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Una classe especial de paradís 
per les vacances de neu perfectes
L’estació de neu de Kitzbühel es troba a la ciutat de la
que pren el nom, a la província federal del Tirol, a l’Oest
d’Àustria, al peu Sud del cim Kitzbüheler Horn (1.998
m). Amb altituds de 800 m a la vila i 2.000 m a la part
alta de l’estació, sota l’imponent Gr. Rettenstein
(2.366 m). Punt neuràlgic de la carena dels Alps de
Kitzbühel, d’una extensió de 65 km, entre els rius Ziller
(Oest) i el Saalach (Est). Els pics més alts de la care-
na són el Kreuzjoch (2.558 m) a l’oest i el Gaisstein
(2.302 m) a l’est. Mirant el Pinzgau  vers al sud, les
muntanyes queden dividides en dues seccions, els
coneguts Thurn Pass (1.274 m; Nord) i el Mittersill
(Sud). En dies de cel obert podem veure de lluny la
muntanya més alta del país, el Großglockner (3.798 m)
i el Grossvenedigen (3.674 m). A 1.900 m es troba el
llac artificial més alt d’Europa (Resterhöhe), una presa
amb un volum de 185.000 m3.
La vila: La seva primera menció com a vila data de l’any
1165 i fou constituïda legalment al 1271. És sota la
protecció del Duc de Baviera que al 1504 passa a for-
mar part del Tirol. Després les mines de plata i coure
van donar gran prosperitat a la regió durant els segles
XVI i XVII. La ciutat encara conserva cases antigues
amb sostres a dues aigües, havent convertit també
molts dels seus castells medievals en magnífics
hotels. L’encant de la vila no s’atura aquí, doncs hi ha
altres edificis notables en estil barroc com l’església de
la parròquia de Sant Andreas (1435) i l’església de
Sta. Katharina (s. XIV). 
Així, el seu bonic i arranjat centre històric com el pin-
toresc de les seves botigues i edificis urbans embria-
guen al passejant, tant pels seus carrers, places i
façanes com pels recomanables restaurants i hotels
que adornen harmònicament la vila.
Una regió d’esports d’hivern incomparable: Unes
vacances de neu a la regió de Kitzbühel són una expe-
riència especial per a tota la família. La seva magnífica
ubicació geogràfica i la seva altitud facilita l’estimulació
i producció de les hormones positives del cos humà,
manera de gaudir d’una sensació constant i general de
benestar i natura. 
Pel que fa a plaers més materials, la seva complerta
oferta d’allotjament en hotels de tres a cinc estrelles,
restaurants de reconegut prestigi i un programa ina-
cabable d’esdeveniments relacionant Kitzbühel amb les
viles de vacances d’Aurach, Jochberg i Reith, aconse-
gueixen satisfer en qualsevol aspecte els visitants més
crítics i exigents.
Passar una setmana de vacances actives o de des-
cans, ja siguem solters o solteres, en parelles, grups
o famílies, la regió de Kitzbühel és el lloc perfecte per
gaudir de meravelloses i variades hores, de dies i set-
manes dedicades a l’esport i les més diverses modali-

tats de relaxació, respectant en tot moment els gus-
tos de cadascú, des dels plaers més simples de la vida
fins als desigs més sibarites i exigents, i tot plegat
dins un incomparable mar de neu on els somnis esde-
venen realitat.

Hivern a Kitzbühel: Esdeveniments sense fi
La temporada comença oficialment el cap de setmana
del 14 al 16 de desembre. És un gran esdeveniment
que compta amb jocs artificials, concerts a l’aire lliure,
festes, presentacions de material i productes de la
neu, etc. 
Veritablement a l’hivern l’agenda en esports, cultura i
actes socials no s’atura mai. El més remarcable esde-
vé cada any al gener: la Hahnenkamm. Durant una set-
mana Kitzbühel és el centre d’atenció de l’esport
internacional, quan hom queda glaçat en admirar el
descens dels millors esquiadors per la pista més famo-
sa del circuit internacional d’esquí, la Streif. 
Reconegut esdeveniment però en la música més que
en l’esquí, és el Music Festival Swingin’ Kitzbühel, on
grans artistes de jazz, blues i swing austríacs estran-
gers inunden la ciutat en una atmosfera mar de rítmics
sons.
Al juliol el tenis pren el relleu, doncs les millors raque-
tes es donen cita al Open d’Àustria de tennis
(www.austrianopen.eu).
Un altra cita és el tradicional Mercat de Nadal de
Kitzbühel, un bon motiu per conèixer la ciutat històrica
en un moment tant entranyable  de l’any.
Polo sobre neu durant la segona setmana de gener.
Pista i esdeveniment estrella Streif - Hahnenkamm
Race: Sens cap mena de dubte, la pista estrella fa
referència a una pista i la competició que en ella es
celebra des de l’any 1931.  
Aquesta temporada tindrà lloc la 68 Hahnenkamm
Race; Del 18 al 20 de gener de 2008. Més informació
a www.hahnenkamm.com.
La pista més emblemàtica i visitada de tota la regió és
la del descens de copa del món, la Streif. S’aconsella
que només els esquiadors més experts facin la baixa-
da complerta, ja que el primer tram és molt tècnic. En
ell es prenen cada any algunes de les imatges més
espectaculars de la Copa del Món. Durant molts anys
es mantenia tota la pista en perfectes condicions per
aquells aficionats que volien per una estona emular als
campions. Últimament però, diversos accidents al pri-
mer tram han aconsellat deixar-lo sense preparar, evi-
tant d’aquesta manera riscos innecessaris. Per això ja
no figura com a pista marcada i ha estat oberta una
alternativa més suau coneguda com Streif Familiar, un
bonic descens que permet evitar als no experts el pri-
mer tram i algun altre mur que talla la respiració. Per
la Streif Familiar arribem també a les pastures de
Rasmusleiten, on s’organitza tot l’escenari d’arribada
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L’animada i espectacular arribada 
del super-G de la Hahnenkamm.

Més que qualsevol altra regió de vacances de neu, Kitzbühel simbolitza el
romanticisme blanc, una aposta per l’esport en contacte amb la natura més
vistosa. Arreu trobem el casi irreal ambient d’una històrica vila que es refu-
gia sota les neus de l’hivern, indret  únic i d’una transparent bellesa, alhora
que ofereix superbes propostes en termes d’esport, diversió i un complert
calendari d’esdeveniments internacionals. Elements que es combinen per fer
de Kitzbühel, any rere any, el destí número ú en vacances d’hivern.
Capbussa’t en aquest món encantat d’il·limitades possibilitats! Així diu l’eslò-
gan d’aquest País de les meravelles.
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més, als JJ.OO. d’Hivern de 1956 (Cortina d’Ampezzo)
va ser el primer esquiador en aconseguir tres meda-
lles d’or -descens, eslàlom i eslàlom gegant, fita sols
igualada per l’altre gran heroi de l’esquí, Jean-Claude
Killy. 

Més activitats
Esquí nocturn: Un dels contrastos amb més encant de
tot l’hivern, el blanc i el negre. Per sobre nostre el cel
negre i estrellat, per sota la brilló del blanc de la neu
que cobreix la pista i és reflecteix a les muntanyes.
Cada dijous i divendres és pot esquiar a Gaisberg. La
pista es prepara especialment a la tarda i cada metre
quedarà iluminat per potents focos entre les 18,30 i
les 22 hores. (Els remuntadors obren fins a les
21,30). Les acollidores cabanes de la zona romanen
obertes per donar la benvinguda i atendre als mussols
esquiadors. Preus: Adults (14,5 !); Infants (7,5 !).
Patinatge: Amb el seu estadi al aire lliure i la pista de
gel natural al llac Schwarzsee, Kitzbühel ofereix als
patinadors superbes oportunitats per fer des d’ele-
gants salts amb girs amb volta fins als girs més atlè-
tics. Al llac ha estat creat un circuit per tots aquells
entusiastes en practicar divertits esports al aire lliure.
En tot moment el gruix del gel del llac es controlat per
professionals de les instal·lacions.

Golf: Des de fa anys Kitzbühel aposta pel golf com a
signe d’identitat. Per això, ofereix al públic la Golf Alpin
Card (www.golf-alpin.at), que permet jugar a més de
44 recorreguts al Tirol, Vorarlberg, Salzburg y
Carintia. La carta dóna dret a 5 ó 3 Green Fees a preu
especial: Els preus són 5 x Greenfee 260,00 !; 3 x
Greenfee 170,00 ! (aquesta Golf Alpin Chip Card té
les mateixes avantatges  i està inclosa als paquets
ofertats solament pels hotels).
Kitzbüheler Golffestival  Al juny es dedica una setmana
al golf, amb un total de 13 torneigs i múltiples activi-
tats paral·leles (www.golffestivalkitzbuehel.at).. 
Jardí botànic alpí: A 1.800 m d’alçada si arriba amb
la cabina de Kitzbüheler Horn o amb cotxe per la ruta
de peatge. És interessant observar la gran diversitat
de flors i plantes que podem trobar a l’alta muntanya.
No per res, al Juliol tota la muntanya és plena de flors
vermelles.
Altres: A banda del patinatge es pot fer Tobogganing i
Minibob (tant petits com grans). O Cúrling, en les
variants austríaca i escocesa.
Per les raquetes, les caminades o les passejades hi ha
excursions gratuites de dilluns a divendres
Allotjament i ofertes: Hi ha ofertes durant tot l’hivern
i de tota mena. Per que en veieu una mostra hem triat
les següents (www.kitzbuehel.com).
Cap de setmana principi de temporada (del 13 al 16
de desembre 2007) 3 nits en habitació doble amb
copiós esmorzar de buffet, ponche de benvinguda i lliu-
re accés als serveis de Spa i Wellness: sauna, banys
de vapor i cabina d’infrarojos. Preu per persona en
habitació doble: 2 dies per 311 !, 3 dies per 334 !.
Càrrec de 25 ! per dia en cas de mitja pensió. Dies
addicionals a 85 ! el dia.
Com a mostra d’un hotel tradicional valgui l’Hotel
Eggewirt (www.eggerwirt-kitzbuehel.at). T: +43-
5356-62437. 
Si el que triem és una de les moltes acollidores pen-
sions els preus es redueixen. 3 nits amb esmorzar i 3
dies de forfait dels 170 als 200 !. Dos nits amb

esmorzar i 2 dies d’esquí pas per 118 !.
La distribució de les places d’allotjament és: 2 hotels
de 5*, 26 de 4*, 32 de 3*, 46 de 1-2*, 250 aparta-
ments i aproximadament unes 200 habitacions o
dependències de turisme rural.
Restauració: Quotidianament la majoria de bars, a
partir de les quatre de la tarda, organitzen amenes fes-
tes après-ski i concerts de tarda.
Dinar romàntic amb espelmes a Hochkitzbühel amb
cabina nocturna fins a la Hahnenkamm els divendres.
Sopar típic amb música austríaca al Hahnenkamm
Stüberl. I podeu trobar un restaurant tradicional espe-
cialitzat en bons vins i cuina del país a: l’Alt Kitzbühel
(www.alt-kitzbuehel.com).
Escoles d’esquí: Com no podia ser d’una altra manera,
a Kitzbühel podreu trobar una gran oferta d’escoles
d’esquí. Aquí us les en detallem:
Rote Teufel, Kitzbühel, www.rote-teufel.at
Ski School, Reith, www.skischule-reith.at 
Skischool, Aurach, www.skischule-aurach.at
Skischule, Jochberg, www.skischule-jochberg.at
Skischule, Wagstätt, www.skischule-wagstaett.com 
Guies de neu i muntasny – amb la carta de turista hi ha
d’un 10 a un 5 % de descompte en tots els serveis.
Alpine School, Peter Brandstätter, guia de muntanya
estatal (alpinschule.kitzbuehel.@aon.at).
Josef Dagn, guia de muntanya registrat

(www.skischule-reith.at).
Engelbert Prohaska, guia de muntanya
(info@kitzbuehel.com).
Georg Hechenberger, guia de muntanya 
(hsvkitz@yahoo.de).
Josef Treichel, Kitz Events, guia de muntanya i de
bicicleta de muntanya (www.kitzevents.at).
Kitzbühel’s Alpine Guides (www.tirol-guide.at).
Lloguer de material: Ho mencionem aquí per que tin-
gueu en compte que si no sou uns malalts del material,
el servei de les botigues de lloguer és excel·lent i per-
met estalviar diners en excés d’equipatge als avions i
sempre hem cregut que quantes menys maletes millor.

Com arribar-hi
Des de Catalunya el més recomanable és anar amb
avió (són aproximadament dues hores de vol) i aprofi-
tar els eficients serveis de transfer o tren que arriben
a cada racó de la regió (1-1,5 hores de trasllat). La
durada normal del viatge via l’aeroport de Salzburg
amb trànsits inclosos és de 6 hores, el que per si és
un autèntic luxe, arribar al mig dels millors Alps ben
relaxats i sense haver conduït ni un km. La opció de
viatge passa per anar a un dels tres aeroports
següents:
- Aeroport de Múnic (160 km), vols amb Lufthansa
(www.munich-airport.de). Coordinació de trasllats: 

www.airport-transfer.com i  www.vorderegger.at.
- Aeroport de Salzburg (80 km), vols amb Skyeurope
(www.salzburg-airport.com). Coordinació de tras-
llats: www.transferbus.net.
- Aeroport d’Innsbruck (100 km): www.innsbruck-air-
port.com. Trasllat: Taxi Hubmann, Tel.: 00 43 (0)
512 546692, Fax: 00 43 (0) 512 546894. Trasllats
dels aeroports d’Innsbruck, Salzburg, Múnic i Zúric.
- Per fer l’aproximació en tren amb els Ferrocarrils
Austriaccs (ÖBB): www.oebb.at.

de Copa del Món. La Hahnenkamm no és sols compe-
tició, sinó també entreteniment. Durant tres dies la
ciutat és plena de festes, recepcions, concerts, exhi-
bicions, etc. L’últim dia, després de la competició de
descens, personatges líders en l’esport, la política, els
negocis i les arts s’uneixen per recolzar la KitzCharity
Trophy (enguany serà la 10ena).
A tenir en compte: La Streif es tanca parcialment
durant dues o tres setmanes abans de la competició. 
Al parlar de la Hahnenkamm és obligatori anomenar a
Anderl Molterer, esquiador il·lustre nascut a Kitzbühel
qui ostenta el màxim nombre de victòries (9) a la com-
petició, durant les temporades 1952-60.
El mític Toni Sailer: Si Àustria és des de sempre la pri-
mera potència de l’esquí mundial, queda clar que de les
seves viles provenen els millors esquiadors, i Kitzbühel
no és pas cap excepció. Toni Sailer, anomenat pels
seus fans “Schwarze Blitz aus Kitz” (el llamp negre de
Kitz). Aconsegueix entre 1956 i 1958 una proesa
sense precedents, guanyant set títols mundials. A

Les passejades amb raquetes són una gran aposta per 
portar a les estacions de neu aquells que no esquien.

A cada recó de la vila es respira el sentit 
de la tradició i l’atenció pel patrimoni.

Sota la neu, així de càlid pot ser 
el tradicional mercat de Nadal.
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baixades més llargues esteu de sort. El plànol de l’esta-
ció és molt complert en aquest aspecte. Tenint en
compte que s’han de valorar els riscos abans de fer-los,
la majoria d’itineraris són fàcilment identificables.
Marcats amb línies discontinues i rombes taronges n’hi
ha cinc o sis. Recomanem el 34. Amb més de 1.000 m
de desnivell transcorre per paratges tranquils i únics,
entre avets de més de 10 m d’alçada, passant per algu-
na cabanya de pastors i entre pitjades d’animals salvat-
ges. Tot just passant sota el telecabina més alt del
món, si alcem la vista el veiem 400 m per sobre nos-
tre. Cal no pensar gaire que en mitja hora nosaltres
haurem d’anar penjats també d’aquest cable. L’inici del
recorregut és per les obertes pales del cim
Schwarzkogel (2.030 m), indret que produeix una sen-
sació de llibertat absoluta, amb una primera part de
pales amb orientació Nord-Nordest que garanteix la
millor neu, baixem fins al fons de la vall fins que trobem
el camí de passejada que discorre al costat del riu. És
important abans de baixar tenir present on hem d’aga-
far aquest camí, doncs si quedem entre el riu i el final
del bosc de la baixada, ens complicarem la vida, ja que
trobar la sortida del bosc entre els arbres és un mena
de loteria. Si comencem la baixada per la variant de
Steinbergkogel, la veritat és que hi ha un altra camí de
tornada, però no és tan maco ni fàcil de trobar.
Quan arribem al final del camí de tornada ens espera
algun que altre taxi per dur-nos a Jochberg per tres
euros per persona. Si voleu anar a Kitzbüel són 20
euros, per tant millor tornar a Kitzbühel per les pistes i
l’espectacular cabina 3S. 
Snowboard: Durant anys la Hahnenkamm i Kitzbühel
Horn han estat considerades dues zones on els surf de
neu podien anar al límit i conquerir la muntanya sense
preocupacions. Avui en dia el surf de neu no ha marxat
d’aquestes zones, però si que s’han centrat les seves
propostes. Primer, al nomenar una amplia àrea centra-

da en el remuntador Raintal com a zona surf; després
al mantenir una pista de Boarder Cross al telesquí de
Brunellenfeld. La dedicació en recursos humans i tec-
nològics per oferir les millors qualitats de les
instal·lacions i els bars més chic i bons restaurants és
impagable. Aquells que no en tinguin prou, poden creuar
vers la Hahnenkamm i trobar als descensos de
Kareseck i Silberstuben, uns spots on les forces de la
natura han creat un emocionant recorregut amb alts
halfpipes, rollers, salts i banyeres.
Infants: Aprendre a esquiar en grup és més divertit que
fer-ho sol. Aquest és un principi que els monitors pro-
fessionals tenen molt en compte. Les escoles d’esquí
ofereixen cursos dissenyats especialment pels nens
amb dinar inclòs.
L’estació posa a disposició dels campions/es del demà,
unes quantes cintes i telesquís de práctica a
Rasmusleiten, Mocking i Pulverturm a Kitzbühel com

també a the Hausleiten (Jochberg), Pass Thurn, Aschau
i Reith.
Ja sabem que els infants col·laboren amb entusiasme
en com construir iglús i aprenen que somriure és la
cosa més important quan van al tub per trineus. Junt
amb els pares podran descobrir l’habitat natural del linx
i la llebre en una excursió familiar a un dels parcs natu-
rals més extensos del Tirol, el Parc del Cèrvol d’Aurach. 
Esquí Nòrdic: El primer consell pels visitants de
Kitzbühel és llibertat. Per què no fer esquí nòrdic per
canviar una mica? Descobrireu noves sensacions de
benestar. Més de 120 km de traces trepitjades i pistes
senyalitzades, tant per estil tradicional com per skating.
Les zones són Kitzbühel, Reith, Aurach, Jochberg,
Kirchberg, Aschau, Reith, St. Johann, Pass Thurn and
Mittersill. Totes aconsegueixen donar una imponent
experiència visual de la natura que ens porta alegria al
cor i l’ànima. 
No lluny de l’hotel Bruggerhof es troba el conegut com
estadi d’esquí nòrdic, des de on les traces assolellades
ens duen cap a Kirchberg, Reith i els voltants del llac
Schwarzsee. La majoria de lloguer i serveis per a l’acti-
vitat obren a les nou del matí. De gran valor ho és la
pista Hochmoor al Pas Thurn que presenta garanties de
neu. Comença al “Breitmoos mountain Inn”. Els fans de
l’esport reben un tracte genuí: esquí nòrdic nocturn per
les pistes de Hochmoor i el Schwarzsee, ambdues amb
focus fins les 11 de la nit.

*Agraïments: Oficina de Turisme de Kitzbühel
(www.kitzbuehel.com) i en especial a Stefan Pühringer.
Oficina de Turisme Austríac de Barcelona. A l’excelent
guia Joe Astner i la monitora Carmen, que ens varen
revelar alguns secrets de l’estació. Skyeurope i 
transferbus.net !

Les continues nevades mostren subint exuberants 
paissatges com el de la foto.

Kitzbühel Tourism

Cada any els jugadors de polo tenen una cita a Kitzbühel.

Guia de l’estació
Enguany la temporada va començar el cap de setmana
del 10 i 11 de Novembre. El millor de l’estació són les
seves copioses nevades provinents del Nordoest. El fet
de ser un tipus de muntanya amb molta herba permet
que de seguida es facin gruixos per practicar qualsevol
esport de neu. La regió té al voltant d’uns 170 km de
pistes per a tots els nivells, perfectament trepitjades,
més una trentena de km d’itineraris forapistes, 91 km
d’innivació artificial, així com diverses zones delimita-
des per surf de neu, funparks, tobogans naturals i cen-
tenars de km de pistes de fons i camins de neu per
trekking i passejada. La infrastructura inclou escoles
d’esquí per tots els nivells, des d’aquells que s’inicien
fins els futurs corredors.
En quant a les instal·lacions, disposa de 56 remunta-
dors i telcabines d’allò més moderns i confortables.
Resulta fascinant com es va completar, al desembre
del 2004, la xarxa regional de remuntadors i cabines,
amb la inauguració de la góndola 3S tri-cable que uneix
les àrees d’esquí Hahnenkamm/Pengelstein amb
Jochberg/Resterhöhe. Sobrevola la vall a 400 m en el
seu punt d’alçada màxima, aspecte que la converteix
en una de les cabines més excitants del món.

Les novetats d’aquesta temporada són l’extensió de la
innivació artificial a la zona de Jocchberg-Resterhöhe,
que garantirà el 100 % del esquí-safari, recorregut
que vindrà marcat per senyals amb la figura d’un ele-
fant. Mencionar sobretot el nou desembragable 8 pla-
ces de Steinbergkogel amb la seva pantalla de
protecció climàtica i l’escalfador de seient, confort a la
última pel que fa a remuntadors. Un altra novetat serà
la ultramoderna botiga d’esports de 1.000 m2 prop de

la part baixa de la Hahnenkamm, amb servei per a qual-
sevol nivell de client. Del forfait diari, a banda del preu
(www.bergbahn-kitzbuehel.at), creiem que cal saber
que la tarifa es redueix a les 11,30 h, les 12 h, les 13
h i les 14 h, reduccions que poden arribar al  35 %. Els
horaris dels remuntadors els trobareu a la mateixa
web. Us avancem que acostumen a obrir vora les 8,30
h i tancar a les 16 h.
Per nens, joves, famílies i debutants, la regió també
disposa d’ofertes dissenyades a la mida de les seves
necessitats -aconseguint una de les propostes més
exclusives d’Àustria- ja que permet utilitzar de franc
els remuntadors més baixos a cada resort de la vall.
Kitzbühel és el centre d’una gran àrea d’esquí. Punt
neuràlgic d’una semicircunferència formada cap a
l’Oest pels pobles d’Aschau (1.014 m) i Kirchberg
(837 m), i a l’Est per Jochberg (923 m) i Hollersbach
(807 m). A les pistes les zones es coneixen com
Hahnenkamm (1.668 m), Kitbüheler Horn (2.000 m),
Resterhöhe (1.984 m), Pengelstein (1.938 m), i
Gaisberg (1.264 m)
Les tres orientacions de la seva forma semicircular
garanteixen el que sempre hi hagi una vessant amb
millor neu que l’altra. Per tant, és fàcil triar el tipus de
neu segons les condicions climàtiques. També ho
podem aprofitar per evitar el fred, esquiant a l’Est pel
matí i acabant a l’Oest per la tarda, els dies que la neu
és bona arreu.
Les més de quaranta parades d’autobús, als pobles i
peus dels fora pistes, fan encara més fàcil aprofitar els
avantatges de la semircunferència. Cal tenir en comp-
te que per recórrer bé l’estació calen tres o quatre
dies.
És obligat fer esment del color de les pistes. Quan
mireu el mapa de pistes sols veureu tres colors: blau,
vermell i negre. El nivell de dificultat no té sols en
compte la pendent, sinó altres, com ara variacions de
neu, pista no trepitjada, fora pista obligat. A més, les
pistes s’assenyalen del mateix color de dalt a baix,
segons el tram de més dificultat. Les blaves i verme-
lles acostumen a estar molt ben trepitjades, amples i
arranjades per donar a tot hom la possibilitat d’esquiar
sense problemes afegits.
Per fer-ho a la manera tradicional començarem
esquiant a Kitzbühel. Com que un dels motius al voltant
dels quals gira la vida de Kitzbühel és el descens, pren-
drem el cabina de la Hahnenkamm baixant tot seguit el
recorregut del descens, la famosa Streif
Fora pista i rutes: Després d’una gran nevada podem
dir que casi tota l’estació és un fora pista. Només cal
anar triant el lloc i baixar. Els seus pendents amples i
no massa pronunciats permeten baixades molt diverti-
des, fent-lo un lloc fantàstic per iniciar-se al fora pista.
Si us atreviu a complicar-vos una mica més o voleu fer

El nostre reporter motivat per les pales del 
millor forapista,  descens de Schwarzkogel.

Un paisatge com no te l’esperes.

Arribada de l’espectacular telecabina 3S per davant de les pales del Schwarzkogel (2.030 m). Neu pols non stop.


