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TLAČOVÉ SPRÁVY  ZIMA 2012/13 
 

NOVINKY Z DOVOLENKOVÉHO REGIÓNU MURTAL 
 
Údolie Murtal sa celkom upísalo „zelenému srdcu“ – Štajersku!  
Všetko je nové: nové logo, nová úprava, nový dizajn a veľa typického 
štajerského „zeleno-bieleho“. 
 
SEZÓNNY ŠTART NA LYŽIARSKYCH SVAHOCH ÚDOLIA MURTAL  
	  
Turracher Höhe koniec novembra – 01.05.2013 
Gaal 24.11.2012 – 17.03.2013 
Kreischberg 30.11.2012 - 01.04.2013 
Grebenzen 01.12.2012 – 28.03.2013 
Präbichl 01.12.2012 – 01.04.2013 
Lachtal 01.12.2012 – 01.04.2013 
Frauenalpe 19.12.2012 – 15.03.2013 
Hohentauern 22.12.2012 – 17.03.2013 
 
 
INVESTÍCIE 
 
Kreischberg 
Novinka od decembra 2012 
V nastávajúcich dvoch zimných sezónach očakávajú Kreischberg veľké investície: 
Už tohto leta boli vybudované 4 km ďalších zjazdoviek vrátane zjazdovky 
Buckelpiste, takže od decembra 2012 bude návštevníkom na Kreischbergu k 
dispozícii celkovo 46 zjazdových kilometrov.  
Celkové náklady tejto investície, vrátane zasnežovacieho systému a dvoch 
nových zjazdových snežných vozidiel obnášajú 8,7 miliónov euro.  
 
Turrach 
Novinka od zimy 2012/13: Snow & Funpark na výšine Turracher Höhe 
Zima 2012/13 bude na výšine Turracher Höhe ešte atraktívnejšia! Spoločnosť 
Bergbahnen Turracher Höhe otvára v oblasti lanovky a vleku Kornockbahn & 
Paulilift nádherný Snow & Funpark a ponúka tak milovníkom voľného štýlu a 
snowboardistom nový úchvatný zážitok. Celý Snow & Funpark je tak vybavený, 
aby si začiatočníci, experti ako aj skutoční profíci prišli na svoje. 
V rámci nového Snow & Funparku budú ponúkané rozličné aktivity. 
Suma investícií - okolo 1,5 milióna euro. 
 
Gaal  
Prázdninová dedinka Gaal bude rozšírená o ďalších 60 lôžok.  
Suma investícií - okolo 1,6 milióna euro. 
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NOVINKY 
	  
Lachtal - NOVINKA: Free WLAN & Lachtal APP 
Free WLAN - k dispozícií na dolných lanovkových staniciach Lachtal (6-sedačková 
lanovka) a Schönberg (6-sedačková hojdačka). 
Novinka: Lachtal-App 
S týmto vybavením budete okamžite, rýchlo a s prehľadom informovaný/á o 
aktuálnej snehovej situácii. Samozrejme nájdete tu novinky, events, tipy a 
mnoho iných zaujímavostí. 
 
Kreischberg – Pohľad do zimnej sezóny 2013 
V decembri 2013 bude uvedená do prevádzky prvá 10-sedačková kabínová 
lanovka v dĺžke 2,1 km.  
 
 
TRADÍCIE 
	  
Advent vo Farrachu  
Advent vo Farrachu je jeden z najkrajších a najväčších vianočných trhov v 
Rakúsku. Pravé remeslo sa tu vysoko cení.  
Nájdete tu kulinárske lahôdky regiónu, ozdoby, darčeky, textílie, vianočnú 
dekoráciu a mnoho iného – spolu s predvádzaním remesiel a programom v 
predvianočnej atmosfére.  
 
Fašiangový beh v údolí Murtal 
Na Ružový pondelok vymetači, fašiangoví mládenci s cengáčmi a babizne  
vyháňajú zimu.  
Na čele sprievodu beží „chytač kureniec“ alebo „vymetač“. Vymetač musí na 
svojej ceste prekonať všakové prekážky. Fašiangoví mládenci majú na hlavách 
vysoké, až dvojmetrové pestré čapice. Ich zvonce a cengáče počuť doďaleka, veď 
napokon majú vyhnať zimu. Za fašiangovými mládencami nasledujú babizne, 
prezlečené za remeselníkov alebo kupcov a ponúkajú tovar a služby dávno 
vymiznutých remesiel. Takými sú napríklad potulný obchodník, ostrič nožníc, 
dáždnikár, kramár s hrncami a panvicami alebo šindliar. 
Fašiangoví bežci zavítajú do každého domu, či je to malá dedinka alebo odľahlý 
sedliacky dvor, kam sa musia prebrodiť hlbokým snehom.  
Stredobodom fašiangového sprievodu je „svadobný pár“, ktorý pozýva všetkých 
na večernú svadobnú hostinu, kde celá dedina spoločne dooslavuje fašiangovú 
slávnosť. 
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KULINÁRSKY MURTAL 
Kulinárstvo v údolí Murtal sa má čím pochváliť – srdeční hostitelia lákajú 
domácimi pochúťkami. Paleta je bohatá – od prirodzene útulných lyžiarskych 
chát a kolíb cez trendové bary zastrešené slnečníkmi, tradičné hostince až po 
medzinárodne ocenené reštaurácie. Mimoriadny dôraz sa kladie na regionálne 
produkty. Hostitelia, hrdí na svoje tradície, ponúkajú okrem iného murtálsky 
štajerský syr (Murtaler Steiererkäs), svetoborné medovníky, špeciality z diviny, 
pivo z oblasti Murau, borovicové špeciality všetkých variácií a mnoho iného. 
Tip: Polievkový festival ako lahôdkový opening od 01. do 09. decembra 2012 ako 
aj Jarné Ski-Kulinarium od 15. do 17. marca 2013. 
 
 
TOP EVENTS 2012/13 
 
30.11.-02.12.2012  Advent v starom meste, Murau  
 www.murau-kreischberg.at  
 
01.-09.12.2012  Polievkový festival ako lahôdkový opening, Turracher 
 Höhe
 www.turracherhoehe.at 
 
06.-09.12.2012  22. advent vo Farrachu, zámok Farrach Zeltweg 
 www.schlossfarrach.at  
 
07.-09.12. a 9. adventné hry, Murau 
14.-16.12.2012 www.murau-kreischberg.at  
 
08.-09.12.2012  FIS Snowboard Europacup a rakúske majstrovstvá, 

 Lachtal 
 www.oberwoelz-lachtal.at  

 
22.12.2012  Ski Freestyle  Weltcup „Moguls“, Kreischberg 
 www.kreischberg.at  
 
28.12.2012  Wölzerpass Sprievod príšer, Lachtal  
 www.oberwoelz-lachtal.at  
 
31.12.2012  Silvestrovský ohňostroj, Lachtal  
 www.oberwoelz-lachtal.at 
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05.01.2013 Partner Race, Präbichl 
 www.praebichl.at  
 
07.01.-11.07.2013  Ladies Days, Präbichl   
 Všetky dámy obdržia detský lístok a pozvanie na  
 nápoj. 
 www.praebichl.at  
 
12.01.2013  Zipfbob Downhill Race, Präbichl  
 www.praebichl.at  
 
19.01.2013  Kids & Youth Days, Präbichl  
 Všetky deti a mládežníci obdržia denný lístok zdarma. 
 www.praebichl.at 
 
21.01.-25.01.2013  Gentlemen Days, Präbichl 
 Všetci páni obdržia detský lístok a pozvanie na 
 nápoj.  
 www.praebichl.at 
 
02.02.2013  Downhill Race, Präbichl 
 www.praebichl.at  
 
11.02.2013  Fašiangový beh v údoli Murtal,  
 Ranten, St. Peter am Kammersberg, Krakauebene, 
 Krakaudorf 
 www.murau-kreischberg.at 
 www.greim.at  
 www.krakautal.at 
 
23.02.2013  Fire & Ice  Zimné kúzlo, Lachtal 
 www.oberwoelz-lachtal.at  
 
02.03.2013  3. Präbichl Quattro Cup, Präbichl 
 www.praebichl.at  
 
07.-10.03.2013  ICE-Polo Trohpy,Turracher Höhe 
 www.turracherhoehe.at  
 
15.-17.03.2013  Jarné Ski-Kulinarium, Turracher Höhe
 www.turracherhoehe.at 


