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Serfaus-Fiss-Ladis – lyžařská oblast snů 
 
Autor textu a fotografií: Ing.Stanislav Kysilka 29.8.2017 

 
Každý den ráno se rozjede 68 lanovek 
a vleků, aby vás dopravily až do těch 
nejvzdálenějších koutů lyžařské oblasti 
snů.  
 
Tato lyžařská oblast poskytuje 
dokonalé vyžití rodinám s dětmi, 
sjezdařům, kteří chtějí ty nejstrmější 
svahy, ale i zkušeným freeriderům. 
Celkem tu armáda strojů každou noc 
dokonale upraví neskutečných 214 km 
lyžařských tratí všech obtížností v 
nadmořské výšce 1.200 až 2.820 metrů. 
 
Oblast vznikla propojením obcí Serfaus Fiss a Ladis, které leží na náhorní plošině 
nad tyrolským údolím, kde teče řeka 
Inn. Nacházejí se v nadmořské výšce 
1.200-1.400 metrů. Serfaus, Fiss a 
Ladis vděčí více než 2.000 hodinám 
slunečního svitu ročně za to, že jsou 
nejslunečnějšími místy celého 
Tyrolska. 

Každý lyžař si najde sjezdovku, která 
ho nadchne. Bude ale muset jezdit celý 
den a i tak nestihne za jediný den 
projet úplně všechno. Snowboardisti 
budou v šoku z halfpipe nebo 
boardercrossu. Úžasná je také nabídka lyžařského vyžití pro malé děti a pestrost 
lyžařských terénů s množstvím funparků. Děti, které vyzkouší Kinderschneealm, 
Murmlipark nebo Bertina země dětí ve Fiss-Ladisu, nebudou už chtít nikam jinam 
jezdit. 

Přepravní kapacita lanovek je 90.000 osob za hodinu, šílené co? Čekat rozhodně 
nikde nebudete. Vše můžou ti, co nejely 
lyžovat, pozorovat online díky 8 
webkamerám. Lyžaři mohou zase vše 
pozorovat z vyhlídkové terasy 
Zwolferkopfu, která je vybudovaná v 
nadmořské výšce 2600 metrů. 

A když přijde hlad, nastanou kulinářské 
orgie. Pro rychlé občerstvení slouží 19 
občerstvovacích zastávek. To ale není 
nic pro nás. My potřebujeme pořádnou 
restauraci. Těch je zde roztroušeno po 
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svazích celkem 28 a k tomu 4 bary se slunečníky. WI-FI v restauracích je 
samozřejmostí. 

Kdo by si chtěl zařádit  na 150 
sjezdových tratí s celkovou 
délkou téměř 350 km, může si 
zakoupit jediný západotyrolský 
skipas Ski6 na skiareály Serfaus 
- Fiss - Ladis, Kaunertaler 
Gletscher, Fendels, Nauders a 
Venetregion. 
Komu by ani toto nestačilo, může 
navíc vyrazit do nedalekého 
luxusního střediska Silvretta 
Arena Ischgl – Samnaun. 
 
Až se nabažíte lyžování a chtěli byste ještě něco víc, adrenalinového, můžete se 
svézt na obří houpačce Skyswing. Na ní zažijete stav beztíže. Nebo můžete skořit na 
lanovky Fisser Flieger a Serfauser Sauser, ve kterých se budete řítit rychlostí 80 km 
zavěšeni 50 m nad zemí. 
 
To je jen to nejzákladnější, co mě k oblasti napadá. Jestli chcete věfět více, přečtěte 
si článek z iDnes, který se jmenuje: „Serfaus-Fiss-Ladis: lyžařský ráj pro děti i 
freerideové maniaky“. Stáhněte si ho ZDE-LYŽAŘSKÝ RÁJ. 
Další článek: „Supermanem na svazích Serfaus Fiss Ladis“ je na iDnes ZDE-
SUPERMANEM. Oficiální websránky jsou ZDE-SERFAUS-FISS-LADIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:traces@iol.cz
http://cestovani.idnes.cz/serfaus-fiss-ladis-a-lyzovani-v-rakousku-ffy-/lyze.aspx?c=A121129_131952_ig_zima_tom
http://cestovani.idnes.cz/supermanem-na-svazich-serfaus-fiss-ladis-fpm-/lyze.aspx?c=A080306_165423_ig_zima_tom
http://cestovani.idnes.cz/supermanem-na-svazich-serfaus-fiss-ladis-fpm-/lyze.aspx?c=A080306_165423_ig_zima_tom
https://www.serfaus-fiss-ladis.at/cs/lyzovani

