KREISCHBERG
Ezt minden Carver sízőnek snowboard-osnak ki kell próbálnia: az új panorama pálya
a narancssárga fedett 6-os ülésével, síbárjával izgalmas szakaszokat és
lélegzetelállító kilátást garantál. 14 lift, 40 km sípálya az egész család számára.
Tubing aréna, idő mérés radarral a pályán, illetve a gyorsaság mérése kapukkal
feltűzött szakaszon – ezek és még sok más kínál igazi téli élvezeteket a Kreischberg
sípályá.
Két síelés között kicsik és nagyok is kipróbálhatják a tubing- illetve a szánkópályát. A
Speed szakaszon leolvashatják gyorsaságukat egy radar segítségével. Egy kb. 40
másodperces versenyszakaszon is leellenőrizhetik sebességüket.
Gyermekeknek is készültünk: a Yabaa Dabaa Doo országban találkozhattok Freddel,
Vilmával és Barney-vel. A dinoparkban várnak rátok az ősidőkből származó barátok.
Végül a Kreischi trambulinon vezethetitek le a síelésből megmaradt energiátokat.
Hogy az első kanyarok biztosan menjenek, segítségetekre lesz a varázsszőnyeg
(Zauberteppich), a babylift és a minihullámpálya. Később találkozunk a Kreischi liften!
http://www.kreischberg.at/

FRAUENALPE
A családi eldorádó 100 % természetes hóval.
A Frauenalpe a muraui hegy része, mely közvet
lenül a kerületközpont városa, Murau
felett emelkedik, és a helyiek titkos tippjek
ént tartják számon. A sípálya 1500 és 2000
méter közötti magasságban fekszik, 5 csákányos felvonóval, 36 hektár
pályaterülettel, és sok
szórakozási lehetoséggel. A pályák minden nehézségi fokban megtalál
hatóak, és ideálisak a „kis vendégek“,
snowboardosoknak és carving síelok
számára. A Frauenalpe sípályát a 100 % természetes hó tünteti ki.Elso sorban családok
kedvence, hisz a pálya nagyon átlátható, és zárt területen helyezkedik el. A murauiak
szívesen kihasználják a 8 km-es szakaszt, amely levezet egészen Murau városáig.
www.frauenalpe.eu

Frauenalpe a muraui hegyekben, közvetlenül Murau város északi részén fekszik. Az
1500-2000 m magas síterülethez egy szépen kiépített és könnyen járható alpesi úton
lehet eljutni. A vendégeknek 5 sífelvonó és egy 36 ha területűsípálya áll rendelkezésére.
Liftjeink a sportolóknak sok lehetőséget kínálnak, a sípályák különböző nehézségűek.
Ideális az "apró vendégek", kezdő és ügyesebb snowboardozók és a carver-sielők
számára is.
A helyet főleg családok kedvelik, mivel ez a téli sportpálya zárt és
jól átlátható.
Ezenkívül egy 8 km hosszú pálya vezet a történelmi Murau város kapujához.

