
Lanovky: 0043(0)7213/6374

Lyžařská škola Fröhlich 0043(0)664/133 85 25

Restaurace Sternsteinhof: 0043(0)7213/6365

Dospělí Dospělí- Žáci/studenti/učni Děti Batole dětský park Školní Tourengeherkarte

běžná cena
sleva

pracovní dny kromě státních 

svátků a prázdnin

r.n. 1995 a mladší 

(s platným studijním 

průkazem),

autobusové zájezdy od 20 

osob

 r.n. 2006 - 2013
 r.n. 2014 a mladší
(sněhulák skipas)

pouze denní skipas
lyžařské kurzy ve školní 

dny

nur während der oben 
angeführten 

Liftbetriebszeiten!

23,50 22,00 21,50 14,00 3,00 11,50

26,50 25,00 24,50 17,00 3,00 12,50

29,50 28,00 27,50 19,00 3,00 13,50

32,50 31,00 30,50 20,50 3,00 15,00

36,00 34,00 33,50 22,00 3,00 11,00 17,50 10,00

3,00 16,00

67,00 60,00 39,00 32,50

90,50 76,50 50,00 44,00

113,50 87,50 61,00 55,00

134,50 101,00 70,00 63,00

153,00 117,00 79,50 68,50

170,50 132,50 89,50 72,50

333,00 271,00 166,00 100,00
(Žádné skupinové slevy)

399,00 325,00 208,00 100,00
(Žádné skupinové slevy)

10,00 9,00 5,50

11,00 10,00 6,50

Prodej Permanentka pro sezónu 2020/2021 na místě na Sternstein vleky o 13.11.-14.11.2020, 20.11.-21.11.2020, 27.11.-28.11.2020 jeweils von 8.00-16.30Uhr!!!!

5 - hodinový skipas

Sezónní skipas od 29.11.2020

Jedna jízda nahoru

Jedna jízda nahoru a dolů

Všechny skipasy jsou nepřenosné a opatřené fotografií! Při porušení tohoto pravidla bude skipas odebrán!

5 - denní skipas

od r.n. 2014
sněhulák skipas €3,-

Při zakoupení sezónního skipasu oběma rodiči obdrží všechny děti v rodině od r.n. 2006 a mladší sezónní skipas zdarma

Při zakoupení sezónního skipasu jedním rodičem obdrží všechny děti v rodině od r.n. 2011 a mladší sezónní skipas zdarma

Rodinný bonus na celosezónní skipas - při předložení dokladu prokazující rodinný vztah a věk dítěte:

Sobota, neděle, 

svátky a svátky

6 - denní skipas

7 - denní skipas

Sezónní skipas předprodej do 28.11.2020

NOVINKA: Po předložení dokladu prokazující přímý rodinný vztah lyžuje každé 3. a další dítě/mládež v rodině jen za € 3,00. (Sleva se vztahuje pouze na jednodenní skipas. 

Dítě/mládež či student s platným studijním průkazem r. n. 1995 a mladší.)

TARIFY - ZIMA 2020/2021
Provozní doba: 8.30 hod. až 16.15 hod.

Prodej skipasů: Místo Parkoviště (u vleku se skipasy neprodávají!)

Všechny skipasy jsou k dostání jako handfree-ticket - záloha 2,00 eura

www.sternstein.at

2 - hodinový skipas

doprovázena dospělým s 

platným skipas

kromě výuky lyžování

Erw. / Schüler / Kinder

Karten nur für 

Pistentourengehen ohne 

Liftfahrten!

Das Betreten der Pisten ohne 

gültige Liftkarte für den 

Sternstein Express ist während 

der Skisaison verboten! 

(Kinderland-Tageskarte ist kein 

Ersatz für Tourengeherkarte!)

4 - hodinový skipas

skupiny dětí od 10 osob 

(1 skipas pro učitelský 

doprovod na 10 dětí zdarma)

4 - denní skipas (4/7)

Jednodenní skipas

2 - denní skipas

3 - denní skipas (3/5)

Jednodenní skipas+ 1x Jedna jízda nahoru

3 - hodinový skipas


