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Viatges

Innsbruck
La ciutat dels esports d’hivern

La ciutat de l’esquí És un petit somni. Els grecs xifra-

ven en 100.000 els habitants idonis per a una ciutat.

Amb 30.000 habitants més Innsbruck supera el model

a l’estar envoltada per neu i pistes, sens dubte una de

les ciutats més maques d’Europa. A Innsbruck no hi ha

sols la neu, hi trobem tots els serveis d’una gran ciu-

tat, una exhaustiva oferta cultural i, degut a l’elevat

nombre d’estudiants que l’habiten (30.000), una agita-

da vida nocturna. Pot ser sigui l’única ciutat del món

que permet combinar amb tanta facilitat la oferta

d’una gran ciutat amb totes les modalitats d’esports

d’hivern dins d’una natura extraordinària i sorprenent. I

que no espanti la llengua als que no parlen l’alemany,

ja que com a ciutat jove, dinàmica i d’encreuament de

cultures ens entendrem perfectament parlant anglès,

francès, italià o fins i tot castellà.

Innsbruck ciutat històrica
Capital de la província federal del Tirol, a l’oest d’Àus-

tria, a 573 m sobre el nivell del mar en l’àmplia vall de

l’Inn on desemboca el riu Sill. La primera menció

d’Innsbruck data del 1180 i l’anomena com a petit

mercat de ciutat pertanyent als comtats bàvars

d’Andech. Es desenvolupà ràpidament per la seva posi-

ció estratègica com pas obligat de les grans rutes

comercials que anaven d’Itàlia cap a la Germània a tra-

vés del Pas de Brenner, les quals portaven de Suïssa

cap a l’oest d’Europa.

El pont (Brücke) sobre el riu Inn, va ser originàriament

l’accés que facilitava aquest trànsit, esdevenint amb el

temps el nom de la ciutat i el seu símbol. Innsbruck

s’organitzà políticament al 1239, passant el 1363 a

mans dels Habsburg i al 1420 va esdevenir capital del

Tirol. Napoleó donà la ciutat al regne de Baviera el

1806, i durant la Guerra d’Alliberament (1809) van

tenir lloc quatre batalles als voltants de Berg Isel, una

muntanya de 750 m situada al sud d’Innsbruck, on els

camperols, guiats contra els bàvars i els francesos

per l’heroi nacional Andreas Hofer, assoliren una míti-

ca victòria que encara ressona en l’imaginari tirolès.

La ciutat antiga està constituïda per carrers estrets

que s’alineen amb arcades i cases medievals, junta-

ment amb edificis d’arquitectura gòtica, renaixentista i

barroca. Un dels edif icis més famosos és el

Fürstenberg, amb el sostre del balcó cobert d’una fina

capa de bany d’or, conegut com la tauladeta d’or

(Goldene Dachl). Fou construït pel Duc Frederic i

redissenyat per l’emperador Maximilià vers el 1500.

Altres construccions i fites històriques són el Hofburg

(1754-1770, que aprofita la residència ducal del segle

XV) i l’església franciscana (1553-63), la qual conté el

mausoleu dedicat a Maximilià I i les tombes d’Andreas

Hofer i altres herois tirolesos.

Cal destacar també quatre grans museus: el

Ferdinandeum amb material prehistòric, art industrial,

història natural i una galeria de pintura; el Museu d’Art

del Poble Tirolès; el Museu de Rifles Imperials; i part

de les col.leccions de l’arxiduc Ferdinand II, al castell

d’Ambras. Actualment Innsbruck és un dels centres

d’hivern més importants i turístics del centre

d’Europa. Els Jocs Olímpics d’Hivern s’hi han disputat

dues vegades (1964 i 1976), als quals cal afegir els

pioners Jocs Paralímpics de 1984 i 1988. I com es
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considera la ciutat olímpica per excel.lència, ja estan

pensant a presentar-se de nou com a candidata.

També és un important centre de comunicacions i de

congressos, d’acollida d’universitaris (on destaquen

les facultats d’esports, medicina, enginyeria, arqui-

tectura, humanitats i econòmiques), centre de manu-

factures tèxtils (especialment roba “loden”), sabates,

cervesa, instruments musicals, fusta i peces de

metall.

Els esquiadors que viatgen a Innsbruck se’n beneficien

per duplicat: d’una banda de viure en una vila cosmo-

polita anomenada la joia dels Alps, i de l’altra d’esquiar

en algunes de les pistes de més qualitat del món. Els

no esquiadors o els qui la visitin a la tardor o l’estiu

poden gaudir de les visites a la vila antiga, les boti-

gues d’especialitats tiroleses, i un munt d’activitats de

lleure que el Tirol ofereix.

La temporada 2005 estarà marcada per la

Universiada d’hivern Innsbruck/Seefeld. El món olímpic

de l’Olympiaworld i el trampolí olímpic de Bergisel

seran escenari dels Jocs Olímpics Universitaris

d’Hivern 2005, el segon esdeveniment esportiu

d’hivern més important del món.

Del 12 al 22 de gener, 2.000 participants de 50

nacions competiran en proves d’esquí alpí, combinada

nòrdica, salts de trampolí, patinatge i hoquei sobre

gel, amb un total de 69 competicions per medalles.

Sota el lema ‘Youthfull spirit of excellence’ els organit-

zadors esperen que l’esdeveniment transcendeixi el

merament esportiu. Més informació a www.universia-

de-innsbruck.org.

I per la fi de la temporada 2004-05, del 30 d’abril al

15 de maig de 2005, la ciutat d’Innsbruck (i la de

Viena) estan preparant el Campionat Mundial d’hoquei

sobre gel IHF, on participaran 16 equips nacionals.

Visiteu www.icehockey2005.com. �

Guia de l’esquiador
Com que Innsbruck és una ciutat envoltada de muntan-

yes, boscos, carreteres, rius i vies de tren,?l’estructu-

ra de la seva àrea de neu és ben diferent a la usual,

muntanyes i pobles units per pistes i remuntadors. Cal

tenir present que s’ha de parlar de zones d’esquí, on el

tipus de muntanyes definiran els diferents públics, ser-

veis, instal.lacions, remuntadors i ocupacions. 

Així doncs, el que coneixem com Innsbruck -Olympia

Skiworld- es compon de sis zones més dues, segons

figura al plànol de l’estació: 1- Nordpark-Seegrube

(856-2.334 m), 2- Patscherkofel (922-2.247 m), 3-

Axamer Lizum (1.583-2.343 m), 4- Glungezer (950-

2.677 m), 5- Schlick 2.000 (1.000-2.230 m), 6-

Stubaier Gletscher (1.750-3.340 m), les més recent

de 7- Kühtai (2.020-2.828 m) i la nova incorporació per

aquesta temporada de Rangger Köpfl (820-2.000 m).

Infants
El normal es aprendre a esquiar entre els tres i cinc

anys. L’esquí i els esports de neu són els esports més

practicats a l’escola. Encara que no serà el nostre

cas, pot semblar estrany que proposem anar els

petits als peus d’una glacera, el cert és que un cop

coneixem les condicions del parc infantil (Disney) de

Stubaier Glestscher, considerem per quin motiu no

tots els parcs infantils de neu són com aquest o s’hi

assemblen.

Tres línies de cintes remuntadores cobertes, amb una

amplia zona de descens abalisada. Restaurant d’auto-

servei amb menú infantil i safates per infants, taules,

cadires i complements a la seva mida i alçada. Sala de

jocs amb calefacció i serveis d’higiene pensats expres-

sament pels infants. També disposa de TV iper si el

temps ens fa la guitza, no para de nevar o fa vent, els

no tant petits poden jugar en una de les moltes conso-

les de vídeo.

Debutants
Suposarem que ja heu practicat una mica, pot ser

esteu pensant en què ja us toca fer una pista verme-

lla, les blaves ja comenceu a dominar-les. Si aquest és

el vostre cas aleshores Axamer Lizum és la zona idò-

nia per a què gaudiu d’un dia immillorable d’esquí. La

nostra proposta és que combineu l’esquí o el surf de

neu amb el trineu.

Començarem pujant per l’Olympiabahn, un funicular

construït a propòsit de l’Olimpíada del 1974, ràpid i

espectacular, ens puja de 1.583 m fins al cim Hoadl a

2.343 m en set minuts. Un cop a dalt no deixeu de

visitar el bar, sobretot si fa sol, ja que el seu monu-

mental tancament de vidre està preparat per obrir-se

de bat a bat. Descendirem per la pista núm. 18

Dohlennest, ampla, llarga, fàcil i espectacular pista

blava, on la neu acostuma a estar ben trepitjada i en

perfectes condicions. Per un debutant, després dels

1.000 m de desnivell i els 3’2 km recorreguts, són les

primeres sensacions que esquiar és quelcom més que

tractar de conservar l’equilibri. 

Avançats
Com que la majoria de pistes a Innsbruck són verme-

lles, es pot considerar una sort pertànyer a aquest

nivell. La majoria dels descensos acostumen a ser

amples, llargs i transcórrer pel mig del bosc. Us pro-

posem que centreu els esforços a fer dues activitats.

En cas que la climatologia no sigui pacífica, anirem a

Nordpark Seegrube durant les tempestes del nord i a

Patscherkofel quan siguin del sud.

Per anar a la Nordpark el millor es agafar un bus en

una de les parades que es troben al mig d’Innsbruck,

trajecte que no durarà més de 10 minuts i on veurem

les millors cases de la ciutat. Un cop a la Nordpark

Seegrube dos telefèrics ens pujaran fins al cim

Hafelekar (2.334 m). Després de contemplar el pai-

satge tornarem amb el Nordkettebahn II fins al restau-

rant. Escalfarem descendint per la pista de la cadira,

triant després un dels itineraris que ens duen fins al

peu de l’estació, pel matí millor fer el número 2, a la

tarda és un plaer acabar pel llarg descens entre el

silenci dels arbres de la pista número 3. Per cert,

entre una baixada i l’altra aprofiteu el restaurant de la

Seegrube per tastar alguna sopa o plat de muntanya

típic del Tirol amb la ciutat als nostres peus.

L’altra estació que permet aprofundir amb el que signi-

fica esquiar a Innsbruck és Patscherkofel. Els següents

motius ens donaran la raó. Com que la part baixa de

l ’estació es troba en un altra val l per sobre

d’Innsbruck, la vall d’Igls, és preferible accedir amb

transport públic. El tramvia que prenem per arribar-hi

creua els pobles més macos i característics del Tirol.

Arribarem a la mítica pista Olympiabfahrt, on el no

menys mític Franz Klamer guanyà la medalla d’or del

descens olímpic de 1974. És una zona de poques

variants, dues pistes llargues i amples, diguem que

olímpiques, una mena de gimnàs de luxe. Quina forma

tindríem si en comptes d’anar al gimnàs pugéssim

com si res, dues hores dia si dia no, a Patscherkofel.

(2.247 m), amb desnivells de 1.350 m i dues pistes

de 5 km.

Per als ‘pessigues’ que mai en tenen prou o aquells

que han passat el dia visitant la ciutat queda una

fantàstica solució per no quedar-se amb les ganes. A

l’estació de Kühtai s’hi troba la pista nocturna més

llarga dels Alps, oberta de 19:30 a 22:00 h dimecres

i dissabtes. Com que haurem de sopar, convé reser-

var taula en un dels restaurants de l’estació abans

d’iniciar l’esquí nocturn. Guardeu una mica de forces,

ja que aquests sopars acostumen a acabar amb entre-

tingudes festes.

Experts - forapistes - pista estrella
La Nordpark Seegrube té una part baixa i una alta ben

diferenciades, la Seegrube (1.905 m) i la ruta Karrine

(catalogada als plànols com a negre extrem). Aquest

itinerari comença a l’arribada del telefèric (2.334 m), i

s’ha de fer una aproximació a peu fins a l’inici de la bai-

xada d’uns deu minuts. És la famosa cara Nord de la

Seegrube, amb un desnivell de 430 m, però amb pen-

dents de 45° a 60°. A més de l’itinerari marcat cap a

l’oest, trobem a banda i banda del telefèric molts

corredors, salts i roques on és fàcil experimentar

emocions molt fortes. L’únic inconvenient és que tot

austríac la vol baixar al menys una vegada a la vida,

per tant, si passen quatre o cinc dies sense nevar, les

parts més accessibles queden trinxades de seguida.

Aneu amb compte, doncs veureu les espectaculars

proteccions antiallau que poblen la part est de la mun-

tanya, així com els cables per mines antiallaus entre el

telefèric i la sortida de l’itinerari. La baixada pel costat

est és més fàcil, un gran forapista si l’empalmem amb

l’ it inerari 6 que ens porta f ins a la cadira

Seegrubenlift. La manera més fàcil i divertida de fer

extrem en una estació.

Una altra pista (itinerari) que recomanem és la núm.

25 d’Axamer Lizum. Si anem amb cotxe, convé deixar-

lo al final de la baixada, al poble d’Axams, i pujar amb

bus fins a Axamer Lizum. La baixada comença al pic

de Pleisen (2.236 m), al f inal del telecadira

Pleisenbahn. És una pista negra (més pel que té d’iti-

nerari que pels pendents) de 8 km amb immillorables

vistes a les valls i aldees d’Innsbruck. Per tal que

aquesta baixada no ens condicioni el dia, el millor és

fer-la abans de dinar o al vespre, i aprofitar per fer

una visita al poble d’Axams.

La qualitat de la neu a la glacera Stubaier (cara nord)

és immillorable, menys quan bufa el Funf, vent intens

com la tramuntana però calent, que prové del golf de

Venècia i espatlla la neu en poques hores. Encara que

no presenta forts pendents es recomanable fer l’itine-

rari 52 des de dalt a baix de l’estació, una de les pis-

tes més maques dels Alps (12 km si comencem dalt

de la pista 43). 

L’altra alternativa és descendir pel vessant sud sota el

cim Schaufelspitze (3.333 m), anar forapista fins a

l’estació de Sölden i tornar per carretera.

A Küthai la zona de Sellrain és una atracció pels

amants de la travessa, ja que s’accedeix amb facilitat i

sense riscos d’allau a cims de 3.000 m.

Recomano menjar al restaurant refugi Farellenhof al

poble de Haggen, per menjar la seva famosa truita de

riu amb ametlles i refresc de grosella.

Surf de neu
No oblidem que a Innsbruck tenim garantida la neu

pols i la diversió en una ciutat abocada al surf de neu

-Boarder’s City Innsbruck. Ciutat natal del bicampió

mundial Martin Freinadametz, Innsbruck sap quines

són les necessitats dels surfistes.

Al conjunt de les seves estacions trobarem tots els

elements dels millors snowparks: big airs, railline amb

straights, rainbow, kinked rail, curved rail, jump kiker,

fun box. Destaca a Schlick 2000 el Nature Ride Jump

Race. I a Nordpark-Seegrube l'Sky-line Funpark, el lloc

típic on tothom es fa la foto volant amb la ciutat cents

de metres per sota els peus.

Una ciutat envoltada 

de muntanyes nevades.�

Activitats de lleure 

per a tothom.�
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Amb el nostre guia DiDi,

a la glacera Stubai.
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Com a referència de les competicions de surf de neu

tindrà lloc el "Balls to the Wall" amb els millors riders

d'Europa i el campió mundial Xavier Delerue (29 de

gener), l'espectacular "Nordpark Extreme Boarder" (5

i 6 de març), el Nokia Snowpark Tour al Nordpark (29

i 30 de gener), l'"Austrian Open Snowboarding" (18-

20 de març) i al febrer la “Frau Hitt Challenge”, per

participants de 12 a 18 anys.

Trineus
Els trineus són una alternativa palpitant per esportis-

tes d’hivern. Innsbruck és el destí perfecte per experi-

mentar d’altres maneres la sensació de velocitat o les

pujades d’adrenalina. En destaquem el trineu. Resulta

difícil triar entre les dotze pistes per a trineus i els 77

km de pistes preparats per a l’activitat, encara que cal

destacar la de Birgitzer Alm amb un total de 11 km i

un desnivell de 1.000 m.

Axamer Lizum i Mutters disposen de les pistes més

maques. Provar un bon trineu austríac, de fusta pesa-

da i ben equilibrat, per una pista ben preparada, que

transita durant quilòmetres per boscos força tancats,

no deixa de ser una experiència que no hem de per-

dre’ns. Tot i que l’únic mitjà per accedir a algunes

d’aquestes pistes és la passejada.

La pista més famosa és la de Kemater-Grinzens, una

sola pista que acaba al poble de Grinzens, on un auto-

bús ens puja fins al primer terç, d’aquí en amunt ho

haurem de fer a peu.

Els dijous a Patsch acostumen a organitzar baixades

pels romàntics a la llum de la lluna. L’activitat inclou

transport d’anada i tornada, lloguer, més una festa

tirolesa.

Una recomanació. Com que dirigim el trineu amb els

peus i la neu que arrosseguem ens esquitxa tota

l’estona, no oblideu portar unes bones sabates o unes

de recanvi, guants i roba que expulsi bé l’aigua, ja que

sinó correu el risc de quedar xops en pocs metres.

(innsbruck.winter@utanet.at).

Els més atrevits poden baixar amb bobsleigh olímpic

pilotat, cada dimarts, a la pista d’Igls (de 10 a12 h) o

els dijous a les (19 h), durant el període de desembre

a finals de febrer. Més info sobre bosleigh olímpic:

www.olympiainnsbruck.at; office@olympia-innsbruck.at

Patinatge, raquetes, trineu amb cavalls
Innsbruck i els seus pobles han creat nombroses ofer-

tes consistents en estades de descans i maques

experiències. També pot ser que els qui s’avinguin a

deixar les pistes algun dia, provin de tapar-se sota les

pells i les flassades d’un trineu tirat per cavalls; o bé

pugin a algun telefèric durant la nit per sopar amb el

silenci de la muntanya de la Seegrube observant els

llums de la ciutat il.luminada als nostres peus; o fer

caminades per la neu sota els grans pins,?o excur-

sions amb raquetes de neu, amb torxes o lots. Els

dijous s’organitza la Tyrolean Party Night, música

regional dins d’una típica cabana tirolesa.

Telemarc
El novembre la glacera Stubai es converteix en lloc de

trobada internacional del Telemarc, amb una gran fira

on es presenten totes les noves tendències. Al mateix

temps es celebra la "International Telecross Race", on

tots els participants baixen alhora pel mateix pendent.

Aquest any a Innsbruck es promourà especialment el

Freestyle Telemark, variació acabada d'arribar dels

EUA, consistent en atrevits salts i fascinants tècniques

de slopestyle.

El gel
Innsbruck i els seus voltants també tenen moltes casca-

des de glaç per fer escalada en gel. Els qui vulguin pro-

var aquesta modalitat poden anar a la glacera Stubai on

tota la temporada s’habilita una torre de gel de 20 m,

molt vertical i amb tot l’utillatge necessari per poder

pujar-la i tocar la campana instal.lada a la punta.

El patinatge és una de les altres activitats populars

que pot ser practicada sense problemes. Els dies 3 i

4 de desembre de 2004 està prevista la inauguració

de dues pistes de gel. La que va ser estadi olímpic els

anys 1964 i 1970, amb capacitat per 7.000 perso-

nes, i una nova pista al costat amb capacitat per

3.000 persones. Aquesta última estarà oberta per-

manentment al públic. Tot i aquestes novetats, acon-

sellem no deixar de patinar en alguna de les 10 pistes

de gel natural que es preparen cada hivern entre

desembre i finals de març.

Com a experiència entretinguda podeu intentar fer una

partida de cúrling, esport olímpic encara una mica

desconegut per a nosaltres.

El trampolí de Bergisel
És el trampolí més modern del món, amb pista de

ceràmica per a ser utilitzat en ple estiu. El nou trampolí

olímpic emergeix de manera majestuosa de la històrica

muntanya de Bergisel. Va ser l’any 1925 quan s’erigí a

Bergisel el primer trampolí de salts, indret anual del

torneig dels quatre trampolins i instal.lació emblemàti-

ca dels dos Jocs Olímpics. L’àrea de Bergisel no és

sols el punt de trobada d’esportistes i aficionats a

l’hivern, sinó que també és un centre de competició i

entrenament FIS tant a l’hivern com a l’estiu.

Complex amb capacitat per 28.000 persones, no està

dedicat tant sols als salts d’esquí, ja que l’estadi s’uti-

litza per múltiples esdeveniments culturals i socials.

Lloc excepcional per tenir una espectacular panoràmi-

ca de la ciutat i les carenes muntanyoses que l’envol-

ten.? Disposa de restaurant panoràmic dalt de la

torre i la seva visita està inclosa a la targeta All

Inclusive Innsbruck.

Snow and Avalanche Camp – Saac-Camps
Per tal de donar a conèixer als joves majors de 14

anys les característiques

de la neu, les muntanyes, la climatologia, les inniva-

cions, els riscos dels allaus, s’organitzen els Saac-

Camps, dos dies força recomanables dedicats a la

teoria i la pràctica sobre el terreny. www.saac.at

Guia pràctica
Informació d’interès

La targeta Club Innsbruck 
Una oferta interessant pels visitants d’Innsbruck i els

seus pobles. La rep cada persona que s’allotja al menys

una nit a Innsbruck o en algun dels seus pobles. Permet

aconseguir reduccions en la compra de forfets o en els

bitllets senzills per pujar als telefèrics fins al

Patscherkofel o la Carena del Nord (Nordkette). Els prac-

ticants dels esports de neu poden agafar de franc els

transports públics quan vagin a practicar-los. Els posseï-

dors són convidats a una copa de benvinguda al Casino

d’Innsbruck. Com es tracta d’una proposta molt dinàmi-

ca, el millor serà consultar la oferta quan hi anem.

Els forfets
Innsbruck s’esforça per oferir el forfet adequat a cada

client. Els dos més importants són l’Innsbruck Glacier

Skipass vàlid des de meitat de desembre fins a final

d’abril per a les 7 estacions. Aquest forfet permet utilit-

zar 70 remuntadors i recórrer 250 km de pistes, més

el transport gratuït a totes les estacions. El cost per 3

dies són 90 € i el de 6 d’uns 155 €.

Un altre, l’Innsbruck Super Skipass és una combinació

entre el Glacier Skipass i els forfets de Kitzbühel i la

zona d’Arlberg. Amb aquest forfet gaudrem de 325

km de pistes i 190 remuntadors (inclou també el

transport gratuït a totes les estacions), al preu de

199 € adults i 136 € infants. Per sota dels 15 anys

s’ha de treure forfet d’infant, encara que cada nen per

sota dels 10 té dret a un forfet gratuït per cada

acompanyant; els joves, de 15 a 19 anys i els vete-

rans gaudiran de forfets amb preu reduït.

Informacions pràctiques i curiositats
La temporada s’obre al novembre i acaba per Setmana

Santa o finals d’abril segons les nevades.

El domini disposa de 74 remuntadors per 250 km de

pistes, distribuïdes en 29 blaves, 37 vermelles, 10

negres i 13 itineraris; 74 remuntadors mecànics com-

postos per: 1 funicular exprés, 10 telefèrics i telecabi-

nes, 27 telecadires i 36 telesquís.

Lloguer de material
Una alternativa molt pràctica per aquells que si acos-

tin en transport públic. Atesa l’alta qualitat de les

seves botigues d’esport, serà la manera de provar el

material més actual i viatjar sense paquets.

Nadal i Cap d'Any
A Innsbruck es celebra el Nadal com enlloc, d'aquells

impossibles d'oblidar. Tota la ciutat es transforma en

una fira nadalenca, que l'any nou culmina amb festes a

les muntanyes i les dues efemèrides per excelència: El

Concert d'Any Nou l'1 de gener i el 3 de gener el

famós torneig dels Quatre Trampolins a Bergisel. 

Paquets turístics
Des de 305 € persona de diumenge a divendres

inclou 5 nits a mitja pensió i forfet de 4 dies.

Reduccions del 10% a partir del 28 de març.

Oferta, dins d'un ambient més rural als pobles

d'Innsbruck per 396 € , 6 nits en hotel 4* i

l'Innsbruck-Glacier-Skipass per 5 dies.

Oferta especial de 990 € per 2 adults i 2 infants (6-

15 anys) durant 7 nits i l'Innsbruck-Glacier-Skipass

per 6 dies.

Oferta d’hosteleria
Podeu adreçar-vos a www.innsbruck-reservierung.at,

www.ski-innsbruck.at o a ibk.reservierung@utanet.at.

Sobresurt l’hotel Europa Tyrol (5*) www.europatyrol.com,

construït l’any 1869 al centre de la ciutat davant l’esta-

ció de tren, i on s’han allotjat tot tipus de personalitats. 

El seu restaurant (Europastüberl) és força conegut per

la seva excel·lent cuina tirolesa.

Accés:
PER CARRETERA: vegeu ruta a www.viamichelin.com; 

DISTÀNCIES: La Jonquera - 1.200 km; Ginebra - 476

km; Salzburg - 180 km.

AMB TREN: Talgo i TGV diari a les 20:38 h o 8:45 h

des de Barcelona-Sants amb una durada de 16 h 45

min. Múnic - 1 h 50 min.

AMB AVIÓ: Tot i que a Innsbruck hi ha aeroport, pel

moment no hi ha cap connexió directe amb els aero-

ports catalans. Els aeroports internacionals més prò-

xims són Múnic (1:30 h) més connexió per autopista

(160 km) i Salzburg.

Adreces d’Internet
Oficina Turisme: www.innsbruck.info

Innsbruck: www.ski-innsbruck.at

Nordpark-Seegrube: www.nordpark.com

Patscherkofel: www.patscherkofelbahnen.at

Axamer Lizum: www.axamer-lizum.at

Glungezer: www.glungezerbahn.at

Schlick 2000: www.schilck2000.at

Stubaier Gletscher: www.stubaier-gletscher.com

Kühtai: www.lifte.at

Rangger Koepfl: www.rangger-koepfl.at

Per escoles d'esquí consultar les estacions.

Per excursions amb raquetes de neu:

www.tiroltrek.attf, outdoor@climb.co.at

Bobsleigh : www.olympia-innsbruck.at

Discoteca sobre gel : www.olympia-innsbruck.at

Excursions de trineu a cavall : www.fiakerei-ziller.at

L’imponent trampolí

Bergisel amb la

Nordkette al fons.

�

Racons solitaris per

l’esquí de fons.

�

Agraïments:
Oficina de Turisme d’Innsbruck: Silvana, Didi i Verena. Oficina de
Turisme Austríac: Blanka. Roba cedida per The North Face: Anorak

Vortex Aclimate i Pantalons Women's Ovation Pant amb l'última

tecnologia HyVent 2 capes. Material dur Atomic: Esquís m:ex

puls-ti, amb base de grafit i pulsers de titani; fixacions Neox 614.

Fira nadalenca als carrers i

arcades de la ciutat antiga.�
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