
Zauchensee har alt, hvad en skientusiast kan ønske sig. Her 

er et World Cup-område, brede pister og muligheder for 

offpiste, og så ligger området tæt på den berømte Absolut 

Park i Flachauwinkl, der er rigtig god til skientusiaster med 

freestyle-behov.

Pris: 9.500,00 hvis du er medlem af Rejsefonden; 

10.000,00, hvis du ikke er. Indeholdt i prisen er fly, trans-

port, halvpension og liftkort. Tilmelding snarest og inden 

16. november! Tilmeld jer pr. email på post@kbh.maler-

laug.dk – og husk at anføre navne, som de står i  jeres pas!

Skituren 2018
    ZAUCHENSEE 
– Østrigs skønneste skiperle

Rejsefondens skitur i dagene 
lørdag 24. februar  – lørdag  03. marts 2018

VEND

og lAEs 

mere!



DESTINATIONSFAKTA
Byens højde:  1350 m
Højeste skiløb: 2100 m
Længste nedkørsel:  8 km
Total pistelængde:  350 km
Off-piste:  Ja
Antal lifter:  82

PISTEFAKTA
119 km blå pister
189 km røde pister
42 km sorte pister

HOTEL
Hotel Enzian med ALLE faciliteter, 
herunder swimmingpool, flot 
wellnessafdeling og med bare 50 
meter til liften.



MERE OM OMRÅDET
LANDSKABET
I Zauchensee finder du også romantiske vinterlandskaber, 
hyggelige restauranter, gode faciliteter for børn og nybe-
gyndere og en god variation af pister i alle sværhedsgrader. 
Da området ligger helt oppe i 1.350 meters højde, begyn-
der sæsonen allerede i en af de første uger i december og 
varer helt til slutningen af april.

Har du været i Wagrain, har du måske været på pistevisning 
i Zauchensee, da det er muligt at stå på ski fra Zauchensee 
til Wagrain og Alpendorf via Kleinarl. Det kan klart anbefa-
les til en heldagstur, men du skal være opmærksom på at 
komme tilbage til Zauchensee, inden liftene lukker.

SKIOMRÅDET
Selve skiområdet er dejligt varieret, og da liftkortet gælder 
til hele Skiwelt Amadé, har du fantastisk mange skønne pi-
stekilometer, du kan boltre dig på. Pisterne forbindes af 16 
lifter, hvoraf seks er stolelifte, og otte er slæbelifte, mens de 
sidste to er en kabelbane og en gondol. Liftene og pisterne 
befinder sig mellem 1350 og 2188 meters højde.

BYEN
Zauchensee er en lille landsby, som består af få hoteller og 
skiudlejninger. Der er ingen muligheder for at shoppe eller 
gå i supermarkedet. Det gør byen til en lille, idyllisk perle 
med et smukt vinterlandskab. Og netop på grund af byens 
størrelse behøver du heller ikke at bekymre dig om liftkøer 
eller opkørte pister. Du kan i hvert fald regne med at have 
pisterne næsten for dig selv mellem kl. 9 og kl. 12. Efter kl. 
12 kommer der ofte mange mennesker fra Wagrain og Kle-
inarl for at nyde det forrygende skiløb og prøve de perfekte 
sneforhold i Zauchensee. Bor du på vores eget hotel, Hotel 
Enzian, er der kun et sneboldkast hen til liften.

check bagsiden og meld dig til!



PRIS: Pris for medlemmer kr. 9.500,- for medlemmer; 
10.000,- for ikke-medlemmer.

Tilmelding er bindende og skal ske senest 16. november 

TILMELDING
REJSEFONDENS SKITUR 2018
24. februar – 03. marts

JA TAK!
Jeg/vi tilmelder os hermed til Rejsefondens SKITUR 2018 24. februar – 03. marts 2018 (uge 9)

Navn (Medlem? Ja Nej )

Navn (Medlem? Ja Nej )

Firma

Adresse

Postnr./by

Telefon Email

2017. Fax kuponen på 3315 5648 eller print den ud, udfyld 
den, scan den og indsend den til post@kbh.malerlaug.dk

INKL I REJSENS PRIS · Fly, transport, halvpension, liftkort

(Afrejse 24/02 kl. 19.20 · Hjemkomst 03/03 kl . 11.40)


