Vapaalaskuviikko Zillertal, Itävalta 7pv
Tirolin sydämessä sijaitseva Zillertalin alue valittiin Itävallan parhaaksi hiihtoalueeksi v. 2011 ja se
kertonee jotakin tämän perinteisen hiihtokeskuksen tasosta. Laskettavaa pelkästään rinteillä riittää
lähes 700 rinnekilometriä, offareilla kilometrejä sen sijaan tulee moninkertainen määrä.
Vapaalaskijan näkökulmasta Zillertal on upea valinta, sillä nopean ja nykyaikaisen hissijärjestelmän
ansiosta laskija pystyy kattamaan todella laajan offarialueen päivän aikana.
Ajankohta: 2.-9.3.2019
Hinta: 1250 €
Hinta sisältää: Opastuksen UIAGM oppaan johdolla 5-6pv, (voimme tarvittaessa pitää välipäivän, jos
kelit ovat huonot) lumiturvallisuusvälineet 6pv, majoituksen hotellissa 2hlö huoneissa 7 yötä
puolihoidolla (aamiainen ja illallinen).

Vapaalaskuviikon ohjelma
2.3.2019 lauantai. Majoittautuminen Mayrhofenissa sijaitsevaan
Post Hotelliin on mahdollista klo 15.00 eteenpäin. Ryhmän
kokoontuminen ja illallinen vastapäätä sijaitsevassa Hotel Rosessa
klo 19.00. Illallisen jälkeen käymme läpi viikon ohjelman ja sekä
muut käytännön asiat (hissiliput, liikkuminen, ruokailut yms.)
3.3.2019 sunnuntai. Ensimmäisen päivän aloitamme klo 9.00
Mayrhofenista Penkeni hissin ala-asemalta, josta ostamme
hissiliput. Ensimmäisenä päivänä käymme läpi
lumiturvallisuusvälineiden käytön sekä hiomme
offarilaskutekniikkaa aidoissa olosuhteissa. Päivä päätetään
Itävaltalaisittain afterskihin ja tuolloin käymme läpi myös seuraavan
päivän suunnitelman.
4.3.2019 maanantai. Toisena päivänä lähdemme Kaltenbachille, joka on offarilaskullisesti alueen
ehkä paras paikka. Siellä harjoittelemme turvallisten laskulinjojen valintaa ja laskutaktiikkaa. Päivä
päättyy ensimmäisen päivän tavoin afteriin, jossa katsomme tarkemmin seuraavan päivän
lumivyöry- ja sääennustetta sekä päätämme minne suuntaamme seuraavana päivänä
5.3.2019 tiistai. Kolmas päivä aloitetaan tarkentamalla lumivyöry- ja sääennuste majoituksessamme
aamiaisen jälkeen. Mietimme tarkemmin kartan avulla, minne meidän kannattaa suunnata ja millä
perusteilla. Päivä päättyy edellisien päivien tavoin seuraavan päivän suunnitteluun.
6.-8.3.2019 keskiviikko-perjantai. Näiden kolmen päivän aikana meillä on kaksi opastettua päivää ja
yksi lepopäivä tai oma itsenäinen laskupäivä Zillerin alueella. Näiden päivien aikana käymme myös
hieman kauempana hiihtokeskuksesta ja nousemme osan laskusta myös omin voimin nousukarvojen
ja lumikenkien avulla. Voimme myös pitää lepopäivän sellaisena ajankohtana, kun keli ei ole paras
mahdollinen laskemiseen. Näiden päivien aikana siirrymme laskemaan Hintertuxin jäätikön offareita.
Tältä alueelta on mahdollista saada jopa 1800 vertikaalista metriä laskettavaksi! Perjantai-iltana
pidämme vielä yhteisen illallisen ja käymme läpi viikon kokemuksia.
9.3.2019 lauantai Paluupäivä. Majoituksen check-out on noin klo 11.00.
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Matkustaminen Zillertaliin Suomesta.
Suomesta Zillertaliin pääsee helposti. Nopeimmillaan olet Zillerin laaksossa Helsingin lentokentältä
lähtien kuudessa tunnissa. Suoria lentovaihtoehtoja ovat Munchen (Lufthansa) ja Salzburg
(Norvegian). Molemmista paikoista pääsee junalla tai AirPort Shuttle linja-autoyhteyksillä 2-3
tunnissa Zillerin laaksoon. Yhden välilaskun kanssa pääset myös Inssbruckiin, josta menee vain noin
tunti Zillertalin laaksoon.

Yhteydet Munchenin lentokentältä Zillerin laaksoon
Julkisia ja yksityisiä yhteyksiä löytyy vuoden jokaiselle päivälle jokaisesta lentovaihtoehdosta useita.
Sesonkiaikana vaihtoehtoja löytyy kymmenittäin.
Lentokenttäkuljetukset ovat näistä helpoimpia, koska bussi tai taxi vie sinut suoraan majapaikkaasi,
jos vain muistat osoitteen (Posthotel Mayrhofen Am Marienbrunnen 348 A - 6290 Mayrhofen) . Jos
liikutte 3-8 hlö ryhmänä, voitte usein varata oman pikkubussin lentokenttäkuljetusfirmoilta. Hinta
lentokenttäkuljetuksilla on menopaluuna Munchenista noin 80-100€/henkilö. Alla on yksi esimerkki
lentokenttäkuljetuksista.
http://www.munich-ski-shuttle.com/
Junat ovat täsmällisiä kulkuvälineitä ja erityisesti Muncheniin lennettäessä pääset kahdella junan
vaihdolla Zillertalin laaksoon. Hintaa tulee meno-paluulle aikuisen osalta 60-90€. Alla on linkki
Muncheniin lennettäessa. Laita lähtöpaikaksi Munchem Airport T ja kohteeksi Mayrhofen im
Zillertal
http://www.bahn.com/i/view/overseas/en/index.shtml
Vuokra-auton hankkimista kannattaa harkita, jos teitä on kaksi tai useampi lentämässä samaan
aikaan. Munchenin kentältä saa edullisia vuokra-autoja viikoksi ja autolla liikkuminen mahdollistaa
hieman joustavammat aikataulut. Auton kanssa tulee muistaa, että Itävallan puolella moottoriteillä
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ajaminen vaatii Vignette-tarran autoon. Tämä tietullimaksutarra on mahdollista ostaa Saksan
puolelta huoltoasemilta. Tarran hinta on noin 9€/10pv. Toinen vaihtoehto on ajaa Zillertaliin
pienempiä teitä pitkin. Munchen-Zillertal väli Tegernsee ja Achenseen kautta on hyvä vaihtoehto
moottoritielle ja maisematkin ovat hienompia

Majoitus Mayrhofenissa
Majapaikkamme on Mayrhofenin keskustassa sijaitsevassa viihtyisässä Post Hotellissa. Hotellista
löytyy useampi sauna, jossa on myös suomalaistyyppinen sauna. Huoneet ovat kahdelle hengelle,
mutta 100€ lisähinnasta voit asua myös omassa huoneessa. Hotellissa tarjoillaan aamiainen ja
illallinen syödään viereisessä ravintolassa. Hissit, skibussit ja laakson läpi kulkeva rautatie on aivan
lähettyvillä. Myös kaupat ja ravintolat löytyvät vierestä.

Hissiliput
Kuuden päivä Super-skipass maksaa noin 250 €. Tällä lipulla saat käyttää rajattomasti koko laakson
kaikkia hissejä, skibusseja ja junia. Hissilippu ei kuulu Vapaalaskuviikon hintaan.

Varusteet hiihtopäiville














Vapaalaskusukset retkihiihtositeellä ja nousukarvoilla tai lumilauta sekä lumikengät
Piippari, lapio ja sondi (saat lainaksi tarvittaessa, jos et omista omia)
Monot/lumilautakengät
Kypärä + laskettelulasit
Sauvat suksijoille
20-40 litrainen laskureppu (myös ABS-reppu käy)
Aurinkorasva vähintään 30 kertoimella
Taukotakki (paksu fleece tai untuvatakki, joka mahtuu laskureppuun)
Juomapullo
Aluskerrasto, paita ja housut (ohut merinovillainen on paras, myös synteettinen
urheilukerrasto käy)
Laskutakki ja housut
Pipo
Aurinkolasit

Vakuutukset
Itävalta kuuluu Euroopan Unioniin ja siksi Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla kortilla saa
terveydenhuollon samaan hintaan kuin Suomessakin. Kortin voi tilata ilmaiseksi netin kautta Kelan
sivuilta. Zillertalin laaksossa on paljon yksityisiä terveysasemia, joista saa rahalla tai vakuutuksilla
nopeasti avun. Julkisen terveydenhuollon piiriin halutessaan täytyy Zillertalista matkustaa noin
40km.
Koska kyseessä on Vapaalaskuviikko, liikumme pääsääntöisesti rinteiden ulkopuolella ja perinteiset
tapaturmavakuutukset eivät päde siellä sattuneissa ongelmissa. Tämän takia halutessaan voi omalta
vakuutusyhtiöltä kysyä lisäturvaa vapaalaskun osalta. Zillerin laaksossa offareilla liikumme
pääsääntöisesti alle 3000 metrin korkeudella, vaikka Hintertuxissa hisseillä pääseekin yli 3000
metrin. Parhaat offarit hissialueella ovat kuitenkin alle 3000 metrissä.
Oppaan puolesta on olemassa vastuuvakuutus, joka korvaa takamaastoissa tapahtuneet vahingot jos
syypää onnettomuuteen on ollut oppaan väärä toiminta. Tämä ei siis korvaa osallistujan
kaatumisista aiheutuvia onnettomuuksia.
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Jos olet hankkimassa lisäturvaa vakuutuksiisi katso, että se korvaa myös pelastuspalvelut rinteiden
ulkopuolelta.
Suosittelen ottamaan onnettomuuksien varalle Itävallan Alppiklubin (ÖAV) jäsenyyden, joka
sisältää pelastusvakuutuksen. ÖAV:n jäsenille helikopteripelastus on ilmainen. Jäseneksi voi liittyä
kuka tahansa. Hinta jäsenyydelle on noin 60 euroa ja yhdistyksen kortin saat postilla kotiisi noin
kahdessa viikossa. (Talvella 2016 vapaalaskuviikolla jalan rinteiden ulkopuolella katkaisseen henkilön
pelastus- ja hoitokulut olivat lähes 15 000€, josta pelastusvakuutuksen ja Eurooppalaisen
sairaanhoitokortin ansiosta henkilölle jäi maksettavaa 70€)
ÖAV (tai OeAV) on Itävallan Alppiyhdistys, Oesterreichische Alpenverein. ÖAV:n vakuutus on
ensisijaisesti pelastusvakuutus ei tapaturmavakuutus. Se kattaa hyvin pelastustyön ja pelastukseen
liittyvät kuljetukset. Nimestään huolimatta ÖAV on voimassa koko maailmassa eikä vain Itävallassa
tai Alpeilla. ÖAV saksaksi ja englanniksi:
http://www.alpenverein.at
http://www.aacuk.org.uk

Kuinka Vapaalaskuviikko varataan ja maksetaan?
Vapaalaskuviikolle ilmoittauduttuasi saat laskun, jonka voit maksaa halutessasi osissa. Varaus
vahvistetaan maksamalla 400€ varausmaksu. Loppumaksu tulee suorittaa vähintään 12 vk ennen
vapaalaskuviikon alkamisajankohtaa. Jos maksat kurssin osissa, muista laittaa jokaiseen osaan sama
viitenumero laskulta.
Peruutusehdot:
Viimeistään 12vk ennen toteutusajankohdan aloitusta peruttu matka: palautetaan koko maksettu
summa miinustettuna käsittelykuluilla 80 €.
8vk-12vk ennen toteutusajankohdan alkamista peruttu matka: palautetaan maksettu summa
miinustettuna varausmaksulla 400€.
2vk-8vk ennen toteutusajankohdan alkamista palautetaan puolet kurssimaksusta
0-14pv ennen toteutusajankohdan alkamista peruutettumatka: veloitetaan koko osallistumismaksu.
Jos sinulla on kysyttävää kurssiin liittyen välineistä, majoituksesta, ruoista yms. älä epäröi kysyä siitä
minulta. Helpoimmin saat minut kiinni sähköpostilla ja vastaan heti kun olen koneen äärellä.

Tervetuloa mukaan kurssille!
Jussi Muittari UIAGM -mountain guide
tel. +35850 555 9311, jussi@mountainguide.fi
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