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Pressemeddelelse den 7. december 2016 

 

Schladming-Dachstein i Ski amadé byder på fire fantastiske bjerge 
 
Det kan være en udfordring at finde ”den perfekte skidestination”. Mens eksperter tiltrækkes af 
grænseoverskridende skiløb, og livsnydere søger gode restauranter og wellness-faciliteter, 
ønsker familier hyggelige og overskuelige omgivelser, hvor børnene trives. I Schladming-
Dachstein, hvor skiløbet foregår på forskellige bjerge med hver deres særpræg, finder man det 
hele.  
 
230 velpræparerede pistekilometer, 85 toptrimmede liftanlæg samt en effektiv hær af snekanoner 
sørger for, at de skimæssige rammer for ferien er på plads, når man kommer til Schladming-
Dachstein. Når man dertil lægger en række spændende funparks, muligheden for gletsjerskiløb i hele 
2.700 meters højde samt gode off piste-forhold, er det svært at forlange mere. Schladming-Dachstein 
har hele pakken. Dertil kommer, at området ligger i det fantastiske skiområde Ski amadé, som byder 
på i alt 760 km pister og 270 moderne liftanlæg. 
 

 
Foto: Den perfekte udsigt på skituren i Schladming-Dachstein©®photo-austria_Raffalt 

 
Fire sammenhængende bjerge 
Selv om skiløbet er spredt ud på flere områder – blandt andet ligger Dachstein og Galsterbergalm for 
sig selv – er hovedparten af pisterne samlet på de fire bjerge Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen og 
Reiteralm. Her finder man 123 pistekilometer, og de fordeler sig på 47 kilometer blå, 68 kilometer røde 
og otte kilometer sorte. Et effektivt liftsystem med 44 forskellige anlæg sørger for indbyrdes 
forbindelse mellem alle fire bjerge, og for skigæster i Schladming-Dachstein er det et must med en 
rundtur – den såkaldte ”4-Berge-Skischaukel”. Turen kan køres vinteren igennem, for der er opstillet 
så mange snekanoner, at hele ruten er dækket helt ind. 
 
Det er oplagt at starte rundturen på det mere end to kilometer høje Hauser Kaibling. Ved liftstationen 
er der altid garanti for parkeringsplads, og to store lifte fører op i terrænet. Hauser Kaibling er især 
kendt for sine hyggelige og charmerende hytter, og flere af dem har panoramaterrasser, der byder på 
fantastisk udsigt over bjergene.  
 
Fortsæt turen til Planai, hvor de toptunede pister snor sig ned over bjergsiden. Skimæssigt har Planai 
international klasse, så det er her, mange landshold træner, og Planai har to gange lagt pister til det 
alpine VM samt utallige World Cup-arrangementer. 

mailto:inger.diedrich@austria.info


Østrigs Turistbureau 
Vinter 2016/2017 

 

__________________________________________________________________________________________ 

inger.diedrich@austria.info   2/2 
07.12.2016 

 
Ved siden af Planai ligger det 1.850 meter høje Hochwurzen, der lokker med en af Alpernes længste 
kælkebaner – den syv kilometer lange Rodelbahn Hochwurzen. Banen er så populær, at den også er 
åben de fleste aftener, og langs sporet ligger der flere små hytter, hvor der serveres forfriskninger.  
 
Det sidste af bjergene, Reiteralm, byder på skiløb af så høj klasse, at man har fået Alpernes højeste 
udmærkelse, en ”Triple Gold”, for de perfekte pisteforhold. Et af Reiteralms store trækplastre er den 
berømte kvartet af sorte pister – Black Rose, Black Power, Black Queen og Black Horse – der alle er 
grænseoverskridende stejle.   
  
Østrigs grønne hjerte 
Schladming-Dachstein ligger i delstaten Steiermark, der er kendt som Østrigs spisekammer, hvor 
gastronomien har en særlig status. Der lægges vægt på samspillet mellem de gårde og mejerier, som 
fremstiller og leverer råvarerne samt de restauranter, der tilbereder og serverer de færdige retter. På 
vingårdene fremstilles vin af international kaliber, og man har gjort det så godt i Schladming–
Dachstein, at området er kåret som det sted i Østrig, hvor man finder den bedste gastronomi i 
bjergene. Samtidig er antallet af wellness-hoteller stort, så kommer man for at krydre skiløbet med en 
god portion livsnydelse, er Schladming–Dachstein det helt rigtige sted at holde ferie. 
 
Stor fokus på børnefamilier 
Selv om Schladming-Dachstein især forbindes med toptunede pister af VM- og World Cup-standard, 
gøres der meget ud af, at børnefamilier skal føle sig velkomne. Mange steder finder man gode og 
overskuelige familieområder med brede pister, og for de yngste er det et rent eventyr at løbe på ski. 
Man har nemlig stor succes med en række temaparker. 
 
Et af børnenes favoritsteder ligger ved Galsterberg, hvor et 80 meter langt eventyrtæppe leder ind i 
parken med romerske soldater, dyr og galliske figurer som Galsterix og Bottelix. I Stoderzinken er der 
anlagt en særlig skirute for børn i terrænet, og ved både Hauser Kaibling, Planai og Hochwurzen 
ligger skibørnelande med nedfarter, der er tilpasset børnenes niveau. Flere af nedkørslerne byder på 
sjove elementer som bølgebaner, kurver og små hop. Også Fageralm er et populært sted, for her 
finder børnene tre forskellige nedkørsler – Vikingeruten, Indianerstien og dyresporet – og de 
appellerer alle til de yngstes fantasi og lyst til at lege. 
 
Attraktive tilbud i Østrigs største skiområde Ski amadé 
Der er rigeligt med udfordringer i selve Schladming-Dachstein. Liftkortet giver adgang til 123 
pistekilometer, og de fordeler sig på alt fra krævende sorte til overkommelige familiepister. Men 
eventyret slutter ikke her, for via et udvidet liftkort kan man få adgang til Østrigs største skiområde, Ski 
amadé, der lokker med hele 760 pistekilometer. Og her er de skimæssige muligheder nærmest 
ubegrænsede. 
 
Denne sæson præsenteres en række attraktive tilbud, hvoraf nogle gælder hele året, mens andre 
gælder i bestemte perioder. Tilbuddene rækker fra særlige rabatter på liftkort for familier og juniorer til 
færdige pakkeløsninger. 
 
Fra den 7. til den 21. januar er børnefamilier i fokus. Der arrangeres specielle Ski amadé mini-uger, og 
til hvert barn under seks år kan der købes en færdig pakke til 100 euro. Pakken indeholder syv 
overnatninger, hvor der deles værelse med forældrene, skileje og liftkort i seks dage samt kursus på 
skiskolen. Og her kan man vælge, om kurset skal ligge på tre hele eller fem halve dage. 
 
Foretrækker en familie at rejse i påsken, kan de yngste glæde sig. Først og fremmest får børn under 
seks år gratis liftkort, og rundt omkring i området, stables en række underholdende arrangementer på 
benene. Gennem hele sæsonen ydes rabatter til familier med små børn, og i udvalgte weekender er 
der særlige junior-tilbud. 
 
Læs mere på www.schladming-dachstein.at og www.skiamade.com  
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