti escursioni con le ciaspole 
in mezzo alla natura meravigliosa della Carinzia. Il panorama 
stupefacente dalla torre Pyramidenkogel, l’offerta culturale dei 
musei carinziani, impianti di risalita e altro ancora completano 
l’offerta di questa preziosa tessera. NOVITA: KärntenTherme.

Avvento vantaggioso
La tessera „Advent-Karte“ da 3 giorni è valida dal 29.11 al 
23.12.2019. Adulti € 29, bambini € 16 (classi 2005–2013),
Per i nati dal 2014 in poi la tessera è gratis. 

Különleges téli élmények a Kärnten Carddal.
Legyen szó a hegyek felfedezéséről, egy izgalmas városnézésről vagy 
a csodás karintiai természetben tett hótalpas túráról: a téli Kärnten 
Card nagyszerű megoldást nyújt mindenre. Impozáns kilátás a 
Pyramidenkogel kilátóból, a karintiai múzeumok kulturális ajánlata, 
a Karintia Termálfürdő, számos hegyi felvonó és még sok minden 
más található a téli üdülési kártya kínálatában. 

A 3 napos adventi kártya 2019.11.29. és 12.23. 
között érvényes. Felnőtteknek 29 euróba, gyermekeknek 
16 euróba kerül (2005 és 2013 között születettek). 
A 2014-ben vagy később született gyermekeknek ingyenes.

Winter Kärnten Card

Manifestazioni: una panoramica di tutti gli eventi e manifestazioni in programma nella zona turistica di Villach – 
Lago di Faak – Lago di Ossiach si trova sul nostro sito web: events.visitvillach.at
Rendezvények: A Villach – Faaker See – Ossiacher See régió valamennyi rendezvénye megtalálható a honlapunkon: 
events.visitvillach.at

Events

Ulteriori informazioni su altre attività sportive e dettagliate informazioni 
sugli itinerari sono disponibili tramite la nostra app gratuita “Region Villach”
További sportolási lehetőségek és túrainformációk az ingyenesen letölthető Region 
Villach applikációban és a www.touren.kaernten.at honlapon.

Region Villach Tourismus GmbH | Kärnten, Austria
+43 4242 42 000 | office@region-villach.at | www.visitvillach.at

Termál-ősforrásmedence Warmbadban.
Élményteli kikapcsolódás. Szórakozás, sport és wellness 
11 000 m²-en, minden nap 9:00–22:00 óráig.  

A termálfürdőzés kedvelői már első pillantásra felfedezhetik, 
hogy itt egész egyszerűen minden más. A felhőtlen szórako-
zásról óriási csúszdák, valamint crazy river és termálmedencék 
gondoskodnak. 

A Karintia Termálfürdő két felső szintjén ezzel szemben a pi-
henésé a főszerep: egy szabadtéri terasszal rendelkező finn 
szauna, különböző gőzfürdők, egy exkluzív törökfürdő (szap-
panhabos masszás igénybe vehető), valamint egy női szauna-
részleg is várja az ellazulni és feltöltődni vágyókat. Aki inkább 
csak úszna egy kicsit, az a 25 méteres versenymedencében 
róhatja a hosszokat.

Nyitva: minden nap 9:00–22:00 óráig
(szauna 21:30 óráig, medencék 21:45 óráig)

Centro sciistico | Gerlitzen Alpe sícentrum 

Biglietto combinato sci + terme.  
Dalla pista alla piscina! Indimenticabili avventure in acqua 
per la vostra personale “pausa nel blu”, tutta da vivere 
nelle KärntenTherme dal design spettacolare, all’insegna 
di “Fit, Fun & Spa”, avvolti in un’architettura sorprendente. 
Vi attende una grandiosa combinazione di relax e movi-
mento, oltre a delicate offerte di beauty e wellness. Con 
gli straordinari scivoli a tubo e il crazy-river, i bambini pos-
sono scatenarsi mentre i genitori si rilassano ascoltando 
musiche riposanti e godendosi le deliziose temperature 
dell’area spa. Bene a sapersi: dalle 17:00 20% di sconto 
sull’ ingresso serale.
Ancora meglio è il biglietto combinato per Alpe Gerlitzen.
Con il Kombitickets per 4,5 o 6 giorni  l’ ingresso alle 
Kärnten Therme è graduito dalle 16:00.

Sí és termál kombijegy.
A sípályáról a medencébe! A kikapcsolódáshoz és az ellazu-
láshoz a legjobb választás az építészetileg is lenyűgöző Karintia 
Termálfürdő. Fit, Fun & SPA – szól a termálfürdő mottója, ahol 
az aktív kikapcsolódás és az ellazulás egyedülálló kombiná-
ciója, valamint szépségápoló és wellnessajánlatok egész sora 
várja a vendégeket. A gyermekek kitombolhatják magukat a 
vízi csúszdáknak és a crazy rivernek köszönhetően, a felnőttek 
pedig élvezhetik a SPA részleg nyújtotta csendet és nyugalmat. 
Tipp: a Gerlitzen Alpe vagy Dreiländereck síterepekre érvényes 
napijeggyel, többnapos bérlettel vagy szezonsíbérlettel 17:00 
óra után 20% kedvezmény jár az FUN & SPA esti belépőre. 
Még jobb a Gerlitzen Alpe sí és termál kombijegye.
A 4, 5 vagy 6 napos kombijeggyel 16:00 óra után 
ingyenes a belépés a KärntenTherme 
termálfürdőbe.

Ski- Therme- Kombiticket 

Sono a disposizione i seguenti collegamenti /
A következő összeköttetések állnak rendelkezésre:
	 	Ossiacher See – Gerlitzen Alpe (Kanzelbahn)
	 	Faaker See – Gerlitzen Alpe (Kanzelbahn)*
	 	Villach Stadt – Gerlitzen Alpe (Kanzelbahn)
	 	Faaker See – Dreiländereck*

Scuola / Síiskola Wallner
Corsi di sci / snowboard
Síoktatás / Snowboardoktatás

Corso di sci da 5 giorni (3 ore al g., min. 5 pers.) 
5 napos síoktatás (naponta 2 óra, 5 főtől) € 150,–
Corso di sci da 5 giorni (2 ore al g., 2–4 pers.) 
5 napos síoktatás (naponta 2 óra, 2–4 fő)   €  155,–
1 giorno di prova (gruppo) 
1 napos síoktatás (csoportban) €  50,–

Noleggio sci / Síkölcsönzés 
Gerlitzen Alpe
Iscrizioni e informazioni
Bejelentkezés és információk
+43 4248 3222

Set carving completo adulti per 1 giorno
Komplett carving szett felnőtteknek 1 napra  €  32,–
per 6-7 giorni / 6–7 napra €  125,–
Set carving completo bambini per 1 giorno 
Komplett carving szett gyermekeknek 1 napra  €  17,–
per 6-7 giorni / 6–7 napra  €  65,–

Snowboard & Boots „Classic“ /
Snowboard és bakancs
per 1 giorno / 1 napra €  32,–
per 6-7 giorno / 6–7 napra €  125,–

PER INFORMAZIONI E TARIFFE:
Információ és árak:

www.connect.visitvillach.at

PER INFORMAZIONI E TARIFFE:
Információ és árak:

www.gerlitzen.com

Ven. 15 nov.  Dalle ore 18,30: grande apertura
 dell’AVVENTO DI VILLACH, Rathausplatz
Ven. 29 nov.  Dalle ore 18,30: scorribanda delle 
 maschere Perchten, centro storico
Sab.7 dic. Dalle ore 18,30: canti dell’Alpe Adria, 
 centro storico
Dal 19 al 24 dic. Programma radio “Ö3-Weihnachtswunder”,  
 Hans Gasser Platz
Dom. 22 dic. Dalle ore 17,00: Bauernadvent (Avvento 
 contadino), centro storico
Mar. 31 dic. A partire dalle ore 11 programma di 
 Capodanno, centro storico

EVENTI 2019:
 www.villacheradvent.at 

Per altre informazioni e pacchetti speciali / További információ és ajánlatok: www.kaerntencard.at

Tariffe skipass Gerlitzen / Gerlitzen Alpe síbérletárak 2019/20
BS: / MSZ: 07.12.2019 - 21.12.2019, 07.01.2020 - 18.01.2020, 15.03.2020 - 28.03.2020
AS: / FSZ: 22.12.2019 - 06.01.2019, 19.01.2019 -14.03.2019

Biglietti singoli / Egyszemélyes bérletek 
Tipo di tessera Adulti  Ragazzi Bambini  Seniores
Bérlettípus    Felnőtt  Ifjúsági  Gyermek  Nyugdíjas

dalle ore / től 08:15   48,50 36,50 24,– 43,50

Tessere familiari (il 3° figlio della stessa famiglia viaggia gratis) / családi bérletek (a család 3. gyermeke ingyen síelhet)

Tipo di tessera   2 ad. + 1 bam.  2 ad. + 2 bam. 1 ad. + 1 bam. 1 ad. + 2 bam.
Bérlettípus      2 Fel. + 1 Gyer.    2 Fel. + 2 Gyer.   1 Fel. + 1 Gyer.   1 Fel. + 2 Gyer. 

dalle ora / től 08:15   115,– 138,–  69,– 91,50

Skipass da più giorni / Többnapos bérlet 

Tipo di tessera  Adulti  Ragazzi Bambini  Seniores
Bérlettípus    Felnőtt Ifjúsági  Gyermek Nyugdíjas

 AS/FSZ  BS/MSZ AS/FSZ  BS/MSZ AS/FSZ  BS/MSZ AS/FSZ  BS/MSZ

2 giorni / 2 napos 94,–  91,– 71,– 69,–   47,– 46,– 85,–  82,–
3 giorni / 3 napos 140,–  135,– 106,– 102,–  70,– 68,– 126,– 123,–
4 giorni / 4 napos  182,–  177,– 137,– 133,–  91,–  88,– 165,– 159,–

Bambini: classi 2005 – 2013 • Ragazzi: classi 2001 – 2004 • Seniores: classi 1954 e precedenti • Tutti i prezzi sono in €
Gyermek: 2005–2013 között születettek • Ifjúsági: 2001–2004 között születettek • Nyugdíjas: 1954-ben születettek vagy idősebbek • Az árak euróban értendőek

nov. 15. (P) 18:30-tól: a VILLACHI ADVENT megnyitója, 
 Rathausplatz
nov. 29. (P) 18:30-tól: maskarás felvonulás, belváros
dec. 7. (Szo) 18:30-tól: Alpok–Adria Adventi Éneklés, belváros
dec. 19–24. Ö3 Karácsonyi Varázs, Hans Gasser tér
dec. 22. (V) 17:00 órától: Falusi Advent, belváros
dec. 31. (H) 11:00 órától: szilveszteri program, belváros

2019-ES ESEMÉNYEK:
www.villacheradvent.at 

Alpenstadion Wollanig
natural ice rink
Rennsteiner Str. 178, Villach
+43 650 6346623

Konvent in Arnoldstein
Natrual ice, dependent 
on weather
13:00 – 17:00
+43 4255 2260

Silbersee & Vassacher See
Natrual ice
dependent on weather
www.villach.at

Natureislaufplatz Bad Bleiberg
Opposite Terra Mystica
illuminated
+43 660 5707878

Natureisbahn bei der
Freizeitanlage Kellerberg
Natural ice, dependent on weather
Leitenweg 6, Weißenstein
 +43 4245 23 85

Curling su ghiaccio
Jégtekepályák

Stockschießen Annenheim
STSV Annenheim-Lindenhof
+43 4248 2703

Stockschießen Tiffen
Gasthof Huber
Tiffen 9, +43 4276 2301

Stockschießen Tiffen
Gasthof Gfrerer-Lipp 
Natural ice
+43 4276 2228

Treffen
Ice rink Treffen
+43 4248 2805-0

Finkenstein
Gasthof Polin, Goritschach
+43 4257 2622

Panoramaloipe  
Distance: 4 km, Start:
Naturel Hoteldorf Schönleitn 

Schönleitn/Oberaichwald
Karawankenloipe
Distance: 4 km, Start: 
Finkenstein Ortsparkplatz

Wernberg Umberg 
Distance: 5 km, Start: 
Sporthaus Umberg Wernberg

Wernberg Duel 
Distance: 5,2 km, Start: 
Parkplatz Erlebnisbad Wernberg

Villacher Alpen-Arena  
artificial snow. 2 km Natural,
Start: Villacher Alpen-Arena
www.villacheralpenarena.at

Villacher Alpengarten  
Distance: 5,4 km, Start: 
car park Alpengarten 
Dobratsch

Bad Bleiberg  
Distance: 6,5 km, Start: 
Gegenüber vom Hotel Vital
Bad Bleiberg

Pogöriach
Pogöriacherhof
Sheltered
+43 4254 2747

Natureisbahn bei der
Freizeitanlage Kellerberg
Leitenweg 6
Weißenstein
+43 4245 2385

Natureisbahn bei der
Freizeitanlage Weißenbach
Weißenbachweg 2, Weißenbach,
+43 4245 2385

Kunsteisbahn beim Dorfgasthof
Staberhof, Oberdorfstraße 11
Kellerberg, +43 4245 2531

Anlage EVA
Muldenweg 18, Villach
+43 4242 319509

Gasthof Primele
St. Georgener Straße 198
Villach, +43 4242 54020

Gasthof Gatternig
Franz Jonas Straße 28
Villach, +43 4242 44592

Sonnenhof (ASKÖ Villach)
Oberer Heidenweg 25
Villach, +43 664 3573103

Eislaufverein Zauchen
Florianiweg
+43 660 2583683

Gasthof Sternig
Abstimmungsstraße 1, Villach
+43 664 2861561

Eisbahn Platzer
Bleiberg-Nötsch, +43 650 4206366

Bad Bleiberg „Drei Lärchen“
Bad Bleiberg
BSV Mario Kristler
+43 664 4359949

Pattinaggio su ghiaccio
Korcsolyázás és jégtekézés

Ossiacher See Halle 
Uferweg 45, Steindorf
www.ossiacherseehalle.com
+43 4243 2120

Eislaufen / Eisstockverein 
Arriach
Audience Skating on 
odd-numbers days
www.arriach.at
+43 4247 8514
+43 664 80807315

Afritzer See
Floodlights, Snofer 
ice stock sport
Fischerhof Glinzner
+43 4247 2133

Stadthalle Villach
Tiroler Straße 47, Villach
Ice skate rink
+43 4242 205-3600
www.stadthalle.villach.at

Alpenstadion Wollanig
Rennsteiner Str. 178, Villach
Natural ice
+43 650 6346623

Zauchen
Florianiweg, Villach
Natrual ice, dependent 
on weather
+43 660 2583683

Curling su ghiaccio
Jégtekepályák 

Aichwaldsee
Florianiweg, Villach
Natural Ice rink 28 x 56 m
+43 660 2583683

Rathausplatz Villach
free entry, ice skate hire
09:00 – 19:00

Guided winter hikes 
with licensed guides
+43 676 4500750
www.trailadventure.at

Noleggio sci, slittini, pattini
Sí-, szánkó- és 
korcsolyakölcsönzés

Ski „Pepi“ Dreiländereck
+43 4255 2891 
& +43 664 75048026

Villach / Ice skate hire Stadthalle
Villach, Tiroler Straße 47, Villach
+43 4242 205-3600
www.stadthalle.villach.at

Rathausplatz Villach
ice skate hire
tägl. / dayly 09:00 – 19:00

Ski rental 
Aichholzer Faaker See
Oberaichwald, +43 4254 2709

Ski school Lake Faak
Ski- und Snowboardkurse/Courses
Naturel Hoteldorf Schönleitn
Dorfstraße 26, Oberaichwald /
Latschach, +43 4254 2384

Tourismusverband Bad Bleiberg -
Hotel Vital
Toboggan and cross-country 
ski hire, +43 4244 2323

For ski hire directly in the 
skiing area, see skiing area 
information in the upper part 
of this map

Centro sport nordici
Villacher Alpen-Arena
Villach Alpesi Aréna
Északi Sísportközpont

Year-round sports center in Villach
+43 4242 54488-0
www.villacheralpenarena.at

Slittino / Szánkózás

Natural Toboganing hill
in Arriach / Innerteuchen  
+43 4247 8514

Naturpark Dobratsch
Directly by car park 11 on Villach´s 
Alpine street

Natural Toboganing hill
Bad Bleiberg
+43 4244 31306

Trabinerhof
1,4 km, St. Leonhard 31
Riegersdorf, +43 4257 7031

Sci di fondo / Sífutás

Krastal Loipe
Distance: 1,5 km, Start: Parking
„Kalten Brunnen“ im Krastal

Klösterle Mittelpunkt Loipe   
Distance: 4 km, Start: 
Parking Talstation Klösterle 
Gerlitzen Alpe / Arriach

Loipe Seltschach 
Distance: 10 km, Start: Talstation 
Bergbahnen Dreiländereck
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