
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponuky FAMILY Ski amadé, RIDE Ski amadé a Ski amadé 

MADE MY DAY – prvotriedne služby za výhodné ceny 

 

Po obmedzených možnostiach športovania počas minulej zimy je túžba ľudí po exteriérových športoch na snehu a 

na horách mimoriadne silná. V piatich regiónoch Ski amadé na vás čaká veľkorysý priestor vo veľkých výškach, široké 

zjazdovky a množstvo lyžiarskych zážitkov. Sú to Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig a 

Großarltal. Lyžiari a snowboardisti sa tu môžu vyblázniť, stretnúť so svojou komunitou a zabaviť na celkovo 

760 kilometroch zjazdoviek, 270 moderných vlekoch a 356 dokonale upravených zjazdovkách. Lyžiarske združenie je 

ideálnym ihriskom pre rodiny s deťmi. 

 

 

FAMILY Ski amadé: Atraktívne ponuky pre každý rodinný rozpočet 

Čas strávený spolu s rodinou je nielen vzácny, ale je to aj nádherný cieľ prvej lyžovačky po  roku. Všetkých päť regiónov 

strediska poskytujúceho najveľkolepejšie lyžiarske zážitky v Rakúsku vyvíja množstvo iniciatív na to, aby rodinný rozpočet 

na dovolenku veľmi neutrpel:  

Počas akcie Mini's Week si užívajú výhody tí najmenší; pre  deti do šiestich rokov je za 130 EUR v ponuke detský lyžiarsky 

kurz, zapožičanie detských lyží a detský skipas. Navyše môžu deti takmer všade prenocovať zdarma v  izbe svojich rodičov. 

Cez víkendy, vždy v sobotu a nedeľu majú deti a mládež v rámci akcie „Junior Weekend Discount“ zľavu 35 percent 

na poldenné a celodenné skipasy. Veľkonočná rodinná akcia so  skipasom zdarma pre deti, rodinný bonus so skipasom 

zdarma od tretieho dieťaťa a karta pre mladé rodiny pre všetkých rodičov s malým dieťaťom, ktoré nelyžuje, uľahčujú 

organizáciu lyžovačky a zároveň šetria vaše peniaze. Pre všetkých, ktorí si včas zakúpia zimný sezónny skipas, je tu 

megazľava, ktorá sa oplatí najmä deťom a mladým. Táto platí do 6. decembra. 

Certifikované ubytovanie pre rodiny sa postará o to, že sa malí aj veľkí hostia budú na horách cítiť vždy srdečne vítaní a ako 

v bavlnke. Okrem carvingových oblúkov poskytujú viac rozmanitosti tematické a rýchlostné trate vhodné pre  celú rodinu. 

Viac adrenalínu si môžete užiť na 13 zábavných tratiach funslope a funcrossových tratiach. A ak si to chcete vychutnať 

naozaj naplno, navštívte desať snowparkov v Ski amadé.  

Všetky ponuky na dokonalú rodinnú lyžovačku v Ski amadé nájdete kliknutím na: www.skiamade.com/family 

 

Najlepší lyžiarsky servis pre veľkých aj malých  

Špecialitou tohtoročnej zimnej sezóny je online požičovňa lyží a lyžiarskeho oblečenia v požičovniach INTERSPORT Rent 

v strediskách Ski amadé. Ešte pred lyžovačkou si môžu rodiny rezervovať online kompletný lyžiarsky výstroj a okrem lyží a 

lyžiarskej obuvi aj lyžiarske oblečenie. Ak vám už napríklad nie je dobrá lyžiarska súprava z minulého roka a neoplatí sa vám 

kupovať si kvôli jednému týždňu lyžovačky do roka vlastný výstroj, alebo ak vám v kufri jednoducho neostal dostatok miesta 

na lyžiarsky výstroj, je pre vašu zimnú dovolenku ideálnym riešením práve požičovňa. Rezervujte si to pravé oblečenie pre seba 

v jednej z 32 požičovní INTERSPORT Rent v strediskách Ski amadé a jednoducho, rýchlo a pohodlne si ho vyzdvihnite 

na vybranom mieste. 

 

  



RIDE Ski amadé: Ponorte sa do sveta freestylerov s tými najlepšími trikmi a 

skokmi 

V RIDE Ski amadé na vás čaká množstvo adrenalínových zážitkov a zábavy na  čerstvom vzduchu. Po dlhých mesiacoch 

bez lyžovania a snowboardovania sa už všetci tešia na návrat na freestylovú scénu Ski amadé. V desiatich snowparkoch, 

na 13 zábavných tratiach funslope a funcrossových tratiach utíšite svoju túžbu po  akcii a zažijete jedinečný pocit 

prepojenia s celou komunitou. Pretože len spoločné zdolávanie odrazových mostíkov, šmykov a skokov je tá pravá 

zábava. Od januára do marca 2022 si v snowparkoch môžete vybrať aj z množstva známych podujatí a užiť si s priateľmi 

tie najlepšie dobrodružstvá, ktoré RIDE ponúka. Okrem profesionálov si skoky v snowparku môžu spoločne vyskúšať aj 

amatéri. Vždy sa tu niečo deje a stretnete tu ľudí naladených na  rovnakej vlne ako vy. Ak si ako snowboardista alebo 

freerider trúfate na niektoré naozaj štýlové skoky, mali by ste sa zúčastniť „turné Cash4Tricks“, ktoré sa koná vo všetkých 

snowparkoch Ski amadé spolu deväťkrát, alebo na  mnohých freestylových podujatiach. 

www.skiamade.com/ride 

 

Súťaž „Nováčik roka“: Ski amadé podporuje nováčikov vo freestyle 

V nadchádzajúcej zimnej sezóne 2021/2022 sa Ski amadé po druhýkrát stane dejiskom súťaže o nováčika roka „Rookie 

of the Year“. Touto iniciatívou chce Ski amadé podporiť mladé talenty, nadšených snowboardistov a freeriderov, ktorí sa 

chcú presadiť na snowparkovej scéne. Od septembra majú dievčatá a chlapci od 15 rokov možnosť zapojiť sa do súťaže 

o nováčika roka „Rookie of the Year“. Uchádzači musia do  súťaže prihlásiť svoje video s dĺžkou maximálne 60 sekúnd, 

v ktorom ukážu svoje schopnosti. Jediným pravidlom je – video musí byť natočené v jednom z 10 snowparkov Ski amadé.  

Spomedzi všetkých zaslaných videí vyberie interná porota tých najlepších, ktorí sa budú môcť predviesť pred  tímom 

profesionálnych rozhodcov a získať jedno zo štyroch prestížnych ocenení „nováčikov roka“. V ideálnom prípade je to vždy 

jedno dievča a jeden chlapec vo voľnom lyžovaní a v snowboardingu. Tí dostanú exkluzívnu zmluvu „Ski amadé Sponsor-

Me“ – s množstvom výhod: sezónne skipasy Ski amadé, nákupné poukážky od  Blue Tomato, profesionálny koučing a 

exkluzívnu možnosť nahliadnuť do zákulisia tímového natáčania v snowparku Absolut Park. 

Prvýkrát sa iniciatíva pre nováčikov uskutočnila v zime 2018/19. Ski amadé prikladá veľký význam podpore talentov 

mladých freeriderov a snowboardistov, aby sa dokázali presadiť na freestylovej scéne. Dnes 17-ročný Matěj Švancer, 

rodák z Pinzgau, je jedným z troch prvých nováčikov Ski amadé a dnes je plnohodnotným členom rakúskeho freeski tímu. 

V roku 2021 zaznamenal svoj doteraz najväčší úspech ako dvojnásobný juniorský majster sveta. Mimochodom: Víťazi 

súťaže o nováčikov roka „Rookies of the Year“ sa zároveň stanú tvárami novej kampane RIDE Ski amadé. Účastníci môžu 

posielať svoje videá do súťaže o nováčikov na webovej stránke: www.skiamade.com/rookie  

 

Cash4Tricks: Vylepšite si svoje vreckové a zaraďte sa k tým najlepším 

v komunite 

Od januára 2022 sa v Ski amadé uskutoční „turné Cash4Tricks“, ktoré sa teší veľkej priazni fanúšikov. Ak sa ho chcete 

zúčastniť, navštívte snowpark, zaregistrujte sa a vychutnajte si skákanie na  odrazových mostíkoch, rampách a boxoch. 

Porota vyhodnotí tie najlepšie skoky a triky. Každý účastník môže jazdiť a skákať toľkokrát, koľkokrát chce, a tie najlepšie 

a najoriginálnejšie triky sú odmenené finančnou hotovosťou. Takže čím viac dobrých „trikov“ urobíte, tým viac peňazí 

získate. Pritom je úplne jedno, kto chce pred rozhodcami predstaviť svoje umenie. Ak sa zúčastníte aspoň na  štyroch 

podujatiach Cash4Tricks, môžete sa so zbieracou kartičkou zapojiť do žrebovania o zimný sezónny skipas Ski amadé a 

nákupnú poukážku Blue Tomato. Turné Cash4Tricks má celkovo deväť zastávok v  snowparkoch Ski amadé. Toto 

outdoorové podujatie sa medzičasom stalo kultovým, a tak čoraz častejšie predvádzajú skvelé skoky aj dievčatá, ktoré 

patria k tým najlepším vo svojej lige.   

 

Ponuky FreeRIDE v Ski amadé: Stretnutia s komunitou online a v parku  

Zažite pocit slobody a silu prírody v kombinácii s čerstvým horským vzduchom a množstvom zábavy pod  holým nebom – 

iniciatíva FreeRIDE Ski amadé vám ukáže, kde je to možné. Freerideri sa môžu dosýta vyblázniť v  hlbokom snehu a užiť si 

zábavu v lyžiarskom stredisku, ktoré ponúka najväčší lyžiarsky zážitok v Rakúsku, množstvo značených trás a viac ako 

15 profesionálnych škôl freeridingu, freeskiingu a snowboardingu. Na  všetko dohliadajú skúsení sprievodcovia, ktorí 

zaručujú najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti v areáloch Ski amadé.  

Ak túžite po jedinečnom freeridovom dobrodružstve, využite ponuku celkovo 16  vybraných pobočiek INTERSPORT Rent 

v Ski amadé: Na deň FreeRIDE si môžete požičať kompletný bezpečnostný výstroj, ako lavínový vyhľadávač, lopatu, sondu 

a freeridový batoh (bez ABS). 

Všetky informácie o ponuke FreeRIDE v Ski amadé nájdete na: www.skiamade.com/freeride 

  

http://www.skiamade.com/freeride
http://www.skiamade.com/ride


Ski amadé MADE MY DAY: Rezervujte si zážitkové dni a zažite skutočne 

očarujúce momenty 

Lyžiari v Ski amadé sa môžu sami rozhodnúť, aký druh aktivít chcú na zjazdovkách zažiť: raz sú to športové, inokedy oddychové 

alebo oboje s neskutočnou dávkou pôžitku. Pritom, samozrejme, nesmie chýbať tá správna dávka adrenalínu. Od jesene 2021 

sú k dispozícii ponuky s mottom „Ski amadé MADE MY DAY“, ktoré zahŕňajú nielen kompletné celodenné balíčky, ale aj 

individuálne ponuky, a tak sú zárukou množstva očarujúcich momentov.  

 

Celodenné balíčky  

Celodenné balíčky ponúkajú návštevníkom celodennú lyžovačku od rána až do neskorého popoludnia s rôznymi po sebe 

nasledujúcimi aktivitami. Malé skupiny po celý čas sprevádza profesionálny sprievodca. Celodenné balíčky sú k dispozícii 

vo vybrané dni počas celej zimnej sezóny a je možné ich objednať ako doplnok k skipasu. V stredisku Salzburger Sportwelt 

získate exkluzívne informácie o fungovaní lanovky alebo po raňajkách na vrchole vo výške 2700 metrov nad morom sa 

môžete vydať na celodennú freeridovú túru po impozantnom masíve Dachstein. Na vrchu Hochkönig si vychutnáte 

viacchodové menu, pričom každý chod sa podáva v inej chate. 

 

Individuálne ponuky  

Od nadchádzajúcej sezóny sa budú môcť návštevníci v prípade individuálnych ponúk po prvýkrát sami rozhodnúť, aké a koľko 

aktivít a do ktorej časti svojho dňa stráveného na svahu alebo týždennej lyžovačky ich chcú zaradiť. Deň na svahu sa môže 

napríklad začať lyžovačkou pre „ranné vtáčatá“ so sprievodcom, po ktorej nasledujú raňajky na horách a potom individuálny 

program. Alebo sa môžete vyviezť ratrakom Pistenbully na vrch Hochkönig a vyskúšať si jogu pre lyžiarov v lyžiarskom 

stredisku Schladming-Dachstein. Pohodový deň mimo zjazdoviek môžete stráviť na túre na snežniciach na vrch Zirbenberg 

v Gasteine. 

Celodenné balíčky a individuálne ponuky si môžete doobjednať k skipasu. Všetky ponuky „Ski amadé MADE MY DAY“ nájdete 

na: www.skiamade.com/mademyday 

 

 

 

 

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 
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T. +49 30 22487701 

E. nina.genboeck@genboeckpr.de 

www.genboeckpr.de 

http://www.skiamade.com/mademyday
mailto:urlaub@skiamade.com
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
http://www.genboeckpr.de/
http://www.genboeckpr.de/

