
Piątek  18 listopada 2016

Dodatek specjalny

V
e

r
s

c
h

n
e

it
e

 A
lm

h
ü

t
t

e
 m

o
n

tA
f

o
n

©
V

o
r

A
r

lb
e

r
g

 t
o

u
r

is
m

u
s

, D
ie

t
m

A
r

 W
A

ls
e

r

Austria zimą

Partnerem dodatku 
jest Austria.info

Polacy należą do pięciu najczęściej odwiedzających Austrię nacji, każdego roku jeździ tu na nartach kilka milionów naszych rodaków.

Na narty do Austrii jeź-
dzimy przede wszyst-
kim indywidualnie, 
wzbudzając u gospo-

darzy zdziwienie zmieszane  
z odrobiną podziwu. Z ich ro-
zeznania wynika, że najchęt-
niej podróżujemy własnym 
samochodem, a do tego nocą. 
Zaraz zaś po przyjeździe ru-
szamy na stoki. Podróż do 
austriackich stacji z Polski 
zajmuje przeciętnie 10 godzin. 
Czyżbyśmy nie potrzebowali 
wypoczynku? Nie. Nam szko-
da każdej chwili, którą może-
my spędzić na śniegu.

∑  Według potrzeb  

60 procent podróżujących 
zimą do Austrii Polaków wy-
biera Tyrol. Wachlarz tamtej-
szych ośrodków jest ogromnie 
zróżnicowany, ale ze wszyst-
kich łatwo dotrzeć do stolicy 
landu, zimowej stolicy Alp, 
Innsbrucku. Nas jednak naj-
bardziej pociągają zagospoda-
rowane narciarsko lodowce, 
których jest tam pięć. W ran-
kingu popularności austriac-
kich stacji narciarskich 
pierwsze miejsce zajmuje 
Sölden. Zmieniło na pozycji 
lidera dolinę Stubai.

W słonecznej Karyntii go-
spodarze notują rokrocznie 
wzrost przyjazdów gości  
z Polski na poziomie 10–12 
procent. Tam także jest jeden 
teren narciarski na lodowcu  
– Mölltaler Gletscher. Widać  
z niego malownicze Dolomity 
przy granicy z Włochami,  
a w powietrzu czuć wpływy 
Morza Śródziemnego. W od-
różnieniu od Tyrolu, w którym 
stawia się przede wszystkim na 
nowoczesną infrastrukturę,  
w Karyntii doskonali się 

sprawdzone rozwiązania. 
Tamtejsi przedsiębiorcy przy-
kładają ogromną wagę do 
przygotowania wypoczynku 
rodzinnego. Eksploatują  
w swoich spa & wellness wielki 
skarb, jakim są źródła wód 
termalnych.

Kraj Salzburski z lodowcem 
Kitzsteinhorn Polacy odkryli 
bodaj jako pierwszy narciarski 
teren w Austrii już w latach 90. 
XX wieku. Być może dlatego, 
wciąż żądni czegoś nowego, 
jeżdżą tam teraz – statystycz-
nie – nieco rzadziej. Nie za-
trzymują się raczej w stacjach 
położonych niespełna 100 km 
od Wiednia, choćby na Sem-
meringu w Dolnej Austrii. Za-
pewne dlatego, że tamtejsze 
ośrodki narciarskie, liczące 
niewiele ponad 10 km tras, nie 
odbiegają rozległością od 
polskich.

Sporadycznie odwiedzają 
też stacje Vorarlbergu. Może 
dlatego, że land leży najdalej 
od polskiej granicy, a może 
dlatego, że jego sztandarowym 
ośrodkiem jest luksusowe 
Lech, i przez jego pryzmat 
postrzegają cały region. Ow-
szem, tamtejsze trasy są ma-
rzeniem niejednego narciarza, 
ale ceny w hotelach i pensjo-
natach są znacznie wyższe niż 
w stacjach sąsiedniego Tyrolu. 
Austriacy zwracają uwagę, że 
na Lech nie kończy się oferta 
Vorarlbergu, i polecają bar-
dziej egalitarną, malowniczą 
dolinę Montafon ze 170 km 
tras. 

Styria, ze względu na rozle-
głe tereny leśne, nazywana 
zielonym sercem Austrii, koja-
rzy nam się przede wszystkim 
z lodowcem Dachstein i huś-
tawką narciarską w Schlad-
ming. Huśtawka jest częścią 
promującej się aktywnie  
w Polsce areny Ski amadé. 

Dachstein natomiast, jeden  
z ośmiu austriackich lodow-
ców, zawdzięcza swoją sławę 
przede wszystkim wytyczo-
nym wysoko trasom dla nar-
ciarzy-biegaczy. 

∑  Wyżej, bezpieczniej, 
wygodniej

Szef promocji Lech stwier-
dził swego czasu, że każde za-
inwestowane euro przynosi 
dwa euro zysku. Skuteczności 
tej strategii dowodzą też po-
czynania Kitzbühel. W latach 
2000–2014 w infrastrukturę 
narciarską zainwestowano 
tam 225 mln euro. W efekcie 
liczący 170 km  tras teren nale-
ży dziś do najlepiej zagospo-
darowanych na świecie. Go-
spodarze mimo to nie spoczy-
wają na laurach. Wciąż 
unowocześniają infrastrukturę 
i doskonalą rozwiązania orga-
nizacyjne.

Sygnały o nowych inwesty-
cjach docierają każdego roku 
ze wszystkich niemal austriac-
kich stacji. Przyświeca im sta-
ranie o zwiększenie komfortu 
i bezpieczeństwa gości. Tak jak 
w tyrolskim Sölden, gdzie ru-
sza właśnie nowa gondola 
Giggijochbahn o rekordowej 
przepustowości 4500 osób na 
godzinę.

To niejedyny powód do 
dumy. Dolna i górna stacja 
zwracają uwagę wyjątkową 
architekturą, w tym tunelem, 
łączącym górną stację z odle-
głą o 200 m restauracją na 
Giggijoch (2284 m n.p.m.). 
Spektakularne rozwiązanie 
uniezależnia gości od kapry-
sów pogody. Przykładem dy-
namicznego działania jest za-
stąpienie orczykowych wycią-
gów na lodowcu Schmiedinger 
w Kaprun ośmioosobową ko-

lejką krzesełkową z podgrze-
wanymi siedzeniami. Tam 
gdzie pracowały dawniej or-
czyki, będzie się teraz swo-
bodnie zjeżdżać. Przy okazji 
pobito rekord –  kolejka docie-
ra na wysokość 3000 m n.p.m., 
najwyżej w Kraju Salzburskim.

Dla narciarzy liczy się rozle-
głość terenów narciarskich, 
komfort i przyjemność z jazdy. 
Świadomi tego Austriacy łą-
czą, jeśli tylko się da, w logicz-
ny sposób sąsiednie stacje. Tak 
jak w wypadku Pillerseetal, 
tyrolskiej doliny znanej  
z pięknych krajobrazów, prze-
znaczonych głównie na ro-
dzinny wypoczynek stacji oraz 
niezbyt wygórowanych cen  
z rozległym terenem narciar-
skim Saalbach Hinterglemm 
Leogang w Kraju Salzburskim. 
Przykładem spektakularnego 
połączenia pozostaje wciąż 
pięć regionów narciarskich, 
tworzących dostępne z jed-
nym karnetem Ski amadé.

∑  Tradycje dworskie  
i wiejskie

Chociaż na Austrię patrzy-
my najczęściej jak na wielką 
narciarską (i snowboardową) 
arenę, warto pamiętać, że to 
kraj o bogatej kulturze. Prze-
platają się w niej wątki ludowe 
z obyczajami cesarskiego 
dworu. Dostrzeżemy to zarów-
no za stołem, jak i w klimacie 

lokalnych imprez. Z habsbur-
skiej tradycji wywodzi się na 
przykład słynny Tafelspitz, 
czyli sztuka mięs, ulubiona 
potrawa Franciszka Józefa I. 
Kaiserschmarrn, w wolnym 
tłumaczeniu przysmak cesar-
ski, czyli puszysty omlet po-
strzępiony na kawałki, posypa-
ny cukrem pudrem z konfitu-
rami bądź musem jabłkowym, 
konkuruje z Apfelstrudlem  
– zawijańcem z ciasta francu-
skiego, wypełnionym jabłkami 
z orzechami i rodzynkami po-
lanym sosem waniliowym.

Z tradycji dworskiej wywo-
dzą się wiedeńskie bale,  
a z ludowej – parady diabo-
licznych postaci w strasznych 
maskach, zwanych Krampusa-
mi i Perchtami. Pojedynczo 
lub w grupach towarzyszyły 
dawniej dobrotliwemu broda-
temu świętemu w wigilię dnia 
św. Mikołaja, czyli 5 grudnia.  
Z czasem zwyczaj zamienił się 
w popularne w całej Austrii 
pochody i spektakle z rockową 
muzyką w tle. W największych 
Krampuslaufach biorą dziś 
udział setki ludzi. Ponadto 
Krampusy i Perchty pojawiają 
się we wsiach i miasteczkach  
w całym adwencie, a nawet 
później – w karnawale.

∑ Austria w pakiecie

Austriacy podkreślają z dumą, 
że przeciętna wysokość, na 

której działają ich stacje nar-
ciarskie, jest idealna dla zdro-
wia. Istnieją medyczne dowo-
dy, że przebywanie na wysoko-
ści 1500–2000 m sprzyja 
wzmacnianiu odporności or-
ganizmu. W połączeniu  
z dobrą jakością ośrodków  
i ich ofertą atrakcji turystycz-
nych zimowy urlop w Austrii 
powinien być udany.

Austria jest przodującym 
krajem, jeśli chodzi o łączenie 
w jednej cenie różnych usług, 
tak żeby turystom było taniej  
i wygodniej. Tak powstają 
propozycje aktywnego wypo-
czynku połączone z relaksem 
w spa i wellness. Popularne są 
pakiety przeznaczone dla ro-
dzin, obejmujące nie tylko 
jazdę na nartach, ale na przy-
kład spacery w rakietach 
śnieżnych, z pochodniami, czy 
jazdę na sankach po wieczor-
nym posiłku w pięknie położo-
nej gospodzie.

Analizując zachowania 
klientów z Polski i ich wydatki, 
Austriacy jako pierwsi stwo-
rzyli dostosowaną do naszych 
możliwości i oczekiwań ofertę. 
Dostrzegli też potencjał zwią-
zany z majowymi weekendami. 
Odczuwających niedosyt bia-
łego szaleństwa zapraszają 
wówczas na lodowce, gdzie jest 
wystarczająco dużo śniegu, by 
się jeszcze wyjeździć, opalając 
w wiosennym słońcu. A tych, 
którzy niecierpliwie wypatrują 
lata  do kąpielisk termalnych  
i nad jeziora, bo zauważyli, że 
owszem 50–60 procent Pola-
ków deklaruje chęć kąpieli, ale 
tylko 30 procent z nas upiera 
się, że musi to być kąpiel mor-
ska. Nad morze wprawdzie  
z Austrii daleko, ale jezior  
z krystalicznie czystą wodą 
oraz fantastycznych kąpielisk  
i spa nie brakuje. 

 —Paweł Wroński

Sport, wypoczynek, zabawa
Sezon zimowy 2016/2017

>INFO
∑  Więcej informacji pod hasłem „Twój zimowy urlop w Austrii”  

na stronach www.austria.info/pl. Jest tam m.in. lista szkółek  
narciarskich, w których pracują instruktorzy posługujący się 
językiem polskim.

∑  Terminy parad Krampusów i Perchtów (Krampusläufe  
und Perchtenläufe) w całej Austrii można sprawdzić na stronach  
www.wissenswertes.at.


