
Aquest paradís de neu es creà al voltant d’acci-

dents geològics molt especials, els quals componen

el meravellós paisatge que l’envolta. L’Europa Sport

Region és quelcom més que una estació, les pistes

d’esquí nòrdic, les passejades hivernals i el llac

gelat esperen els entusiastes dels esports d’hivern.

La idíl·lica vila de muntanya de Zell am See està

situada al centre de la vall de Pinzgau a una alçada

de 758 m, banyada pels rius Saalach i Salzach. A

758 m d’alçada i amb 10.000 habitants, és una de

les ciutats més importants de la regió de Salzburg,

situada a la riba del gran llac que li dóna nom. 

Un dels més antics assentaments Bàvars de la vall

del Pinzgau, se suposa que els romans hi varen

tenir assentaments abans que els monjos de

l’arquebisbat de Salburzg fundaren l’any 740 el

poblat de ‘Cella in Bisonzio’ a la riba del llac. 

Des de 1810 la ciutat es coneix pel nom actual.

Fundada a la ruta alpina del Grossglockner (3.797

m), la muntanya més alta d’Àustria, on s’aglutina el

trànsit comercial que uneix la regió de nord a sud.

El fet que el 1357 aconseguís dret a fer mercats va

permetre, que de mica en mica, els seus habitants

comencessin a ser coneguts per la seva ocupació

com a ‘Säumer’, els qui porten sal cap al sud i tor-

nen amb vi d’Itàlia.

El juliol de 1875 el tren canvià la regió i posà els

ciments del centre de vacances que avui coneixem.

Milers de visitants obligaren a construir hotels que

ràpidament feren créixer la vila, convertint-se en

ciutat el 1928. Època en què s’instal·la un telefèric

per dur la gent dalt de la Schmittenhöhe. Un altre

fet de gran importància va ser la construcció de la

carretera alpina del Grossglockner, fent que el

1950 s’enregistressin 180.000 pernoctacions

anuals, arribant enguany fins als dos milions.

Una història singular
La història de Kaprun (786 m i 2.900 habitants) és

força diferent. Hem de remuntar-nos a l’any 931

per sentir a parlar d’una antiga granja anomenada

‘Chataprunnin in Pisconcia’. Tot i la proximitat a Zell

am See, fins al 1955 no es detecten grans canvis a

la vida de la vila. Data en què es construeix la

‘Tauernkraftwerke’, l’estació d’energia elèctrica, visi-

tada avui en dia per milers de turistes, interessant

activitat que recomanen no passar per alt. El

Castell de Kaprun té un atractiu especial. Va ser

construït sobre una de les carenes de la vall al

segle XII i és esmentat per primera vegada al

1280.  La torre est, coneguda com Turn ze

Chaprune, construïda en estil romànic, es va fer

com a compensació pels atacs rebuts del poble de

Velber. Avui dia el castell s’utilitza per múltiples

esdeveniments culturals. Actualment la vila viu abo-

cada al turisme, tot i que encara s’hi poden trobar

tallers d’artesans i granges.

Així de divertides són les les canals

del telecadira Langwiedebahn.�

Glacera Kitzsteinhorn: Aprendre a esquiar a 3000 m,

telesquís Magnetköpfl sota la Gletscher-Schuttle.�

✒ Lluís Pedrerol Bubu i Arxiu�
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A Zell am See i Kaprun simplement hi ha molt a fer i a veure. Un variat programa d’activitats de lleure i uns

allotjaments de primera classe fan de les vacances a l’Europa Sportregion una experiència inoblidable. Famílies

amb criatures, parelles i persones de totes les edats tindran les vacances a la seva mida. 
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Viatges

Zell am See – Kaprun
El llac de les mil neus
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Indicacions pràctiques
Zona Zell am See: Schmittenhöhe 757 m-2.000

m. Oberta de desembre a mig abril.

Zona Kaprun: Glacera Kitzsteinhorn, Maiskogel,

Lechnberg 800 -m – 3.029 m. Oberta tot l’any.

Pistes: Total 49=130 km; 18 blaves= 56 km; 22

vermelles=49 km; 9 negres=25 km.

Pistes de fons: 200 km de traces; circuit de 10

km al llac gelat de Zell, 5 km de pista il·luminada

a Kaprun i Zell-am-See, 3 km de pistes a la gla-

cera Kitzsteinhorn (2.900 m).

Remuntadors: 1 telefèric, 11 telecabines, 15

telecadires, 30 telesquís.

El preu del forfet es de 35 euros aprox. per dia.  

Bus: servei d’accés a totes les zones inclòs al forfet.

Lloguer de material: de tot tipus.

Escoles d’esquí, càrving, surf de neu i fons: curs

d’1 dia 50 euros, curs de 5 dies 50 euros.

Classe particular, 200 euros.

Allotjament: 13.500 llits turístics.

Hotels/Inns: 80 establiments amb 5.700 llits.

Habitació doble amb mitja pensió des de 40

euros persona. 35 establiments de 4* o 5 *.

Cases d’hostes: 120 establiments amb 3.700

llits. Habitació doble i esmorzar des de 20 euros

persona.

Apartaments/Habitacions privades: 4.100 llits.

350 establiments. Habitació doble i esmorzar 17

euros persona.

Apartaments per 4 persones des de 50 euros dia.

Vötter’s Sportkristall: http://www.sport-kristall.at.

Un lloc diferent on allotjar-se és el Vötter’s

Sportkristall. Un bon hotel de 4* amb la particulari-

tat de ser també un museu amb més de 150 cot-

xes, motos i remuntadors antics, sobretot dels

anys 50 i 70. Situat a 300 m del centre de Kaprun

(amb parada de bus a 75 m) és un autònom centre

de benestar regentat pel sol·lícit, a més d’apassio-

nat pels vehicles antics, Sr. Vötter. El confort del

centre és immillorable, àmplies habitacions, menús

extensos i ben elaborats, centre de fitness i wellness.

Com a curiositats volem destacar el plat del dia gra-

tis quan tornem d’esquiar, la piscina amb hidromas-

satge exterior, la sala de bitlles, el bar d’animació. 

L’entrada i la visita guiada al museu és gratis pels

clients de l’hotel.

L’amo de l’hotel, el Sr. Votter passarà cada nit

per la nostra taula per saber com estem passant

els dies. És una persona de gran ajuda per resol-

dre dubtes o preguntar alguna curiositat sobre

l’estació. A l’estiu, el Sr. Vötter, du els turistes

amb la seva màquina de vapor restaurada.

Museu de cotxes:

http://www.oldtimer-museum.at 

Restauració: 90 restaurants; 35 cafès i pastisse-

ries, 35 bars, pubs i discoteques.

Ofertes interessants:

7 nits amb forfait de l’Europa Sport Region per 6

dies i 6 dies de piscina al llac gelat per 315

euros amb esmorzar i 430 euros amb mitja pen-

sió. Paquet esquí setmana en hotel MP

+avió+cotxe lloguer, per 650 a 1.000 euros

aprox. en habitació doble. Apartaments des de

550 euros. www.exit-tours.com 

Informació, reserves i adreces internet:

Europa Sportregion Zell am See – Kaprun 

Brucker Bundesstr 1 a, A-5700 Zell am See 

Tel.: ++43 / (0)6542 / 770 Fax: ++43 /

(0)6542 / 72032 

a/e: welcome@europasportregion.info, 

Internet: www.europasportregion.info

Estat de la neu:

Zell am See/Schmittenhohe: 

++43 / (0)6542 / 73694 

schmitten@schmitten.at 

Internet: http://www.schmitten.at 

office@kitzsteinhorn.at 

Internet: http://www.kitzsteinhorn.at

Escoles d’esquí: www.skischool-kaprun.at;

www.ski-zellamsee.at; www.sport-alpin.at,

www.skiprofits.com 

Escola de surf de neu: www.snowboard-kaprun.at 

Escola de competició: www.thayer-kaprun.at 

Aventures: www.fot.at, www.eventimpuls.at,

www.radicalzenith.com, www.firmen-events.com,

http://www.kaprun.at/burgi 

Accés

Cotxe: 1.450 km en 13 hores des de la

Jonquera, ruta Innsbruck – Kitzbuhel.

Tren: trens internacionals Viena i Salzburg, des-

prés tren de rodalies fins a l’estació de Zell-am-

See. www.schnee-express.com 

Avió: Munic a 230 km. Aeroport de Salzburg a

80 km i després avioneta o helicòpter fins l’aero-

port de Zell-am-See. www.airport-express.at

Transport a l’aeroport: www.vorderegger.at 

No va ser fins al 1965 que el telefèric de la glacera

Kitzsteinhorn (3.203 m) (banya d’isard) començà a

dur esquiadors. Per aquells temps el fet de pujar

en remuntador s’interpretava com una meravella,

com una innovació revolucionaria i sorprenent dels

austríacs.

Des de 1966 Zell am See i Kaprun s’uniren per for-

mar l’Europa Sportregion, oferint als seus visitants

els 131 km de pistes pels esports d’hivern. D’altra

banda, les més de 40 activitats alternatives, fan

que aquells que no esquiïn o surfegin trobin activi-

tats i esports per passar unes grans vacances.

El llac i el seu entorn
El sud de la vall de Pinzgau s’anomena Clot de Zell,

una maca i única silueta en forma de U entre les

muntanyes que allotja el famós llac Zell, de 4 km de

llarg i 1,3 km d’ample; compta amb 175 m_ de

cristal·lina i neta aigua potable, biològica e higièni-

cament no contaminada. Les zones de canyes i con-

reu han estat les responsables de l’excel·lent quali-

tat de l’aigua. El 1973 el govern de l’Estat de

Salzburg declarà l’indret reserva natural. Les can-

yes i el conreu no sols aconsegueixen netejar

l’aigua, sinó que donen les millors condicions per

que milers de peixos hi dipositin els ous. D’aquesta

manera, als 48 m de profunditat mitjana del llac

s’allotgen un munt d’espècies.

Durant l’últim segle, el nivell del llac ha descendit 1

m, tot i que continua drenant els camps i les pastu-

res vora al llac. Aquesta conca única està envoltada

de fets geològics remarcables. Al Nord el

Steinernes Meer s’apareix entre la roca calcària

dels Alps, l imitant a l ’Est amb la muntanya

Hochkönig. La roca calcària i els Alps centrals

s’uneixen suaument en la verdor dels prats i les llo-

ses de la Schmittenhöhe i el massís de Hundstein.

A més, Zell té una muntanya molt especial a oferir-

nos, anomenada Hahnenkogel o Honigkogel de

1854 m, on el bosc creix a una altitud com no ho fa

a cap altre lloc d’Europa.

Al 1891 els habitants de Zell varen blocar el

corrent del Schmittenbach, just a la rocalla on la

ciutat va ser fundada. Aquest fet provocà que la

ciutat i els veïnats comencessin a ocupar l’actual

extensió. Abans però, el corrent i els seus desbor-

daments causaven esfondraments i riuades any

rere any.

A l’hivern el llac Zell es converteix en un El Dorado

de gel, amb capes gelades de més de 50 cm de

gruix, fet que permet creuar-lo sense risc, excepte

pels que s’apropen a alguna de les cent

Brunnlöcher, forats al gel on les bombolles de gas

impedeixen que l’aigua es glaci. �

Guia de l’estació
Sigui per medis naturals o artificials, la neu està

garantida entre 757 m i 3.029 m. 130 km de pis-

tes amb neu i sol, unides per 56 remuntadors que

ens porten a 49 descensos de diferents dificultats.

La seva capacitat de 75.000 usuaris/hora fa que

es pugui recórrer les pistes sense cues.

L’estació es divideix en tres zones: la glacera

Kitzsteinhorn (3.029 m), Kaprun (1.675 m) i la

muntanya Schmittenhöhe (2.000 m).

Per entendre com recórrer l’estació, aclarirem que

els remuntadors vénen identificats pel nom i les

pistes per un número, segons la zona. És important

que demanem els plànols on vénen indicades les

pistes, ja que sovint ens lliuren el que sols indica

els remuntadors.

Estació amb unes grans pistes i instal·lacions de

tota mena, té moltes altres coses a oferir als

amants de la neu. Com ara els 200 km de camins

nevats entre boscos, per on se sol practicar l’esquí

nòrdic, passejades a la neu, cavalcades, trineus

tirats per cavalls, ala de pendent i altres, totes

envoltades d’un paisatge excepcional.

Naturalment, a l’hivern el llac gelat de Zeller See

també ofereix un munt d’altres lliscaments sobre la

neu i el gel: patinatge, hoquei, cúrling i per si no n’hi

ha prou, els més atrevits poden intentar navegar al

gel i el surf de gel, o bé o les excursions de cavall a

la neu.

Com que les tres zones de pistes no estan connec-

tades, la connexió es fa mitjançant bus, amb para-

des numerades a tots els remuntadors.

Pista estrella
Destaquem tres pistes negres i dues terrasses

miradors. Accedint pel telefèric de

Schmittenhöhebahn o els telecabines Areitbahn I, II

i III, prenem les pistes 1 i 2, per trobar dues pistes

negres que semblen no acabar mai, 13 i 14, les

quals serpentegen entre arbres. Ofereixen en els

canvis de rasant, vistes de vertigen sobre el llac, i

donen la sensació que entre el llac i el que tenim

davant hi ha el buit o, els dies de boira sobre el llac,

de poder esquiar pels núvols. L’altra baixada, una

combinació de les pistes negres 21 i 15 es troba a

l’extrem est de l’estació, des d’on curiosament

podrem contemplar l’espectacular pendent de les

pistes 13 i 14. Recomanem parar al restaurant

Jaga-Alm abans del final del descens, ja que en ser

un lloc de difícil accés els amants de la tranquil·litat

en gaudiran.

Hem d’esmentar la terrassa mirador de la

Schmittenhöhe a 2.000 m d’alçada. Una animada

terrassa amb bar, restaurants i botigues, fins i tot

un hotel i una capella. A l’altre mirador, sota el

Kitzsteinhorn (3.203 m), hi accedim des de la

Gipfelstation per un túnel de 200 m sota el  gel.

Des d’aquests miradors veurem el cim més alt

d’Àustria, el Grosglockner (3.798 m), d’altres com

el Grosvenediger (3.674 m) i les meravelloses

muntanyes del Parc Nacional Hohe Tauern.

Infants
Hi ha 6 escoles d’esquí amb llar d’infants i menja-

dor, més servei de cangur opcional.

Al ser un fet normal a Àustria esquiar des dels tres

o quatre anys, cal aprofitar que els nostres petits

visquin l’activitat amb molts altres companys. Totes

les zones disposen d’espais arranjats per als més

Esquí nòrdic a les

traces del llac Zell.�

Els boscos de 

Zell-am-See permeten

alternatives a l'esquí,

amb cavalls amb 

trineus o sense.

� �

Els nens també ténen

el seu propi paradís.�

Impressionants vistes mentre

fem via cap a les pistes.�



menuts, tant per esquiar com pel que fa a menja-

dors, banys i sales d’esbarjo. Els jardins de neu,

són perfectament delimitats i amb moltes anima-

cions: ninots de goma, jocs, anelles, pals, cintes,

salts, i molts altres. Podem deixar sense proble-

mes que els nostres petits es trobin com al jardí

de casa. En cas que els portem a esquiar sense

pujar a les pistes, la pista 40 de Kaprun i la 18 i

26 de Zell-am-See són una molt bona opció.

Si els pugem a pistes, en cas de un dia assolellat i

no massa fred, cal anar d’excursió fins al cim de la

glacera (Gipfelstation, 3.029 m). Un cop allà, prac-

ticar als remuntadors Magnetköpfl o descendir per

la pista 1 i les seves variants, fins a l’Alpincenter,

on gaudiran de l’iglú gegant, el seu jardí de neu i

moltes altres animacions. A la zona de

l’Schmittenhöhe les pistes 1 i 2 dels remuntadors

Areitebahn II i III, acostumen a tenir moltes activi-

tats sorpresa, les quals fan la neu encara més

divertida als petits. El costum és veure mascotes i

altres personatges esquiant per les pistes, fer jocs

de neu amb altres criatures, esquiar disfressats o

pintats, fer escultures de gel, és a dir, que sempre

hi ha alguna sorpresa i algun caramel.

Com també és divertit experimentar altres aventu-

res, podem passejar amb llames, fer tube riding i

snow rafting, descendir per la neu amb pneumàtics

de goma, i esquí nòrdic amb els més petits.

Debutants
La millor opció és anar a l’estació sobre el poble de

Kaprun. Una zona tranquil·la on un telecabina

(Maiskogelbahn) i quatre telecadires donen accés a

dues llargues pistes blaves (30, 31 i 32). No és

fàcil trobar descensos de 800 m de desnivell en

zones protegides dels esquiadors de més nivell de

l’estació. Un gran racó per no sentir-se sobrepas-

sat per míssils incontrolables durant la baixada i

poder assajar les diferents tècniques que haguem

après. La zona també compta amb tot tipus de

serveis i quatre restaurants, dels quals destaquem

l’anomenat Glocknerblick, a la part més alta de

l’estació.

L’altra gran opció es troba a la part alta de la gla-

cera Kitzsteinhorn, als teleesquís Magnetköpfl, sota

la Gletscher-Schuttle. Una bona oportunitat per fer

esquí de glacera sense perill i començar a experi-

mentar l’excepcional qualitat de la neu sobre suaus

pendents. L’accés a aquesta zona compta amb la

particularitat que s’ha de pujar al cim de l’estació,

als 3.000 m de la terrassa panoràmica del restau-

rant Bella Vista i descendir pel cremallera

Gletscher-Schule fins als teleesquís. Podem tornar

amb els remuntadors o, si ja hem après tot el que

cal, aventurar-nos per la pista 1 fins l’Alpincenter. 

Avançats
Al ser una estació on les pistes vermelles i blaves

es combinen sense parar, pensem que el millor és

recórrer l’estació empalmant una rere l’altra. En tot

cas, si estan obertes, cal anar a la pista 2 de la

glacera i la pista 10 de la Schmittenhöhe. 

Experts, forapistes
Pel que fa a les pistes negres ens remetem a la

l’explicació de la pista estrella. Tot i la glacera, no

és una de les millors zones pels forapistes, ni es

tracta d’una estació amb grans forapistes o itinera-

ris, però en destaquem els dels dos extrems de la

glacera. Al del cantó nord-est hi accedim pel telefè-

ric Gipfelbahn, el qual compta amb la torre del

telefèric amb més alçada del món. Un cop arribem

dalt del telefèric hem de sortir a la terrassa del

Bella Vista i passar per sota la via del cremallera.

Des d’aquí i si anem seguint la línia del telefèric

podrem fer un descens de 750 m de desnivell

sobre les neus que limiten la glacera pel nord-est.

La primera part del descens la podem complicar

baixant el més a la dreta possible. A partir de mitja

baixada, farem ombra a la pista 2, per la qual cosa

serà qüestió de buscar la millor neu i amb menys

traces.

A la banda occidental, el descens comença al final

del telesquí Maurer Gletscher. Agafant el forapista

cada vegada més a l’oest podrem fer els petits

corredors de la zona al voltant de la pista 5.

Si volem corredors més llargs i amb més pendent,

el millor és anar a l’itinerari marcat del telecabina

Gletscherjet 2 o la cadira Langwiedebahn. Com que

els couloirs es van creuant i s’observen perfecta-

ment des de la cadira, podem dissenyar moltes

línies de baixada, decidir on saltar roques, per quin

racó no trepitjat passar, etcètera. Al final hi ha un

bar i una terrassa amb molta animació, però amb

menys gent que a l’Alpincenter.

Amb molta atenció al risc d’allau, a la zona de la

Schmittenhöhe, sota el telefèric del mateix nom, hi

ha una ruta anomenada Trass, d’uns 1.000 m de

desnivell fins al peu de l’estació, que podem fer pel

mig del bosc o agafant el torrent a la dreta de la

baixada. S’ha d’estudiar l’itinerari al pujar pel telefè-

ric per no tenir problemes a la zona de bosc.

Parcs de neu
No massa espectaculars ni massa enginyosos,

compten amb tot l’imprescindible per passar una

bona estona. Les rampes de salts són el que millor

arrangen, amb algun fun box de força alçada a la

Schmittenhöhe. Està previst que durant els prò-

xims anys vagin millorant aquestes instal·lacions.

A Zell-am-See hi ha un migtub permanent a

Schmittenhöhe/Glocknerwiese i a la glacera

Kitzsteinhorn un fun park a 2.900 m, reservat als

bons freeriders.

Esquí nòrdic
Com ja hem explicat en parlar del llac, aquesta acti-

vitat es desenvolupa principalment als circuits mar-

cats sobre el gel i les neus de les seves aigües. 

La resta de recorreguts es troben als camps i

plans nevats entre el llac i la vila de Kaprun. 200

km de pistes que no decebran a ningú.

Encara que és un circuit no gaire llarg destaca, per

l’excepcionalitat de les seves vistes, l’emplaçat a la

part més alta de la glacera, Gletscherplateau a

2.900 m.

Estiu
Un lloc magnífic per passar-hi les vacances, gaudint

de la natura, els animals, les muntanyes, el golf, la

bicicleta, els museus, la gastronomia, la

tranquil·litat, en fi un lloc on fer turisme combinant

l’aigua i la muntanya.
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