
 

 

 

 
 

Aki már síelt Schmitten pályáin, bizton állítja, hogy a változatosság gyönyörködtet. Hagyja maga mögött Zell am See 

hangulatos utcáit, szálljon be a legközelebbi kabinos liftbe, csússzon be egy italra a legszimpatikusabb hüttébe, 

emelkedjen felül a hétköznapokon és adja át magát a korlátlan havas élvezeteknek. Életre szóló élményben lesz 

része. Schmitten nem csupán a  gleccser, a tó és a hegyek egyedülálló kombinációjával hódítja meg az 

idelátogatókat.  A családbarát, 77km-es összefüggő, kompakt pályarendszert és a többi liftet a 4 völgyparkolóból 

induló, összesen 6 express kabinos lift teszi gyorsan elérhetővé. A tanulni kívánó gyermekeket reggeltől estig 

Schmidolin, a sárkány kíséri a szállodánk közelében található két akciódús gyermek parkban, ahol 

varázsszőnyeg, alagutak, mesefigurák, szlalom pálya várja őket. Itt elzárt, biztonságos, lankás pályákon síelhetnek 

anélkül, hogy akár egyetlen perc is unalmas lenne! Akik már gyakorlottabbak, próbára tehetik sebességüket az Audi 

és Trass időmérőkön vagy a videofelvételt készítő Ski Movie pályákon. Ha bezárnak a liftek, Schmitten még nem 

alszik – állatsimogatóval és szánkópályával vár. Még ez sem elég? A bérletük 408km jelölt pályát tartalmaz! A 

szomszédos Kaprun gleccserét 3.000m felett és a 270km-es összefüggő Saalbach-Hinterglemm-Fieberbrunn 

síszafarit semmiképpen ne hagyják ki! Ez egyszerűen schmittasztikus!  

 

Távolság Budapesttől: 560km (530km autópálya).  
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Négycsillagos pályaszállásunk az aktív kikapcsolódást és a testi-lelki feltöltődést választó családok Mekkája, minden 

igényt kielégítő wellness szolgáltatásokkal és programokkal várja vendégeit. Szállodánk a Trassxpress és Cityxpress 

kabinos liftek alsó állomásait összekötő 7-es kék pályán fekszik. Zell am See szórakozóhelyei és üzletei 5 perces 

sétával elérhetők. Felszereltség: étterem, bár, külön családi és textilmentes wellness központ (beltéri és kültéri 

úszómedencék, szaunák, gőzfürdők, hidromasszázs medence). Elhelyezés: kényelmes 2-5 fős egylégteres családi 

szobákban. Ellátás: teljes panzió (svédasztalos reggeli, délutáni snack és vacsora).  

 

                  Szállás ajánlatunk/fő/5 éjszaka teljes ellátással    2023. március 10-15. 

                     2-5 fős családi szoba 750 EUR/felnőtt; 450 EUR/gyermek 12-15 év 

 

11 éves korig teljes ingyenesség szállásra, ellátásra! 
 

Szobánként min. 2 felnőtt fizetendő, egyágyas szoba 860 EUR. 

 
Zell am See/Schmitten síbérlet  

 

    felnőtt junior 2004-2006    gyermek 2007-2016 

4 nap    260 EUR         190 EUR              130 EUR 
 

                                        2017 és utána született gyermekek számára ingyenes síbérlet! 

 
A síbérlet árak már tartalmazzák a KeyCard kauciót.  

 

Oktatás: minden nap délelőtt és délután is 2-2 óra. Tudásszinteknek megfelelő 
csoportokban. 240€/fő 
 
Jelentkezés: g2ssiiskola@gmail.com      

 
 
 

 

 

 

 

 


