
 

Molltaler Gletscher to jedyny w Karyntii lodowiec, ale w przeciwieństwie do lodowców w Tyrolu 

sezon trwa tutaj cały rok, a duża ilość śniegu (do 450 cm w ciągu roku), powoduje że trasy są 

znakomicie przygotowane. Z dolnej stacji (1200 mnpm) podziemną kolejką w ciągu 8 minut 

wjeżdżamy na tereny narciarskie położone pomiędzy 2200 a 3122 mnpm, gdzie 9 wyciągów 

obsługuje lodowiec i okolice.   Suma wszystkich tras to 17 km, ale najdłuższy zjazd liczy 7 km, a 

szerokość tras na samym lodowcu wynosi prawie 1 km. 

 

Dodatkowym atutem jest znakomite położenie ośrodka, leży on bowiem w takiej samej odległości od 

Polski jak lodowiec Kitzsteinhorn koło Kaprun.  Dojazd nie powinien być więc zbyt uciążliwy. 

 Mając jeden karnet możemy korzystać z kilku ośrodków narciarskich leżących  pobliżu, czyli z 

położonego najbliżej Ankogel-Mallnitz,  St Jakob im Defereggental, Matrei-Kals czy też Heiligenblut-

Grossglockner.  

 

 



Mieszkamy w miejscowości Flattach, leżącej  w dolinie, przy głównej drodze,  w odległości 8 km od 

dolnej stacji kolejki wioski będącej główną „noclegownią „  dla Molltaler Gletscher.  

Apartamenty 

 

Apartamenty położone w samym centrum Flattach, zostały już „sprawdzone” kilka lat temu, są duże i 

wygodne i większości mają balkon. Powierzchnia ok. 45-50 m2 jest do dyspozycji 4 lub 5 osób. 

Dysponują oczywiście pełnym wyposażeniem kuchennym.  Duży, częściowo zadaszony parking, 

spokojna okolica to dodatkowe atrybuty tej lokalizacji. Przystanek skibusa znajduje się w odległości 

ok. 4 min od apartamentów. 

  

 

 

 

Termin wyjazdu: 

17.03 – 24.03.2018 

Uwaga – dla osób nie korzystających ze szkolenia 

narciarskiego ceny pobytu wyższe o 5% 



 

                         Cena  przy 4 osobach w apartamencie – 465 EUR 

                         Cena przy 5 osobach w apartamencie – 440 EUR 

Warsztaty carvingowe – 165 EUR/tydzień  

• Uczestnictwo i opiekę instruktorską w autorskim programie 

szkoleniowym Marka Ogorzałka 

• Warsztaty narciarskie połączone z wieczorną analizą wideo 

• Wieczorne zajęcia z jogi 

• 7 noclegów w apartamencie z wyposażeniem kuchennym 

• 6 dniowy skipass 

• Ubezpieczenie OC, NNW 

• Opłatę klimatyczną 

 

Dojazd własnymi środkami transportu 

 

 

 


