Fanningberg (1501 – 2150 m. n. m.)
Fanninberg je třetím a nejmenším areálem lyžařského regionu Lungau, který leží cca. 100 km jižně od Salcburku
v blízkosti tauernské dálnice. Leží nad městečkem Mariapfarr, které se může pochlubit tím, že podle
dlouhodobých meteorologických pozorování je místem s nejdelším slunečním svitem za rok v celém Rakousku.
Ve srovnání se sousedním areálem Grosseck - Speiereck a o něco vzdálenějším Katschberg Aineckem je
Fanningberg o něco menší ("jen" 30 km tratí), ale podobně jako jeho sousedé se orientuje na rodiny s dětmi a na
své si tu přijdou i příznivci snowboardu díky snowboardcross trati.
Všechna tři střediska můžete navštívit v rámci společného skipasu Lungau (držitelé skipasu Lungau mají skibusy
mezi střediska zdarma). V rámci dalšího společného skipasu - Lungo - můžete ještě navíc zajet i do blízkého
středisko Obertauern (22 km od Mariapfarru).

Grosseck - Speiereck (1000 – 2400 m. n. m.)
Grosseck - Speiereck leží cca. 100 km jižně od Salcburgu ve středu lyžařského regionu Lungau nad vesničkami
Mauterndorf a St. Michael im Lungau. Do stejného lyžařského regionu Lungau patří ještě Katschberg – Aineck a
Fanningberg. Areál Grosseck - Speireck nabízí solidních 50 km tratí a podobně jako 2 ostatní areály Lungau i
dobrou dopravní dostupnost po tauernské dálnici a orientaci na rodiny s dětmi.
Všechna tři střediska můžete navštívit v rámci společného skipasu Lungau (držitelé skipasu Lungau mají skibusy
mezi střediska zdarma). V rámci dalšího společného skipasu - Lungo - můžete ještě navíc zajet i do blízkého
středisko Obertauern (18 km od Grosseck - Speiereck Mauterndorfu).

Katschberg - Aineck (1110 – 2220 m. n. m.)
Katschberg Aineck leží na pomezí spolkových zemí Salcbursko a Korutany. Dominují mu dva lyžařsky propojené
vrcholy Aineck a Tschaneck.
Výhodou střediska je hlavně snadná dopravní dostupnost po Tauernské dálnici, Katschberg leží hned za tunelem
Katschbergtunnel na dálnici Salzburg - Villach. Navíc každý svah je orientován na jinou světovou stranu - na
Ainecku dominují tratě s východní či severní orientací, naopak Tschaneck je orientiován spíše na jih.
Přímo ve sředisku Katschberg Aineck najdete 70 km tratí, dalších 73 km je v sousedních střediscích Fanningberg
a Grosseck - Speiereck, kam se dostanete skibusy (skipas Lungau). Kromě společného skipasu Lungau můžete
také navštívit blízké středisko Obertauern (32 km od Katschbergu) v rámci skipasu Lungo (celkem 247 km
sjezdovek).
Středisko se orientuje zejména na rodinnou klientelu, ale díky nedávné modernizaci a rozšíření střediska si na
své přijdou i náročnější lyžaři.

Obertauern (1630 – 2315 m. n. m.)
Obertauern se nachází jižně od Salzburgu poblíž městečka Radstadt v sousedství lyžařských areálů oblasti
Lungau. Výhodou Obertauern je zejména vysoká nadmořská výška, většina tratí leží nad hranicí 2000 m.n.m.

