
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ski amadé = 5 regiónov = 25 lyžiarskych stredísk 
 

SALZBURGER SPORTWELT Flachau, Wagrain, St. Johann/Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-

Zauchensee, Kleinarl, Eben, Filzmoos, Goldegg 

SCHLADMING-DACHSTEIN Schladming (Planai), Rohrmoos (Hochwurzen), Pichl (Reiteralm), 

Ramsau am Dachstein, Haus im Ennstal (Hauser Kaibling), Forstau 

(Fageralm), Pruggern (Galsterbergalm) 

GASTEIN Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Sportgastein 

HOCHKÖNIG Maria Alm, Dienten, Mühlbach 

GROSSARLTAL Grossarl, Hüttschlag 

 

Ski amadé = 270 vlekov a lanoviek 
 

SEDAČKOVÉ LANOVKY 91 zariadení 

KABÍNKOVÉ LANOVKY 47 zariadení 

VLEKY 80 zariadení 

CVIČNÉ VLEKY 52 zariadení 

CELKOVÁ PREPRAVNÁ KAPACITA: 370 000 osôb/hod. 

 

 Ski amadé = 760 kilometrov zjazdoviek 
 

ZJAZDOVKY KM POČET ZJAZDOVIEK 

ľahké (modré): 275 km cca 145 

stredne náročné (červené): 390 km cca 181 

ťažké (čierne): 95 km cca 30 

Spolu: 760 km cca 356 

 

Ski amadé = inovácia 
 

NOVINKA: klub my Ski amadé Friends Skvelé výhody pri ponukách dovoleniek a akciách partnerov 

s exkluzívnou kartou Friends Card. 

Bezkontaktný nákup skipasu Nabíjanie existujúcej karty keycard alebo novej karty Friends Card vždy 

spolu s požadovaným skipasom. Nákup lístka v online obchode a zaslanie 

poštou alebo prostredníctvom funkcie vyzdvihnutia v automate na mieste. 

Bezplatné WiFi hotspoty 400 



Ski amadé = pohodlie 
 

Ubytovacie zariadenia cca 5.464 

Ubytovacie kapacity cca 97.933 

Lyžiarske chaty a horské reštaurácie 260 

Chaty pre milovníkov lyžovania a vína 28 

Lyžiarske chaty s farmárskym trhom viac ako (12. – 19.03.2022) 

 

Ski amadé = obrat 
 

Obrat 2018/19 257,7 mil. EUR 

Obrat 2019/20 248,4 mil. EUR 

Obrat 2020/21 36,2 mil. EUR 

Ski amadé = investície 

Regióny Ski amadé neustále investujú do vlekov, kvality služieb a záruky dobrých snehových podmienok. 
 

Investície 2019/20 70 mil. EUR 

Investície 2020/21 74 mil. EUR 

Investície 2021/22 66 mil. EUR 

Patria sem aj budúce investície do nových lanoviek, ako je napríklad renovácia lanovky Flying Mozart v stredisku 

Wagrain/Salzburger Sportwelt alebo 6-sedačkovej lanovky Mooslehen s názvom „sixpack Mooslehen“ v stredisku 

Filzmoos/Salzburger Sportwelt. Obidve lanovky boli v prevádzke vyše 30 rokov, a tak boli nahradené modernou, pohodlnou 

a výkonnou kabínkovou alebo 6-sedačkovou lanovkou. 

 

Ski amadé = záruka dobrých snehových podmienok 

• 90 % plochy zjazdoviek, to je cca 684 kilometrov zjazdoviek v areáli Ski amadé je možné technicky zasnežovať 

• Viac ako 4 300 zasnežovacích zariadení vyrába okolo 15 miliónov m³ technického snehu 

• Výroba snehu len z čistej vody a vzduchu podľa rakúskeho zákona o čistote 

• Náklady na jeden m³ technického snehu (priemer za posledných 5 rokov): cca 3,25 EUR 

• Podiel nákladov na zasnežovanie na celkových nákladoch (priemer za posledných 5 rokov): cca 25 % 

• Priemerný výnos za deň lyžovania: cca 24,53 EUR 

• 300 zamestnancov a 170 zariadení na úpravu zjazdoviek zabezpečuje dokonalé zjazdovky! 

 

 

Ski amadé zima 2020/21: 
Následkom pandémie koronavírusu bolo značné utlmenie zimného cestovného ruchu počas sezóny 2020/21. Napriek 

nedostatočnej návratnosti nákladov boli lyžiarske strediská v Rakúsku, a teda aj v Ski amadé otvorené, aby sa domáci hostia 

mohli venovať športovým aktivitám v prírode a na čerstvom vzduchu. Hostia zo zahraničia sa z rôznych dôvodov, ako sú 

napríklad pravidlá cestovania alebo zatvorené hotelové a gastronomické prevádzky, nemohli počas predchádzajúcej zimnej 

sezóny zúčastniť. 

• 0,3 mil. prenocovaní (predchádzajúci rok 6,68 mil.) 

• 0,03 mil. hostí (predchádzajúci rok 1,36 mil.) 

• 1,5 mil. vstupov nových návštevníkov (predchádzajúci rok 7,0 mil.) 

• viac ako 0,7 mil. predaných skipasov (predchádzajúci rok 2,8 mil.) 

• približne 15,9 mil. jázd vlekom (prepráv) (predchádzajúci rok 72 mil.) 
 
 

 

Informácie pre 

hostí Ski amadé: 

Servisná linka Ski amadé: 

T. +43 6452 4033366 

E. urlaub@skiamade.com 

www.skiamade.com 

Informácie pre médiá: 

Ski amadé 

Dr. Christoph Eisinger  

Prehauserplatz 3, 5550 Radstadt 

T. +43 6452 20202-0 

E. presse@skiamade.com 

www.skiamade.com 

 

genböck pr + consult 

Nina Genböck 

Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin 

T. +49 30 22487701 

E. nina.genboeck@genboeckpr.de 

www.genboeckpr.de 

http://www.skiamade.com/
http://www.skiamade.com/
mailto:presse@skiamade.com
http://www.skiamade.com/
http://www.skiamade.com/
mailto:nina.genboeck@genboeckpr.de

