
Vår skidort i Österrike har det 
mesta av vad vi förknippar med 
landet på vintern. Härlig atmosfär, 
österrikiskt gemyt, god mat och 
framförallt ett rikt utbud av spännande 
och varierad skidåkning. Tyrolen är 
dessutom ett av de mest snösäkra 
skidområdena i Alperna.
Nära till mycket skidåkning
Landeck är väl belägen vid ingången 
till flera dalar så vi har bara 30-45 min 
resväg till riktigt stora skidområden som 
erbjuder skidåkning i världsklass. Här 
finns även 58 km bra spår för längdåkare. 
Landeck är en mycket trevlig skidort 
för alla smaker, med gångavstånd till 
centrum med affärer och kvällsnöjen.

Skidområden/Liftkort
Serfaus-Fiss-Ladis täcker ett område 
på 450 ha, vilket gör det till det största 
skidområdet i Tyrolen. Sammantaget 
finns här 212 km med riktigt bra åkning 
för både nybörjare och avancerade 
skidåkare. Förutom ett modernt 
liftsystem finns det nästan 100 hutter. 
Något helt unikt för Serfaus-Fiss-
Ladis är de 19 komfortstationerna där 
hängmattor och loungemöbler har 
placerats på särskilt vackra platser i 
hela skidsystemet. Högsta åkhöjd är 
2820 m ö h och längsta nedfarten är  
10 km. Systemet omfattar 67 liftar och 
196 km pist fördelat på 24% blå, 62% 
röda, 14% svarta och utöver det även 
16 km freeride. Vårt favoritområde! 

SKI Arlberg omfattar orter som St 
Anton, Lech och Zürs och har en fallhöjd 
på över 1500 m från dess högsta topp, 
Valluga (2811 m ö h). Längsta nedfarten 
är drygt 9 km. Här finns över 340 km 
preparerad pist fördelat på 42% blå, 
42% röda och 16% svarta pister. 
Utöver detta finns även ca 200 km 
opreparerade pister, sk freeride rutter. 
Ski Silvretta omfattar området mellan 
bergsgrupperna Silvretta och Verwall och 
omfattar 73 liftar och nästan 360 km pist. 
Av dessa finns hela 45 liftar och 238 km 
pist i Ischgl/Samnaun, även områdets 
längsta pist som är 11 km och sträcker sig 
från toppen Greitspitz ända ner till Ischgl 
centrum finns här. Systemet här är 
fördelat på 15% blå, 67% röda och 17% 
svarta pister. Naturligtvis passar man 
här på att åka ”Smugglarrundan” som 
går in i det schweiziska skatteparadiset 
Samnaun och ger möjlighet till ”duty-
free skiing”.

Boende

Landeck har nära till allt!

Tyrolen
Serfaus-Fiss-Ladis, Ischgl och St Anton

Priser Max bäddar/ rum v 7
(8/2) Tillägg för enkelrum Barnrabatt  

(t o m 11 år)
Extrabäddsrabatt

3e o 4e bädd

Hotel Enzian **** 4 9 695 1 620 -300 -360

I samtliga priser ingår: 9-dagars bussresa inkl väg- och färjeavgifter. Boende 6 nätter i dubbelrum med halvpension samt 
frukost ankomstdagen (7x frukost + 6x middag). Möjlighet till 7 skiddagar.

Ortsfakta Landeck
Höjd över havet: 817 m
Invånare: 7 800
Liftkort: Silvretta Skipass, SKI Arlberg och Serfaus-Fiss-Ladis
Silvretta skipass Ischgl, Samnaun, Galtür, Kappl och See. Omfattar totalt 73 liftar och 360 km pist
SKI Arlberg St Anton, St.Christoph, Stuben, Klöstere/Sonnenkopf, Pettneu, Lech, Oberlech, Zürs, Warth och Schröcken. Omfat-
tar totalt 97 liftar och 348 km pist  
Serfaus-Fiss-Ladis Serfaus, Fiss och Ladis. Omfattar totalt 67 liftar och 196 km pist  
Bra webbsidor:  
www.serfaus-fiss-ladis.at * www.stantonamarlberg.com * www.skiarlberg.at * www.ischgl.com

Silvretta Skipass
 
          Vuxen   Senior  Junior  
2 dgr   111,5      111,5       64,0
3 dgr   166,5     155,5       94,5
4 dgr   220,5     195        124,5
5 dgr   268        230,5     151,5
Junior=8-16 år
Senior= från 61 år (från 80 år=juniorpris)
1 Barn (under 8 år) gratis/1 bet vuxen.

Ski Arlberg
 
                                     Ungdom/    
          Vuxen    Junior     Senior   
2 dgr      111         67           99
3 dgr      164        98          145
4 dgr      214       128         185 
5 dgr      259       155         224
Junior= född 2004-2011
Ungdom=född 2000-2003
Senior= född -1955
1 barn (född 2012-) gratis/1 bet vuxen. 

Serfaus-Fiss-Ladis
 
         Vuxen   Senior  Jun    Ungd
2 dgr  107,5    103        65       92
3 dgr  160       153,5    96,5  136,5
4 dgr  209       199       123   177,5
5 dgr  252       240,5    147   214
Junior= född 2005-2013
Ungdom=född 2001-2004 
Senior= född -1955
1 barn (född 2014-) gratis/1 bet vuxen. 

Samtliga priser i €
Hotel Enzian **** 
Adamhofgasse 6 A, A-6500 Landeck
Tel: +43-5442 62066.  www.hotel-enzian.com

Antal rum/bäddar: 32/60
Avstånd till lift: 5 min m buss
Avstånd till skidbuss: 200 m
Avstånd till centrum: 10 min promenad
Övrigt: Bastu
Trevligt ljust hotell centalt beläget i Landeck.

-200kr/personGäller bokning som görs före 2019-09-30


