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Medienbeobachtung
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Presseaussendung: Dezember 2016
geschickt an 412 tschechische und 83 slowakische Journalisten.
Das Thema:
Fünf Gründe, warum man ins Zillertal schifahren gehen soll (kurz und bündig)
PR GESAMTWERT : 409 000,- CZK, Kurs: 1 € = 27,- Kc
(Offizielle Preise laut Preisliste)

15 148,1 €

2x Print und 13 Online Veröffentlichungen

In diesen tschechischen und slowakischen Magazinen und
online-Artikeln kommt die Zillertal Arena vor
1. Blesk pro ženy
erscheint wöchentlich
Auflage : 270 000 Stk.
PR Wert: 170 000,- Kč
2. Travel Digest
erscheint 6x jährlich
Auflage : 15 000 Stk
PR Wert: 90 000,- Kč
Online
1.

www.time4men.cz

Ein ausgezeichneter Skiurlaub noch im Frühling
Artikel erschien im Februar 2016

Von Österreich kann man nicht genug haben!
Artikel erschien im Februar 2016

erschien am 17.2. in Tschechien

PR Wert: 5 000,- Kc
http://time4men.cz/proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/
1

2. www.malydobrodruh.cz

erschien am 18.2. in Tschechien

PR Wert: 5.000 Kc
www.malydobrodruh.cz/2015/12/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/

3. www.bestoofaustria.cz

erschien am 18.2. in Tschechien

PR Wert: 5.000 Kc
www.bestofaustria.cz/pet-duvodu-proc-na-zimni-dovolenou-zrovna-do-tyrolskehozillertalu/

4. www.trendy-age.cz

erschien am 19.12. in Tschechien

PR Wert: 6 000,- Kc
http://trendy-age.cz/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/
5. www.blesk.cz

erschien am 21.12. in Tschechien

PR Wert: 25.000 Kc / Tag
http://www.blesk.cz/clanek/cestovani/363037/7-tipu-kam-na-lyze-v-rakouskychalpach-vyziti-pro-rodiny-i-lyzarske-silence.html?kapitola=398831
6. www.kondice.cz

erschien am 22.12. in Tschechien

PR Wert: 25 000 / Woche
www.kondice.cz/2015/12/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu-strucne-a-kratce/
7. www.ctusi.info

erschien am 22.12. in Tschechien

PR Wert: 3 000 Kc – Hinweiß auf www.kafe.cz
www.ctusi.info/zpravodajstvi/ruzne/218/pet_duvodu_proc_jet_lyzovat_do_zillertalu_stru
cne_a_kr225tce/
8. www.kafe.cz

erschien am 22.12. in Tschechien

PR Wert: 35 000,- Kc /Woche
www.kafe.cz/rodina-a-domov/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu-strucne-akratce-34439.aspx#.Vnqz7qUwfIU
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9. www.news.sk.cz

erschien am 22.12. in der Slowakei

PR Wert: 3 000 Kc – Hinweiß auf www.kafe.cz
http://www.news.sk/rss/clanok/2015/12/2572086/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-dozillertalu/
10. www.my89.cz

erschien am 28.12. in Tschechien

Wert: 15 000,- Kc /Tag
http://my89.cz/6-tipu-na-nejlepsi-zimni-dovolenou-tam-kde-se-k-prirode-chovajivlidne/
11. www.wellnesslife.cz

erschien am 7. 1. in Tschechien

PR Wert:
http://www.wellnesslife.cz/zillertal-je-idealni-pro-celou-rodinu-zimni-dovolena-nalyzich/
12. www.cestovanie.sme.sk

erschien am 12.1. in der Slowakei

PR Wert: 12 000,- Kc / Tag
http://cestovanie.sme.sk/c/20071630/najdlhsiu-zjazdovku-najdete-v-zillertalskomudoli.html
13. www.ttg.cz

erschien am 13.1. in Tschechien

PR Wert: 10 000,- Kc
http://www.ttg.cz/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/
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www.time4men.cz
Name des Artikels:

Warum im Zillertal schifahren

http://time4men.cz/proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/

Proč jet lyžovat do Zillertalu
Příspěvky
publikováno: 17. 12. 2015
cestovánídovolenályžeZillertal

Je to vůbec největší lyžařské údolí na světě, mají tu nejdelší sjezdovku, unikátní arénu,
kde se může stát každý šampionem, pořádají programy pro děti a ráno si můžete dopřát
sjezdy na mančestru a neopakovatelný pohled na východ slunce.
„Vypráví se, že když stvořitel rozděloval přírodní krásy, byli obyvatelé údolí Zillertal obdařeni
dvakrát,“ vysvětluje Christian Daun z turistické centrály. Jinak se to nedá ani vysvětlit, proč se
tolik superlativů koncentruje právě v jednom tyrolském údolí, které se táhne od intálské dálnice
40 km před Innsbruckem směrem na jih.
Největší lyžování v Evropě
Zillertal je největší lyžařské údolí na světě a zimní sezóna tu trvá do 10. dubna. Najdete tu
celkem čtyři prázdninové regiony, k nejkrásnějším patří Zillertal Arena propojená s Zell11

Gerlosem. Lyžařský areál se táhne přes čtyři vrcholy, nabízí 143 kilometrů skvěle upravovaných
sjezdovek a 51 lanovek a vleků v nadmořské výšce mezi 580 a 2.500 metry nad mořem.
Nejdelší sjezdovka
Letos v létě se zrodila nová sjezdovka – rekordmanka, jmenuje se Höhenfresser a je to nejdelší
sjezdovka do údolí v Rakousku s rekordním převýšením 1.930 metrů. Nabízí obrovský lyžařský
zážitek – a to v jednom kuse! Navíc se není nutné vracet dolů do údolí kabinovou lanovkou, ale
svištět z Übergangjochu (2.500 m) 8,4 km bez přestávky až k údolní stanici městečka Zell am
Ziller.
Aréna pro šampiony
Kromě nové sjezdovky do údolí nabízí Zillertal Arena ještě jeden nový zážitek – Arena
Champions. Každý návštěvník zillertálské arény se může stát šampionem arény. Podmínkou je
vyhledat všech deset stanice Areny Champion a u každé stanice si vyzvednout si body ActionPoint. Všechny stanice jsou skvěle značeny a účast je samozřejmě zdarma. Kdo získá deset
akčních bodů, obdrží Arena Champion Finisher Book. Stačí na webu
www.zillertalarena.com/champions zadat číslo svého skipasu.
Skvělý program pro děti
V zážitkovém zimním světě se děti nudit nebudou: dětské sjezdovky, jednoduché dětské
lanovky, pohyblivé koberce a pestrý program naučí děti hrou zvládat první obloučky. Nechybí
samozřejmě velké závody a dětské disko. Když je lyžování dost, můžete s dětmi vyzkoušet
sáňkařskou dráhu Arena Coaster. Je dlouhá půldruhého kilometru a šestiminutový sešup
zaručuje zábavu pro celou rodinu.
Good Morning Skiing – panenský sjezd za rozbřesku
Vyrazit první lanovkou pod sluncem ozářené vrcholy hor a pak si vychutnat sjezdy na čerstvě
upravených sjezdovkách? Tento skvělý zážitek pro vás rovněž připravila od března Zillertal
Arena. Každou středu a neděli se rozjíždí hlavní nástupní lanovky už v 6.55 hod. a vyvezou
nadšence na pláně. Co je krásnější, než čerstvě upravené a prázdné sjezdovky, bez čekání na
vlecích a vyhýbání se nezkušeným lyžařům.
Jak se tam dostat: Středisko Zillertal Arena je skvěle dostupné – z Prahy po D5 na Mnichov,
dále na Kufstein a za ním slabou půlhodinku výjezd na Zillertal a po 20 kilometrech jste v cíli.
Tajný tip: Do městečka Zell am Ziller jede i půvabná lokálka Zillertalbahn, na kterou
přestoupíte z rychlíku v Jenbachu. Bez bolesti v zad a příjemně odpočatí. Workoholici budou
mít dobrý pocit, že se místo řízení auta mohou vyřádit na svém notebooku a pilně pracovat.
Více informací : www.zillertalarena.com
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www.malydobrodruh.cz
Name des Artikels:

Fünf Gründe, warum man ins Zillertal schifahren gehen soll

www.malydobrodruh.cz/2015/12/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/

Pět důvodů, proč jet lyžovat do Zillertalu
in Dovolená s dětmi — 19.12.2015

Lyžování za rozbřesku. Foto: Johannes Sautner

Je to vůbec největší lyžařské údolí na světě, mají tu nejdelší sjezdovku, unikátní arénu,
kde se může stát každý šampionem, pořádají programy pro děti a ráno si můžete dopřát
sjezdy na mančestru a neopakovatelný pohled na východ slunce.
„Vypráví se, že když stvořitel rozděloval přírodní krásy, byli obyvatelé údolí Zillertal obdařeni
dvakrát,“ vysvětluje Christian Daun z turistické centrály. Jinak se to nedá ani vysvětlit, proč se
tolik superlativů koncentruje právě v jednom tyrolském údolí, které se táhne od intálské dálnice
40 km před Innsbruckem směrem na jih.
1. Největší lyžování v Evropě
Zillertal je největší lyžařské údolí na světě a zimní sezóna tu trvá do 10. dubna. Najdete tu
celkem čtyři prázdninové regiony, k nejkrásnějším patří Zillertal Arena propojená s ZellGerlosem. Lyžařský areál se táhne přes čtyři vrcholy, nabízí 143 kilometrů skvěle upravovaných
sjezdovek a 51 lanovek a vleků v nadmořské výšce mezi 580 a 2.500 metry nad mořem.
2. Nejdelší sjezdovka
Letos v létě se zrodila nová sjezdovka – rekordmanka, jmenuje se Höhenfresser a je to nejdelší
sjezdovka do údolí v Rakousku s rekordním převýšením 1.930 metrů. Nabízí obrovský lyžařský
zážitek – a to v jednom kuse! Navíc se není nutné vracet dolů do údolí kabinovou lanovkou, ale
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svištět z Übergangjochu (2.500 m) 8,4 km bez přestávky až k údolní stanici městečka Zell am
Ziller.

Nejdelší sjezd v Rakousku do údolí. Foto: Johannes Sautner

3. Aréna pro šampiony
Kromě nové sjezdovky do údolí nabízí Zillertal Arena ještě jeden nový zážitek – Arena
Champions. Každý návštěvník zillertálské arény se může stát šampionem arény. Podmínkou je
vyhledat všech deset stanic Areny Champion a u každé stanice si vyzvednout si body ActionPoint. Všechny stanice jsou skvěle značeny a účast je samozřejmě zdarma. Kdo získá deset
akčních bodů, obdrží Arena Champion Finisher Book. Stačí na webu
www.zillertalarena.com/champions zadat číslo svého skipasu.
4. Skvělý program pro děti
V zážitkovém zimním světě se děti nudit nebudou: dětské sjezdovky, jednoduché dětské
lanovky, pohyblivé koberce a pestrý program naučí děti hrou zvládat první obloučky. Nechybí
samozřejmě velké závody a dětská diskotéka. Když je lyžování dost, můžete s dětmi vyzkoušet
sáňkařskou dráhu Arena Coaster. Je dlouhá půldruhého kilometru a šestiminutový sešup
zaručuje zábavu pro celou rodinu.

Good morning skiing. Foto: Johannes Sautner

5. Good Morning Skiing – panenský sjezd za rozbřesku
Vyrazit první lanovkou pod sluncem ozářené vrcholy hor a pak si vychutnat sjezdy na čerstvě
upravených sjezdovkách? Tento skvělý zážitek pro vás rovněž připravila od března Zillertal
Arena. Každou středu a neděli se rozjíždí hlavní nástupní lanovky už v 6.55 hod. a vyvezou
nadšence na pláně. Co je krásnější, než čerstvě upravené a prázdné sjezdovky, bez čekání na
vlecích a vyhýbání se nezkušeným lyžařům.
Jak se tam dostat: Středisko Zillertal Arena je skvěle dostupné – z Prahy po D5 na Mnichov,
dále na Kufstein a za ním slabou půlhodinku výjezd na Zillertal a po 20 kilometrech jste v cíli.
Tajný tip: Do městečka Zell am Ziller jede i půvabná lokálka Zillertalbahn, na kterou
přestoupíte z rychlíku v Jenbachu. Bez bolesti v zádech a příjemně odpočatí. Workoholici
budou mít dobrý pocit, že se místo řízení auta mohou vyřádit na svém notebooku a pilně
pracovat.
Více informací na: www.zillertalarena.com
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www.bestofaustria.cz
Name des Artikels:

Sechs Gründe, warum man auf Winterurlaub ins Zillertal
fährt

www.bestofaustria.cz/pet-duvodu-proc-na-zimni-dovolenou-zrovna-do-tyrolskeho-zillertalu/

ŠEST DŮVODŮ, PROČ NA ZIMNÍ DOVOLENOU
ZROVNA DO TYROLSKÉHO ZILLERTALU

Tolik nej… má totiž jen tyrolské údolí Zillertal
Vypráví se, že když stvořitel rozděloval přírodní krásy, byli obyvatelé údolí Zillertal obdařeni
dvakrát. Jinak se to ani nedá vysvětlit, proč se tolik superlativů koncentruje právě v jednom
tyrolském údolí, které se táhne od intálské dálnice 40 km před Innsbruckem směrem na jih.
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1. Zillertal je největší lyžařské údolí na světě a zimní sezóna tu trvá do 10. dubna
Najdete tu celkem čtyři prázdninové regiony, k nejkrásnějším patří Zillertal Arena. Začíná ve středisku
Zell am Ziller. Tvoří ji areály Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten, Wald a Krimml/Hochkrimml. Lyžařský
areál se táhne přes čtyři vrcholy, nabízí 143 kilometrů skvěle upravovaných sjezdovek a 51 lanovek a
vleků v nadmořské výšce mezi 580 a 2.500 metry nad mořem.
2. Höhenfresser – nejdelší sjezdovka do údolního městečka Zell am Ziller.
Letos v létě se zrodila nová sjezdovka – rekordmanka, jmenuje se Höhenfresser a je to nejdelší
sjezdovka do údolí v Rakousku s rekordním převýšením 1.930 metrů. Nabízí obrovský lyžařský zážitek
– a to v jednom kuse! Navíc se není nutné vracet dolů do údolí kabinovou lanovkou, ale svištět
z Übergangjochu (2.500 m) 8,4 km bez přestávky až k údolní stanici.

3. Arena Champions – stačí být přitom:
Kromě nové sjezdovky do údolí nabízí Zillertal Arena ještě jeden nový zážitek – Arena Champions.
Každý návštěvník zillertálské arény se může stát šampionem arény. Podmínkou je vyhledat všech deset
stanice Areny Champion a u každé stanice si vyzvednout si body Action-Point. Všechny stanice jsou
skvěle značeny a účast je samozřejmě zdarma. Kdo získá deset akčních bodů, obdrží Arena Champion
Finisher Book. Stačí na webu zadat číslo svého skipasu (www.zillertalarena.com/Champions).
4. Skvělý program pro děti
V zážitkovém zimním světě se děti nudit nebudou: dětské sjezdovky, jednoduché dětské lanovky,
pohyblivé koberce a pestrý program naučí děti hrou zvládat první obloučky. Nechybí samozřejmě velké
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závody a dětské disko. Když je lyžování dost, můžete s dětmi vyzkoušet sáňkařskou dráhu Arena
Coaster. Je dlouhá půldruhého kilometru a šestiminutový sešup zaručuje zábavu pro celou rodinu.

5. Good Morning Skiing – panenský sjezd za rozbřesku
Vyrazit první lanovkou pod sluncem ozářené vrcholy hor a pak si vychutnat sjezdy na čerstvě
upravených sjezdovkách? Tento skvělý zážitek pro vás rovněž připravila od března Zillertal Arena.
Každou středu a neděli se rozjíždí hlavní nástupní lanovky už v 6.55 hod. a vyvezou nadšence na pláně.
Co je krásnější, než čerstvě upravené a prázdné sjezdovky, bez čekání na vlecích a vyhýbání se
nezkušeným lyžařům.
6. Skvělá dostupnost údolí Zillertal – i vlakem
Středisko Zillertal Arena je skvěle dostupné – z Prahy po D5 na Mnichov, dále na Kufstein a za
Kufsteinem je to už jen slabou půlhodinku na výjezd na Zillertal a po 20 kilometrech jste v cíli.

Komu se nechce cestovat autem, může použít i vlak. Z Prahy rychlíkem přes Mnichov do rakouského
Jenbachu a odtud jede do městečka Zell am Ziller půvabná lokálka Zillertalbahn. Do cíle dorazíte bez
bolesti zad a příjemně odpočatí. Workoholici budou mít dobrý pocit, že se místo řízení auta mohou
vyřádit na svém notebooku a pilně pracovat.
www.zillertalarena.com
Share
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www.trendy-age.cz
Name des Artikels:

Fünf Gründe, warum man ins Zillertal schifahren gehen soll

http://trendy-age.cz/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/

Pět důvodů, proč jet lyžovat do Zillertalu
Zveřejněno 19.12.2015 Příspěvek od: Natascha Kames
Rubrika: Na cestách, V zahraničí
Je to vůbec největší lyžařské údolí na světě. Mají tu nejdelší sjezdovku, unikátní arénu,
kde se může stát každý šampionem, pořádají programy pro děti a ráno si můžete dopřát
sjezdy na manšestru a neopakovatelný pohled na východ slunce.

„Vypráví se, že když stvořitel rozděloval přírodní krásy, byli obyvatelé údolí Zillertal obdařeni
dvakrát,“ vysvětluje Christian Daun z turistické centrály. Jinak se to nedá ani vysvětlit, proč se
tolik superlativů koncentruje právě v jednom tyrolském údolí, které se táhne od intálské dálnice
40 km před Innsbruckem směrem na jih.
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Největší lyžování v Evropě
Zillertal je největší lyžařské údolí na světě a zimní sezóna tu trvá do 10. dubna. Najdete tu
celkem čtyři prázdninové regiony, k nejkrásnějším patří Zillertal Arena propojená s ZellGerlosem. Lyžařský areál se táhne přes čtyři vrcholy, nabízí 143 kilometrů skvěle upravovaných
sjezdovek a 51 lanovek a vleků v nadmořské výšce mezi 580 a 2500 metry nad mořem.

Nejdelší sjezdovka
Letos v létě se zrodila nová sjezdovka – rekordmanka. Jmenuje se Höhenfresser a je to
nejdelší sjezdovka do údolí v Rakousku s rekordním převýšením 1.930 metrů. Nabízí obrovský
lyžařský zážitek – a to v jednom kuse! Navíc se není nutné vracet dolů do údolí kabinovou
lanovkou, ale svištět z Übergangjochu (2.500 m) 8,4 km bez přestávky až k údolní stanici
městečka Zell am Ziller.

Aréna pro šampiony
Kromě nové sjezdovky do údolí nabízí Zillertal Arena ještě jeden nový zážitek – Arena
Champions. Každý návštěvník zillertálské arény se může stát šampionem arény. Podmínkou je
vyhledat všech deset stanice Areny Champion a u každé stanice si vyzvednout si body ActionPoint. Všechny stanice jsou skvěle značeny a účast je samozřejmě zdarma. Kdo získá deset
akčních bodů, obdrží Arena Champion Finisher Book. Stačí na
webuwww.zillertalarena.com/champions zadat číslo svého skipasu.
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Skvělý program pro děti
V zážitkovém zimním světě se děti nudit nebudou: dětské sjezdovky, jednoduché dětské
lanovky, pohyblivé koberce a pestrý program naučí děti hrou zvládat první obloučky. Nechybí
samozřejmě velké závody a dětské disko. Když je lyžování dost, můžete s dětmi vyzkoušet
sáňkařskou dráhu Arena Coaster. Je dlouhá půldruhého kilometru a šestiminutový sešup
zaručuje zábavu pro celou rodinu.

Good morning skiing – panenský sjezd za rozbřesku
Vyrazit první lanovkou pod sluncem ozářené vrcholy hor a pak si vychutnat sjezdy na čerstvě
upravených sjezdovkách? Tento skvělý zážitek pro vás rovněž připravila od března Zillertal
Arena. Každou středu a neděli se rozjíždí hlavní nástupní lanovky už v 6.55 a vyvezou
nadšence na pláně. Co je krásnější, než čerstvě upravené a prázdné sjezdovky, bez čekání na
vlecích a vyhýbání se nezkušeným lyžařům.
Jak se tam dostat: Středisko Zillertal Arena je skvěle dostupné – z Prahy po D5 na Mnichov,
dále na Kufstein a za ním slabou půlhodinku výjezd na Zillertal. Po 20 kilometrech jste již v cíli.
Tajný tip: Do městečka Zell am Ziller jede i půvabná lokálka Zillertalbahn, na kterou
přestoupíte z rychlíku v Jenbachu. Bez bolesti v zad a příjemně odpočatí. Workoholici budou
mít dobrý pocit, že se místo řízení auta mohou vyřádit na svém notebooku a pilně pracovat.
www.zillertalarena.com
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www.blesk.cz
Name des Artikels:

Sieben Gründe, wo man in den österreichischen Alpen
schifahren kann: sowohl für Familien, als auch für
Skifanatiker

http://www.blesk.cz/clanek/cestovani/363037/7-tipu-kam-na-lyze-v-rakouskychalpachvyziti-pro-rodiny-i-lyzarske-silence.html?kapitola=398831

7 tipů kam na lyže v rakouských Alpách: Vyžití pro rodiny i lyžařské šílence!
2. Pro nejvíc nej: Zillertal
Zell im Zillertal, ledovec Hintertux, Mayrhofen nebo snowboardový Gerlos. V Zillertalském
údolí, největším lyžařském údolí světa, najdete hned několik vyhlášených středisek pro
fajnšmekry s dohromady 620 kilometry perfektně upravených sjezdovek. A máte tu opravdu
vše. Od nejprudší sjezdovky v Rakousku Harakiri v Mayerhofenu, přes nejprudší ledovec
s největší jistotou sněhu Hintertux, nejmodernější lanovku světa s kabinkami pro 24 lidí,
nejdelší sjezdovky v Rakousku Höhenfresser (8,4 km) až po nejvyšší 380 metrů vysoký
Krimmelský vodopád. Užijí si tu i děti. Třeba díky hlídání, které zde zajišťují už od tří měsíců
věku, nebo díky dětským lyžařským svahům s pohyblivými koberci a dětskými lanovkami.
Vzdálenost z ČR (Praha): 408 km
Cena skipasu (2denní, dospělý): 2 650 Kč

.
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www.kondice.cz
Name des Artikels:

Fünf Gründe, warum man ins Zillertal schifahren gehen soll
(kurz und bündig)

www.kondice.cz/2015/12/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu-strucne-a-kratce/
.

Pět důvodů, proč jet lyžovat do Zillertalu (stručně a krátce)
Je to vůbec největší lyžařské údolí na světě, mají tu nejdelší sjezdovku,
unikátní arénu, kde se může stát každý šampionem, pořádají programy pro
děti a ráno si můžete dopřát sjezdy na mančestru a neopakovatelný pohled na
východ slunce.
„Vypráví se, že když stvořitel rozděloval přírodní krásy, byli obyvatelé údolí Zillertal obdařeni
dvakrát,“ vysvětluje Christian Daun z turistické centrály. Jinak se to nedá ani vysvětlit, proč se tolik
superlativů koncentruje právě v jednom tyrolském údolí, které se táhne od intálské dálnice 40 km
před Innsbruckem směrem na jih.

Největší lyžování v Evropě
Zillertal je největší lyžařské údolí na světě a zimní sezóna tu trvá do 10. dubna. Najdete tu celkem
čtyři prázdninové regiony, k nejkrásnějším patří Zillertal Arena propojená s Zell-Gerlosem. Lyžařský
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areál se táhne přes čtyři vrcholy, nabízí 143 kilometrů skvěle upravovaných sjezdovek a 51 lanovek
a vleků v nadmořské výšce mezi 580 a 2.500 metry nad mořem.

Nejdelší sjezdovka
Letos v létě se zrodila nová sjezdovka – rekordmanka, jmenuje se Höhenfresser a je to nejdelší
sjezdovka do údolí v Rakousku s rekordním převýšením 1.930 metrů. Nabízí obrovský lyžařský
zážitek – a to v jednom kuse! Navíc se není nutné vracet dolů do údolí kabinovou lanovkou, ale
svištět z Übergangjochu (2.500 m) 8,4 km bez přestávky až k údolní stanici městečka Zell am Ziller.

Aréna pro šampiony
Kromě nové sjezdovky do údolí nabízí Zillertal Arena ještě jeden nový zážitek – Arena Champions.
Každý návštěvník zillertálské arény se může stát šampionem arény. Podmínkou je vyhledat všech
deset stanice Areny Champion a u každé stanice si vyzvednout si body Action-Point. Všechny
stanice jsou skvěle značeny a účast je samozřejmě zdarma. Kdo získá deset akčních bodů, obdrží
Arena Champion Finisher Book. Stačí na webu www.zillertalarena.com/champions zadat číslo
svého skipasu.

Skvělý program pro děti
V zážitkovém zimním světě se děti nudit nebudou: dětské sjezdovky, jednoduché dětské lanovky,
pohyblivé koberce a pestrý program naučí děti hrou zvládat první obloučky. Nechybí samozřejmě
velké závody a dětské disko. Když je lyžování dost, můžete s dětmi vyzkoušet sáňkařskou
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dráhuArena Coaster. Je dlouhá půldruhého kilometru a šestiminutový sešup zaručuje zábavu pro
celou rodinu.

Good Morning Skiing – panenský sjezd za rozbřesku
Vyrazit první lanovkou pod sluncem ozářené vrcholy hor a pak si vychutnat sjezdy na čerstvě
upravených sjezdovkách? Tento skvělý zážitek pro vás rovněž připravila od března Zillertal Arena.
Každou středu a neděli se rozjíždí hlavní nástupní lanovky už v 6.55 hod. a vyvezou nadšence na
pláně. Co je krásnější, než čerstvě upravené a prázdné sjezdovky, bez čekání na vlecích a vyhýbání
se nezkušeným lyžařům.

Jak se tam dostat: Středisko Zillertal Arena je skvěle dostupné – z Prahy po D5 na Mnichov, dále na
Kufstein a za ním slabou půlhodinku výjezd na Zillertal a po 20 kilometrech jste v cíli.
Tajný tip: Do městečka Zell am Ziller jede i půvabná lokálka Zillertalbahn, na kterou přestoupíte
z rychlíku v Jenbachu. Bez bolesti v zad a příjemně odpočatí. Workoholici budou mít dobrý pocit, že
se místo řízení auta mohou vyřádit na svém notebooku a pilně pracovat.
Více informací: www.zillertalarena.com
Kondice.cz
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www.ctusi.info
Name des Artikels:

Fünf Gründe, warum man ins Zillertal schifahren gehen soll
(kurz und bündig)

www.ctusi.info/zpravodajstvi/ruzne/218/pet_duvodu_proc_jet_lyzovat_do_zillertalu_strucne_a_
kr225tce/
.

Pět důvodů, proč jet lyžovat do Zillertalu (stručně a krátce)
Publikováno: 22.12.2015 00:41
Pět důvodů, proč jet lyžovat do Zillertalu (stručně a krátce)
Je to vůbec největší lyžařské údolí na světě, mají tu nejdelší sjezdovku, unikátní arénu, kde se může stát
každý šampionem, pořádají programy pro děti a ráno si můžete dopřát sjezdy na mančestru a
neopakovatelný pohled na východ slunce.
Odkaz: http://www.kafe.cz/rodina-a-domov/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu-strucne-a-kratce34439.aspx
.

Hinweiß auf die Website www.kafe.cz
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www.kafe.cz
Name des Artikels:

Fünf Gründe, warum man ins Zillertal schifahren gehen soll
(kurz und bündig)

www.kafe.cz/rodina-a-domov/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu-strucne-akratce-34439.aspx#.Vnqz7qUwfIU

Pět důvodů, proč jet lyžovat do Zillertalu
(stručně a krátce)
Doporučujeme 22.12.2015
tip na zimní dovolenou

www.zillertalarena.com
www.zillertalarena.com

Je to vůbec největší lyžařské údolí na světě, mají tu nejdelší sjezdovku, unikátní
arénu, kde se může stát každý šampionem, pořádají programy pro děti a ráno si
můžete dopřát sjezdy na mančestru a neopakovatelný pohled na východ slunce.
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„Vypráví se, že když stvořitel rozděloval přírodní krásy, byli obyvatelé údolí Zillertal
obdařeni dvakrát,“ vysvětluje Christian Daun z turistické centrály. Jinak se to nedá ani
vysvětlit, proč se tolik superlativů koncentruje právě v jednom tyrolském údolí, které
se táhne od intálské dálnice 40 km před Innsbruckem směrem na jih.

1. Největší lyžování v Evropě
Zillertal je největší lyžařské údolí na světě a zimní sezona tu trvá do 10. dubna.
Najdete tu celkem čtyři prázdninové regiony, k nejkrásnějším patří Zillertal Arena
propojená s Zell-Gerlosem. Lyžařský areál se táhne přes čtyři vrcholy, nabízí 143
kilometrů skvěle upravovaných sjezdovek a 51 lanovek a vleků v nadmořské výšce
mezi 580 a 2.500 metry nad mořem.

2. Nejdelší sjezdovka
Letos v létě se zrodila nová sjezdovka – rekordmanka, jmenuje se Höhenfresser a je to
nejdelší sjezdovka do údolí v Rakousku s rekordním převýšením 1.930 metrů. Nabízí
obrovský lyžařský zážitek – a to v jednom kuse! Navíc není nutné vracet se dolů do
údolí kabinovou lanovkou, ale svištět z Übergangjochu (2.500 m) 8,4 km bez
přestávky až k údolní stanici městečka Zell am Ziller.

3. Aréna pro šampiony
Kromě nové sjezdovky do údolí nabízí Zillertal Arena ještě jeden nový zážitek – Arena
Champions. Každý návštěvník zillertálské arény se může stát šampionem arény.
Podmínkou je vyhledat všech deset stanic Areny Champion a u každé stanice si
vyzvednout si body Action-Point. Všechny stanice jsou skvěle značeny a účast je
samozřejmě zdarma. Kdo získá deset akčních bodů, obdrží Arena Champion Finisher
Book. Stačí na webu www.zillertalarena.com/champions zadat číslo svého skipasu.
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4. Skvělý program pro děti
V zážitkovém zimním světě se děti nudit nebudou: dětské sjezdovky, jednoduché
dětské lanovky, pohyblivé koberce a pestrý program naučí děti hrou zvládat první
obloučky. Nechybí samozřejmě velké závody a dětské disko. Když je lyžování dost,
můžete s dětmi vyzkoušet sáňkařskou dráhu Arena Coaster. Je dlouhá půl druhého
kilometru a šestiminutový sešup zaručuje zábavu pro celou rodinu.

5. Good Morning Skiing – panenský sjezd za rozbřesku
Vyrazit první lanovkou pod sluncem ozářené vrcholy hor a pak si vychutnat sjezdy na
čerstvě upravených sjezdovkách? Tento skvělý zážitek pro vás rovněž připravila od
března Zillertal Arena. Každou středu a neděli se rozjíždí hlavní nástupní lanovky už v
6.55 hod. a vyvezou nadšence na pláně. Co je krásnější než čerstvě upravené
a prázdné sjezdovky, bez čekání na vlecích a vyhýbání se nezkušeným lyžařům.
Jak se tam dostat: Středisko Zillertal Arena je skvěle dostupné – z Prahy po D5 na
Mnichov, dále na Kufstein a za ním slabou půlhodinku výjezd na Zillertal a po 20
kilometrech jste v cíli.
Tajný tip: Do městečka Zell am Ziller jede i půvabná lokálka Zillertalbahn, na kterou
přestoupíte z rychlíku v Jenbachu. Bez bolesti v zádech a příjemně odpočatí.
Workoholici budou mít dobrý pocit, že se místo řízení auta mohou vyřádit na svém
notebooku a pilně pracovat.
Více informací: www.zillertalarena.com
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www.news.sk
Name des Artikels:

Fünf Gründe, warum man ins Zillertal schifahren gehen soll
(kurz und bündig)

http://www.news.sk/rss/clanok/2015/12/2572086/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/

Pět důvodů, proč jet lyžovat do Zillertalu

Kafe.cz 22.12.2015 01:03 Je to vůbec největší lyžařské údolí na světě, mají tu nejdelší
sjezdovku, unikátní arénu, kde se může stát každý šampionem, pořádají programy pro děti a
ráno si můžete dopřát sjezdy na mančestru a neopakovatelný pohled na východ slunce.
Čítať celý článok >>
pošli do vybrali.sme.sk

.
Hinweiß auf die Website www.kafe.cz
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www.my89.cz
Name des Artikels:

6 Tipps für den besten Winter- Familienurlaub

http://my89.cz/6-tipu-na-nejlepsi-zimni-dovolenou-tam-kde-se-k-prirode-chovaji-vlidne/

6 TIPŮ NA NEJLEPŠÍ RODINNOU ZIMNÍ DOVOLENOU.
TAM, KDE SE K PŘÍRODĚ CHOVAJÍ VLÍDNĚ
Vybrali jsme pro vás horské destinace, které se báječně hodí pro zimní dovolenou (nejen) s dětmi,
některé jsou vlídné i k seniorům, a navíc jsou všechny spravovány odpovědně k okolní přírodě.

2. PRO TY, KTERÝM CHUTNÁ PŘÍRODA NA TALÍŘI
ZILLERTAL – TYROLSKO – RAKOUSKO

Kousek ze života, jehož rytmus určuje příroda, mohou návštěvníci poznat na veřejně přístupné salaši
Erlebnis Sennerei v Mayrhofenu. Foto: Erlebnis Sennerei

Vůbec největší lyžařské údolí na světě s nejdelší sjezdovkou v Rakousku se na už delší dobu
zaměřuje nejen na zážitky z lyžování, ale také na ty gastronomické se značkou bio.
V tomhle ohledu se Zillertal dokonce pasoval do role jakéhosi průkopníka: nikde jinde totiž zřejmě
není hustota ekologických zemědělců tak vysoká jako tady.
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Kolem čtyřiceti procent všech zemědělců tu pracuje v souladu s koloběhem přírody. Mnohdy to s
sebou nese vysoké náklady navíc – jako třeba tradiční sušení sena, pro které se rozhodlo 380
zdejších sedláků.
V Zillertale pochází mléko od krav, které se živí jen čerstvou trávou na alpských pastvinách, kterým
se v Rakousku říká Alm. Jejím vystupňováním je „Hochalm“ – to je pastvina mezi vrcholky hor a
nebem, která leží velmi vysoko v horách a často bývá i velmi strmá. Krávy se sem vyhánějí na jaře a
teprve koncem podzimu jsou stahovány dolů do údolí.
Místní chléb, sýr, špek, mléko či vyhlášené pálenky a dobroty z nich vyrobené mohou lyžaři
ochutnat ve zdejších stylových restauracích. Kousek ze života, jehož rytmus určuje příroda, mohou
návštěvníci poznat na veřejně přístupnésalaši Erlebnis Sennerei v Mayrhofenu.
Hlavní program ovšem bude lyžování: sezónu trvající až do 10. dubna, 143 kilometrů sjezdovek, 51
lanovek a vleků v nadmořské výšce mezi 580 a 2 500 metry nad mořem.
Letos v létě přibyla nová sjezdovka – rekordmanka. Höhenfresser je nejdelší sjezdovka do údolí v
Rakousku s rekordním převýšením 1 930 metrů. Spuštěn byl rovněž program Good Morning Skiing,
který každou středu a neděli umožní zájemcům zažít východ slunce nad horami a vychutnat si sjezd
po čerstvě upravené sjezdovce.
ČTĚTE: 10 NEJROMANTIČTĚJŠÍCH MÍST NA SVĚTĚ
Hlavní nástupní lanovky se v těchto dnech rozjíždějí už v 6.55 hodin. Pokud už máte koupenou
dovolenou jinde, nezoufejte – podobný program jede také v jednotlivých areálech italského Trentina.
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www.wellnesslife.cz
Name des Artikels:

Das Zillertal ist für die ganze Familie ideal

http://www.wellnesslife.cz/zillertal-je-idealni-pro-celou-rodinu-zimni-dovolena-na-lyzich/

Zillertal je ideální pro celou rodinu – zimní dovolená na lyžích
By WP admin on Led 07, 2016 in Děti a Rodina

Pět důvodů, proč jet lyžovat do Zillertalu.

Je to vůbec největší lyžařské údolí na světě, mají tu nejdelší sjezdovku, unikátní arénu, kde se může stát
každý šampionem, pořádají programy pro děti a ráno si můžete dopřát sjezdy na mančestru a
neopakovatelný pohled na východ slunce.

„Vypráví se, že když stvořitel rozděloval přírodní krásy, byli obyvatelé údolí Zillertal obdařeni dvakrát,“ vysvětluje
Christian Daun z turistické centrály.
Jinak se to nedá ani vysvětlit, proč se tolik superlativů koncentruje právě v jednom tyrolském údolí, které se táhne od
intálské dálnice 40 km před Innsbruckem směrem na jih.
Největší lyžování v Evropě
Zillertal je největší lyžařské údolí na světě a zimní sezóna tu trvá do 10. dubna. Najdete tu celkem čtyři prázdninové
regiony, k nejkrásnějším patří Zillertal Arena propojená s Zell-Gerlosem. Lyžařský areál se táhne přes čtyři vrcholy,
nabízí 143 kilometrů skvěle upravovaných sjezdovek a 51 lanovek a vleků v nadmořské výšce mezi 580 a 2.500
metry nad mořem.
2.

Nejdelší sjezdovka
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Letos v létě se zrodila nová sjezdovka – rekordmanka, jmenuje se Höhenfresser a je to nejdelší sjezdovka do údolí
v Rakousku s rekordním převýšením 1.930 metrů. Nabízí obrovský lyžařský zážitek – a to v jednom kuse! Navíc se
není nutné vracet dolů do údolí kabinovou lanovkou, ale svištět z Übergangjochu (2.500 m) 8,4 km bez přestávky až
k údolní stanici městečka Zell am Ziller.
3.

Aréna pro šampiony

Kromě nové sjezdovky do údolí nabízí Zillertal Arena ještě jeden nový zážitek – Arena Champions. Každý
návštěvník zillertálské arény se může stát šampionem arény. Podmínkou je vyhledat všech deset stanice Areny
Champion a u každé stanice si vyzvednout si body Action-Point. Všechny stanice jsou skvěle značeny a účast je
samozřejmě zdarma. Kdo získá deset akčních bodů, obdrží Arena Champion Finisher Book. Stačí na webu
www.zillertalarena.com/champions zadat číslo svého skipasu.

4.

Skvělý program pro děti

V zážitkovém zimním světě se děti nudit nebudou: dětské sjezdovky, jednoduché dětské lanovky, pohyblivé koberce
a pestrý program naučí děti hrou zvládat první obloučky. Nechybí samozřejmě velké závody a dětské disko. Když je
lyžování dost, můžete s dětmi vyzkoušet sáňkařskou dráhuArena Coaster. Je dlouhá půldruhého kilometru a
šestiminutový sešup zaručuje zábavu pro celou rodinu.
Good Morning Skiing – panenský sjezd za rozbřesku
Vyrazit první lanovkou pod sluncem ozářené vrcholy hor a pak si vychutnat sjezdy na čerstvě upravených
sjezdovkách? Tento skvělý zážitek pro vás rovněž připravila od března Zillertal Arena. Každou středu a neděli se
rozjíždí hlavní nástupní lanovky už v 6.55 hod. a vyvezou nadšence na pláně. Co je krásnější, než čerstvě upravené
a prázdné sjezdovky, bez čekání na vlecích a vyhýbání se nezkušeným lyžařům.
Jak se tam dostat: Středisko Zillertal Arena je skvěle dostupné – z Prahy po D5 na Mnichov, dále na Kufstein a za
ním slabou půlhodinku výjezd na Zillertal a po 20 kilometrech jste v cíli.
Tajný tip: Do městečka Zell am Ziller jede i půvabná lokálka Zillertalbahn, na kterou přestoupíte z rychlíku
v Jenbachu. Bez bolesti v zad a příjemně odpočatí. Workoholici budou mít dobrý pocit, že se místo řízení auta
mohou vyřádit na svém notebooku a pilně pracovat.
Více informací : www.zillertalarena.com

33

www.cestovanie.sme.sk
Name des Artikels:

Die längste Piste finden sie im Zillertal

http://cestovanie.sme.sk/c/20071630/najdlhsiu-zjazdovku-najdete-v-zillertalskomudoli.html

Najdlhšiu zjazdovku nájdete v Zillertalskom údolí
Tirolský Zillertal patrí k obľúbeným lyžiarskym destináciám aj medzi Slovákmi.

12. jan 2016 o 14:40

Jana Janků , Natascha Kames

Zimná sezóna v Zillertalskom údolí trvá až do apríla. (Zdroj: Zillertal Arena)

A+ 5

Písmo:A-|
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Najväčšie lyžiarske údolie s najdlhšou zjazdovkou leží v rakúskom Tirolsku asi 40
kilometrov od Innsbrucku. Patrí k obľúbeným lyžiarskym destináciám aj medzi Slovákmi. Ak ste
tam ešte neboli, tu je päť dôvodov, prečo sa do Zillertalského údolia oplatí vybrať už túto zimu.

Najväčšia lyžovačka v Európe
Zillertalské údolie je najväčšie na svete a zimná sezóna tam trvá do 10. apríla. Nájdete v ňom
štyri lyžiarske regióny. K najkrajším patrí Zillertal Arenaprepojená s Zell-Gerlosom. Lyžiarsky
areál sa tiahne cez štyri vrcholy a ponúka 143 kilometrov dokonale upravovaných zjazdoviek, 51
lanoviek a vlekov v nadmorskej výške od 580 do 2 500 metrov nad morom.

Najdlhšia zjazdovka
Zjazdovka – rekordmanka vznikla vlani v lete. Volá sa Höhenfresser a je to najdlhšia zjazdovka
v Rakúsku s rekordným prevýšením 1.930 metrov. Ponúka obrovský lyžiarsky zážitok – a to
v jednom kuse! Navyše sa netreba vracať dole do údolia kabínovou lanovkou, ale svišťať
z Übergangjochu (2.500 m) 8,4 km bez prestávky až k údolnej stanici v mestečku Zell am
Ziller.

Najdlhšia zjazdovka sa končí až v Zell am Ziller. (zdroj: Johannes Sautner)

Aréna pre šampiónov
Okrem novej zjazdovky do údolia Zillertal Arena ponúka pre súťaživých lyžiarov Arénu
šampiónov. Každý, kto nazbiera desať akčných bodov (Action-Point) na rôznych
staniciach Arény šampiónov (merané úseky na čas, fotopointy), získa Arena Champion Finisher
Book. Stačí zadať číslo svojho skipasu na www.zillertalarena.com/champions. Účasť v tomto
zápolení je zadarmo.

Program pre deti
V zážitkovom zimnom svete sa nebudú nudiť ani deti. Sú v ňom detské zjazdovky, jednoduché
detské lanovky, pohyblivé koberce a pestrý program. To všetko ich naučí hrou zvládať prvé
oblúčiky. Nechýbajú veľké preteky a detská diskotéka. Ak už majú lyžovania dosť aj rodičia,
môžete s deťmi vyskúšať sánkarsku dráhuArena Coaster.
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Sánkarska dráha Arena Coaster meria poldruha kilometra a jazda trvá asi šesť minút. (zdroj: Zillertal Arena)

Po panenskom snehu
Vyraziť prvou lanovkou pod slnkom ožiarené vrcholky hôr a potom si vychutnať zjazdy po
čerstvo upravených zjazdovkách? Aj toto sa dá zažiť v Zillertal Aréne. Každú stredu a nedeľu sa
rozbiehajú hlavné nástupné lanovky už päť minút pred siedmou a vyvezú nadšencov na svahy.
Užijú si čerstvo upravené a prázdne zjazdovky, bez čakania na lanovkách a vyhýbaniu sa menej
skúseným lyžiarom.

Plánujete lyžovačku?
Využite ponuku lyžovania v Alpách na zlavy.sme.sk. Rozhodnite sa podľa svojho výberu.
Čítajte viac: http://cestovanie.sme.sk/c/20071630/najdlhsiu-zjazdovku-najdete-v-zillertalskomudoli.html#ixzz3xsU2FnCf
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Fünf Gründe, warum man ins Zillertal schifahren gehen soll

http://www.ttg.cz/pet-duvodu-proc-jet-lyzovat-do-zillertalu/

Pět důvodů, proč jet lyžovat do Zillertalu
13.1.2016 12.21·
Je to vůbec největší lyžařské údolí na světě, mají tu nejdelší sjezdovku, unikátní arénu, kde se může stát
každý šampionem, pořádají programy pro děti a ráno si můžete dopřát sjezdy na mančestru a
neopakovatelný pohled na východ slunce.

Foto: Amara Zemplinerová

„Vypráví se, že když stvořitel rozděloval přírodní krásy, byli obyvatelé údolí Zillertal obdařeni dvakrát,“
vysvětluje Christian Daun z turistické centrály. Jinak se to nedá ani vysvětlit, proč se tolik superlativů
koncentruje právě v jednom tyrolském údolí, které se táhne od intálské dálnice 40 km před Innsbruckem
směrem na jih.
1. Největší lyžování v Evropě
Zillertal je největší lyžařské údolí na světě a zimní sezóna tu trvá do 10. dubna. Najdete tu celkem čtyři
prázdninové regiony, k nejkrásnějším patří Zillertal Arena propojená s Zell-Gerlosem. Lyžařský areál se táhne
přes čtyři vrcholy, nabízí 143 kilometrů skvěle upravovaných sjezdovek a 51 lanovek a vleků v nadmořské
výšce mezi 580 a 2.500 metry nad mořem.
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2. Nejdelší sjezdovka
Letos v létě se zrodila nová sjezdovka – rekordmanka, jmenuje se Höhenfresser a je to nejdelší sjezdovka do
údolí v Rakousku s rekordním převýšením 1.930 metrů. Nabízí obrovský lyžařský zážitek – a to v jednom
kuse! Navíc se není nutné vracet dolů do údolí kabinovou lanovkou, ale svištět z Übergangjochu (2.500 m) 8,4
km bez přestávky až k údolní stanici městečka Zell am Ziller.
3. Aréna pro šampiony
Kromě nové sjezdovky do údolí nabízí Zillertal Arena ještě jeden nový zážitek – Arena Champions. Každý
návštěvník zillertálské arény se může stát šampionem arény. Podmínkou je vyhledat všech deset stanice Areny
Champion a u každé stanice si vyzvednout si body Action-Point. Všechny stanice jsou skvěle značeny a účast
je samozřejmě zdarma. Kdo získá deset akčních bodů, obdrží Arena Champion Finisher Book. Stačí na webu
www.zillertalarena.com/champions zadat číslo svého skipasu.
4. Skvělý program pro děti
V zážitkovém zimním světě se děti nudit nebudou: dětské sjezdovky, jednoduché dětské lanovky, pohyblivé
koberce a pestrý program naučí děti hrou zvládat první obloučky. Nechybí samozřejmě velké závody a dětské
disko. Když je lyžování dost, můžete s dětmi vyzkoušet sáňkařskou dráhu Arena Coaster. Je dlouhá
půldruhého kilometru a šestiminutový sešup zaručuje zábavu pro celou rodinu.

Foto: www.zillertalarena.at

5. Good Morning Skiing – panenský sjezd za rozbřesku
Vyrazit první lanovkou pod sluncem ozářené vrcholy hor a pak si vychutnat sjezdy na čerstvě upravených
sjezdovkách? Tento skvělý zážitek pro vás rovněž připravila od března Zillertal Arena. Každou středu a neděli
se rozjíždí hlavní nástupní lanovky už v 6.55 hod. a vyvezou nadšence na pláně. Co je krásnější, než čerstvě
upravené a prázdné sjezdovky, bez čekání na vlecích a vyhýbání se nezkušeným lyžařům.
Další požitky v hotelu Theresa
Hotel poskytuje výborný komfort, útulné pokoje v několika stylech a nechybí velký wellness areál s krytým i
venkovním 25 metrů dlouhým bazénem a venkovní vířivkou (35°) s panoramatickým výhledem na zasněžené
vrcholy hor. Na mistrovské večeře šéfkuchaře Stefana Eggera také nezapomenete. Více o hotelu ZDE.
Jak se tam dostat: Středisko Zillertal Arena je skvěle dostupné – z Prahy po D5 na Mnichov, dále na
Kufstein a za ním slabou půlhodinku výjezd na Zillertal a po 20 kilometrech jste v cíli.
Další informace najdete na www.zillertalarena.com
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