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Éjszakai síelés
a Varázshegyen
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Egyiptom
A pályák 1000–1360 méter között vannak

Részben
biztonságos
„Fokozott körültekintés
mellett” újra biztonságosnak tekinthető a
szervezett tengerparti
szállodai üdülés Egyiptomban a Vörös-tenger
vidékén – közölte
a Külügyminisztérium.
Továbbra sem javasolt a beutazás a nagyvárosokba (Kairó, Szuez,
Alexandria, Iszmailija)
és Felső-Egyiptomba.
Szintén nem javasoltak
a Luxorba tervezett
kirándulások, a nílusi
hajóutak, a szállodákon
kívüli programok, a belföldi egyéni utazások.
Kerülendő a rendfenntartó szervek,
rendvédelmi eszközök
fotózása. A gazdaságimegélhetési problémák
miatt növekedhet
a kisebb bűncselekmények száma. MTI

Zauberberg Semmering
(vagy ahogy a helyiek írják, Zau[:ber:]g) azért a legcsábítóbb a magyar síszeretőknek, mert 2,5 óra
alatt el lehet érni egy világszínvonalú síterepet.
A megengedett leggyorsabb tempóval haladva –
egy negyedórás pihenővel
– 2 óra 43 perc volt az
utunk Budaörstől a szállásunkig, a pályaparkolótól
100 méterre (!) lévő Hotel
Sonnwendhofig.
Zau[:ber:]g Semmering
családdal nagyon ideális
síterep, de jól síelőknek is
megfelelő elő- vagy utószezonban, bemelegítésnek
vagy levezetésnek.

Tippek
A leggyorsabb út nem
Bécsen át visz: érdemes
Parndorfnál az 50-es főútra
fordulni Eisenstadt irányába, majd az S31-es és
az S4-es autóúton Wiener
Naustadtig, ott át az A2-re,
majd az S6-osra.
Ha a műanyag síjegyet
visszaváltjuk a lejárta után,
2 eurót visszakapunk.
A síiskolában lehet magyar
nyelvű oktatást kérni.
Hegyikerékpáros túraútvonalak is vannak.
Infó: www.zauberberg.at,
www.hotel-sonnwendhof.at

hógép és két
50
90 ezer négyzetméteres hótartály biztosítja a pályák
használhatóságát.

Papíron 10 pálya van itt:
egy „libalegelő”, 2 kék, 4 piros és 1 fekete jelzésű sípálya, egy szánkópálya és egy
splitpark. Valójában ennél
azért kevesebb, mert a sípályáknak elég sok a közös
részük, emiatt figyelni is
kell a pályák találkozásánál

síeléskor. A pályákra három
lift visz fel: egy csákányos,
egy kabinos és egy négyszemélyes ülős.
Zauberberg ütőlapja az
éjszakai síelés. Délután
négykor lezárják a pályákat, amelyek este hatkor
helyreállítottan újra kinyitnak, hétvégén egészen 10
óráig. A villanyfényes síelés
élménye mellett ez teszi alkalmassá a helyet arra,
hogy akár egy napra is megérje kiugrani Magyaror-

szágról. Dél körül kényelmesen ki lehet érni, 4-ig
síelni, utána étkezni, pihenni 6-ig, majd újra síelni
pár órát – vagy akár szánkózni egyet a vidámparkszerű, 3 km-es szánkópályán –, és még emberi
időben haza is lehet érni.
A jegyek között van délutáni-éjszakai kombináció
felnőtteknek 41 euróért,
gyerekeknek 19-ért. A napi
bérletnél (32,5, illetve 17
euró) csak alig drágább, és
megfelel egy teljes napi síelésnek.
SIPOS
ZOLTÁN
WWW.METROPOL.HU

Praktikus
szállások
Aki teheti, válasszon
pályaszállást, így – főként
gyerekekkel – nem kell
végigrohanni a napot.
A pályához az egyik legközelebbi szállás a Hotel
Sonnwendhof a hegy
oldalában. Fabútoros szobánkból gyönyörű kilátás
nyílt a „Varázshegy” völgyére és a környező csúcsokra. Van magyar nyelvű honlapjuk, itt lehet
szobát foglalni előre,

vagy a hójelentést megnézni. A konyhában
magyar pincérrel is találkoztunk, ami általános
a síterep éttermeiben,
hüttéiben is. A reggeli

svédasztalos volt – annyit
ehettünk, amennyit akartunk –, vacsorára pedig
négy fogást – kis saláta,
leves, főétel és édesség –
kínáltak. METROPOL

