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U�ž podle názvu je jasné, že si tam 
užijete. Středisku se přezdívá 

lyžařský cirkus, ofi ciálně Skicircus 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fie-
berbrunn.

Jedná se o čtvrtý nejvíce navštěvo-
vaný lyžařský resort na světě, z Prahy 
je vzdálený přibližně 500 kilometrů. 
Se svými 270 kilometry sjezdovek 
obsluhovanými 70 moderními lanov-
kami a  vleky, více než 60 útulnými 
lyžařskými chatami, četnými snow 
a  freeride parky a  sáňkařskými drá-
hami se jedná o  jednu z nejrozmani-
tějších, největších a  nejlepších lyžař-
ských oblastí v Alpách.

V nadcházející zimní sezoně dojde 
ke spojení špičkových lyžařských are-
álů Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn se Schmitten-
höhe v  Zell am See a  ledovcového 
lyžařského areálu Kitzsteinhorn Kap-
run do jednoho skipasu Alpin Card.

Dvě nové lanovky zároveň zajistí 
téměř úplné propojení jejich lyžař-
ského území čítajícího neuvěřitelných 
408 kilometrů perfektně upravova-

ných sjezdovek a 121 ultramoderních 
vleků. Lyžařskou sezonu si můžete 
prodloužit v ledovcovém areálu Kitz-
steinhorn, kde se lyžuje od října do 
dubna.

V  prosinci 2019 bude dokončený 
dlouho očekávaný projekt K-onnecti-
on, který spojí dvěma novými lanovka-
mi přes Maiskogel centrum Kaprunu 
s ledovcovým lyžařským areálem Kitz-
steinhorn (3029 metrů nad mořem).

  A   M Á M E  P R O  VÁS  T I P :    Kupte si ne-
movitost, užívejte si dovolenou a pro-
najímejte ji se zajímavými výnosy. 
Plánované změny upevňují pozici této 
oblasti jako jednoho z TOP cílů v Al-
pách. Pro turisty i  investory. Develo-
peři reagují na zvýšenou poptávku po 
nemovitostech v  této oblasti a  slibují 
zajímavé zhodnocení. Výnosy z  pro-
nájmu apartmánů se pohybují přibliž-
ně na úrovni kolem 4 procent z kupní 
ceny nemovitosti po odpočtu provoz-
ních nákladů a před zdaněním.

Zdroj: Market report 
společnosti Rellox

ZAHRANIČÍ

  Rakousko je první na světě v počtu příjezdů 
zahraničních lyžařů. Ti tvoří v rakouských Alpách 
74 procent z celkového počtu návštěvníků.

  Nejpočetnější skupinou lyžařů v rakouských 
Alpách jsou Němci (42 %), domácí Rakušané 
(26 %) a Nizozemci (10 %).

  Rakousko je nejoblíbenější zahraniční alpskou 
destinací například pro Němce, Nizozemce, Švýcary 
a také pro Čechy. Nespornou výhodou Rakouska 
v oblasti alpské turistiky, jak zimní, tak letní, je 
celkově infrastruktura a úroveň služeb.

  Důležitou roli z hlediska celkového vyžití pak hrají 
i mimosportovní aktivity, zejména služby typu 
wellness, spa, relaxace, které se v rakouských Alpách 
za posledních dvacet let zcela zásadně rozšířily.

  Celkově představují Češi sedmou nejpočetnější 
skupinu turistů, kteří v roce 2018 navštívili Rakous-
ko, v porovnání zimní a letní sezony samostatně jsou 
pak ještě výše – na pátém místě v rámci zimní sezony 
2018/2019 a na šestém v rámci právě skončené letní 
sezony 2019. Jedná se přitom o dlouhodobý trend 
– od roku 2011 roste počet přenocování českých tu-
ristů o 5,8 % ročně, což je dvojnásobek oproti tempu 
růstu počtu přenocování všech zahraničních turistů 
a dokonce čtyřnásobek oproti domácím turistům. 
Oproti roku 2011 se počet přenocování českých tu-
ristů v Rakousku zvýšil téměř o polovinu, to znamená 
přibližně o jeden milion.

Z A J Í M AVÁ  FA K TA
Lyžaři dobře vědí: česká střediska nabízejí hezkou 
lyžovačku. Ale pokud si chcete pořádně užít, 
je třeba vyrazit do Alp. Kam například? RAKOUSKÝ 
SAALBACH HINTERGLEMM JE IDEÁLNÍ VOLBA. 
Na jeden skipas můžete najezdit až 400 kilometrů!
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