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5 reasons to book
here!

FAST AND EASY

It takes only 3 minutes

2.

LARGEST SELECTION

More than 600 bookable accommodations

3.

URLOP W SERFAUS-FISS-LADIS

SEZON ZIMOWY - OD 5 GRUDNIA 2019 DO 19 KWIETNIA 2020
Region Serfaus-Fiss-Ladis położony jest wśród przepięknych, alpejskich krajobrazów na wysokości 1200-1400 metrów, na płaskowyżu nad tyrolską doliną rzeki Inn (Tiroler
Inntal). Ponad 2000 godzin nasłonecznienia w roku sprawia, że Serfaus, Fiss i Ladis są najbardziej pogodnymi miejscowościami w Tyrolu.

Oferujemy Państwu niniejszym podstawowe informacje na temat regionu Serfaus-Fiss-Ladis w Państwa języku
ojczystym. Dalsze szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej niemiecko- bądź anglojęzycznej stronie
internetowej.

NIEMIECKI

ANGIELSKI

Zima
W zimie do dyspozycji jest tutaj codziennie 214 km wzorowo przygotowanych nartostrad aż do wysokości 2820 m. Pokrywa śnieżna utrzymuje się zawsze do samej wiosny.
Jest tutaj ponadto 30 km narciarskich tras biegowych, świat zabaw i przygód przygotowany specjalnie dla dzieci, dwie najlepsze szkółki narciarskie w całym Tyrolu oraz
tereny do snowboardu, sportów ekstremalnych i freeridu.

Zima

Lato
Dla wszystkich spędzających letni urlop w Serfaus-Fiss-Ladis karta Super.Sommer.Card jest bezpłatna. Oferuje ona liczne usługi gratis: bezpłatne korzystanie z kolejek
górskich, metra oraz autobusu dla turystów, a także wędrówki z przewodnikiem i korzystanie z wszelkich rozrywek dla dzieci, takich jak program „Góry pełne przygód”, kluby
dziecięce, park zabaw z piaskiem i wodą (Murmliwasser) oraz wiele innych atrakcji.

Lato

Dojazd
DOJAZD DO SERFAUS-DOJAZD DO SERFAUS-FISS-LADIS

DROGA NA RODZINNY URLOP

Dojazd

Masz ochotę na idealne rodzinne wakacje?

OTO INFORMACJE

More than holiday

EXPERIENCE SERFAUS-FISS-LADIS!



Tip

Event tickets

available for three villages


Gift voucher

your present for every occasion

Giving joy

Accommodations

to the accommodation list

Serfaus-Fiss-Ladis Newsletter

Register for the Newsletter and do not miss any information.


THIS WEBSITE ADAPTS TO YOUR WISHES!
By creating a profile, you can customize the content of the website. So you only see what you are really interested in!

to your customer account

contact
Serfaus-Fiss-Ladis Tourist Board,
Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus



info@serfaus-fiss-ladis.at



phone +43/5476/6239

about us

Serfaus-Fiss-Ladis Tourist Board
Seilbahn Komperdell GmbH
Fisser Bergbahnen GmbH

useful links
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Legal notice

8°/23°
Data protection

GTC

GTC of the Hotel industry
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