
Şi cum în Clubul Sportiv Tibiscus sunt
şi sportivi amatori de schi sau snow-
board, nici anul 2013 nu a putut face ex-
cepţie şi astfel am reeditat expediţiile
hibernale începute în 2009, alegând
două din destinaţiile de vis: domeniul
schiabil Paznaun-Silvretta Arena
(staţiunile See, Kappl, Ischgl şi Galtur
din Austria, staţiunea Samnaun din El-
veţia) respectiv domeniul schiabil Sol-
den.
Deşi ambele se află la mai bine de 1.000
km de Timişoara, cele 12 ore ale drumu-
lui până la renumitele arii montane me-
rită tot efortul: poţi merge cu maşina
personală sau cu trenul, de la Mako (80
km de Timişoara), pe autostrăzile din
Ungaria, Austria şi Germania sau cu tre-
nurile curate, punctuale şi mergând cu
peste 200 km/h (asta de la Budapesta
încolo); ambele variante te duc spre o
vacanţă de neuitat...
Cu cele 43 de instalaţii de transport pe
cablu cu capacitate maximă de aproape
90. 00 călători/oră, cu cele 238 km de

pârtii plus 12 km pentru schi de tură, cu
o pârtie de 11 km lungime, toate pregă-
tite de 32 de maşini speciale şi de 1.100
de tunuri de zăpadă, cu 515 hectare de
pârtii, „inima” regiunii Paznaun-Sil-
vretta este Silvretta Arena care leagă
staţiunea Ischgl din Austria cu staţiu-
nea Samnaun din Elveţia. Majoritatea
zonelor schiabile (90%) se întinde de la
2.000 m la 2.872 m şi este orientată
către nord ceea ce garantează existenţa
zăpezii şi condiţii optime pentru spor-
turile de iarnă din noiembrie şi până la
începutul lui mai, pe zăpadă naturală
sau artificială. 
Cu cele 33 de instalaţii de transport pe
cablu cu capacitate maximă de peste
67.000 călători/oră, cu cele 150 km de
pârtii, 2 km pentru schi de tură şi o pâr-
tie de 15 km lungime, toate pregătite de
maşini speciale şi de tunuri de zăpadă
care acoperă peste 67% din pârtii, do-
meniul Solden se întinde de la 1.350 m
la 3.340 m acoperind zone aferente a doi
gheţari, asigurând astfel condiţii optime

de la început de octombrie până în mai.
Iar ca dovadă a încrederii în capacităţile
zonei de a oferi tot ce este necesar prac-
ticării optime a sporturilor de iarnă,
putem arăta că aici se desfăşoară Cam-
pionatele Mondiale de Schi Alpin iar
echipa de schi a Statelor Unite îşi are tot
aici baza de antrenament din Europa.
O zi de cantonament ar putea fi consi-
derată monotonă: trezirea unde va în
jur de ora 7, micul dejun şi deplasarea
cu maşina ori autobuzul de la locul de
cazare către staţiune; urmează urcatul
pe munte cu telecabina (de remarcat că
aici nu se „locuieşte” lângă pârtie, sus pe
munte, ci staţiunile se intind de-a lun-
gul unei văi iar de acolo accesul către
zona de schi şi snowboard se face cu te-
lecabina); odată ajunşi pe munte, ur-
mează câteva ore de dezmăţ sportiv,
asigurat de pârtiile excelente şi instala-
ţiile de transport fără cozi de ore întregi;
pe la prânz se poate servi o gustare sau
chiar o masă copioasă la unul din mul-
tele restaurante de pe munte, cu preţuri
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Dacă este iarnă, orice român 
pasionat de sporturile de iarnă

se gândeşte la munte. 
Pentru noi, românii din partea de
vest, muntele este în Austria – o

întinsă capitală a sporturilor 
de iarnă.
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la fel de „normale” ca în întreaga Aus-
trie; după încă vreo 2 ore de antrena-
ment, pe la 16-17 se pleacă înapoi la
cabană, unde urmează repede masa de
seară, poveştile despre cum a decurs
ziua şi culcarea, de obicei nu mai târziu
de ora 21. Câteodată mai există şi aba-
teri: un after-schi scurt şi euforizant, o
relaxare la sauna cabanei ori o baie
seara la un spa.
Pentru amatorii de sport extrem fiecare
staţiune ne-a oferit cel puţin un Snow
Park cu kickere, contrapante, trambu-
line, numai bune pentru a-ţi arăta mă-
iestria sau pur şi simplu pofta de
distracţie.
Iar dacă vremea este excelentă, aşa cum
au prins sportivii C.S.Tibiscus în canto-
namentele lor, cu temperaturi dimi-
neaţa nu mai jos de -10 grade, cu +4 ...
+6 grade la prânz, cu un soare orbitor şi
înnegritor, atunci nu poate fi zi mai fru-
moasă pentru un schior sau boarder.
Şi uite-aşa ne gândim din nou de ce
mulţi români preferă să meargă la
munte în Austria: peisaj superb, sta-

ţiuni fără număr, pârtii de toate lungi-
mile şi pentru toate nivelurile, amena-
jate impecabil, telecabine sau tele-
scaune cu grămada astfel că nu stai la

coadă la urcare, oferte de cazare şi masă
foarte variate, uneori la preţuri pe ju-
mătate din cele din România.
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