
Chcesz jeździć na nartach lub wędrować 
po śniegu wśród malowniczych pejzaży? 
Masz chęć na rodzinną wycieczkę, a może
pragniesz zaczerpnąć świeżej dawki ener-
gii z czystego, zimowego powietrza?
Szukasz inspiracji na wystawach i impre-
zach kulturalnych? Vorarlberg zachęca do
poszukiwań i aktywności, sięgając przy 
tym do swej długiej pionierskiej tradycji w 
narciarstwie alpejskim. W tej górzystej 
krainie od ponad 100 lat pielęgnuje się
sztukę jeżdżenia na nartach i – o wiele
dłużej – kulturę gościnności.

Obfitość śniegu zapewnia miłośnikom nart
i wędrówek już samo położenie ośrodków
narciarskich. Wiele terenów narciarskich

sięga powyżej 2000 m n.p.m. Na górze 
otwierają się fascynujące widoki. Krajobraz
zapiera dech w piersiach, lecz nie jest aż
tak surowy, jak to się często zdarza na
jeszcze większych wysokościach. Jest tu
wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić
narciarzom idealną kombinację łagodnych
i trudnych stoków. Branża turystyczna 
stawia nie tylko na wysoki komfort, ale
stara się także dostarczyć turystom nieza-
pomnianych wrażeń - jak narciarski rajd 
o świcie. Profesjonalni przewodnicy pro-
wadzą amatorów śniegu przez wolne 
tereny - a bywa, że i przez cały Vorarlberg.

Vorarlberskie wioski są wyjątkowo ładne 
i umiarkowanej wielkości – do stacji 

wyciągów i kolejek można dotrzeć na 
piechotę albo skibusem. W wielu miejscach
zaskakuje zgodne współistnienie starej,
zwykle drewnianej architektury z nowo-
czesną. Nowe budowle –stacje wyciągów,
hotele, przystanki i zwykłe domy –
wyróżniają się na tle kraju starannym
wkomponowaniem w krajobraz i efek-
tywnością energetyczną. Także rzemiosło
szuka nowych dróg i łączy tradycyjne 
techniki z nowoczesnym designem. 

Miła atmosfera panująca w hotelach i kwa-
terach w całym Vorarlbergu z miejsca pod-
bija serca gości. Większość hoteli i pensjo-
natów to firmy rodzinne, często prowadzo-
ne od pokoleń, dzięki czemu mogą zaofe-

rować gościom najlepszą obsługę i
najwyższą jakość. Restauracje, zajazdy i
schroniska serwują na zmianę regionalne
przysmaki i wyrafinowane dania.

Życzymy inspirującego zimowego urlopu!

www.vorarlberg.travel

Vorarlberg – śniegowe inspiracje
Nowoczesna kolejka wiezie nas w górę, a krajobraz pod nami zmienia się z każdym pokonanym metrem. W dolinie wioska zabudowana ładnymi, w większości
drewnianymi domami. Dookoła niej kuszące bielą zbocza i stoki, kręte drogi. Piękna jak z obrazka jest zima na zachodnim krańcu Austrii.
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Zima 2016/17 w Vorarlbergu
Porady, inspiracje i pomysły na Twój urlop 

Czysta przyjemność

Podróż do Vorarlbergu
Vorarlberg jest miejscem łatwo dostępnym, niezależnie od tego, jaki szlak komunikacyjny i jaki środek komunikacji 
wybierzemy. Komunikacja publiczna jest bardzo dobrze rozbudowana. Połączenia kolejowe i autobusowe 
w rejonie komunikacyjnym Vorarlberg są do siebie wzajemnie dopasowane.

Informacje na wybrane tematy lub katalogi i spisy kwater w regionach prześlemy Państwu
szybko i bezpłatnie. Wystarczy zamówić.
Kontakt

Vorarlberg Tourismus, Postfach 99, 6850 Dornbirn, Austria, T +43.(0)5572.377033-0 
(pon.–sob. od 8 do 18), F +43.(0)5572.377033-5, info@vorarlberg.travel
Na stronie www.vorarlberg.travel znajdą Państwo zawsze aktualne informacje, pro-
pozycje imprez, wskazówki dla podróżnych, oferty pakietowe i prospekty do pobrania. 
Pod tym adresem mogą Państwo także wybrać i zarezerwować kwaterę na czas pobytu 
w Vorarl bergu. W tej sprawie mogą się Państwo zwrócić także bezpośrednio do 
przedstawicieli regionów lub do swojego biura turystycznego.

Więcej informacji?
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Ograniczenia w ruchu 

Drogi zamknięte w miesiącach zimowych: 

Silvretta-Hochalpen straße przez Bielerhöhe. Drogi 
krajowe: z praktyki wynika, że zamykane są drogi L 198
Lechtal (Lech-Warth) i L 51 Laternser (Innerlaterns-
Furkapass-Damüls). W zależności od pogody okresowo
zamykana jest  droga przez przełęcz Riedberg 
(między Hittisau a Balderschwang/Allgäu). 

... samochodem   
• Przez przejście graniczne w Zgorzelcu i niemieckimi 

autostradami przez Drezno – Chemnitz – Norymbergę – 
Ulm – Memmingen – Lindau – do Bregencji lub 

• Frankfurt (nad Odrą) – Lipsk – Ulm – Memmingen – 
Lindau – do Bregencji

Dojazd do doliny Kleinwalsertal: do doliny Kleinwalsertal,
położonej na północnym wschodzie Vorarlbergu, można 
dojechać samochodem tylko przez Oberstdorf (Niemcy).
Odległości w km do Vorarlbergu: np. Warszawa – Bregencja
ok. 1270 km.

Opłaty drogowe

Autostrady i drogi ekspresowe w Austrii są płatne.
• Winieta 10-dniowa: 8,70 euro za samochód osobowy
• Winieta 2-miesięczna: 25,30 euro za samochód osobowy
• Winieta roczna: 84,40 euro za samochód osobowy
(ceny w 2015 r.), www.asfinag.at

... koleją  
np. z Warszawy przez: Wiedeń lub przez Berlin do 
Bregencji. Jest kilka połączeń dziennie (nie ma połączeń 
bezpośrednich). 

... samolotem   
Najbliższe lotniska (odległości w km od Bregencji):
• Allgäu Airport Memmingen, Niemcy (77 km)
• Zurych, Szwajcaria (119 km)
• Monachium, Niemcy (215 km)
• Innsbruck, Austria/Tyrol (184 km)
Inne lotniska w okolicy: Bodensee Airport Friedrichshafen,
Niemcy (35 km), St.Gallen/Altenrhein, Szwajcaria (20 km),  
kilka połączeń liniowych dziennie z i do Wiednia. 

Zaproszenia od sześciu regionów
Vorarlberg obejmuje sześć regionów turystycznych, z których każdy ma własny charakter. Wiele też je łączy: ośrodki narciarskie oferują nowoczesne wyciągi 
i kolejki i doskonale utrzymane trasy, liczne szkoły narciarskie zapraszają na kursy jazdy na stokach i wolnym terenie, na każdym poziomie zaawansowania.
Obszerna jest także oferta wypraw skitourowych, na rakietach śnieżnych i pieszych wycieczek.

Dla zmysłów: Las Bregencki
Las Bregencki umiejętnie łączy piękno,
komfort i przyjemność . Obfitość śniegu 
zapewnia doskonałe warunki na stokach 
i trasach biegowych. Narciarskie życie
ułatwia skipass „3 doliny", łączący wszystkie
tereny narciarskie. Warth-Schröcken i Lech
Zürs am Arlberg są połączone wyciągiem
narciarskim. Zarówno w wioskach, jak w
górach zadziwia zgodne współistnienie
starej i nowej architektury drewnianej.
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Vorarlberg Tourismus

Poststraße 11, Postfach 99, 6850 Dornbirn, Austria
T +43.(0)5572.377033-0, F +43.(0)5572.377033-5
info@vorarlberg.travel, www.vorarlberg.travel/pl
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Rodzinne: Brandnertal, Alpen -
stadt Bludenz, Klostertal, 
Großes Walsertal
Na pełen atrakcji rodzinny urlop zaprasza -
ją regiony Brandnertal i Klostertal wraz 
z terenem narciarskim Sonnenkopf. Oprócz
nart w ich zimowym repertuarze znajdują
się m.in. wyprawy z psimi zaprzęgami,
wędrówki na rakietach śnieżnych i sanki.
Aby poznać kilka terenów narciarskich, 
najlepiej osiąść w alpejskim mieście
Bludencja. Zimowe sporty na łonie natury
to specjalność Rezerwatu Biosfery Großes
Walsertal.

Lech Zürs Tourismus
T +43.(0)5583.2161-0, F 3155
info@lech-zuers.at
www.lechzuers.com

Bodensee-Vorarlberg Tourismus
T +43.(0)5574.43443-0, F 43443-4
office@bodensee-vorarlberg.com
www.bodensee-vorarlberg.com

Kleinwalsertal Tourismus 
T +43.(0)5517.5114-0, F 5114-419
info@kleinwalsertal.com
www.kleinwalsertal.com

Montafon Tourismus GmbH 
T +43.(0)5.06686, F +43.(0)5556.72253-19
info@montafon.at
www.montafon.at

Alpenregion Bludenz Tourismus 
T +43.(0)5552.30227, F 30227-1712
info@alpenregion.at
www.alpenregion-vorarlberg.com

Poruszający: Montafon
Jazda o wschodzie słońca na świeżo 
ratrakowanych stokach, rozległe tereny
narciarskie, przytulne schroniska i restau-
racje oferujące specjalności regionu.
Skitourowe wyprawy z przewodnikiem 
do sąsiedniej Szwajcarii, narciarskie safari,
wędrówki wśród cichych krajobrazów,
wyprawy na rakietach śnieżnych…
Montafon idealnie łączy energię, kontakt 
z naturą i spokój.    

Z naturą za pan brat:
Kleinwalsertal
Dolina Kleinwalsertal poleca się
spragnionym orzeźwiającej energii. Stoki
narciarskie oferują przepiękne widoki 
i możliwość szusowania między Austrią 
a Niemcami. Do dyspozycji są zarówno
łagodne stoki, jak i ambitne trasy oraz
zbocza pokryte głębokim śniegiem. Crystal
Ground Snowpark zaprasza freestylerów,
także początkujących. Miłośnicy biegania
na nartach i pieszych wędrówek odnajdą
swój rytm na łonie natury.   

Światowy: 
Lech Zürs am Arlberg
Gdzie niegdyś pionierzy narciarstwa 
alpejskiego doskonalili swoje umiejętności,
dzisiaj czekają doskonałe stoki i tereny do
freeride'u. Od ponad 100 lat Lech Zürs am
Arlberg należy do najpopularniejszych
ośrodków sportów zimowych w Alpach.
Najwyższą jakość wypoczynku gwarantuje
baza noclegowa, której oferta sięga od 
luksusowych hoteli po prywatne kwatery.
Zimowe urlopy ubarwiają imprezy 
kulturalne i muzyczne.

Inspirujące:  
Bodensee-Vorarlberg
Urlop w mieście ze sportami zimowymi
łatwo połączyć nad Jeziorem Bodeńskim.
Miasta Bregencja, Dornbirn, Hohenems 
i Feldkirch mają dobre połączenia auto-
busowe i kolejowe z terenami narciarskimi.
Małe tereny narciarskie zaczynają się
niemal u hotelowych progów. Muzea
opowiadają ciekawe historie, sceny 
muzyczne i teatralne inspirują, a w
świąteczny nastrój wprawiają jarmarki 
adwentowe.

Bregenzerwald Tourismus 
T +43.(0)5512.2365, F 3010
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at



Sanki

We wszystkich regionach Vorarlbergu są oznaczone trasy 
saneczkowe. Niektóre z nich są wieczorami oświetlone.
Naprawdę długo można przeżywać emocje zjazdu podczas sa-
neczkarskiego safari w dolinie Brandnertal. Jego trasa prowadzi
różnymi wariantami od górnej stacji Panoramabahn do Brand lub
do Bürserberga. W St. Gallenkirch-Garfrescha w dolinie Montafon
znajduje się najdłuższy oświetlony tor saneczkarski w Vorarl bergu
(5,5 km długości). Tor saneczkarski najnowszej generacji to
dostępny przez cały rok Alpine-Coaster-Golm w Monatfonie.

Na ty z psami husky

Jak się jeździ z psim zaprzęgiem i jakie to uczucie? Wszyscy zain-
teresowani mogą się tego dowiedzieć w trzech miejscowościach
w Vorarlbergu:W dolinie Brandnertal Husky Toni organizuje
warsztaty, niektóre połączone z krótkimi wędrówkami na 
rakietach śnieżnych. W Warth-Schröcken w Lesie Bregenckim 
odbywają się wyprawy do malowniczo położonego hotelu
Körbersee. Dolina Kleinwalsertal zaprasza w niedziele na 
trening z psami husky.

Wizyta u kóz i krów

Rodzina państwa Metzlerów z Egg w Lesie Bregenckim założyła
pierwsze otwarte gospodarstwo rolne w Vorarlbergu. Podczas
zwiedzania wielkiej obory dla krów i koziarni z galerią dla
zwiedzających można zdobyć sporo cennej wiedzy na temat
zrównoważonej gospodarki i rolnictwa w ogóle. 

Wędrówki z lamami

Horst Kuster i jego lamy mieszkają w bardzo malowniczym
miejscu w Innerbergu koło Schruns w Montafonie. Wszyscy razem

zapraszają amatorów wycieczek na wyprawy trekkingowe –
także w zimie. Lamy niosą bagaż i pewnie kroczą po śniegu, a
Horst Kuster opowiada mnóstwo ciekawych historii o swojej
ojczyźnie i jej mieszkańcach.

Pasja eksperymentowania

Muzeum, w którym wszystkiego można dotknąć – a właściwie
nawet trzeba? Interaktywna wystawa przyrodnicza w Dornbirn 
to właśnie takie muzeum. Można tam wpełznąć do lisiej nory,
pogłaskać rybki, przeprowadzić własne eksperymenty w centrum
naukowym, i w ramach zabawy dowiedzieć się, jak działa ludzki
organizm.

Zrozumieć kulturę i sztukę

Oglądanie, zajęcia artystyczne i ciekawe historie - Dom Sztuki i
„vorarlberg museum“ w Bregencji przez zabawę oswajają dzieci
ze sztuką. W Muzeum Żydowskim w Hohenems stacje dla dzieci
opowiadają historie z życia dawnych i dzisiejszych Żydów. W
Bludencji z kolei najmłodsi tańczą, śpiewają i klaskają podczas
koncertów dla dzieci z cyklu Cinello.

Ferie pod troskliwą opieką

Rodziny to w całym Vorarlbergu oczko w głowie branży tury-
stycznej. Własne programy zajęć i opiekę nad dziećmi organizują
miejscowości i regiony posiadające znak „Top Family“. Są to: 
Au-Schoppernau w Lesie Bregenckim, Kleinwalsertal, Lech Zürs
am Arlberg i Brandnertal. Hotele ze specjalną ofertą dla 
rodzin połączyły się pod nazwą „Top Family Hotels“.  

Więcej informacji: www.vorarlberg.travel

Atrakcje dla rodzin
Na śniegu można świetnie się bawić i przeżyć niejedną przygodę. Miłośnikom dużych prędkości polecamy jazdę 
na sankach i wyprawy z psimi zaprzęgami. Lamy dużo spokojniej pomogą nam pokonać śnieżne przestrzenie. W
wiejskich gospodarstwach na małych gości niecierpliwie czekają krowy i kozy. Ciekawych świata zapraszają muzea.

Historia i współczesność

„vorarlberg museum“ w Bregencji poświęca szereg swoich wys-
taw historii i aktualnym tematom z regionu. Już sama architektura
muzeum warta jest uwagi: jego fasadę zdobi ponad 16 000
„kwiatów“ z betonu. Ze specjalnej sali wystawowej na 4 piętrze
rozciąga się wspaniały widok na scenerię Jeziora Bodeńskiego.

Sztuka współczesna

Dom Sztuki w Bregencji (Kunsthaus Bregenz - KUB), zaprojekto-
wany przez słynnego szwajcarskiego architekta Petera Zumthora,
należy do najważniejszych galerii sztuki współczesnej w Europie.
KUB prezentuje zmienne wystawy, poświęcone najczęściej
twórczości jednego artysty lub artystki.

Muzeum Kobiet w Hittisau

Jedyne w Austrii Muzeum Kobiet zabiera nas do Tanzanii. Do 16
kwietnia 2017 r. wystawa w muzeum będzie prezentować świat
„Masajek - budowniczych z Ololosokwan”.

Wachlarz tematów

Od Muzeum Rolls Royce’ przez Muzeum Tekstyliów i Muzeum
Turys tyki po Muzeum Krajoznawcze – pełną listę muzeów 
Vorarl bergu prezentuje strona internetowa 
www.vorarlberg.travel/museen (tylko w języku niemieckim).

Montforter Zwischentöne

W nowym, cenionym za ciekawą architekturę centrum kultury
Montforthaus w Feldkirch kilka razy w roku odbywają się imprezy
z cyklu „Montforter Zwischentöne“ – od kameralnej rozmowy 
salonowej pod wielki koncert orkiestrowy.

Góry spowite światłem

10 grudnia mroki nocy w Lech Zürs am Arlberg rozjaśnią „fanta-
s tyczne gondole“. Artystyczne projekcje świetlne zamienią 
gondole Rüfikopfbahn w fantastyczne pojazdy na tle bajecznie
rozświetlonych gór.

Tanzcafé Arlberg

Après ski jak dawniej obiecuje „Tanzcafé Arlberg” – od 2 do 17
kwietnia w Lech Zürs am Arlberg. Na Rüfiplatz, na terenie narciars-
kim, w hotelach i na tarasach, do szusowania w słońcu zespoły
muzyczne zagrają na żywo jazz, soul, rock´n roll i swing. 

Ski & Concert

Muzyka i sympatyczne après ski kończą dzień narciarza w hotelu
Steffisalp w Warth-Schröcken. Od lutego w każdą sobotę narciarze
ściągają tu na występy artystów grających rock, pop i irish folk na
plenerowej scenie na wysokości 1495 m n.p.m.

W świątecznym nastroju

Jarmarki adwentowe ożywiają miasta i wioski. Ludzie spotykają
się tutaj przy rozgrzewających napojach i potrawach i szukają 
prezentów pod choinkę. Największą popularnością cieszą się 
jarmarki w Bregencji, Dornbirn, Feldkirch i w Bludencji. 
W ramach Adwentu w Schwarzenbergu w Lesie Bregenckim 
odbywają się także wieczory autorskie i koncerty. Różnorodny
program na okres adwentu i Bożego Narodzenia proponują także
doliny Kleinwalsertal i Montafon.  

Więcej informacji: www.vorarlberg.travel

Muzea, muzyka i przedświąteczne jarmarki
Vorarlberg po mistrzowsku łączy kulturalne inspiracje ze sportami zimowymi. Muzea, przede wszystkim te miejskie,
prezentują swoje wystawy przez cały rok. Koncerty i salony muzyczne zapraszają melomanów. Inscenizacje i imprezy
organizowane są również na terenach narciarskich, szczególnie na początku i na koniec sezonu.

Wino i smak: Arlberg Weinberg

Od 5 do 10 grudnia około 30 najlepszych winiarzy z całego świata
spotka się na przełęczy Arlberg. Dołączą do nich lokalne gwiazdy
gastronomii i renomowani producenci z Vorarlbergu. Smakowite
wydarzenie na najwyższym poziomie.

Brandnertal i Klostertal od kuchni

Za dnia w przerwie pomiędzy kolejnymi zjazdami, wieczorem 
w restauracjach czy podczas wędrówki z pochodniami, doliny
Brandnertal i Klostertal zapraszają do stołu.
Narty, posiłki w schroniskach i restauracjach i degustacja win pre-
zentowanych przez ich producentów - w kwietniu Sonnenkopf 
w dolinie Klostertal dopieszcza podniebienia narciarzy w ramach
cyklu „Gourmet im Schnee”. Kilka zimowych wieczorów będzie 
należało do kreatywnych kucharzy z regionu, zrzeszonych pod
szyldem „Genusserlebnis Brandnertal“. Każdą kolację przygotuje
inny kucharz, komponując kilkudaniowe menu z regionalnych
produktów w kreatywnej interpretacji. Przejazd w góry kolejką 
o zmroku, wędrówka przy świetle pochodni i 4-daniowe menu, 
serwowane w kolejce (tak!) i w restauracjach w górach i w dolinie
to w ogólnych zarysach program wycieczki kulinarnej „Palüd
Exquisit”, która w określonych terminach wyrusza z Brand w 
dolinie Brandnertal.

Montafon – śniadanie na górze

Przez całą zimę kilka górskich restauracji w dolinie Montafon w
określone dni tygodnia serwuje śniadania – niektóre już od 
godziny 8 rano.

Jak się robi ser?

Najlepsze mleko, podpuszczka, dużo ręcznej roboty i tyleż 

cierpliwości… Jak zamienić mleko w ser, można się nauczyć na
kursie serowarskim, organizowanym przez Ingo Metzlera w Egg 
w Lesie Bregenckim, centrum sera Käsehaus w Montafonie albo
biosphärenpark.haus w dolinie Großes Walsertal.  Kursy odbywają
się w terminach określonych przez organizatora lub na zamówienie.

Tajemnice kuchni

Kilku najlepszych kucharzy Vorarlbergu chętnie dzieli się swoją
wiedzą z amatorami. W tym celu organizują kursy – radzimy 
szybko zorientować się w terminach i zarezerwować sobie
miejsce, bo cieszą się one ogromną popularnością. 

Smakowite prezenty

Od górskiego sera po czekoladę, od musztardy po wódki –
największe przysmaki Vorarlbergu powstają w wiejskich gospo-
darstwach, bacówkach i małych manufakturach. 

„Vorarlberg je ...“ 

Dokąd się udać, żeby w przyjemnej atmosferze zjeść i wypić coś
dobrego? „Vorarlberg je… lepiej“ to dewiza kucharzy, którzy stawi-
ają na jakość. Od kawiarni przez zajazdy po eleganckie restauracje -
adresy, kalendarz imprez, przepisy i bezpłatne aplikacje znajdziecie
na stronie www.vorarlberg-isst.at (tylko w języku niemieckim). 

Dobroczynny urlop

Kto podczas urlopu chciałby zrobić coś dla siebie, powinien zwró-
cić się do vorarlberskich specjalistów, oferujących specjalne diety,
lecznicze kąpiele borowinowe, kuracje odchudzające i upiększa -
jące, głęboki relaks i aktywny wypoczynek na łonie natury. 

Więcej informacji: www.vorarlberg.travel

Coś miłego dla podniebienia
W kuchniach Vorarlbergu panuje zasada – ma być świeżo, regionalnie i kreatywnie. Wiele produktów pochodzi prosto 
z gospodarstw rolnych lub z małych miejscowych wytwórni. Kulturę kulinarną regionu popularyzują różnego rodzaju
programy i imprezy, od kulinarnych wędrówek po kurs serowarski. Smakom można też poświęcić cały urlop wybierając
pobyt w wyspecjalizowanym w sztuce kucharskiej hotelu.

Architektura i rzemiosło
Od stacji wyciągów po hotele - Vorarlberg buduje inaczej. Nowocześnie, odważnie, nowatorsko. Jednak architekci
Vorarlbergu nie kierują się modą. Ich siła to znajomość tradycji budowlanych i świadomość, że to co robią dla 
danej miejscowości, będzie jej dobrze służyć.

Na narty o świcie

Mnóstwo miejsca na świeżo przygotowanych stokach i wyjąt-
kowa atmosfera poranka - takimi oto atrakcjami kuszą poranne
narciarskie wycieczki, zakończone śniadaniem w górach. 
O samym świcie na narty można się wybrać na terenie Silvretta
Montafon w Schruns i w Gaschurn - oraz w dolinie Kleinwalsertal
(od połowy marca).

Legendarna trasa narciarska

Największa satysfakcja dla narciarza: pokonać 22-kilometrową
trasę „Der Weiße Ring“ wokół Lech Zürs am Arlberg. Po drodze
czeka pełen wachlarz łagodnych i ambitnych stoków. Kto lubi
duże prędkości, 21.1.2017 r. może spróbować swych sił w 
wyścigu na tej trasie. Co roku w tych legendarnych zawodach 
w szranki staje ponad 1000 narciarzy.  

Triki i wskazówki profesjonalistów

Które stoki są najładniejsze o danej porze dnia? Co mam zrobić,
żeby lepiej jeździć? W towarzystwie fachowca można lepiej
poznać tereny narciarskie i przy okazji zoptymalizować swoją
technikę narciarską. Liczne szkoły narciarskie oferują kursy dla
początkujących i zaawansowanych, dzieci i dorosłych. Są też
oferty specjalne:
• Ruch w przestrzeni i na stoku: ruch inspirowany tańcem
współczesnym z jazdą na nartach łączy ski!Projekt w Lesie
Bregenckim.
• Powrót do narciarstwa po dłuższej przerwie ułatwi narciarskie
popołudnie – dla wszystkich, którzy chcieliby na nowo odkryć
przyjemność z jazdy na nartach, w każdą niedzielę w dolinie
Kleinwalsertal.

Bezpieczeństwo poza stokami

Wszystko, co trzeba wiedzieć o śniegu i sprzęcie, kiedy wybiera-

my się na narty na wolnym terenie, powiedzą nam przewodnicy:
W grudniu w Lech Zürs am Arlberg odbywa się Snow & Safety
Conference z wykładami i warsztatami, a w styczniu treningi 
bezpieczeństwa dla freeriderów. Jeden z najnowocześniejszych
terenów do ćwiczeń lawinowych w Alpach znajduje się na 
terenie narciarskim Warth-Schröcken. W określonych terminach
narciarze i snowboardziści mogą także wziąć udział w kursach
bezpieczeństwa SAAC. W każdą środę w dolinie Kleinwalsertal
odbywa się 3-godzinny kurs jazdy pozatrasowej z ćwiczeniami
lawinowymi. Centrum Freeride’u przy dolnej stacji Grasjoch Bahn
w Montafonie raz w tygodniu zaprasza na Freeride Safety Check –
praktyczny trening bezpiecznej jazdy. W Rezerwacie Biosfery
Großes Walsertal przewodnicy towarzyszą narciarzom 
zbierającym pierwsze doświadczenia w głębokim śniegu. 

Na nartach przez Vorarlberg

„Ski Ride Vorarlberg“ to tygodniowa podróż na nartach przez
Vorarlberg w towarzystwie profesjonalnego przewodnika. 7 dni
trwa wędrówka przez stoki narciarskie i wolne tereny, od doliny
Kleinwalsertal na północy po Montafon na południu. 
www.vorarlberg.travel/skiride

Na nartach w siną dal

Wypady na wolne tereny to prawdziwa przyjemność. Wybierając
się w nieznane najlepiej skorzystać z usług przewodnika, a 
odpowiedni sprzęt ochronny to konieczność. Niektóre szkoły 
narciarskie oferują wyprawy skitourowe, kursy freeride‘u i 
narciarskie safari z przewodnikiem. Sprzęt (narty, foki, detektor,
łopatkę i sondę) można wypożyczyć w kilku miejscach.
• Skitouring: w dolinie Kleinwalsertal w każdy poniedziałek
początkujący wyruszają na skitourową wyprawę w towarzystwie
przewodnika. W Montafonie polecamy łatwą pod względem
technicznym i fascynującą pejzażami trasę „Madrisa”.

Stoki, zbocza i trasy biegowe
Stoki i zbocza – wszystkie okryte kuszącą bielą. Jedni wybierają wygodną jazdę wyciągiem lub kolejką, by potem z rozmachem szusować w dół, inni wolą wolne tereny, 
skitourową przygodę na nieprzetartych szlakach, podczas gdy jeszcze innych fascynuje freeride. Kursy we wszystkich dyscyplinach, dla początkujących i zaawansowanych, 
oraz fachową opiekę oferują szkoły narciarskie.

Zimowe wędrówki we własnym rytmie
Cisza działa kojąco. Ruch na świeżym powietrzu pobudza krążenie. Zima maluje cudowne pejzaże, wszystko wydaje się wtedy łagodne i miękkie. Podczas wędrówek zagłębiamy 
się w ten cichy, spokojny świat. Wychodząc na szlak trzeba zaopatrzyć się w dobre buty lub w rakiety śnieżne – wtedy można maszerować na przełaj. Wiele miejscowości oferuje 
kursy i wyprawy z przewodnikiem.

wybrać na trwającą ok. 3,5 godziny wycieczkę na rakietach
śnieżnych przez Region Smaku Kleinwalsertal. Program prze-
widuje przerwę na posiłek i szklankę austriackiego wina.

Na zimowych szlakach Lasu Bregenckiego

Zupełnie nowe doświadczenie: przez trzy dni wędrujemy wśród
niezwykle pięknych zimowych krajobrazów i nocujemy w różnych
hotelach. Po drodze zwiedzamy kilka malowniczych wiosek i 
ciekawych miejsc, jak np. Dom Rzemiosła Werkraum Haus w
Andelsbuch. Idzie się nam lekko, gdyż bagaż jest transportowany
od hotelu do hotelu.

Pochodnie w świerkowym lesie

Śnieg skrzypi pod nogami, pochodnie oświetlają drogę i 
ogrzewają powietrze. Taka wycieczka o zmroku to bardzo roman-
tyczne przeżycie. W wędrówkach z pochodniami można wziąć 
udział w większości regionów. Jest to rozrywka odpowiednia
również dla dzieci.
Wyjątkowo atrakcyjny program ma na przykład wycieczka do
Garfrescha w Montafonie. Przewiduje on najpierw wjazd kolejką
Valisera Bahn i posiłek w tradycyjnej restauracji „Gäßbarga“ 
(w dialekcie oznacza „koziarnię”), a następnie wędrówkę przez
cichy, zimowy świerkowy las. Na koniec powrót do doliny –
na sankach lub kolejką Garfrescha Bahn.

Lodowe sople w wąwozie

Bajkowa kraina z lodu i śniegu otwiera się przed wędrowcami
przemierzającymi wąwóz Breitach, do którego można dotrzeć 
z doliny Kleinwalsertal. Sople, potężne lodowe kurtyny i zamar-
znięte wodospady tworzą niepowtarzalną scenerię. Wyjątkowo
malownicze są też wędrówki z pochodniami przez wąwóz.

Gdy księżyc w pełni

Łagodne światło spowija krajobraz, jest zupełnie cicho, słychać
tylko skrzypienie śniegu pod stopami, krok za krokiem. Wiele
miejscowości oferuje turystom wycieczki z przewodnikiem 
przy pełni księżyca - między innymi w dolinach Brandnertal i
Lecknertal, koło Hittisau w Lesie Bregenckim.
Gargellen w dolinie Montafon raz w tygodniu zaprasza na nocną
wycieczkę na rakietach śnieżnych z przewodnikiem. W każdy 
środowy wieczór można też wspiąć się na rakietach na górę Golm
w Montafonie do tyrolki Flying-Fox-Golm, a następnie zjechać nią
nad jeziorem. Wieczór kończą pyszne „Keesknöpfli".

Więcej informacji: www.vorarlberg.travel

Szlakiem i na przełaj

Cicha i niezwykle piękna - tak prezentuje się zima oczom
wędrowców. Górskie restauracje i schroniska, w których można
się ogrzać i posilić, znajdują się przy większości szlaków. Zimowe
szlaki piesze są zwykle przecierane i można je pokonać w 
dobrych traperach. Na rakietach śnieżnych wędruje się na przełaj. 
Ze względów bezpieczeństwa warto jest wybrać się w drogę w
towarzystwie obeznanego w terenie przewodnika i z odpowied-
nim sprzętem. Drogowskazy nie pozwalają się zgubić.
Wszystkie regiony oferują wycieczki na rakietach śnieżnych z
przewodnikiem.
• Pasję odkrywcy budzi w nas samotna górska przyroda, która
zimą ukazuje nam swe inne, nastrojowe oblicze. W rakietach
śnieżnych wspinamy się w górę, na sankach zjeżdżamy do doliny.
Te dwie przyjemności łączy trasa na Diedamskopf w Au-
Schoppernau w Lesie Bregenckim.
• Przyroda w centralnej strefie Rezerwatu Biosfery Großes
Walsertal rozwija się swobodnie, nie niepokojona przez człowie-
ka. Do tego tajemniczego świata prowadzi równie pouczająca, 
co i zachwycająca wycieczka na rakietach śnieżnych.
• W prawdziwe uniesienia obfituje wyprawa na rakietach
śnieżnych przez płaskowyż Gottesacker w dolinie Kleinwalsertal.
Malowniczą trasę zdobią wyrzeźbione wiatrem śnieżne wydmy.
• Co za widok! Fantastyczna panorama gór Vorarlbergu rozciąga
się z góry Muttjöchle, na którą można się wspiąć umiarkowanie
stromymi szlakami z dolin Klostertal lub Montafon.

Wędrówki ze smakiem

Kulinarne wędrówki to specjalność Lasu Bregenckiego. Uczestnicy
jednodniowych wycieczek wędrują od śniadania do obiadu i
dalej, do podwieczorku, a każdy posiłek odbywa się w innym
górskim schronisku lub restauracji. Raz w tygodniu można się

Jednodniowa marszruta prowadzi z Gargellen do sąsiedniej
Szwajcarii. Zaawansowani na pewno docenią 5- / 6-godzinne
podejście na Gamsfreiheit (2211 m n.p.m.) w Rezerwacie
Biosfery Großes Walsertal.
• Freeride: wymarzoną trasą dla (doświadczonych) freeriderów
będzie 3-kilometrowy zjazd z Sonnenkopf w dolinie Klostertal 
w kierunku Nenzigasttal.
• Narciarskie safari: narciarskie safari Silvretta w Montafonie to
już w tej kategorii klasyk. Droga prowadzi z mierzącej 2022 m
Silvretta-Bielerhöhe do Galtür w Tyrolu, ratrakiem na Zeinisjoch 
i z powrotem do Partenen w Montafonie. Z kolei trasa dosyć
trudnego safari Kleinwalsertal biegnie w górę i w dół z doliny
Kleinwalsertal do Lasu Bregenckiego i z powrotem.

Narciarskie trasy biegowe

We wszystkich regionach jest spory wybór tras do biegania 
stylem klasycznym i łyżwowym. Dumą Vorarlbergu jest jego
najwyżej położona trasa, która przebiega przez zamarznięte 
jezioro Silvretta na położonej na wysokości 2000 m n.p.m.
Silvretta-Bielerhöhe w Montafonie. Nordic Sport Park Sulzberg 
w Lesie Bregenckim obejmuje trasy biegowe o łącznej długości
40 km (po 20 km do jazdy stylem klasycznym i łyżwowym) i tor
biathlonowy. Od poniedziałku do piątku 4-kilometrowy odcinek
trasy można wieczorem pokonywać przy świetle.

A może biathlon?

Biathlonu – czyli połączenia biegów narciarskich ze strzelaniem
–można spróbować w dolinie Kleinwalsertal.W każdy ponie-
działek zawodowcy demonstrują nowicjuszom, jak poruszać się
na trasie i nie trafić kulą w płot. Biathlon ma w swojej ofercie
także Nordic Sport Park Sulzberg w Lesie Bregenckim. 

Więcej informacji: www.vorarlberg.travel

 
Zima – interaktywnie
Panoramiczne mapy terenów narciarskich, aktualne in-
formacje nt. pokrywy śnieżnej i sytuacji lawinowej 
zapewnia Vorarlberg Tourismus. Dodatkowo także pomysły
na wypełnienie dni zimowego urlopu (imprezy, wędrówki,
biegi narciarskie, sanki itp.). Z aplikacją „Vorarlberg App”
wszystko co ważne, znajdziesz na swoim smartfonie. 
www.vorarlberg.travel/apps (tylko w języku niemieckim)

Wioski Lasu Bregenckiego

„Umgang Bregenzerwald“ to cykl 12 wycieczek przez wioski 
regionu. W zajmujący sposób prezentują one wyjątkową twórczą
pasję, która cechuje mieszkańców Lasu Bregenckiego. Słupy in-
formacyjne na szlaku kierują uwagę na architekturę, rzemiosło,
krajobraz kulturowy i specjalności kulinarne. W biurach turys ty -
cznych i w wielu hotelach można otrzymać foldery informacyjne.

Nowoczesne rzemiosło

Dumą miejscowości Andelsbuch w Lesie Bregenckim jest 
nowoczesny Dom Rzemiosła Werkraum Haus. W budynku zapro-
jektowanym przez słynnego szwajcarskiego architekta Petera
Zumthora prezentowane są różne wystawy. Zobaczyć można 
innowacyjne dzieła rzemieślników z Lasu Bregenckiego oraz
sztukę rękodzielniczą z innych krajów.

Widok ze skoczni narciarskiej

W latach 30. XX wieku w Tschagguns znajdowała się największa w
tamtych czasach skocznia narciarska w Austrii. W latach 60. została
jednak zamknięta. Z okazji Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży
Europy, który odbył się zimą 2015 roku w dolinie Mon tafon,
powstało nowe centrum obejmujące 4 skocznie narciarskie, z 
których można korzystać przez cały rok. Centrum jest dostępne
także dla zwiedzających, a widoki objaśnia przewodnik.

Niezwykłe przystanki

Cieszą się dużą frekwencją, niezależnie od rozkładu jazdy auto-
busów. Siedem oryginalnych przystanków, zwanych w lokalnym
dialekcie „Wartehüsle“, stanowi atrakcję miejscowości Krumbach
w Lesie Bregenckim. Bus:Stop Krumbach – to nazwa projektu,
który połączył dzieła siedmiu renomowanych biur architekto-
nicznych z Rosji, Norwegii, Belgii, Hiszpanii, Chile, Japonii i Chin.

Nad każdym obiektem partnerską opiekę sprawował jeden 
vorarlberski architekt i zakład rzemieślniczy. 

Wycieczki dla miłośników architektury

11 tras na pół lub cały dzień wędrówki prowadzi miłośników 
architektury przez Vorarlberg. Tematy tras, o których szczegółowo
informuje folder i bezpłatna aplikacja, to: „Przestrzenie lokalne“,
„Drewno i materiał“, „Innowacja i rzemiosło”, „Sztuka i kultura”,
„Stare i nowe”, „Natura i krajobraz" oraz „Getting Things Done –
The Maker’s Choice”.

Nowość: „Getting Things Done – The Maker‘s Choice“

Polecamy miłośnikom architektury

Twórcy międzynarodowej wystawy „Getting Things Done:
Evolution of the Built Environment in Vorarlberg“ opracowali 
jednodniową wycieczkę, która przedstawia reprezentacyjny
przegląd szerokiego spektrum architektonicznego landu.
Wybrane przykłady eksponują ponadczasową jakość architek-
tury, którą wyróżnia przemieszanie funkcjonalne, elastyczność
przestrzenna, formalny radykalizm, ekologiczna dale-
kowzroczność i integracja społeczna.

Więcej informacji: www.vorarlberg.travel

 
Media
społecznościowe
Vorarlberg w czasie rzeczywistym prezentują serwisy:
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube i Pinterest. Podziel się
z nami wrażeniami z urlopu! #visitvorarlberg #myvorarlberg


