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A NECKERMANN VALÓRA VÁLTJA...

SÍAJÁNLATOK & 
TÉLI ÜDÜLÉSEK
Ausztria │ Olaszország │ Franciaország │ Svájc │ Szlovákia │ + Extra ajánlatok online

Válassza a megbízhatóságot - elérhető áron!
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EURÓBAN RÖGZÍTETT ÁR = MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG ÖNNEK!

ÚJDONSÁGOK 

EURO ÁRGARANCIA

NAPI ÁRAK ONLINE!

WEB tipp
Amennyiben kiadványunkban az Ön által kiválasztott úti cél  bevezető oldalán WEB 
tipp logónkat látja, biztos lehet benne, hogy a www.neckermann.hu weboldalon 
további szállásajánlatokat talál. Keresse fel honlapunkat, és válassza ki az Önnek 
legjobban megfelelő ajánlatot!

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb árakat kínáljuk Önnek. Ezért idén 
olyan újdonságokat vezetünk be, melyek kihasználásával Ön akár lényegesen olcsóbban is 
utazhat, mint tavaly.

Utazási csomagárainkat Euróban rögzítettük, hogy Ön kihasználhassa a forintárfolyam erősödéséből adódó extra megtakarítási 
lehetőségeket. Ön választhat: útjainkra szerződést köthet Euróban rögzített áron is, melyet kifi zethet forintban vagy Euróban; fo-
rintos fi zetés esetén az elszámolás a K&H Bank által megadott, a fi zetés napján érvényes Euro valutaeladási árfolyam szerint történik, 
a napi árfolyamtájékoztatót megtalálja honlapunk nyitó oldalán.

Garantáljuk, hogy az utazási szerződésben Euróban rögzített részvételi díj árfolyamváltozások miatt nem emelkedhet.

Tájékozódjon útjainkról és legkedvezőbb árainkról a www.neckermann.hu honlapon! Utasaink érdekét szolgálja áraink 
állandó és rugalmas kontrollja, ezért kiadványunk árlistát nem tartalmaz. Okostelefonjával a szálloda mellett található 
QR-kód segítségével közvetlenül rákereshet ajánlatainkra! Honlapunkon napi árfolyamtájékoztatót is talál, amelyből arról 
tájékozódhat, hogy a K&H Bank napi Euro valutaeladási árfolyama szerint az Euróban rögzített részvételi díj forintban 
történő kiegyenlítéséhez az adott napon mekkora forintösszeg szükséges. Foglaljon minél előbb online vagy 
irodáinkban, hiszen az előfoglalási időszakban kedvezményes árakon a legszélesebb kínálatból válogathat!

tipp
További szállásajánlatok a honlapon:

WEB
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HÓGARANCIA
Költségmentesen módosíthatja a hógarancia logóval jelzett szállását, ha az utazása kezdő 
napja előtti 7. napon a szállása körüli síterületen hóhiány miatt nem működik a síliftek 
legalább 75%-a.*

*Am*A*A*AmAm*AmA ennennenne nennennyibyiben enenen en hóghóghóghóhóghóghóghóóhógóó araaraaraaraaraarararancincincincncincncincicc a la la la la la la llogóogóogóogóogóogóogóogóóóvalvalvalvvvalvalval je je je je jejeejj lzelzelzezezezlzeeeeeeeett tttt ttt ttttttttttttt szászászászázászászászz llállállállállálláálláláást st stsstst stst tsss fogfogfoffogfogfofogff lalallalt, t, és és az az utautazászás ke kezdőzdődődőnapnapnapn ja ja aaa előelőőőőttittitt  7. 7. na nann ponpon hó hóhóhóhóhiáhiáhhi ny ny ny ny nyy ny miamiamiamiaamiammmmmmmm tt tt tttttt nemnemnemnemnemnemnemnemn  mű műműm műmmműmm ködködkkkökköö ik ik ikk a sa sszálzáláááá láslásláslááá a ca ca ca aa ééltéltéééééé erüerületletéheéhehh z tz tartaraaarrarartartarrarrraararrrrrtarrrrrrrrtrrrrrrtrrrrrrtttrrrrrrrtttrtttrrrtrrrttttrrtrrttttrtttttttttttttozóooozóoooooooooooooooooooooooooooooooooo  sísíssssssss tertetetertertetetertetetetee üleületenten (a(azazzaz a a a a síbsí érlé et
érvééérérvrér ényénynynyynyyyessessessessessessseseee ségiégiégééggé  te tettetterülüüülrülüü etéetéetéetéetéetéetététét n) n) nn)nnnnnn taltaltt álhálhhálhá atóató sí sísííílifliflll tektekkkkkkk le le lel galgalgagaga ábbábbábbbbábbbbbább 775 75 7575 757 %-a%-a%-a%-aaa%-a%-a% a, l, l, l, lll, ll, lllleheeheeheeheeheeheeheheheheheeeeehetőstőstőstőstőstőstőőtttősősősősőőőssségeégeégeégeégégeégeégeééééégg  va va v n an an ann rrarrarrarrrr , h, h, h,, ogyogyygyygy szszszs sz szálllállásáásáásáááásá t at az uz utaztazás ás kezkezkezkkke dődődő dő ő napnapnapapapppja jaja jajjajja előelőelőelőelőlőőőttittittitttttttt  5.5. 5. na na n pigpigg kö kökökökökökööltsltslt égmégmégmé ententententee eseeseesee n, n, n, n azaazaz az aaz ez egyégyégyéégyéééééyéyééyéyégyégyégyégyéyégyégyéyéyééééééyééééééééééyy bbbbkébkébkébkébkékbkékbkébkébkébkbkébkébkébkébbkébkébkébbbbbbkébkébbbbbbbbbbbbbbbbbbkébbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ébb ééééb ént t t fi zfi zfi eteetendndő lelemmondásásii 
és és módmódmmmm osíosítástási ki kköltöltl ségségek ek ek k felfelfelfeleeffelszászásss mítmíttáásaásaása é né nélkülküküküül ml mmml mmmmódoódoódoóódodódóódó sítsítsítsíítíttítítsa sasasasasasasa (át(át(át(át(át(((( fogfogfogfogf glallallallallall lja)ja)ja)ja)a) eg egegeg eg egegy my my my my my my my my másiásiásiásiásiásiásiáásiáááásiásiáás k ik ik ik ikkk időpdőpdőpdőpőpdőpdőpddő ontontra ra vagvagvavv y by bármármmáá elyelyely má más ss szálzálláslásásásrara a a aaa a a Na Na Na Na eckeckeckeckeckeckckckkkermermermermermmermmermme annannannannannannannaa  ma mamagyagyar nr nrr nr nrr nr yelyely venvenn kö közzézzétettett kt kínáín latábóá l. A kA költöltségs menme tes 
módmó osísítástásásásásásásssra ra a (át(át(((((( fogfo lalalásrásra) a) a 2a 22014001401414140144.01.01.04.0400 . é. és 2s 22014014014014.03.03.30.30. kkk. közöözöttitti in ininnnduldulásiásásásáásiáá  id idididddőpoőpoőpoőpoopoőpopoőp ntontontontontontok ek ek ek eek eeesetsetsetsetsetetsettsetttébeébeébebeébebeébeébeébebébébébebbbeébeen vn vn vn vn nn n nn nn an an lehlehetőetőségség, a, a mó móóódosdosd ítáítáítáítáítítát s is is sss dőpdőpdőpdőpdőppontontontontontontontonto jábjábjábjábjábjábjában an a szaszass badbadbbb  he helyelyek fk függüggvénvényébyében.en  A móddosíosítottott st szálzálláslásra
az átfá oglalál s iiiidőpdőpdőpdőpdddő ontonton jábjábj an an érvérvéérvérvvényényynyyyyeseseseses esesees áraárak ak az iz iránránááááányadyadók.ók  AzAz erer dedeededd ti ti ii szászászásszááállállállállááásfosfoglaglaglagg láslálláslásláslás so sososososs ránránránránránrárá igig ig ig ig igggényényényényéénénynybe bbbbe be be beee vetvetvetvetettetttttt et eetttt tt t lőflőfffogloglo aláalási si kedkedvezvezvv ménménméménménménmééé y(ey(ey(ey(eey(eey(ek) k) k)k) k) k) a ma ma ma mmma módoódoó sítsítás ás á (át(átfogfogggggfogglallalás)ás) so soránrán ne n m ém émmmm rvérvényeyeyeeyeny sítsítítsítsíts hethethetetthetők.ők.ők.ők.ők.ők.k  Az AzAAA  
extrémréméééé  id időjárásási ki körüö lmélméméméméééényenyeyenyeey k (k (k (pl.pl. vi vivv harharharrr) m) m)) ))))) iatatti ti lififtbetbeb zárzárárásoásokrakra a a hóghógóó araaaaraancincincinciincincnc a na na emem emmmm érvérvérérérr ényényéé es.es. A  A AA sílsílsílllls iftiftifiiftiftek ek ekekkkk műkműkműkműkműkműkműkkű ödéödéödédödéödééödéödéééödééééödésérsérsérssésérsérsérsérsssséről ől ő infinformormáciáciácáccc ót ót t azaz az az az adoadoadooooott tt tt tttt t sílsílsílsíliftift üzüzemeemeltelteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetőtőttőtőtőjtőjtőtőtőtőttttőtttőtőtttőtttőtőtőttttttőttttttőtőőttttőttttőtttőtttőttttőőtőőttttőőőőttttőőőőőttőőtőőtőőőő étőétől kl kaphaphat,at, me memmmmmm ly ly üzeüzememelltettetettett ők őkőkőők őő eléeléeléér-r-rr
hethe őséőségérggg ől a www.w schneehoehen.dede, aa ww wwwwww.bw.bergergrgrggfexfexfffe .hu.hu hohonlanlaponpon az az ad adottott sítererüleületnétnél ml mmegaegadotdottt kt kkkapcapcapcapap solsolllsolatnatnatnatntatnatnnt ál ál ál álllál ál álá tájtátájtájtátátáátáátájtájtájjékoékoékoékoékoékoékokooooozódzódózzzózzzzzzzóz hathatatatatatt, v, v,, v,,, agyagygygyyyy a a a a hoghoghoghoghoggggaraarararararrancincia@nnnn@ eeeeeeckeeeee ke ermmannann.hu.hu cí cííííííííííííímremre em emailailbenben kü küldöldöttt
kérkérkkkk éséésére reee szíszívesvesvv en ene tájjékokk ztatjut k síteítet rülr eteete hóhóhelhele yzeyzey tértéről.

KEDVEZMÉNYEK HOSSZÚ SORA

HASZNOS INFORMÁCIÓK

ÚJ

AKTUÁLIS ÁRAK ÉS AKTUÁLIS ÁRAK ÉS 
SZEZONKÖZI AKCIÓKSZEZONKÖZI AKCIÓK
A mindenkori aktuális árainkat és akcióinkat 
keresse az interneten! Foglaljon online a 
www.neckermann.hu oldalon!

PÁLYASZÁLLÁSOKPÁLYASZÁLLÁSOK
Azoknak, akik a legtöbbet akarják kihozni a síelésből, hi-
szen pályaszállásaink maximum 350 méterre találhatók 
a legközelebbi sípályától vagy sílifttől! A pályaszállások 
részletes listáját a 6. oldalon találja.

FLEXIBILIS AJÁNLATOKFLEXIBILIS AJÁNLATOK
Nincsenek turnusok és kötöttségek! Az 1 éjszakás 
kikapcsolódástól a többhetes üdülésig mindenre van 
lehetősége. (Kivéve a kiemelt ünnepi időszakokban.) 
Ellátás az Ön igényeinek megfelelően.

g ( p(
Szállodák 

reggelis ellátástól az All Inklusive-ig, egyes apartma-
noknál extra félpanziós csomag is foglalható.

GYERMEKKEDVEZMÉNY/GYERMEKKEDVEZMÉNY/
GYEREKÁR/CSALÁDI AKCIÓ
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EXTRA TIPP AJÁNLATOK
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BOBOMBAAAJÁÁNLNN ATAABOBOB MBMBBAAAAAJÁJÁJÁNLNLNLATATAT
Fizessen kevesebb éjszakát, 
mint ahányat foglal! 
Pl. 7 éjszaka 5 áráért. 

EXTRA TIPPPPPP A A JÁÁÁNEXEXTRA TIPPPPPP AAAJÁJÁNN
Ingyenesen vagy kedvezmé-
nyesen igénybe vehető, hely-
színi szolgáltatások. 

GYGYG EREKÁRÁÁR/C/C/CSAAS LÁGYGYG EREREKEKEKÁRÁRÁR/C/C/CSASASALÁ
A gyermek(ek) életkorához 
kapcsolódó %-os vagy fi x ösz-
szegű kedvezmények.

PÁLYA-

SZÁLLÁS

kedvezmény
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Szerződéskötés
időpontja

Kedvezmény 
a szállás díjából

2013.07.25.-2013.09.30. akár 35%

2013.10.01.-2013.10.31. akár 30%

2013.11.01.-2013.11.30. akár 25%

Minél hamarabb foglal, annál nagyobb kedvezményre lesz jogo-
sult! Szinte minden szállodánknál kedvezmények hosszú sorával 
találkozik. Így aki hamar ébred, akár 35% kedvezményt is elérhet 
a szállás díjából! A www.neckermann.hu honlapunkon működő 
online foglalási rendszer automatikusan már kedvezményekkel 
csökkentve számolja a részvételi díjat.

KEDVEZMÉNY A SZÁLLÁS DÍJÁBÓL
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A U S Z T R I A
NIEDERÖSTERREICH
Göstlingg 13.
Reichenau 12.
Semmeringg 13.
SALZKAMMERGUT
Abersee 14.
Ebenau 15.
Obertraun 15.
OBERÖSTERREICHÖ
Abtenau 17.
Annabergg 18.
Bad Goisern 17.
Gosau 16.
Windischgarsteng 18.
STEIERMARK
Bad Mitterndorf 25.
Hohentauern 26.
Niederwölz/Lachtal/ 19.
Ramsau 21.
Schladmingg 20.
Schladming/Rohrmoosg/ 21.
St. Johann am Tauern 28.
St. Lambrecht 28.
Tauplitzp 25.
KARINTIA
Bad Kleinkirchheim 32.
Bodensdorf 35.
Döbriach 33.
Flattach 42.
Gmünd 40.
Heiligenblutg 34.
Hermagorg 44.
Jenig/Hermagorg/ g 46.
Katschbergg 38.
Koralpep 31.
Kremsbrücke 38.
Mallnitz 41.
Millstatt-Pesenthein 29.
Mühldorf 43.
Prebl im Lavantal 30.
Treffen 37.
SALZBURG
Bad Gastein 76.
Bad Hofgasteing 74.
Bruck an der Glocknerstrasse 48.
Dienten 80.

A U S Z T R I A
Embach 73.
Flachau 82.
Fusch an der Glocknerstrasse 49.
Hinterglemmg 62.
Kaprunp 56.
Krimml 69.
Leogangg g 65.
Lofer 67.
Lofer/St. Martin/ 66.
Maishofen 60.
Maria Alm 78.
Maria Alm-Hinterthal 79.
Mauterndorf 85.
Mühlbach am Hochkönigg 80.
Neukirchen 68.
Neukirchen am Grossvenedigerg 69.
Niedernsill 70.
Rauris 71.
Saalbach 63.
St. Martin 67.
St. Martin am Tennengebirgeg g 81.
Uttendorf - Weißsee 70.
Viehhofen 64.
Wagraing 83.
Zauchensee 85.
Zell am See 53.
Zell am See - Schüttdorf 54.
Zell am See - Thumersbach 52.
OSTTIROL
Ainet 89.
Kals 87.
Maria Luggaugg 87.
Obertilliach 86.
Sillian 88.
St. Jakob im Defereggentalgg 89.
Strassen 88.
TIROL
Aschau 100.
Finkenbergg 99.
Innsbruck 102.
Kapplpp 98.
Kirchbergg 92.
Längenfeldg 96.
Lehrmoos 101.
Mayrhofeny 100.
Mittersill 91.

A U S Z T R I A
Niederau 92.
Patsch 102.
Seefeld 101.
Sölden 95.
St. Ulrich am Pillersee 93.
Vent 97.
Waidringg 94.
Zell am Ziller 99.

O L A S Z O R S Z Á G
SELLA NEVEA/TARVISIO/
Fusine 103.
Sella Nevea 103.
DOLOMITOK
Arabba 112.
Canazei 108.
Caprilep 114.
Castello di Fiemme 111.
Cavalese 110.
Cortina d'Ampezzop 112.
Malga Ciapelag p 113.
Mareson di Zoldo 115.
Misurina 113.
Penia di Canazei 108.
Selva di Cadore 115.
St. Christina 107.
St. Ulrich 107.
Tesero 111.
Vigo di Fassag 108.
Völs am Schlern 106.
Wolkenstein 107.
SÜDTIROL
Cogolo di Pejog j 120.
Folgaridag 124.
Kurzras 117.
Madonna di Campigliop g 126.
Mezzana/ Marilleva/ 122.
Passo del Tonale 120.
Ponte di Legnog 121.
Ratschingsg 116.
Vason/Monte Bondone/ 125.
OLASZ-ALPOK
Bormio 131.
Livignog 128.
Santa Caterina Valfurva 131.

F R A N C I A O R S Z Á G
Puy Saint Vincenty 132.

S V Á J C
Davos-Platz 136.
Grächen 135.
Saanen-Gstaad 137.
Savogning 137.
Täsch bei Zermatt 135.
Veysonnazy 136.

S Z L O V Á K I A
ALACSONY-TÁTRA
Demanovska Dolina 138.
Donovalyy 139.
Hodrusa Hamre 140.
Sliac 140.
Zdiar 140.
MAGAS-TÁTRA
Horny Smokovecy 144.
Kezmarok 146.
Novy Smokovecy 146.
Stola 143.
Strbske Pleso 141.
Tatranska Lomnica 146.
Tatranska Polianka / Gerlachov/ 145.
Velky Slavkov 144.
Vysoké Tatry 144.

TARTALOMJEGYZÉK

AUSZTRIA
12. oldaltól

FRANCIAORSZÁG
132. oldaltól

SVÁJC
134. oldaltól

OLASZORSZÁG
103. oldaltól

SZLOVÁKIA
138. oldaltól

tipp
További szállásajánlatok a honlapon:

WEB
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TIPPEK A TÉLI PIHENÉSHEZ
A téli sportok szerelmeseinek igényeitt fifi ggyeyelelembmbevevévévve e e álálállílílíítotototottttttttukukukuk ö ö ö össsssssszezezeze a aa sssítítere epepekkre vonatkozóó 
tippjeinket, melyek hozzáájárurulnlnakak, hohogygy Ö Önönök k gygyororo s ss inininnfofofoformrmrmrmácácácációióióiót t t kakakak pjpjpjannnakak aa síterületek ssajátosságag iról.

Tudni szereretetnéné, , hohogygy m mi i vávárjrja a ÖnÖnÖ t t tt a a a kikikikiváváváválalalalaszszszsztototototttttt ssítítí erületen?
A A jojobbbb o oldldalalonon llátáthahatótó s sítítererülületet t ttábábbábláláláázazazazat ttt mumumumutatatat tjtjtja,a,a  hhogogy az adott síterület milyen tevékekenynyséségegekrkre e alalkakalml asa  
leegiginkn ábbb.b. E Egygytőtől l ötötigig o oszszzztátátálylylylyozozozoztutututuk k k k aazazaz e egygyg eseses ttipippeket minden síterületre.

 d SÍBÉRLET inklusive AzAzAzAz aaaa a a aaaláálálálálálálálálábbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb i iii szszszszszszsszsszszszzs álálálálálálálááá lálálálálálálálálááshss elyeyyyy ken, a teljes szszsszszszszszezezezezzezzzonononononononono bababababababbabann nn nnn nnn vavavavavaaagygygyggg  bbizizizooonnnnnyoyoyoyoyooss sss s ididididididőszakokban a résééséééészvzvz éététtelellelellii ii i díddd j tartalmazza a  sísíbébéb rlr et árát.

A U S Z T R I A  
Niederösterreich - Hotel Sonnwendhof 13.
Salzkammergut - Seehotel Hallstättersee 15.
Karintia - Kirchleitn Dorf Kleinwild 32.
Karintia - Hotel Sportalm 33. 
Karintia - Gasthof Klammer 38.
Karintia - Gasthof-Hotel Winkler 43.
Karintia - Cube Nassfeld 45.
Salzburger Land - Berghotel Rudolfshütte 70.
Salzburger Land - Hotel Erika 84. 

A U S Z T R I A 
Tirol - Sport- und Vitalhotel Wastlhof 93.
Tirol - Alpin Park Hotel 102.
Tirol - Hotel Alphotel 102.
O L A S Z O R S Z Á G  
Südtirol - Alpin Wellness Hotel Kristiania 120.
Südtirol - Hotel Orchidea 120.
Südtirol - Hotel Solaria 123. 
Südtirol - Park Hotel Folgarida  124.
Südtirol - Hotel Alaska 125.

O L A S Z O R S Z Á G  
Südtirol - Hotel Chalet Caminetto 125.
Südtirol - Hotel Cristal Palace 127.
F R A N C I A O R S Z Á G  
Residence La Dame Blanche 133.
Residence Le Parc Aux Etoile 133.
Residence Les Gentianes 133.
S V Á J C  
Graubünden - Appartements Surses Alpin 137.

A U S Z T R I A  
Salzkammergut - Hotel Obermayr 15.
Steiermark - Monarchia Park 19.
Steiermark - Berghof Tauplitzalm 25.
Steiermark - Sonnhof Hohentauern 26.
Steiermark - Alpenhotel Lanz 27.
Steiermark - Austria-Trend Hotel Lambrechterhof 28.
Karintia - Hotel Steindl 29.
Salzburger Land - Családi Síparadicsom Lofer/St. Martin 66.
Salzburger Land - Berghotel Rudolfshütte 70.
Salzburger Land - Hotel Erika 84.
Osttirol - Alpenhotel Weitlanbrunn 88.
Tirol - Sport- und Vitalhotel Wastlhof 93.
O L A S Z O R S Z Á G  
Dolomitok - Holiday Centre Veronza 110.

O L A S Z O R S Z Á G 
Dolomitok - Hotel Olimpionico 111.
Dolomitok - Sport Hotel Pampeago 111.
Südtirol - Alpin Wellness Hotel Kristiania 120.
Südtirol - Hotel Orchidea 120.
Südtirol - Blu Hotel Aquaseria 121. 
Südtirol - Residence Club Ponte di Legno 121.
Südtirol - Residence Jolly Resort 122. 
Südtirol - Residence Lores 2 122.
Südtirol - Hotel Solaria 123. 
Südtirol - Residence Albaré 123.
Südtirol - Appartements Nevesole Resort 124.
Südtirol - Park Hotel Folgarida  124.
Südtirol - Hotel Alaska 125.
Südtirol - Hotel Chalet Caminetto 125.

O L A S Z O R S Z Á G 
Südtirol - Hotel Le Blanc 126.
Südtirol - Hotel Italo 126.
Südtirol - Aparthotel R.T.A. Catturani 127.
Südtirol - Hotel Cristal Palace 127.
Olasz-Alpok - Apartmanok Livignóban 128.
Olasz-Alpok - Garni Zodiac House 129.
Olasz-Aplok - Baita Sorriso 129.
Olasz-Alpok - Casa Poz 129.
Olasz-Alpok - Appartements La Fonte 130.
S Z L O V Á K I A
Alacsony-Tátra - Juniorhotel Jasna 138.
Alacsony-Tátra - Hotel Salamandra 140.
Magas-Tátra - Hotel Fis 142.
Magas-Tátra - Hotel Club 146.

Oldalszám Oldalszám Oldalszám

Oldalszám Oldalszám Oldalszám

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet A A AAA tátátátáblblblb ázázázata ban szerepepplő szállllllásásásásáá hehelylylyylyyyekeeeee  foglalálálálááásasasasasas  e setén a helyszínenenenenenenenn k k kkk kededededede vevevevev zmmzmmmmmzzmzmzménénéényeyeyes s sísísísísíbbbébébbbéééérletekkkk vvvv v vásásásássásárárárárárárárrárárárárárrá olololooolo hahhhahah tók kkk
a a a a aa a kökökököözezezezeeeli síterületekreeee, ,, a a a a a teteteteeeljjesesesess sszezozoonrnrnrn a a aa vavavavvavagygygygygyg  bbbbbbiziiiizonnnnnyos idősszazazazazazakokokokkk kra. 

SÍTERÜLET
tippSÍ

tippGLECCSER

tipp

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

HÓBIZTOS

ÚJ

PÁLYASZÁLLÁSOK
A U S Z T R I A
NIEDERÖSTERREICHÖ
Hotel Sonnwendhof 13.
OBERÖSTERREICHÖ
Hotel Der Abtenauer 17.
Sporthotel Dachstein Westp 18.
STEIERMARK
Monarchia Park 19.
Stockers Rohrmooser Erlebniswelt 21.
Falkensteiner Hotel Schladmingg 22-23.
Berghotel Türlwandg 24.
Berghof Tauplitzalmg p 25.
Alpenhotel Lanzp 27.
Hotel Passhöhe 27.
KARINTIA
Kirchleitn Dorf Kleinwild 32.
Hotel Sportalmp 33.
Hunguest Hotel Heiligenblutg g 34.
Hotel Lärchenhof 38.
Falkensteiner Club Funimation Katschbergg 39.
Cube Nassfeld 45.
Falkensteiner Hotel Sonnenalpep 45.
Falkensteiner Hotel & Spa Carinziap 46.
SALZBURGER LAND
Hotel Latini 53.
Hotel Schönblick 54.
Hotel Margareteg 55.
Hotel Antonius 57.
Alpenhaus Kaprunp p 58.
Hotel Unterellmau 62.
Appartements Hinterronachpp 63.
Hotel Reisingerg 64.
Pension Eder 64.

A U S Z T R I A
SALZBURGER LAND
Landhaus Stefanie & Bergerhäuslg 65.
Gästehaus Jaga-Hans'lg 68.
Wohlfühlhotel Unterbrunn 69.
Berghotel Rudolfshütteg 70.
Hotel Hubertus 71.
Gasthof Alpenrosep 72.
Embacher Sporthotel & Pension Klinglerp g 73.
Marco Polo Club Alpinap 79.
Landhaus Salzburgg 80.
Sporthotel Wagrainp g 83.
Hotel Erika 84.
Appartementhaus Jagdhauspp g 85.
OSTTIROL
Hotel Gasthof Andreas 86.
Sporthotel Grossglocknerp g 87.
Feriendorf Hochpustertalp 90.
TIROL
Hotel Lifthotel 92.
Harmoniehotel Harfenwirt 92.
Hotel Simmerlwirt 92.
Sport- und Vitalhotel Wastlhofp 93.
Appartements Rosmarie / Haus Reinhardpp / 95.
Pension Veit Fieglg 96.
Hotel Kleon 97.
Ferienhotel Kaltschmid 101.

O L A S Z O R S Z Á G
SELLA NEVEA
Sporthotel Fortep 103.

O L A S Z O R S Z Á G
DOLOMITOK
Berghaus Friedrich Augustg g 107.
Berghaus Fermedag 107.
Pension Claudia 108.
Sport Hotel Pampeagop p g 111.
Appartements Campolongopp p g 112.
Hotel Principe Marmoladap 113.
Grand Hotel Misurina 113.
SÜDTIROL
Blu Hotels Schnals (Club Hotel Zirm/( /Cristal)) 117.
Blu Hotels Sporthotel Kurzrasp 117.
Alpin Wellness Hotel Kristianiap 120.
Hotel Orchidea 120.
Residence Club Ponte di Legnog 121.
Residence Jolly Resorty 122.
Residence Lores 2 122.
Hotel Solaria 123.
Residence Albaré 123.
Appartements Nevesole Resortpp 124.
Park Hotel Folgaridag 124.
Hotel Alaska 125.
Hotel Chalet Caminetto 125.
Hotel Le Blanc 126.
Hotel Italo 126.
Aparthotel R.T.A. Catturanip 127.
Hotel Cristal Palace 127.
OLASZ-ALPOK
Garni Zodiac House 129.
Baita Sorriso 129.
Casa Poz 129.
Hotel Margheritag 130.

O L A S Z O R S Z Á G
OLASZ-ALPOK
Appartements La Fontepp 130.
Hotel Residence Tre Signorig 131.

F R A N C I A O R S Z Á G
FRANCIA-ALPOK
Residence La Dame Blanche 133.
Residence Le Parc Aux Etoile 133.
Residence Les Gentianes 133.

S V Á J C
WALLIS
Turm Hotel Grächerhof 135.
GRAUBÜNDEN
Club Hotel Davos 136.
Appartements Surses Alpinpp p 137.

S Z L O V Á K I A
ALACSONY-TÁTRA  
Juniorhotel Jasna 138.
Aparthotel Kamzikp 139.
Hotel Salamandra 140.
MAGAS-TÁTRA
Hotel Fis 142.
Atrium Hotel 146.
Hotel Slovan 146.

PPÁLYASSZÁLZÁLLÁSLÁSLÁSÁ : A: A: A: AAA  ssszszállállááshelyly maax. x.x 353503503505050035000 mé mé m m m m --
terre fekszik ak aaaa sí sísísísííílifliflifliflifiiflili ttőttőtőtttőőőőőttőől il illll lll illetve a sípályátótótóóóóótótóóólll.ll.l.l.l.l.lll

PÁLYA-

SZÁLLÁS
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AzAz a alálábbi táblázatatbban kikigygyűjtöttünk néhány magas ked-
vezményt nyújtjtó ó szállálásasajájánln atot, hogy minél egyszerűb-
ben rátaláljon a k kede vevezőző a ajájánln ata okra. A különböző szállás-
kedvezmények ((ElElőfő ogoglalalálásisi k kede vev zmény, Bombaajánlat) 
kombinnálásával aakákár 35%-%-osos kkededvevezmzméné yt is igénybe tud 
venni. A szálláskedvdvezezmények résészlzleteteieit t a a szszállál sleírásnál 
találja meeg.

Célterület Szállás Elérhető Foglalási Oldal
  kedvezmény határidő

KEDVEZMÉNYEK, AKÁR 
35%-OS MEGTAKARÍTÁS 
IS LEHETSÉGES!

UTAZÁSI UTALVÁNY 
Váltsa valóra szerettei álmait, lelepjpje meg g őketet 
Neckermann utazási ajándékutalvánnyayal!l! K Kararácácsosonynyra, 
névnapra, születésnapra, esküvőre, stb. ideális ajánán--
dék! Neckermann utazási ajándékutalvány vásárolható 
és beváltható a Neckermann utazási irodáiban ország-
szerte az Ön által megadott értékben.

TÖRZSUTAS PROGRAM
Regisztráljon hírlevelünkre, és amennyiben az elmúlt 
3 3 évévbebenn egegysyszezerr mámárr ututaza ott velünk, akkor a megszo-
kott kedvezményeken felülül l TöTörzsutta kskededvevezmzménénytyt 
is biztosítunk az Ön számára, mely összevonható a 
katalógusunkban szereplő egyéb kedvezményekkel 
(Előfoglalási kedvezmény, Bombaajánlnlnlllnlataaaa ).).)..). HHH H HHHHáárááráráromomomomom 
Neckermamamamaaannnnnnnn-u-uuuutatattt zás utututututtu ánánánán ppp pppededededigigigig ÖÖnnnnn n ötötörzzsuss taas s ss plplplpllasaasa ztztztikikik--
káká trtrtt áyáyáyárar  iis s jogosuuuultltltltlt, , memmm lyet irodájáján n kekekkerereszszztütüüt l l l igigigi énéényeyeyeyel-l-l-l
hehehet, és totovábbbbbbbbbi iiii i kekekekekedvdvdvdvdvd ezeee méénynyyekekekkrererere j j j j jogogooogogosososo ítíttjajajajajajaa fff f felel..
AAAAAA rérészszszleletetet kekekek ttt eleelellololololvavavav shshshssshhatattaata jajajj  h hhhhhononnnononlalalalalalapupupp nknkoononon a a TTörörzszssututututasasassas 
memenünüpopontntbababan.n

SZÁLLODAÉRTÉKELÉS 
Honlapunkonnnnn ttttájájájájááá ékékékékékozozódó hat korábbi ututasaink vélé emé-
nyérérérrőlőlőlőőő , , , , éséséséséséséséséséss uu   taazásaa bbbbbefejeztével Ön is érérérérrrtététététététéékekekekelhlhetetttetti i i i szsss ál-
lását.t.t.t.t.. VVV VV V VV Vélééléléléléleménényéyéét t tt 55-5-5-555 össöö  skálán adhatjjtjtjjjja a a a a a a lelelelelelel  a a a aaa kk kkövvövövö ettetettkekekekekekkkezőzzz  
kaatet gógóógóóórirr ákban:n  h hotottteellll, ssszszzssszzobobobo a,a, szolgáltaaatátátát sososook,k,k,,,, s s s sssszázázázázáázázázáááállllllllllll ásásásáásásásás fff f f f ekekekekekekekek-------
véésesessessess , étkek zézés, mede ennncececc , spporort.t.t.t. AAAAAAAAAA kákkkkkkkk r rr r r r r szszszszzzzszszszövövövövövövövövövövvveegegeegegegegggesesesesesesesse ééé éééé éértrtrtrtrtrtrttrtééékékéé elelelléséséséséssstt tt t
isisisis aadhd at a szállásról...

Kövessen minket a  -on!

tipp
További szállásajánlatok a honlapon:

WEB

A U S Z T R I A      
Alsó-Ausztria    
Reichenau Gasthof Flack-Wirt 25% egész szezonban 12.
Göstling Hotel Waldesruh 25% egész szezonban 13.
Felső-Ausztria   
Gosau Vitalhotel Gosau 28% 2013.09.30. 16.
Steiermark    
Schladming Hotel Ferienalm Schladming 29% egész szezonban 20.
Tauplitz Berghof Tauplitzalm 32% egész szezonban 25.
Hohentauern Feriendorf Hohentauern 23% 2013.10.31. 26.
Hohentauern Hotel Passhöhe 24% 2013.10.31. 27.
St. Lambrecht Austra-Trend Hotel Lambrechterhof 28% 2013.10.15. 28.
Karintia
Bodensdorf Hotel Urbani 20% egész szezonban 35.
Treffen Sonnenresort Gerlitzen Alpe 19% 2013.09.30. 36.
Katschberg Hotel Lärchenhof 27% 2013.10.24. 38.
Mallnitz Ferienhotel Alber 25% egész szezonban 42.
Jenig/Hermagor Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 28% 2013.10.31. 46.
Salzburger Land   
Fusch and der Glocknerstrasse Hotel Wasserfall 23% 2013.10.15. 51.
Zell am See Hotel Latini 25% egész szezonban 53.
Zell am See Grand Hotel 25% 2013.12.21. 55.
Kaprun Hotel Panorama 19% 2013.11.01. 57.
Maishofen Gasthof Hammerschmidt 19% 2013.09.30. 60.
Maishofen Familienhotel Bad Neubrunnen 19% 2013.09.30. 61.
Viehhofen Appartments Pamina 29% egész szezonban 64.
Lofer/St. Martin Családi síparadicsom Lofer/St. Martin 20% 2013.12.05. 66.
Neukirchen am Grossvenediger Wohlfühlhotel Unterbrunn 19% 2013.09.30. 69.
Uttendorf-Weißsee Berghotel Rudolfshütte 29% 2013.09.30. 70.
Rauris Hotel Hubertus 23% 2013.10.30. 71.
Embach Embacher Sporthotel & Pension Klingler 20% egész szezonban 73.
Bad Hofgastein Hotel Norica 25% egész szezonban 75.
Bad Hofgastein Appartements Christophorus 23% 2013.10.30. 87.
Bad Hofgastein Parkhotel Gastein 24% 2013.09.30. 77.
Bad Gastein Mondi Holiday Bellevue 28% 2013.10.31. 76.
Maria Alm-Hinterthal Marco Polo Club Alpina 25% 2013.12.21. 79.
Mühlbach am Hochkönig Almhotel Kopphütte 20% egész szezonban 80.
Mauterndorf Aktivhotel Karla 20% min. 60 nappal utazás előtt 85.
Osttirol    
Obertilliach Hotel Gasthof Andreas 19% 2013.10.31. 86.
Maria Luggau Gasthof Paternwirt 19% 2013.10.31. 87.
Sillian Alpenhotel Weitlanbrunn 19% 2013.10.30. 88.
Sillian Feriendorf Hochpustertal 25% 2014.03.08. 90.
Tirol   
Mittersill Schloss Mittersill 29% min. 30 nappal utazás előtt 91.
St. Ulrich am Pillersee Familienhotel Pillerseehof & Bräuwirt 32% 2013.08.31. 93.
Waidring Rilano Resort Steinplatte 32% min. 90 nappal utazás előtt 94.
Sölden Appartements Rosmarie/Haus Reinhard 29% egész szezonban 95.
Sölden Pension Veit Fiegl 19% 2013.09.30. 96.
Längenfeld Appartements Falkneralm 23% 2013.10.31. 96.
Vent Hotel Kleon 23% min. 30 nappal utazás előtt 97.
Seefeld Ferienhotel Kaltschmid 32% min. 60 nappal utazás előtt 101.
O L A S Z O R S Z Á G     
Dolomitok   
Wolkenstein Berghaus Friedrich August 25% 2013.12.14. 107.
St. Christina Berghaus Fermeda 24% 2013.10.31. 107.
St. Ulrich Garni Dolomitenblick 29% egész szezonban 107.
Canazei Pension Claudia 25% 2013.12.25. 108.
Cavalese Holiday Centre Veronza 25% egész szezonban 110.
Castello di Fiemme Hotel Olimpionico 25% 2014.02.01. 111.
Arabba Appartements Campolongo 29% 2013.10.31. 112.
Malga Ciapela Hotel Principe Marmolada 28% 2013.10.31. 113.
Misurina Grand Hotel Misurina 32% 2013.11.30. 113.
Mareson Di Zoldo Hotel Corona 32% 2013.11.30. 115.
Südtirol
Kurzras Blu Hotels Schnals 29% 2013.11.30. 117.
Kurzras Blu Hotels Sporthotel Kurzras 29% 2013.11.30. 117.
Ponte di Legno Blu Hotel Aquaseria 23% 2013.10.31. 121.
Mezzana/Marilleva Residence Lores 2 34% 2013.10.31. 122.
Mezzana/Marilleva Hotel Solaria 24% 2013.11.15. 123.
Madonna di Campiglio Hotel Cristal Palace 24% 2013.10.31. 127.
S V Á J C      
Täsch bei Zermatt Hotel City 25% egész szezonban 135.
Davos-Platz Club Hotel Davos 40% 2013.10.01. 136.
Savognin Appartements Surses Alpin 31% 2013.09.30. 137.
Saanen-Gstaad Landhaus 32%  min. 60 nappal utazás előtt 137.
S Z L O V Á K I A      
Alacsony-Tátra
Demansovska Dolina Juniorhotel Jasna 25% 2013.10.31. 138.
Donovaly Aparthotel Kamzik 25% min. 60 nappal utazás előtt 139.
Magas-Tátra
Strbske Pleso Grand Hotel Kempinski 25% min. 60 nappal utazás előtt 143.
Velky Slavkov Areal Tatry Holiday 23% min. 60 nappal utazás előtt 144.
Novy Smokovec Atrium Hotel 23% 2013.11.15. 146.
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8 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Figyelem! A jelen kiadványban közzétett szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás nem teljeskörű. A részletes tájékoztatás (részvételi díjak, a részvételi díjon felül fi zetendő 
egyéb díjak, felárak, gyermek- és egyéb kedvezmények, fi zetési feltételek, a kiadványban közzétett szolgáltatásokra, az azokra történő szerződéskötésre vonatkozó további, az 
utazási szerződés részét képező feltételek, így különösen a valamennyi utazásra irányadó általános tudnivalók, a kiválasztott célországra vonatkozó tájékoztatás, valamint az 
általános utazási feltételek, ill. az egyéb aktuális információk stb.) a www.neckermann.hu weboldalon található. Bármely kérdés esetén – a hivatkozott weboldal felkeresése 
mellett – kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz (tel.: 06-40-200-776) és utazási irodáinkhoz! A kiadványban közzétett szolgáltatások a rendelkezésünkre 
álló szabad férőhelyek függvényében foglalhatók le. A kiadványban foglaltak változtatásának jogát fenntartjuk.

Impresszum: N-U-R Neckermann Utazás Szolgáltató Kft. Budapest, 1118. Dayka Gábor u. 5. • Adószám: 10839058-2-43 • Nyilvántartási szám: R-00801/1999/1999
• Pénzintézet: K & H Bank Zrt., Bankszámlaszám: 10200885-32618228-00000000 • Képek: NUR Kft. Archív • Szerkesztés & Kalkuláció: NUR Kft. Produkció • Litográfi a: Achron Kft.
• Nyomda: IPRESS CENTER Hungary Zrt. Készült 2013. júliusban. A kiadvány képanyagának ismételt felhasználása kizárólag a NUR Kft. írásbeli engedélyével történhet. 
„Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jövőben nem szeretne postai úton a NUR Kft-től katalógust vagy egyéb kiadványt kapni, lemondását, magát egyértelműen azonosítva, az info@neckermann.hu
e-mail címre vagy a 1118. Budapest, Dayka Gábor u. 5. postacímre juttathatja el.”

A SZÁLLODÁK NECKERMANN-BESOROLÁSA

A szálláshelyek komfortfokozat szerinti osztályozására vonatkozó hazai és helyi szabá-
lyok közötti eltérésekre tekintettel minden szálláshelynél feltüntettük az egységes, úgy-
nevezett Neckermann-értékelést, amely az „N” betűk számának megfelelően a nagyon 
egyszerűtől a luxuskategóriáig terjedően 5 kategóriába sorolja a kiadványunkban közzé-
tett 5 ország több mint 200 szálláshelyét. 

Az n betű(k) mellett található + jelölés arra utal, hogy az adott szálláshely szolgál-
tatásban illetve felszereltségben többet nyújt, mint az adott kategória átlagos színvonala. 
Kérjük, hogy foglalás előtt tanulmányozzák át az egyes szálláshelyek típusára, fekvésére, 
felszereltségére, szolgáltatásaira, és egyéb jellemzőire vonatkozó aktuális információkat, 
melyek a kategória besorolásnál pontosabb, konkrétabb és szélesebb körű segítséget 
nyújtanak az Önök számára legideálisabb szálláshely kiválasztásához!

A Neckermann-besorolás alapjai a következők:

NAGYON EGYSZERŰ KATEGÓRIA

EGYSZERŰ KÖZÉPKATEGÓRIA,
CÉLSZERŰ BERENDEZÉSSEL

JELLEGZETES, HELYI PARAMÉTEREK
SZERINTI KÖZÉPKATEGÓRIA

SZÍNVONALAS, 
IGÉNYES KATEGÓRIA

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ
LUXUSKATEGÓRIA

A Neckermann-besorolás mellett feltüntetjük a szállásleírásokban az adott országban 
érvényes helyi besorolás mértékét is.

 ÚJDONSÁG 

Az idei szezonban is ajánlunk bizonyos szálláshelyeken Senior-kedvezményt. A kedvez-
mény bizonyos kor felett (pl.  60 év felett) vehető igénybe. A foglalásnál kérjük külön
megjelölni a vendégek pontos életkorát!
Figyelem! Az ajánlatok leírásában szereplő feltételektől eltérő foglalás esetén a
következmények (esetleges extra költségek a helyszínen) az utast terhelik.

A foglalás illetve az utazás időpontjához kap-
csolódó kedvezmények teszik részvételi díjainkat 
különösen versenyképessé. Számoljanak velünk!

SENIOR-KEDVEZMÉNY

GYERMEKKEDVEZMÉNYEK

A gyermekeknek 2 fi zető felnőtt kíséretében a legtöbb helyen kedvezményeket ajánlunk.
Gyakran akkor is van kedvezmény, ha csak 1 felnőttel utaznak együtt. Egyes szállodákban
a kedvezmény a nagyobb gyerekekre (pl.: 12-15 éves) illetve felnőttekre (pl.: 15 éves kor-
tól) is vonatkozhat. A kedvezmények mértékét %-os formátumban adtuk meg, illetve azon
szálláshelyeknél, ahol a kedvezmény nem %-os mértékű, hanem fi x ár formátumú, ott az 
árakat a foglalási rendszer tartalmazza. További információk a „GYERMEKKEDVEZMÉNY/
GYEREKÁR“ rovatban találhatók, a szálloda leírása után a kedvezményre vonatkozó
feltételekkel együtt. A 4 fős családoknak (2 felnőtt és 2 gyermek) szintén kedvezményes
lehetőségekkel szolgálunk. A kedvezményekre és az elhelyezésre vonatkozó pontos leírás a
„CSALÁDI AKCIÓ” rovatban található.
Figyelem:gy A négyágyas illetve a családi szobák 2 felnőtt és 2 gyermek részére javasoltak,
még abban az esetben is, ha a pótágykedvezménynek nincs felső korhatára.
A pótágyazható szobákban illetve a családi szobákban a létszámot további egy 2 év alatti
csecsemő hozzáfoglalásával sem lehet túllépni. Akkor sem, ha a szülőkkel aludna, vagy a
vendégek vinnének saját babaágyat a csecsemő részére.
A 2 év alatti gyermekeknél (csecsemők) a helyszínen felmerülő költségek (szállodától
függően napi 8-20,-€ is lehet) a vendégeket terhelik. A helyszínen fi zetendő költségeket
akkor is ki kell fi zetni, ha a csecsemő nem veszi igénybe a gyerekágyat, mivel ez a költség
az áram- és vízfelhasználást fedezi. 

1 éj félpanzióval

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig
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9ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kérdése van foglalásával kapcsolatban?
Szívesen segítünk! Kék-szám: 06-40-200-776, illetve bár-
milyen utazással kapcsolatos észrevételét és kérdését a
nur@neckermann.hu e-mail címen várjuk. 
Számos úti célon partnerirodánk (német és/vagy angol
nyelven) áll probléma esetén a vendégek rendelkezésére.
Elérhetőség (cím illetve telefonszám) a szállodák/apart-
manok recepcióin elhelyezett információs mappában
található, valamint az úti dokumentumokban közöljük az 
aktuális információkat.
Szlovákiában és Svájcban nincs helyi képviselőnk, a szál-
lodák és apartmanok személyzete segít a problémák meg-
oldásában, továbbá Call Centerünk is az Önök rendelke-
zésére áll.

Az apartmanok leírásánál az adott apartmantípus maxi-
mális férőhely-kapacitását jelöljük, pl. F5F = apartman 5
fő részére (e meghatározásnál a 2 év alatti csecsemő is
„teljes főnek“ számít). Kérjük, a szállásválasztáskor vegyék 
fi gyelembe, hogy az apartmanok tulajdonosai nem engedé-
lyezik további személyek jelenlétét az apartmanjaikban!
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem minden
ágy normál ágy méretű (rövidebb és/vagy keskenyebb is
lehet). 
A stúdiók és apartmanok leírásánál a nappali/háló-
szoba illetve hasonló jelzés több funkciót ellátó egy 
légteret jelent. Többszobás (többlégterű) apartmanok 
esetében a leírásban szereplő szobák száma többnyire
egy nappali/hálószobát és további hálószobákat jelent.
Pl. háromszobás (háromlégterű) apartman foglalása
esetén általában egy nappali/hálószoba és 2 külön há-
lószoba áll rendelkezésre.
A stúdiók és apartmanok leírásánál a tűzhely vagy 
főzőlap (amennyiben külön jelzés nem utal rá) nem
rendelkezik sütővel. Kérjük, vegyék fi gyelembe, hogy 

a konyhák felszereltsége általában nem hasonlítható 
össze az otthon megszokottéval.
A megadott négyzetméteradatok hozzávetőleges nagysá-
got jelölnek, a terasz és balkon meghatározása (azok nagy-
sága miatt) országonként különböző.
A leírások után pontos információkat találnak arról, hogy 
a bérleti díj mit tartalmaz, és mely költségek fi zetendők a 
helyszínen. Elkülönítettük a „Bérleti díj tartalmazza“, „A 
helyszínen fi zetendő“ valamint az „Ajánlatos magunkkal 
vinni“ rovatokat, a pótágyazási lehetőségeket „1 pótágy”
és annak a helyszínen fi zetendő árát valamint az érkezés 
és elutazás (a szállás elfoglalásának és elhagyásának) idő-
pontját is.
Kérjük, hogy későbbi érkezés esetén feltétlenül informálják 
a kulcsátadó helyet!
Az üdülőhelyi díjak mértékénél a kiadvány nyomtatásának 
időpontjában érvényes adatokat vettük fi gyelembe.
1 pótágy = általában gyerekeknek ajánlott heverő vagy ágy, y
ami keskenyebb és rövidebb egy átlagos ágynál, és nem 
nyújtja egy normál ágy kényelmét. Egyes apartmanokban 

felnőttek részére is igénybe vehető (lásd a leírásokban). Egy 
apartmanban akkor is csak 1 pótágyat lehet elhelyezni, ha a
leírásban szerepel, hogy a max. létszámot túl szabad lépni!

Figyeljék leírásunkat, hol ajánlatos saját ágyneműhuzatot
(ill. törölközőt, konyharuhát stb.) magunkkal vinni! 
Üdülés apartmanban félpanziós ellátással: Ajánlataink 
között szerepelnek olyan apartmanok is, ahol megoldható a
félpanziós ellátás külön kód foglalásával. Az erre vonatkozó
információt a szállásleírásban találják meg. Kérjük, vegyék 
fi gyelembe, hogy az extra ellátást csak a tartózkodás teljes
időszakára és minden egyes (a foglalásban szereplő összes)
személy részére lehet lefoglalni!

Kérésünk...
Az apartmanok tulajdonosai maximálisan megbíznak a
vendégekben. Kérjük, hogy ha az elutazás utáni taka-
rítást biztosítjuk Önöknek, akkor se hagyjanak maguk 
után mosatlan edényt és evőeszközt!

Bizonyos szálláshelyeknél, ahol ezt a jelzést látják, meghatározott időpontokban illetve hosszabb tar-
tózkodási idő esetén kedvezményesen üdülhetnek, pl. 7=5 (7 éjszaka üdülés 5 éjszaka áráért).
A Bombaajánlat a szállodák/apartmanok nagy részénél akkor vehető igénybe, ha a megrendelés 
(a teljes tartózkodás időtartama) a megadott időpontokon belül van, ami azt jelenti, hogy ezen 
időtartam alatt meg kell kezdeni és be kell fejezni a tartózkodást.

Egyes esetekben az érkezés időpontjának megfelelően vehető igénybe az ajánlat, az erre vonatkozó külön utalás a 
Bombaajánlat időpontjai után található.
Bizonyos ajánlatoknál külön megkötések vannak az érkezés napjára vonatkozóan is a megadott időtartamon belül. A 
helyszínen fi zetendő költségek BOMBAAJÁNLAT esetén is a teljes tartózkodási időre érvényesek! 
FIGYELEM: Ha szezonváltás van, a kedvezményes „AJÁNDÉK“-napok mindig az olcsóbb szezonba esnek, tehát  mindig 
a drágább szezonra vonatkozó ár az irányadó. 

7=5
kedvezmény

BOMBAAJÁNLATOK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HELYI KÉPVISELET

HASZNOS TUDNIVALÓK AZ APARTMANOK FOGLALÁSÁNÁL

NYÍLT SZÓ - HASZNOS TUDNIVALÓK
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10 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

www.neckermann.hu További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

JOKER-

SZOBA

NYÍLT SZÓ - HASZNOS TUDNIVALÓK
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12 AUSZTRIA · NIEDERÖSTERREICH

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Csodálatos kilátással a lenyűgöző 
környékre, az érintetlen termé-
szet közepén. 

Fekvése: Nyugodt helyen, a település
szélén fekszik, a központtól kb. 1 km-re. 
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 43 szoba, recepció szé-
fekkel, lobby, társalgó, olvasószoba,
TV-szoba, télikert, söröző, étterem, ét-

kező/reggeliző, bár/kávézó, lift és in-
gyenes internetsarok illetve WIFI a kö-
zös helyiségekben.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A nemdohányzó 
szobákban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, telefon, kábel-TV, ingyenes 
internetcsatlakozás vagy WIFI külön 
kérésre és hajszárító a recepción (kb. 
18 m²).

A1A: Kb. 16 m².
A2B:   Kissé tágasabb szobák (kb. 20
m²) hasonló berendezéssel.
A2C - Családi szobák:   Tágasabb
szobák (kb. 25 m²) hasonló berende-
zéssel.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos vacsora büférendszerben salá-
tabárral és desszertbüfével. Külön ké-
résre vegetáriánus és diétás étrend.   
Sport: Asztalitenisz és korlátozott
számban szánkókölcsönzés.  
Wellness:   A kb. 80 m²-es wellness-
részlegben (nyitva: kb. 14.00 és 23.00
óra között) gőzfürdő, fi nn szauna, bio-
szauna, infrakabin és pihenőszoba. Té-
rítés ellenében: szolárium (kb. 1,- €/4
perc) és masszázs (kb. 15,- € ártól).
Gyermekek részére a belépés csak fel-
nőtt kíséretében lehetséges.  
Gyerekek:   Mesefi lmek, játékok, állat-
simogató, etetőszék és térítés ellené-
ben rácsos ágy (kb. 5,50 €/nap).
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni.  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  VASÁRNAP / 4 éj (kizárólag 4 éjszakás 
tartózkodás foglalható)
CSÜTÖRTÖK / 3 éj (kizárólag 3 éjsza-
kás tartózkodás foglalható)  

 EXTRA tipp 
  • Üdvözlőital.
• Heti 1x vezetett téli túrázás (kb. 
1,5 óra) forralt borral illetve a gyerekek-
nek meleg, alkoholmentes italokkal.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
4=3*  az összes szezonban
*vasárnapi érkezés esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: 1 gyermek (2-11 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (12-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2C: 1-2 gyermek (2-11 éves) 100% 
illetve 1-2 gyermek (12-14 éves) 50% 
2 felnőttel egy családi szobában, 
pótágyon.

Síterület:   Rax kb. 5 km-re, Semme-
ring és Stuhleck kb. 25 km-re.
Síliftek:   kb. 5 km-re (Rax, 1 
húzólift).
Sípályák:   kb. 5 km-re (Rax, kb. 3
km hosszú sípálya kezdőknek és 
gyerekeknek).
Sífutópálya: kb. 25 km-re (Sem-
mering, kb. 13 km hosszú).
Síbusz:   kb. 1 km-re illetve a szállo-
da ingyenes síbusza a szállodától a 
Rax síterületre. 

SÍ információ
4=3
kedvezmény

 GASTHOF FLACK-WIRT      REICHENAU 

1 éj félpanzióval

már 46,-€/fő ártól
(14.720,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02933

RAXALPE/SEMMERING/HOCHKAR
Rax magas fekvésének köszönhetőenx
Alsó-Ausztria egyik legbiztosabb
síterepe. A kabinos felvonóval 8 perc 
alatt 1.600 méteres magasságban,
egy kristálytiszta levegőjű síterületre 
juthatunk fel. Rövid, enyhén lejtős
pályái miatt elsősorban gyere-
keknek és kezdőknek ajánljuk. A
gyönyörű környék kiváló helyszín ro-
mantikus téli túrákhoz, hótalpas ván-
dorláshoz vagy vidám szánkózáshoz.
Késő délután pedig érdemes betérni
egy hangulatos hüttébe, és egy po-
hár forralt bor mellett felmelegedni.
Decembertől áprilisig a síelés, a hó, a
napsütés és a természet szerelmesei
biztosan jó helyen járnak itt.
Semmering, a könnyen és gyor-
san megközelíthető síterep a ma-
gyar és a Bécs környéki síelők egyik 
legkedveltebb régiója. A jól karbantar-
tott pályákon a kezdők és a gyerekek is

megtapasztalhatják a síelés élményét. 
A színvonalas megvilágításnak köszön-
hetően az éjszakai sízés is kipróbál-
ható a területen.
A Hochkar sírégió, mely április vé-
géig hóbiztos pályákat garantál, a Ke-
leti-Alpok legnagyobb síterülete. 
Színvonalas pályák és modern liftek 
állnak rendelkezésre, és gondoskod-
nak arról, hogy a síelés felejthetetlen 
legyen. Hochkar igazi paradicsom 
a sífutók számára: számos jól kar-
bantartott sífutópálya áll rendelkezésre 
a völgyektől egészen 800-900 m ma-
gasságig. A pályák egy része (kb. 28 
km) kivilágított. Egyéb, téli szabadidős 
tevékenységek is űzhetők, legyen szó 
szánkózásról, hótaplas vándorlásról, 
korcsolyázásról vagy lovasszánozásról. 
A funparkban vagy az érintetlen lejtő-
kön a snowboard rajongói is meg-
mutathatják tudásukat.

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Raxalpep 12 1600 - 1 2 1 - 1 - - - - 4 - Berggasthofgg 295
Ë gSemmering 13 1774 18 6 - - 4 5 van 13 pSplit-Park 3 8 Johanneshütte Zauber Bar 295
Ì Hochkar 13 1800 5,5 10 3,5 - 6 3 van 29 pFunpark Hochkar 1 50 Karhütte JoSchi Bar 420

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê p 95,- 50,- - - - -
Ë gSemmering 175,- 95,- /90,-/55,- p/5 nap/130,-tól p/5 nap/130,-tól p/3 nap/100,-tól
Ì Hochkar 171,- 94,- /100,-/55,- p/5 nap/130,-tól p/5 nap/130,-tól p/3 nap/100,-tól

Semmering
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13AUSZTRIA · NIEDERÖSTERREICH

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családi vezetés alatt álló szálloda 
a Hirschenkogel lábánál.

Fekvése:   Kb. 1.000 m magasan fekszik,
Semmering központjától kb. 100 m-re.
Síelés egészen a házig lehetséges.  
Felszereltsége:   A 26 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
recepció ingyenes széfekkel, hall, tár-
salgó, olvasószoba, TV-szoba, söröző,
reggeliző/étkező, étterem, bár, kávézó,
terasz, lift és ingyenes WIFI a közös he-
lyiségekben.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A nemdohányzó
szobákban (kb. 22 m²) zuhanyozó,
WC, hajszárító, telefon, SAT-TV és für-
dőköpeny (korlátozott számban).  
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli és 3 fogásos, menüválasztásos va-
csora (2 féle főételből választható) sa-

látabárral. Külön kérésre vegetáriánus 
és diétás étrend.  
Sport: Térítés ellenében: szánkók (kb. 
12,- €/szánkó/nap).
Wellness: A kb. 100 m²-es wellness-
részlegben szauna, fi nn szauna, inf-
rakabin, pihenőszoba. Térítés ellené-
ben: szolárium (kb. 5,- €/20 perc) és 
masszázs. Gyermekek részére a belé-
pés csak felnőtt kíséretében lehetsé-
ges.
Gyerekek:   Korlátozott számban játé-
kok a recepción, külön kérésre gyer-
mekmenü, etetőszék és rácsos ágy.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   2,20 €/fő/nap 14 
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
6,- €/nap).  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  HÉTFŐ/VASÁRNAP / 3 éj (kizárólag 3
éjszakás tartózkodás foglalható)  

 EXTRA tipp 
• Üdvözlőital.
 d SÍBÉRLET inklusive    3 napos 
Semmering síbérlet ingyenesen (3 
éves kortól).

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2 éves korig) 100%,
1 gyermek (3-9 éves) 40% illetve 1
gyermek (10-13 éves) 25% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Síliftek: kb. 80 m-re 
(Hirschenkogel).
Sípályák: kb. 80 m-re.
Sífutópálya:   kb. 80 m-re. 

SÍ információ

 HOTEL SONNWENDHOF  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SEMMERING 

1 éj félpanzióval

már 97,-€/fő ártól
(31.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02946

Családi vezetés alatt álló szálloda 
romantikus környezetben a Hoch-
kar, a Dürrenstein és a Lunzer See
között.

Fekvése: Göstling központja vásárlási
lehetőségekkel kb. 4 km-re.  

Felszereltsége:   A 39 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll 
recepció, hall, hangulatos söröző, pin-
cehelyiség, étkező, a’la carte-étterem, 
bár, lift és WIFI (térítés ellenében).
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A:   Az ízlésesen beren-
dezett, nemdohányzó, „Dürrenstein” 
típusú szobákban (kb. 20 m²) zuha-
nyozó, WC, SAT-TV, hajszárító, rádió, 
CD-lejátszó, telefon, kozmetikai tükör, 
széf, térítés ellenében WIFI, bérelhető 
fürdőköpeny és fürdőpapucs.
A2B/A2C: Tágasabb, „Wohlfühl” típu-
sú szobák (kb. 25 m²) balkonnal vagy 
terasszal.  
Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büféreg-
geli házi termékekkel és 3 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora (2 féle főételből 

választható) friss salátabárral.   Köte-
lező, 5 fogásos karácsonyi menü 
(12.24-én, a foglaláskor fi zetendő 
felár: 22,- €/fő illetve gyermekek-
nek 6-11 éves korig 11,-€/fő, 12-14 
éves korig 16,- €/fő). Kötelező, 5 
fogásos szilveszteri menü (a fog-
laláskor fi zetendő felár: 29,- €/fő 
illetve gyermekeknek 6-11 éves 
korig 15,-€/fő, 12-14 éves korig 
21,- €/fő) éjféli snack-kel (pezs-
gő vagy prosecco nélkül) és újévi 
reggelivel.
Sport:   Asztalitenisz.
Wellness: A wellness-részlegben pi-
henőhelyiség, gőzfürdő és szauna
(nyitva kb. 16.00-19.00 óra között).
Térítés ellenében: kozmetikai kezelé-
sek és masszázs. Gyermekek részére 
belépés csak 6 éves kortól, felnőtt kí-
séretében.  
Gyerekek:   Játszószoba, játékok, ete-
tőszék és térítés ellenében rácsos ágy 
(kb. 10,- €/nap).
Szórakozás:   Térítés ellenében: bili-
árd. Karácsonyi ünnepség a szál-

lodát vezető családdal (ajándé-
kok nélkül). Szilveszterkor zenés 
program DJ-vel és tűzijáték.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
NAPONTA 

2013.12.22.-2014.01.05. / 5 éj  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    12.01.-12.21., 
  01.06.-04.05.

4=3*  12.01.-12.21., 01.06.-02.02., 
 03.16.-04.05.
*csak vasárnap érkezés esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-5 éves) 100%,
1 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1
gyermek (12-14 éves) 30% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2C: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (12-14 éves) 30% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Sípályák/Síliftek: kb. 19 km-re 
(Hochkar).
Sífutópálya:   kb. 7 km-re 
(Göstling).
Síbusz:   a szállodától (ingyenes, a 
Hochkarra).
Sítároló: a szállodában.

SÍ információ

Szállás példa

4=3
kedvezmény

 HOTEL WALDESRUH  ÚJ     GÖSTLING 

1 éj félpanzióval

már 61,-€/fő ártól
(19.520,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02945
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14 AUSZTRIA · SALZKAMMERGUT

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kedvelt, kényelmes apartmanház.

Fekvése:   A központban fekszik, kb.
250 m-re a Wolfgangsee-től.
Felszereltsége:   Gyermekbarát apart-
manház 12 apartmannal, mely a
Seehotel Huberrel (kb. 100 m-re) azo-
nos vezetés alatt áll.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A stúdiókban és apart-
manokban konyhasarok (főzőlap, hű-
tőszekrény, kávéfőző, kenyérpirító),

rádió, telefon, étkezőrész, SAT-TV és 
balkon.
F3F: Stúdió 3 fő részére (kb. 28 m²). 
Nappali/hálószoba dupla, kihúzha-
tó kanapéval és egy heverővel. Zuha-
nyozó, WC. 
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba dupla 
ággyal, kis gyerekszoba emeletes ágy-
gyal. Fürdőszoba, WC. 
F5H: Háromszobás apartman 5 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba 

heverővel és 2 külön hálószoba (az 
egyik szobában különálló ágyak). Für-
dőszoba, WC. 
F6J:   Kétszobás apartman 6 fő részé-
re (kb. 56 m²). 2 nappali/hálószoba
dupla ággyal és egy-egy heverővel. 2 
zuhanyozó, 2 WC, 2 SAT-TV és 2 kony-
hasarok.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha heti váltással.  

A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap 15 
éves kortól.   
1 pótágy:   Gyerekágyat 3 éves korig 
az ár már tartalmaz. 4-11 éves gyere-
keknek pótágy kb. 4,- €/nap. Előzetes 
foglalás az utazási irodában, fi zetés a 
helyszínen. A max. létszámot így sem 
szabad túllépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
3,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 22.00 óra között /06.00 és 
10.00 óra között 

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    01.02.-03.29.

Síterület/Sípályák:   Postalm kb.
15 km-re.
Síliftek: kb. 15 km-re.
Sífutópálya:   kb. 15 km-re.
Sítároló:   az apartmanoknál 
(zárható).
Téli túraútvonalak:   a háztól. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTHAUS HUBER      ABERSEE 

1 éj/apartman önellátással

már 30,-€ ártól
(9.600,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66420

Csendes, idilli helyen, a Wolf-
gangsee partján.

Fekvése:   A központ vásárlási lehető-
ségekkel és éttermekkel kb. 300 m-re.  
Felszereltsége: A családi vezetés alatt
álló panzióban recepció, étterem cse-
répkályhával, rusztikus bár és lift.  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A:   A szobákban (kb. 
15 m²) fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC, SAT-TV, ülősarok és egy részük 
balkonos. 
A2A:   Kb. 20-22 m².
A2B: Kb. 25 m².  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3 

fogásos menüvacsora.   
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,- €/nap). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2013.12.21.-2014.01.03.,

03.01.-03.07. / 7 éj
NAPONTA       2014.02.01.-02.21. / 4 éj

 EXTRA tipp 
• Kedvezményekre jogosító Winter 
Holiday Card (további információ a
helyszínen).  
 ITALOK inklusive  A vacsoránál 18.00
és 20.00 óra között ¼ liter bor vagy 1
üveg sör vagy 1 alkoholmentes üdítő
ingyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (6-14 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.

A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (6-14 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (6-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek: kb. 15 km-re (Postalm 
Arena).
Sípályák: kb. 15 km-re.
Sífutópálya:   kb. 50 m-re (Wolf-
gangsee panorámapálya).
Sísuli:   kb. 15 km-re (Stadler sísuli).
Síkölcsönző: kb. 15 km-re (Sport
Girbl).
Sítároló:   a panzióban. Térítés elle-
nében: síboxok a völgyállomásnál.
Téli túraútvonalak: a panziótól.
Szánkópálya:   kb. 15 km-re (szán-
kóbérlés térítés ellenében)
Snowboard:   funpark kb. 15 km-re. 

SÍ információ

 PENSION CAROSSA      ABERSEE 

1 éj félpanzióval

már 44,-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 07110

A Postalm-Aréna a Wolfgang-
tónál több mint 1.200 m-es magas-
ságban fekszik, és megfelel minden 
pályaigénynek. A kicsik kitombol-
hatják magukat a téli funparkban, 
ahol különböző szórakoztató 
sporteszközök és Európa leghosz-
szabb, fedett gyermekfelvonója
áll rendelkezésre.

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Postalm 14 1.720 11 8 2 0 1 5 1 22 pFunpark Postalm 2 9 Blonde Hütte Postalm 540

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 145,- 82,- /90,-/43,- p/5 nap/150,-től p/5 nap/120,-tól p/5 nap/150,-től

POSTALM
Ê

POSTALM
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

POSTALM
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15AUSZTRIA · SALZKAMMERGUT

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Tipikus osztrák szálloda családias 
légkörrel.

Fekvése: Közvetlenül a Wolfgangsee-
nél fekszik. St. Gilgen központja étter-
mekkel, bárokkal és vásárlási lehetősé-
gekkel kb. 5 km-re.  
Felszereltsége: Családi vezetés alatt 
álló szálloda 24 szobával. Recepció, 
hangulatos, cserépkályhás söröző, ét-
terem és bár áll rendelkezésre. Ingye-
nes WIFI az egész házban.

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A kényelmesen be-
rendezett szobákban (kb. 18 m²) für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, telefon,
SAT-TV, hajszárító és balkon.
A2B:   Ülősarokkal kiegészítve (kb. 20
m²). 
A4A – Családi szobák:   2 különálló,
kétágyas szoba összekötő ajtóval, 4 fő
részére (kb. 28 m²).
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli müzlisarokkal és 3 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora salátabárral. He-
ti 1x kávé és sütemény.
Wellness:   Szauna, infrakabin és pi-
henőrész.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
15 éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
7,- €/nap).  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj  
 ITALOK inklusive    Gyermekeknek 
üdítők egész nap (részben önkiszolgá-
ló rendszerben). 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    11.24.-12.21., 01.06.-01.31., 
 03.09.-03.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-10 éves) 
100%, 1 gyermek (11-15 éves) 50% 
illetve 1 gyermek (16-18 éves) 30% 2 

felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A: 4 fő részére melyből max. 2 
gyermek (2-10 éves) 100%, max. 2 
gyermek (11-15 éves) 50% illetve max.
2 gyermek (16-18 éves) 30% egy szo-
bában.

Síterület/Sípályák:   Postalm csalá-
di síterület kb. 15 km-re.
Síliftek:   kb. 15 km-re.
Sífutópálya:   kb. 15 km-re.
Téli túraútvonalak: a szállodától. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 SEEHOTEL HUBER    
JOKER-

SZOBA

  ABERSEE 

1 éj félpanzióval

már 47,-€/fő ártól
(15.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07167

Kiváló fekvésű szálloda a Hall-
statt-Dachstein-Salzkammergut 
régióban.

Fekvése: Nyugodt környezetben fek-
szik. A központ kb. 500 m-re.  
Felszereltsége: A szállodában étte-
rem, bár és napozóterasz áll a vendé-
gek rendelkezésére. 

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A szobákban zuhanyozó,
WC és kábel-TV vagy SAT-TV.
A1A/B1A:   Grand Lit-ággyal.
A2A/B2A:   Egy részük balkonos.
Foglalható Joker-szoba   A2S/B2S   is.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhely díj:   kb. 1,55 €/fő/nap 15
éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
4,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
A1A/A2A/A2S:
NAPONTA / 3 éj
VASÁRNAP     2014.02.02.-03.08. / 7 éj
B1A/B2A/B2S:
NAPONTA / 7 éj
VASÁRNAP     2014.02.02.-03.08. / 7 éj  

 ALL inklusive    Büféreggeli, délben
ebédcsomag (a reggelinél állítható
össze) és 3 fogásos, menüválasztásos

vacsora 18.00-20.00 óra között. A va-
csorához asztali borok, sör, szóda, kávé 
és tea valamint üdítők (szénsavmentes 
italok vagy kóla, Fanta stb.). Karácso-
nyi (12.24-én) és szilveszteri gá-
lavacsora. 
 d SÍBÉRLET inklusive 
B1A/B2A/B2S: 5 napos Dachstein 
West/Krippenstein síbérlet ingye-
nesen (az érkezési naptól érvényes).

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A/B1A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% 
illetve 1 gyermek (6-11 éves) 50% 1 
felnőttel egy szobában, pótágyon (egy 
nagyobb „Grand Lit” ágyban).
A2A/B2A:   1 gyermek (2-5 éves) 
100%, 1 gyermek (6-11 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (12-14 éves) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.

Síliftek/Sípályák:   Krippenstein
kb. 2,5 km-re (Freeride Arena),
Dachstein West kb. 20 km-re.
Sífutópálya: kb. 1 km-re.
Síbusz: kb. 300 m-re, ingyenes.
Sísuli: kb. 2,5 km-re.
Síkölcsönző: kb. 800 m-re.
Sítároló: a szállodában.

SÍ információ

 SEEHOTEL HALLSTÄTTERSEE    
JOKER-

SZOBA

  OBERTRAUN 

1 éj All Inklusive ellátással

már 39,-€/fő ártól
(12.480,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07018

Barátságos, családi vezetés alatt 
álló szálloda.

Fekvése:   Ebenau szélén fekszik. Salz-
burg kb. 15 km-re, Fuschl kb. 16 km-re, 
Bad Ischl kb. 45 km-re.
Felszereltsége: A 15 szobás szállodá-
ban hangulatos étterem várja a ven-
dégeket.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A felújított, barát-
ságos, meleg színekkel berendezett, 

nemdohányzó szobákban (kb. 22 m²)
zuhanyozó, WC, síkképernyős kábel-
TV és balkon. A parkra vagy az erdő-
re néznek.
A2B:   Kb. 26 m².  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora. Ap-
rés ski-uzsonna (15.30 és 16.30 óra kö-
zött). Szilveszteri gálavacsora.
Szórakozás:   Számos kirándulási le-
hetőség (pl. Salzkammergut, Salzburg
és Linz).
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 8,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA                2013.12.21.-12.27.,

2014.02.01.-03.07. / 4 éj
SZOMBAT                  2013.12.28. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Salzkammergut-kártya.

 ITALOK inklusive  Vacsorához 1 ital/
fő ingyenesen, ½ liter sör vagy ¼ liter 
asztali bor, víz illetve üdítők (pl. kóla, 
Fanta, Sprite).  
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Kedvezmény a felnőtt síbérletre a 
Gaissau-Hintersee síterületen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 

esetén 5% kedvezmény   (kivéve a
12.28.-01.03. közötti utakra).
Bombaajánlat:
7=6    01.11.-01.18., 03.15.-03.22.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-11 éves) 100%,
1-2 gyermek (12-14 éves) 50% illetve 
1-2 gyermek (15 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síterület/Sípályák:   Gaissau/Hin-
tersee kb. 13 km-re (összesen kb. 40 
km sípálya, 3 ülőlift, 6 gyakorlólift).
Síliftek: kb. 13 km-re.
Sífutópálya: kb. 900 m-re.
Sísuli/Síkölcsönző:   kb. 13 km-re.
Sítároló: a szállodában, cipőszárítóval.
Téli túraútvonalak: a szállodától. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL OBERMAYR      EBENAU 

1 éj félpanzióval

már 40,-€/fő ártól
(12.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 07078
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16 AUSZTRIA · OBERÖSTERREICH

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kedvelt szálloda, amely két, egy-
mással összeköttetésben lévő 
épületből áll. 

Fekvése:   Nyugodt környezetben, a
központtól kb. 400 m-re fekszik. A szál-
loda mellett jégtekepálya található.   
Felszereltsége:   A 105 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
hall, étterem, bár, söröző és lift.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1B: A szépen berende-
zett szobákban fürdőszoba, WC, haj-
szárító, telefon, SAT-TV, rádió és széf.
A2D: Kb. 29 m².
A2B - Családi stúdiók:   Kiegészítve 
dupla, kihúzható kanapéval és balkon-
nal (kb. 29 m²).
A2E - Családi szobák:   Két helyiség-
ből álló szobák (kb. 50 m²) hasonló
berendezéssel, mint az A2B típus.

Ellátás: Félpanzió. Bőséges büfé-
reggeli és büfé- vagy 4 fogásos me-
nüvacsora salátabárral.   Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri menü.
Sport:   Fitneszgépek. Térítés ellené-
ben: fedett teniszpálya.
Wellness: Fedett medence (kb. 7x4 
m) és szauna. Térítés ellenében: masz-
százs.  
Szórakozás:   Táncestek. Térítés ellené-
ben: biliárd és lovasszánozás.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
8,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
NAPONTA       2013.12.14.-12.20. / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

02.01.-03.07. / 7 éj  

 CSALÁDI tipp  Gyermekfelügyelet he-
ti 6x, különböző programokkal. A fog-
lalkozások alatt üdítő a gyerekeknek.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2013.11.30-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    12.14.-12.21., 01.11.-01.25.,
 03.08.-04.21.
5=4  01.06.-01.11.
Családi akció:
A2B/A2D/A2E: 1-2 gyermek (2-5 
éves) 100%, 1-2 gyermek (6-11 éves) 
50%, 1-2 gyermek (12-13 éves) 30% il-

letve 1-2 gyermek (14 éves kortól) 10%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.

Síliftek: kb. 1,5 km-re (Hornspitz 4-
es ülőlift, Dachstein West síterület).
Sípályák: kb. 1,5 km-re (Hornspitz)
Sífutópálya: kb. 50 m-re (panorá-
ma sífutópálya, Gosau).
Síbusz:   a szállodánál.
Sísuli: kb. 1,5 km-re (Gosau sísuli).
Síkölcsönző: kb. 1,5 km-re (Gosau
síkölcsönző)
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Snowboard:   snowpark a
Dachstein West síterületen.
Figyelem!  A hógarancia a 
Dachstein West síterületre 
vonatkozik.  

SÍ információ

5=4
kedvezmény

 VITALHOTEL GOSAU      GOSAU 

1 éj félpanzióval

már 72,-€/fő ártól
(23.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 66475

DACHSTEIN-WEST

Salzburgtól délre alig egy óra autóval a
Dachstein-West síterület 85 km hosz-
szú pályáival. A síterület 58%-a piros
pálya, de a profi k sem fognak unatkoz-
ni itt, hiszen mélyhósízésre és buckasí-
elésre is van lehetőség. Gosau kedvelt
település a Dachstein hegyvonulatának 
nyugati részén, Ausztria egyik legked-
veltebb, hóbiztos síterepe, ahonnan át
lehet jutni sífelvonóval a Sonnenalmra
Donnerkogel alá (2056 m).

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Gosau 16 1.620 7 63 7 3 9 17 1 140 Playground Snowparkyg p 7 15 Gablonzer Hütte Sonnenalm 552
Ë Abtenau 17 1.140 6 4 2 1 - 4 1 60 x 4 50 Karalm gKarkogelhütte 600

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 189,- 80,- 108,-/48,-/ 5 nap/156,-tólp/ 5 nap/159,-tőlp/ 5 nap/159,-tőlp/
Ë Abtenau 131,- 63,- /79,-/39,- p/5 nap/146,-tól p/5 nap/146,-tól p/5 nap/102,-től

Ê DACHSTEIN WESTGOSAU
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

ABTENAU
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

A Karkogel síterület Abtenaunál fek-
szik, a Lammer-völgy másik oldalán, 
és különösen családbarát. Kb. 12 km 
hosszan találunk itt sípályákat, köztük 
a FIS-világbajnoki versenypályát, több 
kivilágított szánkópályát és kb. 50 km 
téli túraútvonalat.
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17AUSZTRIA · OBERÖSTERREICH

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Barátságos hangulatú, kedvelt 
szálloda.

Fekvése:   Gosau központjában fekszik. 
Felszereltsége: A szállodában 22 szo-
ba, söröző, társalgó és bár cserépkály-
hával és ingyenes WIFI.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, SAT-
TV és telefon. Egy részük balkonos.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és
menüválasztásos vacsora. Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri menü.
Wellness:   Nyilvános, fedett meden-
ce. Térítés ellenében: szauna és gőz-
fürdő (kb. 400 m-re).
Gyerekek:   Játszószoba.
Szórakozás: Térítés ellenében: biliárd
és darts. Vezetett téli és hótalpas túrák.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 2013.12.21.-2014.02.21. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.14.-12.21., 02.28.-04.30.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A az összes szezonban  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) 100%,
1 gyermek (7-12 éves) 70% illetve 1
gyermek (13 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek:   kb. 1,5 km-re (Hornspitz 4-
es ülőlift, Dachstein West síterület). 
Sípályák:   kb. 1,5 km-re (Hornspitz)
Sífutópálya:   kb. 100 m-re (panorá-
ma sífutópálya, Gosau).
Síbusz:   a szállodánál.
Sísuli:   kb. 1,5 km-re (Gosau sísuli).
Síkölcsönző:   kb. 1,5 km-re.
Sítároló: a szállodában,
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak: a szállodától.
Snowboard: snowpark a 
Dachstein West síterületen.
Figyelem! A hógarancia a
Dachstein West síterületre 
vonatkozik.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL KIRCHENWIRT      GOSAU 

1 éj félpanzióval

már 47,-€/fő ártól
(15.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07871

Bad Goisern fölött fekszik, ott,
ahol már királyok és császárok is
élvezték a pihenést.

Fekvése: A település központja kb.
2,5 km-re, a Hallstätter-tó kb. 5 km-re 
található.

Felszereltsége:   A hangulatos szállo-
dában 55 szoba, recepció, lobby, étte-
rem, söröző, bár, napozó- és kávézóte-
rasz áll a vendégek rendelkezésére.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/B2A: A szobákban 
zuhanyozó, WC, SAT-TV, balkon.  

Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral.   Karácsonykor (12.24-én) 
és szilveszterkor gálavacsora.
Sport:   Asztalitenisz.
Wellness:   Fedett medence (kb. 7x7 
m), szauna, gőzfürdő.  
Szórakozás:   Színes, szórakoztató
programok táncestekkel, zenés estek,
folklórestek bajor népi tánccal és dia-
vetítés.   Szilveszterkor élőzene.

Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
6,- €/tartózkodás). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
NAPONTA      2014.03.01.-03.07. / 4 éj

 EXTRA tipp 
  • Min. 3 éjszakás tartózkodás esetén 
Salzkammergut Élménykártya.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6     01.06.-02.01.  
Családi akció:
A1A: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (6-15 éves) 25% 1 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
B2A: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-12 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (13-15 éves) 30% 2 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.  

Síliftek/Sípályák:   kb. 16 km-re 
(Hornspitz, 4 üléses ülőlift).
Síbusz: kb. 2,5 km-re (ingyenes).
Síkölcsönző: kb. 2,5 km-re.
Sítároló:   a szállodában.
Figyelem! A hógarancia a 
Dachstein West síterületre 
vonatkozik. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 ALPENHOTEL DACHSTEIN  ÚJ     BAD GOISERN 

1 éj félpanzióval

már 58,-€/fő ártól
(18.560,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07841

A legjobb választás a Dachstein 
West régió megismerésére.

Fekvése:   A szálloda Abtenau köz-
pontjában, a piactéren található.  
Felszereltsége:   55 szoba, hall recep-
cióval, 2 étterem, 2 bár, lift, konferen-
ciatermek és ingyenes WIFI.
Helyi besorolás:   3,5*.  
Elhelyezés: A2A: A szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, tele-

fon, széf, kábel-TV, rádió, ébresztőóra,
hajszárító és ülősarok, egy részük bal-
konos (kb. 25 m²).   A1A: Kisebb, egy-
ágyas szobák (kb. 18 m²).
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Bő-
séges büféreggeli és 4 fogásos menü-
vagy speciális büfévacsora salátabárral.
Karácsonyi és szilveszteri gálava-
csora. Szilveszterkor éjféli snack.
Sport: Térítés ellenében: fi tneszstúdió
kb. 100 m-re.  
Wellness: Új wellness-oázis szauná-
val, gőzfürdővel és pihenőrésszel. Térí-
tés ellenében: szolárium és masszázs
(előzetes lekérésre).
Szórakozás: Szilveszteri bál élő-
zenével.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,15 €/fő/nap 15
éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
15,- €/nap).  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
NAPONTA        2013.12.21.-12.27. / 5 éj
SZOMBAT                  2013.12.28. / 7 éj
NAPONTA       2014.02.01.-02.21. / 4 éj  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.04.-01.18.*, 
 03.08.-03.29.
*csak szombati érkezés esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 2 felnőtt és 1 gyermek 
(2-14 éves) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.Síliftek/sípályák:   Abtenau Sonn-

leiten-felvonó kb. 150 m-re, Horn-
bach-felvonó (Dachstein-West) kb.
4 km-re.
Sífutópálya/Síbusz:   kb. 100 m-re.
Sísuli:   kb. 150 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 50 m-re.
Sítároló: a szállodában.
Snowboard:   Snowpark Dachstein-
West a síterületen.
Téli túraútvonalak: a szállodától.
Figyelem! A hógarancia a
Dachstein West síterületre 
vonatkozik.

SÍ információ7=6
kedvezmény

 HOTEL DER ABTENAUER  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   ABTENAU 

1 éj reggelivel

már 48,-€/fő ártól
(15.360,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10568
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18 AUSZTRIA · OBERÖSTERREICH

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Színvonalas szálloda magyarul be-
szélő személyzettel, a hóbiztos Salz-,
burg régió pályáinak közelében.

Fekvése:   A festői Annaberg im Lam-
mertal központjában, a salzburgi do-
lomithegység csodás alpesi környe-
zetében, a Dachstein West régióban
fekszik, Salzburgtól 70 km-re. A sírégió
gyalog is könnyen elérhető.
Felszereltsége: A 28 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
recepció, kiváló étterem, hangulatos
bár ingyenes internetsarokkal és WI-
FI-vel, TV-sarok 20 magyar nyelvű csa-
tornával.  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A/A3B:   A barátságos, 
fenyőbútorokkal berendezett szobák-
ban (kb. 19-24 m²) fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, TV, rádió, 
ingyenes WIFI és egy részük balkonos.
A3A - Családi szobák:   Kétlégterű 
szobák 4-5 fő részére (kb. 29-38 m²).
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli he-
lyi és nemzetközi ételekkel és 3 fogá-
sos, menüválasztásos vacsora helyi, 
nemzetközi és magyar specialitások-
kal, salátabárral.   Kötelező karácso-
nyi és szilveszteri menü térítés el-
lenében a helyszínen (karácsonyi 
menü: kb. 10,- €/fő felnőtteknek 

és gyerekeknek, szilveszteri me-
nü: kb. 20,- €/fő, gyermekked-
vezmény a szálláskedvezménnyel 
megegyezően).
Wellness: A wellness-részlegben fi nn
szauna, gőzfürdő és fényterápiás inf-
rakabin (kb. 15.00-18.00 óra között).  
Gyerekek:   Játszószoba.
Szórakozás: Térítés ellenében: darts
és biliárd. Számos látnivaló a környé-
ken.   Szilveszteri program.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 1,05 €/fő/éj.  
Parkolás: Ingyenes, kb. 150 m-re.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
10,- €/nap).

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 3 éj
VASÁRNAP      2013.12.21.-2014.01.03., 

02.01.-03.07. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  •   Vendégkártyával ingyenesen:   ve-
zetett esti séták (az időjárás és a lét-
szám függvényében). 

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3B:   1 gyermek (2 éves korig) 100%, 
2. gyermek 50% (a helyszínen fi ze-
tendő), 1 gyermek (2-6 éves) 50%, 1 
gyermek (7-11 éves) 30%, 1 gyermek 
(12-17 éves) 20% illetve 1 gyermek (18 
éves kortól) 10% 2 felnőttel egy szo-
bában.  
Családi akció:
A3A:   1-2 gyermek (2 éves korig) fogla-
lása esetén 1. gyermek 100%, 2. gyer-
mek 50% (a helyszínen fi zetendő), 1-2 
gyermek (2-6 éves) 50%, 1-2 gyermek 
(7-11 éves) 30%, 1-2 gyermek (12-17 
éves) 20% illetve 1-2 gyermek (18 éves 
kortól) 10% 3 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.

Síterület: Dachstein West.
Síliftek/Sípályák:   kb. 200 m-re 
(Kopfbergbahn, 41 felvonó, 140 km-
nyi sípálya, átsíeléssel), Russbach 
kb. 17 km-re, Gosau kb. 25 km-re, 
Abtenau kb. 12 km-re.
Sífutópálya: kb. 4 km-re (Lungötz).
Síbusz: kb. 100 m-re (vendégkár-
tyával ingyenes).
Sílsuli:   kb. 3 km-re (Free Ride Alpin 
kezdő sí- és snowboard-oktatás)
Síkölcsönző: kb. 150 m-re (Sport
Rusegger).
Szánkópálya: kb. 12 km-re (Abtenau) 

SÍ információ

Szállás példa

 SPORTHOTEL DACHSTEIN WEST  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   ANNABERG 

1 éj félpanzióval

már 49-€/fő ártól
 (15.680,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07801

Hangulatos, családi vezetés alatt 
álló szálloda egy magaslaton, 
szép kilátással a környékre.

Fekvése:   Windischgarsten központjá-
tól kb. 4 km-re található.   
Felszereltsége: A szállodában étte-
rem, társalgó és recepció. 
Helyi besorolás:   3*.  
Elhelyezés: A2A: A felújított szobák-
ban fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, 
síkképernyős SAT-TV, széf és telefon. 
A2B: Balkonnal kiegészítve.   
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 
menüválasztásos vacsora salátabárral. 
Karácsonyi (12.24-én) és szilvesz-
teri menü. 
Wellness:   Szauna és gőzfürdő. Térítés 
ellenében: masszázs. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    01.02.-02.01., 02.22.-04.30.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (6-15 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (6-15 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek:   Wurzeralm kb. 7 km-re 
(nagykabinos felvonó), Hinters-
toder kb. 13 km-re (Höss kabinos 
felvonó).
Sípályák:   kb. 6 km-re (Wurzeralm,
hóbiztos magasfennsík).
Gyermeksípálya:   kb. 18 km-re 
(Hinterstoder, szalagos húzóliftek és 
2 gyakorlólift).
Sífutópálya:   panorámapálya kb. 
500 m-re, magaspálya kb. 6 km-re.
Sísuli: kb. 6 km-re (Wurzeralm).
Síkölcsönző:   kb. 5 km-re (In-
tersport, Spitaler Sportstadl).
Sítároló: a szállodában, 
sícipőtárolóval. 
Téli túraútvonalak:   a Hotel 
Phyrntől.
Szánkópálya: kb. 6 km-re (Ros-
enauban, a Hengst-hágón, termé-
szetes pálya).

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL HUTTERSBERG      WINDISCHGARSTEN 

már 45,-€/fő ártól
(14.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 07830

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

 Wurzeralm 18 1.870 10 10 2 1 2 4 1 123 - 1,3 van Sonn’ Alm síbárok 490
 Hinterstoder 18 2.000 12 18 10 1 2 9 1 49 SnowPark Höss 1 van Bärenhütte síbárok 509

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

 Wurzeralm 188,-tól 103,50-től 85,-től 5 nap/130,-tólp/ 5 nap/130,-tólp/ 5 nap/130,-tólp/
 Hinterstoder 188,-tól 103,50-től 85,-től p/5 nap/115,-től p/5 nap/145,-től p/5 nap/135,-től

PHYRN-PRIEL
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családias hangulat és kiváló stájer 
vendéglátás Lachtalban.

Fekvése:   1650 m-es magasságban,
gyönyörű panorámájú környezetben
fekszik, közvetlenül a sípályák és a sílif-
tek mellett. Niederwölz kb. 12 km-re.
Felszereltsége: A főépületében hall,
recepció, étterem osztrák és nemzet-
közi specialitásokkal.
Helyi besorolás: 3*. 
Elhelyezés: A modern apartmanok-
ban fürdőszoba/zuhanyozó, WC, SAT-
TV, konyhasarok (hűtőszekrény, mik-
rohullámú sütő, főzőlap), étkezősarok.
A4A: „A” típusú, kétszobás apartman
4 fő részére (kb. 42 m²). Nagy nappa-
li kihúzható kanapéval, hálószoba fran-
ciaággyal és emeletes ággyal.  
Wellness: Térítés ellenében: fedett
medence, szauna, aromakabin, csiga-
zuhany és infrakabin (kb. 8,- €/fő).
Gyerekek:   Játszószoba. Gyermekágy,
etetőszék, bébitelefon, gyermekfürdő-
kád és pelenkázó a recepción kérhető.
A bérleti díj tartalmazza:   Áram, víz,
gáz, fűtés és ágyneműhuzat heti vál-
tással.  

A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,50 €/fő/nap.
• Elutazás utáni takarítás: kb. 39,- 
€/apartman.
1-2 pótágy: Gyermekárat/pótágyat 15 
éves korig az ár már tartalmaz. Előze-
tes foglalás az utazási irodában szük-
séges. A max. létszámot csak így sza-
bad túllépni.
Parkolás: 1 parkolóhely/App. ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
30,- €/tartózkodás).
Érkezés/Elutazás:
  15.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       
              2013.12.26.-2014.01.06. / 7 éj
NAPONTA      2014.02.01.-02.22. / 7 éj

 KEDVEZMÉNYES síbérlet Síbérlet 
10% kedvezménnyel (Murtal kár-
tyával, mely a recepción kérhető). 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény (a Bomba-
ajánlattal együtt nem érvényes).

Bombaajánlat:
  7=5/6=5/5=4/4=3
                11.30.-12.26., 03.16.-04.06.
7=6          01.05.-02.01., 02.22.-03.16.

Szálláskód:

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- Hütte Távolság 

(Bp-től)
Ê Lachtal 19 2.222 14 24 2 - 2 7 2 5 van van 10 Lachtalhaus Heberthütte 469

Lachtal a muraui régió 7 síterületének 
egyike dinamikus vonalvezetésű pá-
lyákkal. A 40 kilométeres pályarendszer 
baráti társaságoknak, családoknak 
ideális, hisz szálláshelyeink közvetle-
nül a pályáknál találhatók kb. 1600 m-
es magasságban. A pályarendszert 
rendszeresen hóágyúzzák, így 
rendkívül hosszúra nyúlik a síszezon.
A síóvoda és az ismert Kinderlach-
tal a gyerekek birodalma, ahol 
biztonságos körülmények között sajá-
títhatják el a síelés fortályait. A síelés 
után várja Önöket a hütték és diszkók 
egyike vagy a kivilágított szánkópálya. 
Újdonság! Egy síbérlet érvényes 
Murau és Lachtal sípályáira.

LACHTAL
LACHTAL

tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê Lachtal 170,50-től 95,50-től /70,-/40,- p/5 nap/115,-től p/5 nap/115,-től p/1 nap/150,-től

 MONARCHIA PARK  PÁLYA-

SZÁLLÁS

  NIEDERWÖLZ/LACHTAL 

4=3
kedvezmény

Szállás példa

Síliftek: az apartmanoknál.
Sípályák: az apartmanoknál.  
Sífutópálya: kb. 250 m-re.
Sísuli: Lachtalban. 
Sítároló: az apartmanokban.

SÍ információ

FEWWI 66194

1 éj/apartman önellátással

már 119,-€ ártól
(38.080,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Jól felszerelt létesítmény tágas la-
kóegységekkel.

Fekvése: Schladming felett, egy nyu-
godt hegyoldalban fekszik.  
Felszereltsége: A létesítmény 50 szo-
bából illetve apartmanból áll. A vendé-
gek rendelkezésére áll hall, reggeliző/
étkező, bár, lift, ingyenes WIFI a bár-
ban és a lobby-ban.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A: A kényelmes, nem-
dohányzó, „Schladming” típusú szo-
bákban (kb. 22 m²) zuhanyozó, külön
WC, kábel-TV, hajszárító, kozmetikai
tükör és balkon a völgy oldalán.
A4A - Stúdiók:   Az „Ennstal” típusú stú-
diókban (kb. 39 m²) előszoba gardrób-
szekrénnyel, nappali/hálószoba dup-
la ággyal és kanapéval illetve opti-
kailag leválasztott nappali és terasz a
völgy oldalán.  
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli vitaminsarokkal 10.00 óráig és 4

fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral. Karácsonykor (12.24-én) 
5 fogásos gálavacsora, szilveszter-
kor 6 fogásos gálavacsora és éjfé-
li snack.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap 15 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
9,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.28.-2014.01.10., 

2014.02.08.-03.07. / 7 éj
SZERDA/SZOMBAT 
2014.01.11.-02.07., 03.08.-03.29. / 3 éj

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12*/7=6      01.11.-01.25.
7=5*  12.21.-12.28., 03.22.-03.29.
7=6*   03.08.-03.22.
*szombati érkezés esetén  

Családi akció:
A4A: 1-2 gyermek 2-5 éves (100%), 1-
2 gyermek (6-11 éves) szezontól függő-
en 50-100%, 1-2 gyermek (12-16 éves)
30% illetve 1-2 gyermek (17 éves kor-
tól) 20% 2 felnőttel egy szobában. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.
Figyelem! A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.

Síliftek: Planai kabinos felvonó
kb. 1 km-re.
Sípályák: kb. 1 km-re.
Sífutópálya: kb. 2 km-re 
(Ramsau/Kulm).
Síbusz: a szállodánál.
Sísuli: kb. 1 km-re.
Síkölcsönző: kb. 1 km-re.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.

SÍ információ

7=5
kedvezmény

 HOTEL FERIENALM SCHLADMING  ÚJ     SCHLADMING 

1 éj félpanzióval

már 79,-€/fő ártól
(25.280,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10894

SCHLADMING-DACHSTEIN

Schladming-Rohrmoos a Schlad-
ming-Dachstein régióhoz tartozik,
ahol egyből kilenc síhegy közül választ-
hatunk. Ezek közé tartozik a 4 hegy sí-
körhinta, a Hauser Kaibling, a Pla-
nai, a Hochwurzen és a Reiteralm.
A mélyhó kedvelői a Kaiblingon talál-
nak ideális feltételeket, a sífutók Enns-
talban érzik jól magukat.

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Schladming-Rohrmoosg 20 2.700 56 100 18 11 25 41 - 55 Horsefeathers Superparkp p 7 7 Schafalm Almrausch 490
Ë /Dachstein/Ramsau 21 1.700 12 6 3 - 1 9 1 220 p pDachstein-Superpark 3,5 70 gRittisberghüte Rittisstadl 490

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê g 218,- 107,- 100,-/50,-/ 5 nap/179,-tőlp/ 5 nap/178,-tólp/ 3 nap/157,-tőlp/
Ë /Dachstein/Ramsau 164,- 82,- /104,-/66,- p/5 nap/178,-tól p/5 nap/178,-tól p/5 nap/178,-tól

Ê SCHLADMING-ROHRMOOSSCHLADMING-ROHRMOOS
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

A 4 hegy, Hauser Kaibling, Planai, Ho-
chwurzen és Reiteralm között fekszik a 
Ramsau am Dachstein síterület. A 
Ramsau magasfennsíkján egyedül-
álló sífutópályákat és számos csa-
ládbarát ajánlatot találunk. A haladók 
a Dachstein-gleccseren találják meg 
a számításukat.

DACHSTEIN/RAMSAU
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Hangulatos, kis panzió mindössze 
10 szobával.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fek-
szik. Kulm központja kb. 3 km-re, Ram-
sau és Schladming kb. 4 km-re. A nyil-
vános fürdő és szaunaoázis szintén kb.
4 km-re.  
Felszereltsége:   A panzióban a ven-
dégek rendelkezésére áll társalgó, étte-
rem, napozóterasz napozószékekkel és

ingyenes WIFI a földszinten.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A hangulato-
san berendezett szobákban zuhanyo-
zó, WC, digitális TV, széf, telefon, haj-
szárító és balkon.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 
menüválasztásos vacsora salátabárral.   
Karácsonyi (12.24-én) és szilvesz-
teri menü.
Gyerekek:   Játszósarok.

Szórakozás:   Jégtekepálya.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.01.03. / 7 éj
NAPONTA       2014.01.04.-04.21. / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Síkölcsönzés 20% kedvezmény-
nyel az Intersport Planaiban. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.14.-12.21., 03.08.-04.21.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 25% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. Síliftek: kb. 3,5 km-re (Planai kabi-

nos felvonó).
Sípályák: kb. 3,5 km-re (Planai).
Sífutópálya:   több pálya a panzió-
nál (pl. Sonnenloipe, Rittisbergloipe, 
Vorbergloipe, Leitnloipe).
Síbusz:   kb. 50 m-re.
Sísuli:   kb. 3 km-re (Planai sísuli).
Síkölcsönző: kb. 3 km-re (In-
tersport Planai).
Sítároló: a panzióban.
Téli túraútvonalak: a panziótól.
Szánkópálya:   kb. 5 km-re (éjszakai
szánkópálya Rittisbergben)
Snowboard: a síterületen (Super-
park Planai funpark).

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 PENSION SONNENHÜGEL      RAMSAU 

1 éj félpanzióval

már 39-€/fő ártól
(12.480,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10854

Síeljen közvetlenül a szállodától/
a szállodáig a schladmingi sívilág-
bajnokság helyszínén, a Planai-
Hochwurzen síterületen.

Fekvése: Napos és nyugodt helyen 
fekszik, a Dachstein-Tauern régió szí-
vében.  
Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll étterem, bár, pub, aprés 
ski, kávézó, fodrászat és WIFI.  
Helyi besorolás:   4*.  
Elhelyezés: A2A: A szobákban (kb. 
28 m²) zuhanyozó, WC, kábel-TV rá-
dióval, telefon ébresztőfunkcióval, haj-
szárító és balkon.   
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli 7.30-
9.30 óra között, reggeli a későn kelők-
nek 9.30-10.00 óra között, 4 fogásos, 
menüválasztásos vacsora előételbüfé-
vel, salátabárral, levessel és desszerttel 
(3 féle főételből lehet választani).  
Szórakozás: Táncbár. Térítés ellené-
ben: tekepálya.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.04.05. / 7 éj  

 WELLNESS tipp    Fedett tetőterasz 
wellness-résszel, csodálatos kilátással a 
környező hegyekre, benne fi nn és bio-
szauna, infrakabin, gőzfürdő és pihe-
nőszoba panorámával. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    03.15.-04.05.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek:   a szállodánál (Rohr-
moos I.).
Sípályák:   a szállodánál (Rohrmoos
I.). Éjszakai sípálya kb. 1 km-re (ki-
véve vasárnap, Hochwurzen Nr. 33,
3 km hosszú).
Sífutópálya:   kb. 3 km-re (Kristall
sífutópálya/Untertal, Obertal).
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sísuli: a szállodában és kb. 3 km-re 
(Tritscher sísuli).
Síkölcsönző: Ski Lenz síkölcsönző
a szállodában, Intersport Bründl 
kb. 3 km-re.
Sítároló:   fűtött sí- és sícipőtároló.
Téli túraútvonalak:   a szállodától 
(Hochwurzen-Rohrmooser fennsík, 
panoráma túraútvonal).
Szánkópálya: kb. 1 km-re (Hoch-
wurzen nappali és éjszakai, kivi-
lágított szánkópálya, kb. 7,5 km 
hosszú).
Snowboard:   funpark a síterületen. 

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 STOCKERS ROHRMOOSER ERLEBNISWELT   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SCHLADMING/ROHRMOOS 

1 éj félpanzióval

már 86,-€/fő ártól
(27.520,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOBE 02509
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

       FALKENSTEINER HOTEL SCHLADMING       
PÁLYA-

SZÁLLÁSÚJ
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

2012 decemberében újonnan át-
adott szálloda, melynek mottó-
ja „SPORT. SPA. STYLE.” - azaz
sport, wellness és stílus, egy vá-
rosi szálláshely és egy hangulatos 
hegyi fogadó kombinációja.

Fekvése:   Álomszép helyen fekszik,
közvetlenül a Schladming-Dachstein
síparadicsomban. A település központ-
ja kb. 100 m-re.  
Felszereltsége:   A hagyományos és
modern stílust ötvöző, egyedülálló
hangulat a 130 szoba és lakosztály be-
rendezésében is visszaköszön - a ter-
mészetesen antikolt, vintage stílusú fa
dekorációktól kezdve a havasi gyopár 
mintával díszített takarókig és párná-
kig. A vendégeket lenyűgöző, nyitott
tetejű hall és recepció várja. Rendelke-
zésre áll ingyenes WIFI, több étterem,
bár, kis ajándéküzlet, 2 lift és térítés el-
lenében mosoda.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2D/B2D - Classic-
szobák: A nemdohányzó, „Berghüt-
ten-Lifestyle” típusú, alpesi hangula-
tú szobákban (kb. 27 m²) zuhanyozó,
WC, síkképernyős SAT-TV beépített rá-
dióval, ébresztőfunkciós telefon, széf,
minibár, hajszárító, kozmetikai tükör,
kozmetikumok és balkon.
A3A/B3A - Superior-szobák:   2-3
fő részére (kb. 32 m²), nappalival ki-
egészítve.
A4B/B4B - Junior-suitek: 2-4 fő
részére (kb. 44 m²). Tágas nappali
kanapéval és pótággyal, külön háló-
szoba dupla ággyal, fürdőszoba és zu-
hanyozó.  
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli, a’la carte-reggeli a későn kelőknek 
12.00 óráig és 5 fogásos menüválasz-
tásos vacsora salátabárral. Külön kérés-
re gluténmentes ételek. Karácsonyi 

(12.24-én) gálavacsora punccsal, 
szilveszterkor 6 fogásos gálava-
csora és éjféli snack.
Sport:   Fitneszterem modern cardio-
gépekkel (nyitva kb. 6.00-24.00 óra 
között).  
Szórakozás: Szilveszteri parti élő-
zenével, tűzijátékkal és aperitif 
italokkal.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/éj 16 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10-15,- €/nap, ellátással és fekhellyel).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
A2D/A3A/A4B:
NAPONTA / 2 éj 

(A2D NAPONTA / 1 éj)
SZOMBAT                  2013.12.21. / 5 éj
NAPONTA 

2013.12.26.-2014.01.05./ 7 éj
NAPONTA              2014.01.06.-01.24.,

02.15.-02.22., 04.12.-04.20. /4 éj
NAPONTA              2014.01.25.-02.07., 

03.01.-03.08. / 5 éj
B2D/B3A/B4B:
NAPONTA / 7 éj  
A2D/A3A/A4B: Pénteki és szomba-
ti tartózkodás esetén 10,- /€/fő/éj fel-
ár fi zetendő.  

 EXTRA tipp 
  • Üdvözlőital  .
• Érkezéskor   1 üveg ásványvíz   a szo-
bában.
• Fürdőköpeny a felnőtteknek és a y
gyerekeknek, fürdőtáska, törölköző 
és fürdőpapucs   a tartózkodás ideje 
alatt a szobában.
• 10% kedvezmény a kb. 100 m-re y
található   sísuliban/síkölcsönzőben 
  (jelentkezés a recepción).  

 WELLNESS tipp    A kb. 1.500 m²-es
„Acquapura SPA” wellness-részlegben
fedett medence (kb. 20x5 m) össze-
köttetésben a külső medencével (kb.
10x4 m) pezsgőágyakkal és vízesés-
sel. Kb. 9.00-21.00 óra között szabadté-
ri pezsgőfürdő, belső és külső szaunás
rész 4 tágas pihenőszobával, széna pi-
henőszoba, merülőmedence és sógőz-
fürdő. Térítés ellenében: masszázs.
 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3A/B3A: 1 gyermek (2 éves korig)
100%, 1 gyermek (3-5 éves) 70%, 1
gyermek (6-9 éves) 50% illetve 1 gyer-
mek (10 éves kortól) 30% 2 felnőttel
egy szobában.  
Családi akció:
A4B/B4B: 1-2 gyermek (2 éves korig)
100%, 1-2 gyermek (3-4 éves) 70%, 1-
2 gyermek (5-9 éves) 50%, 1-2 gyer-
mek (10 éves kortól) 30% 2 felnőttel
egy junior-suiteben.   

      

Síliftek: Planai felvonó kb. 100 
m-re.
Sífutópálya: Ramsau kb. 10 km-re.
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 100 m-re.
Sítároló: zárható szekrény 
szobánként.

SÍ információ

1 éj félpanzióval

már 107,-€/fő ártól
(34.240,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10802

      SCHLADMING 
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Szálloda a 2013-as sívilágbajnok-
ság helyszínéül szolgáló Schlad-
ming központjában.

Fekvése: A központban fekszik.  
Felszereltsége:   A hangulatos szállo-
dában 18 szoba, reggeliző és ismert, 
modern télikertétterem (a’la carte) áll 
rendelkezésre.
Helyi besorolás:   3,5*.  
Elhelyezés: A2A: A kényelmesen be-
rendezett szobákban (kb. 12-20 m²) 
rögzített, dupla ágy, kábel-TV, ülősa-
rok, zuhanyozó, WC, hajszárító, és egy 
részük balkonos vagy teraszos.
A3A:   3 fő részére (kb. 17-21 m²).
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Bő-
séges büféreggeli és 3 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora. 12.28.-01.03. 
között csak reggeli foglalható.
Szórakozás:   Térítés ellenében: lovas-
szánozás.
Parkolás:   Ingyenes, kb. 200 m-re.

Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.21. / 7 éj

Síliftek:   Planai felvonó kb. 700 m-
re, Golden Jet felvonó kb. 500 m-re, 
gyakorlólift kb. 3 km-re.
Sípályák:   Planai kb. 700 m-re,
Hochwurzen kb. 500 m-re. Éjszakai
pálya Rohrmoosban, kb. 4 km-re.
Sífutópálya: Ennstal pálya kb. 
500 m-re.
Síbusz: kb. 100 m-re.
Síkölcsönző:   Intersport Bründl kb. 
700 m-re.
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak:   a szállodánál.
Szánkópálya: Hochwurzen kivilá-
gított pálya kb. 5 km-re, szánkóköl-
csönzés térítés ellenében.
Snowboard: funpark a síterületen.

SÍ információ

 HOTEL WINTERGARTEN      SCHLADMING 

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02044

Csodálatos környezetben fekszik,
kb. 1.700 m magasan, közvetlenül
a Dachstein felvonó völgymegál-
lójánál.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, a
település központjától kb. 9 km-re. Az 
autóknak téli felszerelés (téli gumi és
hólánc) kötelező.   

Felszereltsége:   A hangulatos szállo-
dában 25 szoba, reggeliző/étkező, kan-
dallós söröző, WIFI (térítés ellenében), 
étterem és kávézó napozóterasszal.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A:   A szobákban zuha-
nyozó, WC, SAT-TV és balkon.
A2A:   Egy részük különálló ágyakkal és 
balkonnal.

A2B - Családi szobák:   Kiegészítve 2 
pótággyal vagy emeletes ággyal, egy 
részük balkonos.  
Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büféreg-
geli és menüválasztásos vacsora salá-
tabárral. Karácsonyi és szilveszte-
ri menü. 
Wellness: Szauna és infrakabin.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
6,- €/nap). 
Érkezés/Elutazás:
14.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
SZERDA                    2013.12.25. / 8 éj
NINCS ÉRKEZÉS 

2013.12.27.-2014.01.01.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6  01.04.-01.25., 03.08.-04.27.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-12 éves) 50% illetve 1
gyermek (13 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (6-12 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek:   kb. 150 m-re, a Dachstein-
gleccsernél (kabinos felvonó).
Sípályák:   a szállodától az Adler-sí-
liftekig (2 ülőlift) és Ramsauig. Sípá-
lyák a Dachstein-gleccsernél.
Sífutópálya: kb. 150 m-re magas-
pálya a gleccsernél és kb. 6 km-re 
Ramsauban (kb. 200 km hosszú).
Síbusz:   a szállodánál.
Sísuli:   kb. 7 km-re, Ramsauban.
Síkölcsönző:   kb 7 km-re (Sport 
Willi).
Sítároló:   fűtött sítároló a
szállodában.
Téli túraútvonalak: a szállodánál 
(Ramsau túraútvonal).
Szánkópálya:   kb. 6,5 km hosszú, 
kivilágított szánkópálya. Szánkóköl-
csönzés térítés ellenében.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 BERGHOTEL TÜRLWAND   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   RAMSAU 

1 éj félpanzióval

már 48,-€/fő ártól
(15.360,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10853

TAUPLITZ
Tauplitz a tartomány leghóbiztosabb 
terepe, kedvező fekvésének köszön-
hetően. Évről évre hóvastagsági rekor-
dok dőlnek meg itt, a szezon során a 
hóvastagság meghaladhatja akár az 5 
métert is, sőt még márciusban is 3 m 
körüli havat találunk. A hó szerelmesei 
minden tudásszinthez ideális, változa-
tos lejtőt, álomszép mélyhósízési lehe-
tőséget, jól karbantartott sífutópályákat 
és számos síiskolát is találnak. 

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- Hütte Távolság 

(Bp-től)
pTauplitz 24 1.965 18 18 6 1 4 13 - 30 - 0,6 15 Lenzbauerhütte Pfanner-Skihütte 455

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Tauplitz 190-200,- 105,- /100,-/80,- p/5 nap/150,-től p/5 nap/175,-től p/ ( p )3 nap/120,-tól (napi 2 óra)

TAUPLITZ
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

Fotók: Tauplitzer Fremdenverkehrsgesellschaft m.b. H. 
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Apartmanházak a Tauplitzalm kö-
zelében, mely Ausztria egyik leg-
szebb síterülete. 

Fekvése: Az üdülőtelep a központtól
kb. 2 km-re fekszik.   
Felszereltsége:   Az elhelyezés külön-
böző apartmanházakban történik, Bad
Mitterndorfban. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   Az apartmanok/stúdiók/
bungalók a tulajdonos ízlése szerint
vannak berendezve, bennük fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC, előtér, kony-
ha (főzőlap, hűtőszekrény), rádió, TV 
és balkon vagy terasz.
F2F:   Stúdió 2 fő részére (kb. 31 m²).
Nappali/hálószoba szekrényágyakkal
vagy dupla, kihúzható kanapéval. 
F4G: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 1 kétágyas
szoba.
F4H: Háromszobás apartman 4 fő ré-
szére (kb. 67 m²). Nappali/hálószoba
és 2 kétágyas szoba (egy részük eme-
letes ággyal).

F4K:   Háromszobás bungaló 4 fő ré-
szére (kb. 80 m²). Nappali ülősarokkal 
és étkezősarokkal, konyha. 2 kétágyas 
szoba a földszinten vagy 1 kétágyas 
szoba az emeleten és 1 kétágyas szoba 
a földszinten.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Víz és elutazás utáni takarítás. Fűtés és 
áram (csak az F2F/4G/4H típusoknál).  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, törölköző, kony-
haruha. A helyszínen is bérelhetők 
(ágyneműhuzat: kb. 12,- €/fő/váltás, 
törölköző vagy konyharuha: kb. 3-3,- 
€/fő/váltás).  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 1,75 €/nap/fő 15 
éves kortól. 
• Áram/fűtés:   (csak az F4K típusnál) a 
számláló szerint (kb. 0,40 €/kWh).  
1 pótágy:   Gyerekágy 2 éves korig 
vagy pótágy (3 éves kortól) kb. 4,- €/
nap. Előzetes foglalás az utazási irodá-
ban, fi zetés a helyszínen. A max. létszá-
mot csak így szabad túllépni.   
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 

15,- €/tartózkodás).   
Érkezés/Elutazás:
  15.00 és 17.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
SZERDA                  2013.12.25. / 10 éj
NINCS ÉRKEZÉS 

2013.12.27.-2014.01.03.

Síterület:   Tauplitzalm síterület kb. 
6 km-re (síbusszal kb. 20 perc).
Síliftek/Sípályák:   kb. 6 km-re.
Sífutópálya: kb. 500 m-re (kb. 80
km jól karbantartott pálya a völgy-
ben, magaspálya a Tauplitzalmon).
Síbusz: ingyenes, kb. 50 m-re.
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 300-
500 m-re, az apartmanházak 
fekvésétől függően (Pürcher 
sísuli/síkölcsönző).
Téli túraútvonalak:   az 
apartmanházaktól.

SÍ információ

 APPARTEMENTS & BUNGALOWS BAD MITTERNDORF      BAD MITTERNDORF 

1 éj/apartman önellátással

már 38,-€ ártól
(12.160,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66186

Hangulatos hegyi szálloda a síte-
rület közepén.

Fekvése: Nyugodt helyen fekszik egy 
hegyi településen, a központtól kb. 5
km-re. 
Felszereltsége:   A szállodában 40
szoba, éttermek, panorámaterasz és
bár áll rendelkezésre.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A nemdo-
hányzó szobák célszerűen berende-
zettek, bennük zuhanyozó, WC és te-
lefon. 
A2B - Családi szobák:   Kétágyas szo-
bák 2 pótággyal.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos menüvacsora.   Karácsonyi és 
szilveszteri menü.
Wellness: Térítés ellenében: szauna
(kb. 6,- €).  

Szórakozás:   Térítés ellenében: asz-
talifoci és darts.   Szilveszterkor tű-
zijáték.
Parkolás:   Parkoló kb. 1,5 km-re a 
szállodától (motorosszán-transzferrel, 
kb. 4,- €/nap, előzetes foglalás szük-
séges), a felvonó völgymegállójánál. 
9.00 és 15.30 óra között az érkezési/
elutazási napon a felvonó használata 
ingyenes. A szálloda autóval nem kö-
zelíthető meg. 
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
VASÁRNAP 

2013.12.22.-2014.01.04. / 7 éj
VASÁRNAP               2014.01.05. / 6 éj
SZOMBAT        2014.01.11.-03.21. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Heti   3x szauna   ingyenesen.  
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Síbérlet 5% kedvezménnyel, ameny-
nyiben a szállodában vásárolják meg.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.15-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 12.07.-
12.22., 01.11.-01.31. és a 03.08.-
04.20. közötti utakra.
Bombaajánlat:
4=3*  12.07.-12.22.
*csak 2013.12.04. előtti foglalás esetén
7=5    12.07.-12.22.,03.22.-04.19.**
7=6**  01.11.-02.01., 03.08.-03.22.
**csak szombati érkezés esetén

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-8 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (9-15 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
A2A:   1 gyermek (2-8 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (9-15 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-8 éves) 100%
illetve 1-2 gyermek (9-15 éves) 50%
2 felnőttel egy családi szobában,
pótágyon.   

Síliftek: a szállodánál.
Sípályák: a szállodánál.
Sífutópálya:   a szállodánál.
Sísuli: a szállodánál.
Síkölcsönző: motorosszánnal elér-
hető (Pürcher síkölcsönző).
Sítároló:   a szállodában (fűtött). 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 BERGHOF TAUPLITZALM   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   TAUPLITZ 

1 éj félpanzióval

már 50,-€/fő ártól
(16.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.15-ig

Szálláskód: HOWI 10838

Szállás példa
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Szép, nagy kiterjedésű üdülőfalu,
mely ideális választás gyermekes
családok számára.

Fekvése: Egy napsütötte lejtőn fek-
szik, szép kilátással a környező hegyek-
re. A település központja kb. 2 km-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-

kezésére áll 65 faház, teljes fa beren-
dezéssel, recepció a 37-es számú fa-
házban és kert pihenőrésszel.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A nemdohányzó apart-
manokban SAT-TV, étkezősarok, kony-
hasarok (villanytűzhely, mikrohullámú 
sütő, kávéfőző és hűtőszekrény).

F6F:   Négyszobás apartman 6 fő részé-
re (kb. 80 m²). A földszinten nappa-
li konyha-/étkezősarokkal, zuhanyozó/
WC, 1 kétágyas szoba (emeletes ágy-
gyal) és terasz a déli oldalon. Az eme-
leten 2 kétágyas szoba (az egyikben
emeletes ággyal), fürdőszoba well-
ness-zuhannyal és WC.

F8H:   Ötszobás apartman 8 fő részé-
re (kb. 80 m²). A földszinten nappa-
li konyha-/étkezősarokkal, zuhanyo-
zó/WC, 1 kétágyas szoba (különálló 
ágyakkal) és terasz a déli oldalon. Az 
emeleten 3 kétágyas szoba (1x emele-
tes ággyal, 1x dupla ággyal, 1x különál-
ló ágyakkal), fürdőszoba wellness-zu-
hannyal és WC.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap 15 
éves kortól illetve 0,40 €/fő/nap 2-14 
éveseknek.
• Kaució: kb. 150,- €
• Törölközők: kb. 25,- €/fő/váltás.
• Ágyneműhuzat:   kb. 8,- €/fő.
• Elutazás utáni takarítás.
1 pótágy:   Gyermekágyat 3 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/fő/nap).
Érkezés/Elutazás:
  16.00-18.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 12.07.-
12.28., 01.04.-01.31. és a 03.08.-
04.25. közötti utakra.
Bombaajánlat:
7=6    12.07.-12.21., 01.11.-01.25.,

03.15.-04.26.   

Síliftek:   kb. 500 m-re (SKI
Hohentauern).
Sípályák:   kb. 500 m-re (Tauern 
sípálya).
Sífutópálya:   kb. 100 m-re (Hohen-
tauern panorámapálya).
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 1 km-re.
Téli túraútvonalak:   a háztól (Ho-
hentauern panorámapálya). 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 FERIENDORF HOHENTAUERN  ÚJ     HOHENTAUERN 

1 éj/apartman önellátással

már 105,-€ ártól
(33.600,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: FEWI 10815

Csodálatos kilátással a Rotten-
manner Tauern hegyi kulisszáira.

Fekvése: Hohentauern központja kb.
1,8 km-re, a fohnsdorfi  Aqualux Ther-
me víziparadicsom kb. 37 km-re.
Felszereltsége:   A nemdohányzó
szállodában a vendégek rendelkezé-
sére áll recepció, társalgó, söröző, a’la
carte-étterem, terasz és WIFI (térítés
ellenében).  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A:   A szobákban (kb.
18 m²) zuhanyozó, WC, hajszárító, ülő-
sarok, rádió, telefon, SAT-TV, térítés el-
lenében fürdőköpeny (kb. 6,- €/fő/vál-
tás) és fürdőpapucs.
A2A: Kb. 20 m².
A2B - Családi szobák: Két pótággyal
kiegészítve (kb. 20 m²).
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bio-
sarokkal és 3 fogásos menüválasztá-
sos vacsora salátabárral (kétféle fő-
ételből választható). Délutánonként
kb. 15.30-16.30 óra között kis uzsonna
édes vagy sós ételekkel. (Az ellátás az 
érkezés napján 18.00 óra után vehető
igénybe és az elutazás napján a regge-

livel végződik.)
Wellness:   Fedett medence (kb. 8x5 
m, gyermekek részére belépés csak 
felnőtt kíséretében). A wellness-rész-
legben (belépés 16 éves kortól) fi nn 
szauna illetve térítés ellenében: szép-
ségszalon, masszázsok és gyógynövé-
nyes fürdő.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap 15 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- /nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  VASÁRNAP / 4 éj (kizárólag 4 éjszakás 
tartózkodás foglalható)
CSÜTÖRTÖK / 3 éj (kizárólag 3 éjsza-
kás tartózkodás foglalható)  

 EXTRA tipp 
• 1x vezetett lampionos túra (kb. 
1,5 óra).
•   1 csésze forraltbor (a gyerekek-
nek tea).
•   1x vezetett hótalpas túra   (gyere-
keknek is, kb. 2,5 óra) térítés ellenében, 
korlátozott számban felszereléssel.

•   10% kedvezmény a fohnsdorfi  
Aqualux Therme belépőjéből  .
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Többnapos Lachtal sífutó-/síbér-
let kedvezménnyel (pontos informá-
ció a helyszínen).

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (6-11 éves) 50% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (6-11 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek/Sípályák:   kb. 1,8 km-re 
(Moscher/Hohentauern).
Sífutópálya: a szállodától. 
Sítároló:   a szállodában.
Korcsolyapálya:   kb. 500 m-re.

SÍ információ

Szállás példa

 SONNHOF HOHENTAUERN  ÚJ     HOHENTAUERN 

3 éj félpanzióval

már 140,-€/fő ártól
(44.800,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02519

Szállás példa
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Hangulatos, szépen berendezett 
szálloda a sípályák közelében.

Fekvése: 1.275 m magasan fekszik, 
csodálatos kilátással a hegyekre.
Felszereltsége:   A szállodában társal-
gó, étterem, bár és borozó áll a vendé-
gek rendelkezésére.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A barátságos be-
rendezett szobákban (kb. 18 m²) zu-
hanyozó, WC, SAT-TV és WIFI (térítés 
ellenében).
A2B/A2C:   Kicsit tágasabb szobák (kb. 
20-22 m²).
A2D - Junior-suitek:   2 kétágyas 
szoba (kb. 40 m²) dupla ágyakkal, az 
egyikben kiegészítve pótággyal.

Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bi-
osarokkal. 16.00-16.30 óra között kávé,
tea és sütemény. 3 fogásos, menüvá-
lasztásos vacsora, 01.02-án, 02.06-án
és 02.20-án büfé helyi specialitásokkal
és zenével. 
Gyerekek:   Kis funpark gyerekeknek.  
Szórakozás: Szilveszterkor zenés 
mulatság és tűzijáték.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap 15
éves kortól (14 éves korig kb. 0,40 €/
fő/nap).
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,50 €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
SZERDA 2013.12.25. / 8 éj
NINCS ÉRKEZÉS 

2013.12.27.-2014.01.01.
NAPONTA      2014.01.02.-03.29. / 3 éj

 EXTRA tipp 
• Heti 4x a  wellness-részleg hasz-
nálata ingyenesen (kivéve masszázs
és kozmetikai kezelések).
• Jégtekepálya botokkal ingyenesen.
• Murtal-kártya   (min. 4 napos síbér-

let vásárlása esetén).  
 WELLNESS tipp  Térítés ellenében a 
wellness-részben: különböző szaunák, 
gőzfürdő, infrakabin, relax-zene, pihe-
nőrész, masszázs és kozmetikai keze-
lések.  
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet  
Kedvezményes sífutóbérlet.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    01.04.-01.25., 03.08.-03.29.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: 1 gyermek (2-11 éves) 100%, 
1 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 1 
gyermek (16 éves kortól) 10% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2C:   1-2 gyermek (2-11 éves) 100%, 1-
2 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (16 éves kortól) 10% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
A2D: 1-3 gyermek (2-11 éves) 100%, 
1-3 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 
1-3 gyermek (16 éves kortól) 10% 2 fel-
nőttel egy Junior-suiteben, pótágyon.   

Síliftek: kb. 150 m-re (SKI 
Hohentauern).
Sípályák: kb. 150 m-re (Tau-
ern sípálya, síelés a szállodáig
lehetséges).
Sísuli: kb. 1 km-re (Hohentau-
ern sísuli).
Síkölcsönző: kb. 1 km-re 
(Skiboutique).
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 ALPENHOTEL LANZ   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   HOHENTAUERN 

1 éj félpanzióval

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 10818

1.274 m magasan fekvő szálloda,
csodálatos kilátással a környező 
hegyekre. 

Fekvése: Nyugodt helyen, panorá-
más környezetben fekszik, Hohentau-
ern központjában.  
Felszereltsége:   A kényelmesen be-
rendezett szállodában társalgó, étte-
rem, bár, borozó és napozóterasz áll a
vendégek rendelkezésére.  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A hangulatosan be-
rendezett szobákban zuhanyozó, WC, 
SAT-TV, ülősarok és hajszárító.
A3A: Kihúzható kanapéval (kb. 24 
m²).
A4A - Családi szobák: Egy kétágyas 
szoba és egy külön gyerekszoba eme-
letes ággyal (kb. 26 m²).
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 3 
fogásos, menüválasztásos vacsora. He-

ti 1x fondue-est. Szilveszteri büfé.
Wellness:   A „Vital Oase” wellness-
részben térítés ellenében: szauna,
gőzfürdő, infrakabin, Kneipp-taposó-
medence, élményzuhany, pihenőszo-
ba, masszázs és kozmetikai kezelések.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap 15
éves kortól (14 éves korig kb. 0,40 €/
fő/nap).
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT                 2013.12.28. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Heti 4x a  wellness-részleg hasz-
nálata ingyenesen (kivéve masszázs
és kozmetikai kezelések).
•   Számtalan kedvezmény Hohen-
tauern vendégkártyával.
 ITALOK inklusive    A vacsoránál 1/3
liter sört, 1/8 liter bort vagy 1 üdítőt
szolgálnak fel. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 01.06.-
01.31. és a 03.08.-03.21. közötti 
utakra.
Bombaajánlat:
  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén 
20% kedvezmény a 01.06.-03.22. y
közötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3A:   1 gyermek (2-11 éves) 100%, 
1 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 1 
gyermek (16-18 éves korig) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában.  
Családi akció:
A4A:   4 fő, melyből max. 2 gyermek (2-
11 éves) 100%, max. 2 gyermek (12-15 
éves) 50% illetve max. 2 gyermek (16-
18 éves korig) 30% egy szobában.   

Síliftek: a szállodánál.
Sípályák: szállodánál.
Sífutópálya: a szállodánál.
Sísuli: kb. 1 km-re.
Síkölcsönző: kb 1 km-re.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a szállodánál.

SÍ információ

20%
kedvezmény

 HOTEL PASSHÖHE   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   HOHENTAUERN 

1 éj félpanzióval

már 48,-€/fő ártól
(15.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 10898
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Hangulatos, központi fekvésű, 
kis szálloda a település templo-
ma mellett. 

Fekvése:   A központban fekszik, kb.
1.056 m-es tengerszint feletti magas-
ságban.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll recepció, társalgó, TV-szo-
ba, söröző, étterem, kávézó és terasz.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A:   A nemdohányzó
szobákban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, rádió és SAT-TV (kb. 18 m²).
A1A: Kb. 16 m².
A2B - Családi szobák:   Tágasabb szo-
bák hasonló berendezéssel, 2 pótágy-
gyal kiegészítve (kb. 22 m²).
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli, 3
fogásos, menüválasztásos vacsora (2 
féle főételből választható) salátabár-
ral.   Szilveszterkor éjfélkor 1 pohár 
pezsgő vagy prosecco.
Sport: Asztalitenisz és korlátozott
számban szánkókölcsönzés. 
Wellness:   Szauna, fi nn szauna, pihe-
nőszoba és gőzfürdő masszázscsapok-
kal 16.00 és 21.00 óra között. Térítés el-
lenében: masszázs (kb. 40,- € ártól).

Gyermekek részére a belépés csak fel-
nőtt kíséretében lehetséges.
Gyerekek:   Mesefi lmek, játékok a re-
cepción, gyermekmenü, rácsos ágy és 
etetőszék.
Szórakozás:   Térítés ellenében: asz-
talifoci.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 kutyát lehet vinni (kb. 2,- 
€/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj 

 EXTRA tipp 
   •  Üdvözlőital   (a gyerekeknek alko-
holmentes italok).
• A szálloda melletti szánkópálya in-
gyenes használata  .

 Kedvezmények 
Családi akció:
A2B: 1-2 gyermek (2-6 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (7-11 éves) 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.  

Síliftek/Sípályák:   Hohentauern
kb. 8 km-re (5 sílifttel), Lachtal kb.
28 km-re (9 sílifttel).
Sífutópálya: St. Johann am Tauern
kb. 50 m-re.
Sísuli/Síkölcsönző: a 
síterületeken.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőtárolóval.
Szánkópálya: a szálloda mellett. 

SÍ információ

 GASTHOF KIRCHENWIRT      ST. JOHANN AM TAUERN 

már 44,-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02513

Átriumformában épített, kedvelt
szálloda.

Fekvése: St. Lambrecht központjá-
ban fekszik.
Felszereltsége:   A szállodában 106
szoba található. A vendégek rendelke-
zésére áll nagy hall kandallóval, étte-
rem, bár, télikert és lift. Továbbá tera-
szos kávézó napozórésszel. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A: A kényelmes be-
rendezett szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, síkképernyős kábel-
TV, minibár, rádió, telefon, széf, hajszá-
rító és panorámaablak vagy balkon.
A2A: Kb. 25 m².
A2B: Kb. 30 m².

Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli bio-
sarokkal és 4 fogásos, menüválasztá-
sos vagy büfévacsora.   Karácsonyi 
menü (12.24-én) és szilveszteri 
gálavacsora.
Sport: Asztalitenisz.
Wellness:   Wellness-rész élményzu-
hannyal, fedett, fűtött medence (kb. 
12x6 m), szauna, gőzfürdő, pihenőrész 
valamint vízágyak színterápiával. Térí-
tés ellenében: szolárium és masszázs.  
Gyerekek:   Játszószoba. A német is-
kolai szünet alatt gyermekfelügyelet. 
Kisgyermekfelszerelések: gyerekágy 
és etetőszék.
Szórakozás:   Változatos programok, 
mint. pl. fáklyás vándortúra, szánkóest 
és táncestek.  

Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 5,- €/nap).  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
10,-€/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT 2013.12.28. / 7 éj
NAPONTA               2014.01.04.-01.31.,

03.15.-04.30. / 2 éj
NAPONTA      2014.02.01.-02.22. / 4 éj  

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Síbérlet 10% kedvezménnyel (csak 
min. 2 napos bérlet vásárlása esetén).
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.15-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény.

Bombaajánlat:
7=6    12.01.-12.20., 12.21.-12.28.*, 
 03.16.-04.30.
5=4*  01.12.-01.31.
*csak vasárnapi érkezés esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1 
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-6 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.   

Síterület:   Grebenzen síterület kb.
700 m-re: 23 km-es pályarendszer-
rel, 4 üléses sífelvonóval, 6 húzólift-
tel és 2 gyereklifttel.
  Síliftek/Sípályák:   kb. 700 m-re.
Sífutópálya:   kb. 700 m-re (Lamb-
rechter sífutópálya).
Síbusz: a szállodánál, a német isko-
lai szünetben.
  Sís  uli  /Síkölcsönző:   kb. 700 m-re 
(Grebenzen).
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak: a szállodánál.
Szánkópálya: kb. 700 m-re (kb. 6 
km hosszú, transzfer és szánkóbér-
lés térítés ellenében). 

SÍ információ

5=4
kedvezmény

 AUSTRIA-TREND HOTEL LAMBRECHTERHOF      ST. LAMBRECHT 

1 éj félpanzióval

már 55,-€/fő ártól
(17.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.15-ig

Szálláskód: HOWI 10843
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családi vezetésű, gyermekbarát
szálloda.

Fekvése:   Millstatt határában, nyu-
godt helyen fekszik. A központ kb. 1,5
km-re, a Millstatti-tó kb. 200 m-re ta-
lálható. 
Felszereltsége: A kedvelt szállodá-
ban a vendégek rendelkezésére áll 35
szoba, étterem, társalgók, bár és ingye-
nes WIFI az egész házban. Mosó- és
szárítógép térítés ellenében.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A nemdo-
hányzó szobákban zuhanyozó, WC, te-
lefon, SAT-TV és rádió.
A2B: Tóra néző balkonnal. 
A3B - Kétszobás apartmanok: Tó-
ra néző apartmanok 3-5 fő részére (kb.
34 m²). Nappali/hálószoba dupla, ki-
húzható kanapéval és külön hálószo-
ba dupla ággyal és egy pótággyal. Az 
apartmanok egy része balkonos. 
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bio-
sarokkal és 4 fogásos menüvacsora sa-

látabárral. 6 fogásos karácsonyi és 
szilveszteri menü.
Sport: A szálloda melléképületében 
(kb. 20 m-re) fi tneszterem.  
Gyerekek:   Játszószoba, bébifelszere-
lések (bébitelefon, etetőszék, üvegme-
legítő, pelenkázó, pelenkavödör stb.).  
Szórakozás: Asztalifoci és biliárd.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,20 €/fő/nap 
15 éves kortól.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                          2013.12.28., 

2014.02.08.-02.21. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Heti 3x   szauna, szanárium és gőz-
fürdő.
• A   Sportberg Goldeck   terepen 14 
éves korig   ingyenesen síelhetnek a 
gyerekek min. 1 fi zető felnőtt kísére-
tében. További információk és foglalás 

a szállodában.
• A szálloda recepcióján számla ellené-
ben visszafi zetik a 10 napos autó-
pálya matrica árát.
 WELLNESS tipp    A szálloda mellék-
épületében (kb. 20 m-re) élményfür-
dő (kb. 8x5 m) ellenáramoltatóval és
nagy pihenőrész melegített pihenőpa-
dokkal és pihenőágyakkal. Térítés el-
lenében: szolárium, szauna (szanári-
um), gőzfürdő és infrakabin.
 ITALOK inklusive    A vacsoránál
18.00 és 20.00 óra között limonádét,
asztali bort (vörös és fehér), ásvány-
vizet, sört és gyümölcslevet szolgálnak 
fel. A gyerekeknek 14 éves korig üdítő
egész nap ingyenesen.   
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
A szálloda vendégei speciális áron 
vásárolhatják meg a 2-13 napra ér-
vényes „Karintia Gold” síbérletet, 
mely több síterületre érvényes Karin-
tiában (összesen 500 km-es körzet-
ben), mint. pl. Bad Kleinkirchheim, 
Turracherhöhe, Gerlitzen, Goldeck, 

Mölltal-gleccser, Nassfeld, St. Oswald, 
Innerkrems stb. (további pontos infor-
mációk a helyszínen).

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    12.14.-12.28.,
  01.04.-02.08., 
  03.08.-03.29. 
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   az összes szezonban
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 1 felnőtt és 1 gyermek 
(2-14 éves) foglalása esetén. A pontos 
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.
A2A/A2B: Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 1 gyermek 
(2-14 éves) foglalása esetén. A pontos 
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.  
Családi akció:
A3B: Kedvezményes gyerekárak vehe-
tők igénybe 3 felnőtt és 1-2 gyermek 
(2-17 éves) foglalása esetén. A pontos 
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.   

Síterület:   Bad Kleinkirchheim és
St. Oswald kb. 15 km-re, Goldeck 
bei Spittal kb. 10 km-re, Gerlitzenal-
pe kb. 25 km-re, Turracher Höhe kb.
30 km-re és a Mölltal-gleccser kb.
45 km-re. 
Sífutópálya: kb. 4 km-re.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL STEINDL      MILLSTATT-PESENTHEIN 

1 éj félpanzióval

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07434

MILLSTÄTTER SEE
Síkörhinta a Millstätter-tó körül
egyetlen síbérlettel!

A Karintia & Osttirol Top-síbérlettel
a Millstatti-tótól kiindulva 33 síterüle-
ten síelhetünk, összesen kb. 1.100 km
hosszú pályarendszeren. Így akár min-
den nap egy új síterületet fedezhetünk 
fel, vagy élvezhetjük a helyi Spittali-he-
gyet, amely egy titkos tipp. Mellette ta-
lálható az Alpok leghosszabb, kb. 8,5
km-es, fekete lesiklópályája.

A kiindulópont Millstatt, ahonnan 
mindegy, hogy merre indul - Goldeck, 
Bad Kleinkirchheim vagy esetleg a Möll-
tal-gleccser felé -, 20 percen belül egy 
fantasztikus síterepen találja ma-
gát. Karintia ékszere elvarázsolja Önt, 
és aktív kikapcsolódásra csábítja a sí-
pályákon kívül is: számos téli túraútvo-
nal, romantikus fáklyás túrák, hótalpas 
túrázás és lovasszánozás a gyönyörű 
téli tájon.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

Szállás példa

Fotók: © Millstätter See Tourismus
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Idilli környezetben, kb. 900 m 
magasan fekvő, családi szálloda. 
A kedvelt Klippitztörl síterület kb.
13 km-re található. 

Fekvése:   Nyugodt környezetben,
Prebl napsütötte domboldalán fekszik.
Bad St. Leonhard központja számos
üzlettel, éttermekkel és bárokkal kb. 7 
km-re található.
Felszereltsége: A szállodában 23 szo-
ba, társalgó, több étteremrész, bár és
ingyenes WIFI áll a vendégek rendel-
kezésére.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A: A hangulatos és
kényelmes, nemdohányzó szobák-
ban zuhanyozó, WC, hajszárító, tele-
fon, SAT-TV, kis hűtőszekrény, ülősa-
rok, balkon.
A2B:   Tágasabb szobák, egy részük bal-
konos.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bio-
sarokkal és 3 fogásos, menüválasz-
tásos vacsora salátabárral. 15.30 és

16.30 óra között sütemény.  
Wellness: Térítés ellenében: szabad-
téri pezsgőfürdő és infrakabin (kb. 7-
7,- €/fő).  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj: kb. 2,- €/fő/nap 16 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/tartózkodás).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA 

2013.12.21.-2014.01.01. / 5 éj  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.02.-02.07., 02.15.-04.16.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: 1 gyermek (2-12 éves) 100%, 
1 gyermek (13-15 éves) 50% illetve 1 
gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.

Síliftek: kb. 12 km-re (Klippitztörl)
és Koralpe kb. 30 km-re.
Sípályák: kb. 12 km-re 
(Klippitztörl).
Sífutópálya: kb. 12 km-re.
Sísuli: a síterületen.
Síkölcsönző: a síterületen.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 PANORAMAHOTEL FRIESACHERHOF      PREBL IM LAVANTAL 

1 éj félpanzióval

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07448

KORALPE/
KLIPPITZTÖRL
Koralpe az Alpok délkeleti részének 
legutolsó, 2.000 méternél magasabb
hegyén fekszik. A síterületen van olyan
pálya, ami 100 m széles - a legtökélete-
sebb gyakorlóterep a carvingosoknak.
Családoknak, nyugodt, kényelmes sízés-
re vágyóknak érdemes ezt a helyet is ki-
próbálniuk!

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê Koralpe 155,- 78,- 90,-/45,-/ 5 nap/135,-tőlp/ 5 nap/115,-tőlp/ 5 nap/115,-tőlp/
Ë Klippitztörl 164,- 79,- /108,-/71,- p/5 nap/115,-től p/5 nap/125,-től p/5 nap/125,-től

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski-Hütte Távolság 

(Bp-től)
Ê Koralpe 30 2.070 13 13 3 - 1 4 1 4 - 3 - Feriendorf Koralpep Großhöllerhütte 514
Ë Klippitztörl 30 1.818 18 10 0 - 2 4 1 - - - - Almhütten ppKlippitzhütte 505

Klippitz viszonylag magasan fekszik, z
hiszen a majdnem 30 kilométeres pá-
lyarendszer 1480 és 1818 méter között 
terül el, ráadásul 44 millió liternyi víz áll 
az üzemeltetők rendelkezésére hóágyú-
záshoz.
Általában decembertől március végéig, 
április elejéig megbízhatóan jó minősé-
gűek a pályák.

Ë KLIPPITZTÖRL
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A magyar síelők körében
különösen kedvelt pályaszállás.

Fekvése: K  özvetlenül a Koralpe 
síterület szívében található, kb. 1.600
m-es magasságban, a sípályáknál.
Wolfsberg központja kb. 11 km-re.
Felszereltsége:   A modern, 2 
egységből álló épületegyüttes má-
sodik emeletéről gyakorlatilag a sípá-
lyára léphetnek a vendégek. Recepció,
étterem, bár és kis üzet áll a vendégek 
rendelkezésére. A kényelmes, családi-
as hangulatú, magyar határhoz közeli,
hóbiztos pályaszállást ajánljuk csalá-
doknak és baráti társaságoknak. 

Helyi besorolás: 3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: Fürdőszoba 
vagy z uhanyozó, WC és SAT-TV. 
A4A - Családi szobák: Kiegészítve 
kihúzható, dupla kanapéval. Figye-
lem! A kanapé nem alkalmas felnőttek 
elhelyezésére, a szoba csak 2 felnőtt és 
2 gyermek részére foglalható! 
 Ellátás: Reggeli  vagy félpanzió.
Büféreggeli és 2 fogásos menüvacsora. 
Wellness: Térítés ellenében (kb. 7,- €/
fő/nap) fedett medence és szauna.
Gyerekek: Játszószoba.
Szórakozás: Térítés ellenében: biliárd 
(kb. 2,- €).
A helyszínen fi zetendő:
 • Üdülőhelyi díj:  kb. 2,- €/fő/nap.
Parkolás:  Ingyenes, közvetlenül a fel-
ső parkolónál, a sípályák mellett. 
Háziállat: 1 kutyát lehet vinni (kb. 15,-
€/nap).

Érkezési nap/min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA

2013.12.24.-2014.01.13. / 7 éj
NAPONTA        2014.01.14.-03.24. / 5 éj
 Kedvezmények 
Családi akció:
A4A:   2 gyermek (2-5 éves) 100% 2 
felnőttel egy szobában. 

Luxusmódon berendezett üdülő-
falu kb. 1.600 m magasan.

Fekvése: Az idilli Koralpe vidékén fek-
szik, közvetlenül a síterületen. Síelési
és szánkózási lehetőség a háztól/házig.

Wolfsberg központja kb. 12 km-re. 
Felszereltsége:   Az üdülőfalu 22, íz-
lésesen berendezett, fából készült há-
zacskából áll. A recepció az üdülőfalu 
elején található, ugyanitt 2 étterem te-
rasszal (kb. 150 m-re) és kis bolt. 

Helyi besorolás: 4*.
Elhelyezés: F8F: Koralpe 1 típusú,
különálló faházak 8 fő részére (kb. 94
m²). Az ízlésesen és szépen berende-
zett faházakban a földszinten sítáro-
ló, nappali/hálószoba dupla, kihúzha-
tó kanapéval és optikailag leválasztott
konyha (villanytűzhely, sütő, hűtőszek-
rény, kávéfőző, mikrohullámú sütő,
mosogatógép), SAT-TV, CD-lejátszó,
fürdőszoba, WC, cserépkályha (tűzifa
térítés ellenében) és terasz. Az eme-
leten 3 kétágyas szoba (az egyikben
különálló ágyak), szaunával felszerelt
fürdőszoba.  
Ellátás: A helyszínen félpanzió fog-
lalható.
Wellness: Térítés ellenében a Hotel
Koralpéban (kb. 7,- €/fő/nap) fedett
medence és szauna. 
Szórakozás: Kisebb animációs prog-
ramok, mint pl. fáklyás túra, hótalpas
túra, sítúrák és éjszakai szánkózás. 
A bérleti díj tartalmazza:   Áram,
víz, fűtés. 

Ajánlatos magunkkal vinni:  Ágy-
neműhuzat, de a helyszínen is lehet 
bérelni (kb. 8,- €/fő/váltás). Törölköző 
és konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució:   kb. 200,- €/faház.
•   Üdülőhelyi díj:  kb. 2,- €/fő/nap 17 
éves kortól. 
 • Elutazás utáni takarítás:  kb. 139,- 
€/faház.
1 pótágy: Gyermekágy 3 éves korig 
(max. 2 rácsos ágy) kb. 10,- €/fő/nap. 
Előzetes foglalás az utazási irodában, 
fi zetés a helyszínen. A max. létszámot 
csak így szabad túllépni. 
Parkolás: Ingyenes, közvetlenül a há-
zaknál. 
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
15,- €/nap). 
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj 

1 éj reggelivel

már 22,-€/fő ártól
(7.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód:

 FERIENDORF KORALPE  PÁLYA-

SZÁLLÁS

   KORALPE 

 HOTEL KORALPE  PÁLYA-

SZÁLLÁS

    KORALPE 

1 éj/apartman önellátással

már 130,-€ ártól
(41.600,- Ft ártól)

Szálláskód:

Síliftek: közvetlenül az üdülőtelep-
nél (gyermeklift is).
Sípályák: közvetlenül az üdülőte-
lepnél (gyermekpálya is).
Sísuli: a síterületen.
Síkölcsönző: a síterületen.
Sítároló:  az apartmanokban.
Téli túraútvonalak: a síterületen.
Korcsolyapálya: a síterületen.
Szánkópálya: a síterületen (kb. 3
km hosszú).
Snowboard: snowboard-park a
síterületen.

SÍ információ

Síliftek:   közvetlenül a szállodánál 
(gyermeklift is).
Sípályák:   közvetlenül a szállodánál 
(gyermekpálya is).
Sísuli:   a síterületen.
Síkölcsönző: a síterületen.
Sítároló:  a szállodában.
Téli túraútvonalak: a síterületen.
Korcsolyapálya: a síterületen.
Szánkópálya: a síterületen (kb. 3 
km hosszú).
Snowboard: snowboard-park a 
síterületen.

SÍ információ

Szállás példa

Szállás példa

HOWI 02657

FEWI 07519
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Családbarát üdülőtelep igényes 
apartmanokkal kb. 200 m-re a sí-
liftektől.

Fekvése:   Kb. 1.350 m magasan, egy 
napos lankán, St. Oswald városrész-
ben fekszik. Bad Kleinkirchheim köz-
pontja kb. 4 km-re található (autóval 5
percnyire), ahol számos vásárlási lehe-
tőség, éttermek, 2 termálfürdő (Ther-
men Römerbad és Therme St. Kathre-
in), fedett teniszpálya, korcsolyapálya
stb. várják a vendégeket.  
Felszereltsége:   Az autómentes üdü-
lőfaluban 17 tradicionális, alpesi stílu-
sú, karintiai parasztház és 60 felújított
apartman áll rendelkezésre. Recepció,
„Bauernwirt” étterem bárral, „Tenne” 
büféétterem, ingyenes WIFI.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   Az apartmanokban SAT-
TV, konyhasarok (mikrohullámú sütő,
mosogatógép, kávéfőző), ülő-/étke-
zősarok cserépkályhával, fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, hajszárító és bal-
kon vagy saját kertrész. 
A4A:   Kétszobás apartman (kb. 35
m²), nappali/hálószoba külön gyerek-
szobával. Max. 2 felnőtt és 2 gyermek 
(13 éves korig) részére foglalható.
A6A: Háromszobás apartman (kb. 55
m²), 2-6 fő részére. 2 kétágyas szoba
(az egyikben különálló ágyak), nappa-
li/hálószoba dupla kanapéval.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli re-
gionális ételekkel, délutáni snack és
büfévacsora. A gyermekeknek külön
ebédlőasztal és gyümölcslevek 21.00
óráig ingyenesen. Heti 1x büfé helyi
specialitásokkal. Kötelező karácso-
nyi (12.24-én) és szilveszteri gá-
lavacsora (a helyszínen fi zetendő 
felár kb. 45,- €/teljes árat fi zető 
fő, gyermekeknek 13 éves korig 
ingyenes).

Wellness:   Szauna pihenőrésszel.   
A bérleti díj tartalmazza:
  Elutazás utáni takarítás, törölköző, ágy-
neműhuzat, áram, fűtés. Köztes taka-
rítás min. 8 éjszakás tartózkodás ese-
tén.   
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
  •   Üdülőhelyi díj:   kb. 2,92 €/fő/nap 
16 éves kortól illetve kb. 0,42 €/gyer-
mek/nap.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10., 
2014.02.01.-02.21., 03.08.-03.21. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• Kedvezményes síkölcsönzés   min. 
2 éjszakás tartózkodás esetén.
• Kedvezményes belépő Bad 
Kleinkirchheim termálfürdőibe.
 CSALÁDI tipp  Gyermekfelügyelet 
és animációs programok 3 éves kor-
tól, változatos programokkal, hetente 
6x. Nagy játszórész. Bébi- és gyermek-
felszerelések az összes apartmanban 
és az étteremben. A gyermekeket in-
gyenesen szállítják oda-vissza a síte-
rületre.  
 d SÍBÉRLET inklusive 
2013.12.01.-12.20. illetve 2014.03.08.-
03.28. közötti tartózkodás esetén Bad 
Kleinkirchheim síbérlet ingyene-
sen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 12.21.-
12.27. és 01.04.-03.28. közöt-
ti utakra   (a Bombaajánlattal együtt 
nem érvényes).  

Bombaajánlat:
7=6    01.11.-01.31.  
Családi akció:
A4A: Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyermek 
(1-13 éves) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.
A6A: Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 2 felnőtt és 1-4 gyermek 
(1-13 éves) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.
Az 1 év alatti csecsemőkért a hely-
színen kb. 15,- €/fő/éj fi zetendő.

Síliftek:   kb. 200 m-re (Brunnach 
felvonó megállója a Nemzeti Park 
területén, kb. 3 perc gyalog, mely a
Bad Kleinkirchheim síterületre szál-
lítja az utasokat).
Sípályák:   kb. 200 m-re.
Sísuli:   kb. 200 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 200 m-re.
Sítároló: a felvonóknál, ingyenes.
Korcsolyapálya:   kb. 4 km-re.
Síbérletszerviz:   az üdülőtelep
recepcióján. 

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 KIRCHLEITN DORF KLEINWILD   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   BAD KLEINKIRCHHEIM 

1 éj félpanzióval

már 79,-€/fő ártól
(25.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.08.31-ig

Szálláskód: HOWI 07022

BAD KLEINKIRCHHEIM
A két síterület, Bad Kleinkirchheim
és St. Oswald nemcsak mint télisport-,
hanem termálfürdő-központként
is ismert. A Kaiserburg I sebességi 
pályán a síversenyzők és az ambíci-
ózus snowboardosok is megtalálják a 
számításukat. Bad Kleinkirchheimban 
a Thermal Römer-fürdő gondosko-
dik a sínap végén az ellazulásról.

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Bad Kleinkirchheim/St. Oswald 32 2.055 18 77 8 4 6 15 - 8 gigen 5 60 Nock IN Almstube 562

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 209,- 96,- /99,-/50,- p/5 nap/155,-től p/5 nap/155,-től p/5 nap/155,-től

BAD KLEINKIRCHHEIM
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

Ë BAD KLEINKIRCHHEIM / ST. OSWALD
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kellemes hangulatú szálloda 
1.000 m magasan, a Nockberge
Nemzeti Park közepén.

Fekvése: A központ, a Thermal Rö-
merbad fürdő, üzletek és vásárlási le-
hetőségek kb. 50 m-re, Spittal vas-
útállomása kb. 30 km-re, Klagenfurt
repülőtere kb. 50 km-re, a Mölltal-
gleccser kb. 60 km-re található. A szál-
loda ideális kiindulópont a környék 
sport- és gyógyászati kínálatának fel-
fedezéséhez.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll recepció ingyenes szé-
fekkel, hall, társalgó kandallóval, olva-
sószoba könyvessarokkal, TV-szoba,

napozóterasz.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban (kb. 
25 m²) fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC, telefon, kábel-TV. Fürdőköpeny 
kölcsönözhető. Internetcsatlakozás té-
rítés ellenében.
A2B: „Kaiserburg” típus, balkonnal ki-
egészítve.
Ellátás: Félpanzió.   Gazdag büféreg-
geli biosarokkal, előételbüfével és sa-
látabárral, 3 fogásos, menüválasztásos 
vacsora, heti 1x tematikus vacsora. Kü-
lön kérésre diétás illetve vegetáriánus 
menü.  Karácsonyi és szilveszteri 
vacsora.
Sport: Fitneszterem.

Wellness:   Kb. 200 m²-es wellness-
rész (kizárólag 16 év felettieknek): aro-
magőzfürdő, gyógynövényes szauna,
fi nn szauna, pihenőszoba, Kneipp-zu-
hany. Térítés ellenében: szolárium.
A helyszínen fi zetendő:
•  Üdülőhelyi díj:   kb. 3,- €/fő/nap 16
éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 10,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZERDA 

2013.12.25.-12.28. / 4 éj (max. 4 éj)
VASÁRNAP/HÉTFŐ 
2013.12.29.-2014.01.05. / 7 (max. 7 éj)

SZOMBAT               2014.02.01.-02.21., 
03.08.-03.21. / 7 éj (max. 7 éj)

Figyelem!   A szálloda 2013.12.22.-
12.24. között zárva tart.  

 EXTRA tipp 
  • 12.07.-12.21. között a  síliftek ingye-
nes használata   vagy  50% kedvez-
mény a termálfürdő belépőjének
árából. 
• 03.09.-03.29. között   50% kedvez-
mény a termálfürdő belépőjének
árából.
• 01.11.-01.31. és 02.23.-03.08. között 
6 napos síbérlet vásárlása esetén 3x 
ingyenes belépő a termálfürdőbe
(kivéve szaunavilág).
 d SÍBÉRLET inklusive 2014.03.09.-
03.29. között a síliftek ingyenes 
használata.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.24-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 12.07.-
12.20. és 01.05.-03.29. közötti 
utakra.

Bombaajánlat:
14=12/7=6  01.06.-01.31., 
  02.22.-03.07.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-3 éves)
100%, 1 gyermek (4-9 éves) 40% illet-
ve 1 gyermek (10-13 éves) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síterület/Síliftek: Bad Kleinkirch-
heim/Kaiserburgbahn kb. 100 m-re.
Sípályák: kb. 100 m-re.
Síbusz: megálló kb. 50 m-re.

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 HOTEL SPORTALM  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   BAD KLEINKIRCHHEIM 

1 éj félpanzióval

már 69,-€/fő ártól
(22.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.24-ig

Szálláskód: HOWI 02615

Családias, kényelmes szálloda,
csak kb. 80 m-re a szép Millstat-
ti-tótól.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fek-
szik, Döbriach központja kb. 900 m-re 
található.   
Felszereltsége:   A hangulatos, 50 szo-
bás szállodában 2 társalgó, étterem,
bár és lift áll a vendégek rendelkezésé-
re. Térítés ellenében WIFI a lobbyban
és a társalgóban.  

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A nemdohányzó szobák-
ban telefon, SAT-TV rádióval, fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, hajszárí-
tó, balkon. 
A2C - Családi szobák:   „Mirnockquel-
le” típus 2-4 fő részére (kb. 27 m²).
A1A/A2B: „Romantik” típusú két-
ágyas szobák (kb. 22 m²).
Wellness:   Fedett medence (kb. 5x10 
m), szauna és gőzfürdő. Térítés ellené-
ben: szolárium és masszázs. 

Gyerekek:   Játszószoba. 
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,90 €/fő/nap
16 éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 12,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT                  2013.12.28. / 7 éj
NAPONTA               2014.01.04.-01.31.,

02.22.-03.15. / 3 éj
CSÜTÖRTÖK/SZOMBAT/VASÁRNAP 
2014.02.01.-02.21. / 4 éj (elutazás is
csak CSÜTÖRTÖK/SZOMBAT/VASÁR-
NAP lehetséges)  
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
 ALL inklusive    Büféreggeli biosarok-
kal, vasárnaponként pezsgős reggeli,
délben levesestál és menüválasztásos
vacsora salátabárral. Különböző büfées-

tek valamint heti 1x gálavacsora. 16.00 
és 17.00 óra között aprés ski-uzsonna 
snack-ételekkel és süteményekkel. A 
gyerekeknek gyermekmenü. 08.00 és 
23.30 óra között alkoholmentes italok, 
mint pl. Coca Cola, Fanta, Sprite, na-
rancslé, víz, sör és asztali bor valamint 
16.00 és 23.30 óra között különböző 
helyi és import szeszes italok, mint pl. 
schnaps, whiskey, longdrinkek, Bacardi 
és konyak. Szilveszteri gálabüfé és 
bál tűzijátékkal, élőzenével, érke-
zéskor pezsgővel illetve éjféli bü-
fé kívánság szerint (a helyszínen 
fi zetendő felár: kb. 35,- €/fő). Az All 
Inklusive ellátás nem vonatkozik a szál-
lodához tartozó rendezvényépületben 
lévő bárra és étteremre.  
 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2 éves) 100%, 1 
gyermek (3-6 éves) 70% illetve 1 gyer-
mek (7-15 éves) 50% 1 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.

A2B:   1 gyermek (2 éves) 100%, 1
gyermek (3-6 éves) 70%, 1 gyermek 
(7-15 éves) 50% illetve 1 gyermek (16
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   
Családi akció:
A2C: 1-2 gyermek (2 éves) 100%, 1-2 
gyermek (3-6 éves) 70%, 1-2 gyermek 
(7-15 éves) 50%, illetve 1-2 gyermek 
(16 éves kortól) 30% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.    

Síterület/Síliftek:   Bad Klein-
kirchheim, Kaiserburg felvonó kb. 
16 km-re.
Sípályák:   kb. 16 km-re.
Sífutópálya:   kb. 1 km-re.
Síbusz: a szállodától naponta 1-2x.
Sísuli: kb. 16 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 16 km-re.
Sítároló:   a szállodában és a
felvonóknál.
Téli túraútvonalak:   a szállodától. 

SÍ információ

 HOTEL ZANKER      DÖBRIACH 

1 éj All Inklusive ellátással

már 71,-€/fő ártól
(22.720,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07415
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Hangulatos szálloda a Hohe Tau-
ern Nemzeti Park területén. 

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, kb.
1.300 m magasan.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll recepció, étterem, Glock-
ner bár (nyitva 10.00-01.00 óra között,
a’la carte-étkezési lehetőséggel 12.00-
17.00 óra között), panoráma-télikert,
számítógépsarok internethozzáférés-
sel, ingyenes WIFI az egész házban.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A:   A szobákban (kb.
20 m²) SAT-TV, telefon, széf, kozme-
tikai tükör, hajszárító, fürdőkád vagy 
zuhanyozó, nagyrészt külön WC, kis
erkély.
A4B - Viehbühel apartmanok: Azo-
nos felszereltséggel, mint a szobák (kb.
31 m²). Nagyrészt fürdőkádasak.  

Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büféreg-
geli és büfévacsora helyi illetve nem-
zetközi ételekkel.   Karácsonyi vacso-
ra 12.24-én, 12.25-én és 12.26-án. 
Kötelező szilveszteri gálavacsora 
(a helyszínen fi zetendő felár: kb. 
55,- €/fő 16 éves kortól, gyerme-
keknek 6-15 éves korig kb. 27,50 
€/fő).
Sport:   Térítés ellenében: teniszcsar-
nok 3 pályával, squash, asztalitenisz. 
Sporteszközök a településen bérel-
hetők.  
Wellness:   Wellness-részleg (nyitva 
08.00 és 20.00 óra között): úszóme-
dence (kb. 10x5 m), pihenőhelyiség, 
szauna, infraszauna és gőzfürdő (nyit-
va 15.00 és 20.00 óra között). Térítés 
ellenében: masszázs. Fürdőköpeny 
kölcsönözhető.
Gyerekek:   Külön gyermekmedence, 
gyermekfelügyelet (hétfőtől pénte-
kig 09.00 és 17.00 óra között, 3 éves 
kortól, előzetes bejelentkezéssel) tár-
sasjátékokkal, közös énekléssel, kéz-
ügyességi és kézműves feladatokkal, 
meseórával, gyermek- és családi prog-
ramokkal, kisgyermekfelszerelések (pl. 
gyermekágy, etetőszék, vízforraló).  
Szórakozás:   Térítés ellenében: lovas-
szánozás, túrázás a hóban, jégteke, ap-
rés ski tábortűzzel, fáklyás séta.  
A helyszínen fi zetendő:
  •   Üdülőhelyi díj: kb. 2,05 €/fő/nap 
17 éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban. Garázs térítés ellenében (kb. 6,- 
€/nap, kb. 25,- €/hét).
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 12,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT                  2013.12.28. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
•   Üdvözlőital.

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-15 éves) 50% illetve 1
gyermek (16 éves kortól) 35% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síterület:   Grossglockner 
Heiligenblut.
Sípályák: kb. 300 m-re.
Síliftek: kb. 300 m-re.
Sífutópálya: kb. 500 m-re, kb. 12 
km hosszú.
Síbusz: a szálloda előtt közvetlenül, 
ingyenes.
Sísuli:   gyermekeknek (kb. 8 éves 
korig) a szálloda mellett közvetle-
nül, felnőtteknek kb. 500 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 300 m-re.
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak:   kb. 1 km-re.
Szánkópálya: kb. 500 m-re.
Snowboard:   kb. 300 m-re.
Síbérletszerviz:   a szálloda recep-
cióján vagy a sílifteknél. 

SÍ információ

 HUNGUEST HOTEL HEILIGENBLUT  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   HEILIGENBLUT 

1 éj félpanzióval

már 70,-€/fő ártól
(22.400,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02628

HEILIGENBLUT
Heiligenblut az osztrák Alpok egyik 
legcsodálatosabb települése. Karin-
tia legnyugatibb csücskében fekszik, a
Hohe Tauern 3000 méteres hegyvonu-
latának déli oldalán, a Grossglockner 
csúcs közelében, 1300 méteres
magasságban. Télen zsákfalu, nyáron
át lehet vágni az Alpok északi oldalára
a városkán áthaladó főúton, de télen
ezt az utat lezárják. 
A városka főterén található a kabinos
felvonó alsó állomása, ahonnan feljut-
hatunk a pályákhoz. Itt a központban
elég nehéz a parkolás, érdemes inkább
az ingyenes síbuszra felszállni a szállá-
sunknál, vagy, ha már autóba ültünk,
akkor kicsit feljebb, a kabinos lift kö-
zépállomásánál leparkolni.

Az 55 kilométeres pályarendszer
nagy része 2000 méteres magasság fe-
lett fekszik, így a hóval általában nem 
lehet probléma.  A kijelölt pályák mel-
lett hatalmas szűzhavas lejtők vannak, 
25 hektáros szűzhavas paradicsom 
(Freeride Arena) várja az igazán profi -
kat. A hegyoldalak tele vannak hangu-
latos hüttékkel, napozóteraszokkal, 
jó időben szinte mindenhol szól a ze-
ne és hótalpas kirándulásokra is lehet 
jelentkezni. Lent jól ápolt sífutópályák 
vannak, a templom alatt pedig egy vé-
dett tanulópálya, rossz időben érde-
mes a kezdőknek itt gyakorolniuk. 

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Heiligenblut 34 2902 9 40 6 4 1 8 1 12 - 1,2 7 Schareck Roemerhütte 711

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

195,- 98,- /100,-/80,- p/5 nap/150,-től p/5 nap/150,-től /2 óra/35,-től
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

2013 nyarán felújított családi szál-
loda közvetlenül az Ossiacher-tó-
nál.

Fekvése:   A helység határában fekszik.
Bodensdorf központja éttermekkel és
üzletekkel kb. 1 km-re. Menetrend sze-
rinti busz közlekedik Villachba és Feld-
kirchenbe, megállója kb. 100 m-re 
található. A szálloda mellett egy mel-
lékvasútvonal vezet. 
Felszereltsége: A kedvelt, különö-
sen gyermekes családoknak ajánlott,
51 szobás, nemdohányzó szállodában
recepció, társalgó kandallóval és olva-
sósarokkal, tóra néző étterem és bár,
ingyenes WIFI az egész házban illetve 
lift áll a vendégek rendelkezésére. Térí-
tés ellenében mosoda.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A kényelmes, felújított
szobákban zuhanyozó, WC, telefon,
SAT-TV rádióval, széf és hajszárító. Köl-
csönözhető fürdőköpeny felnőttek és
gyerekek számára.
A1B:   Külön WC-vel és hegyre néző
balkonnal (kb. 17 m²). 
A2B:   Külön WC-vel és hegyre néző
balkonnal (kb. 20 m²).
A2C:   Tóra néző szobák, egy részük 
balkonos (kb. 22 m²).
A2D - Családi szobák:   A tó olda-
lán lévő   stúdió (kb. 26 m²) 2 felnőtt
és 1-2 gyermek (6 éves korig) részére,
dupla ággyal és optikailag leválasztott
hálórésszel (emeletes ágy, kb. 1,40 m
hosszú), vagy Superior-szoba   (kb.
30 m²) 2 felnőtt és 1-2 gyermek (7-
15 éves) részére, dupla ággyal és 1-2 
pótággyal, francia balkonnal.  
Ellátás: Teljes panzió. Büféregge-
li, kisebb büféebéd és gazdag tema-
tikus büfévacsora. 15.00 és 16.30 óra
között aprés ski-uzsonna.   Karácso-
nyi (12.24-én) és szilveszteri gá-
labüfé.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
16 éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  

Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
15,- €/nap, az étterembe nem szabad 
bevinni).   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA 

2013.12.26.-2014.01.05. / 7 éj
NAPONTA 
2014.02.08.-02.21., 03.01.-03.07. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Vasárnaponként üdvözlőital hotel-
információval  .
• Érkezéskor   1 üveg víz a szobában.   
 WELLNESS tipp    Fedett medence 
(nyitva 07.30-20.00 óra között) külső 
medencével kombinálva (nyitva 14.00-
19.00 óra között, kb. 30 °C), gyógynö-
vényes és fi nn szauna merülőmeden-
cével, pihenővel és gőzfürdő (nyitva 
14.00-20.00 óra között). Térítés ellené-
ben: masszázs és különböző kozmeti-
kai kezelések.   
 CSALÁDI tipp    Külön gyermekme-
dence. Az 1. és a 2. emeleten bébi-
konyha kisgyermekfelszerelésekkel 
(üvegmelegítő, sterilizátor, mikrohullá-
mú sütő, hűtőszekrény). Gyermekfel-
ügyelet (3-12 éveseknek, heti 6x, napi 
8 órában), ebéd itallal a gyerekeknek, 
2 játszószoba valamint különböző kis-
gyermekfelszerelések (bébitelefon, pe-
lenkázó, etetőszék stb.). Térítés ellené-
ben: csecsemőfelügyelet 2 hónapos 
kortól előzetes kérésre.   
 ITALOK inklusive  09.00 és 19.00 óra 
között alkoholmentes italok (pl. üdítők, 
limonádé) a gyerekeknek ingyenesen.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
10=8  01.06.-02.08., 03.08.-03.29.
5=4    12.20.-12.26., 01.06.-02.08.,  
 02.22.-03.01., 03.08.-03.29.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1B=A2C   az összes szezonban
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1B:   1 gyermek (2 éves) 100%, 1 
gyermek (3-6 éves) 80%, 1 gyermek 
(7-11 éves) 50% illetve 1 gyermek (12-
15 éves) 40% 1 felnőttel egy szobá-

ban, pótágyon. 
A2B/A2C: 1 gyermek (2 éves) 100%,
1 gyermek (3-6 éves) 80%, 1 gyermek 
(7-11 éves) 50%, 1 gyermek (12-15
éves) 40%, 1 gyermek (16 éves kor-
tól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   
Családi akció:
A2D:   1-2 gyermek (2 éves) 100%, 1-
2 gyermek (3-6 éves) 80%, 1-2 gyer-
mek (7-11 éves) 50% illetve 1-2 gyer-
mek (12-15 éves) 40% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.   
Ajándékkupon: 01.06.-02.08. és
02.22.-03.29. közötti, min. 7 éjszakás
foglalás esetén   ajándékkupon 30,- 
€/teljes árat fi zető fő értékben  ,
melyet a szálloda éttermében lehet
beváltani (étkezési illetve italutalvány,
készpénzre nem váltható és nem át-
ruházható).

Síterület/Síliftek: Gerlitzen síterü-
let, Kanzel felvonó kb. 5 km-re.
Sífutópálya: kb. 5 km-re.
Síbusz: megálló a szállodával
szemben.
Sísuli: a Kanzel felvonó
középállomásánál.
Síkölcsönző:   a Kanzel felvonó
középállomásánál.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Síbérletszerviz:   a szálloda
recepcióján. 

SÍ információ

5=4
kedvezmény

 HOTEL URBANI      BODENSDORF 

1 éj teljes panzióval

már 60,-€/fő ártól
(19.200,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07419

GERLITZEN

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Gerlitzen 35 1.911 11,3 45,4 3,3 1 7 7 - 12 yFreestyle Park 2 24 gPöllingerhütte Prinzhütte 570

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

185,- 93,- /145,-/55,- p/5 nap/130,-tól p/5 nap/150,-től p/5 nap/130,-tól

Gerlitzen az Ossiacher-tó mellett ta-
lálható, igen kedvelt, gyakran látoga-
tott, nagy és modern síterep. A „Stella
Ronda” nevű kijelölt síkörútvonal 14
pályáján 5.500 méteres szintkülönbsé-
get lehet megtenni 32 kilométeres csú-
szással úgy, hogy közben le sem kell
csatolni a sílécet.

A 24 km-nyi téli túraútvonal, ve-
zetett túrák és szánkózás nyújt kikap-
csolódást a síelésen kívül, illetve a 
freestyleosokat és snowboardosokat 
fantasztikusan felszerelt funpark várja.
A pályák mellett hütték, éttermek és 
bárok csalogatnak. Karintia ezen ré-
szén híresen magas a napos órák szá-
ma, így Gerlitzen igazán jó választás!
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7=6
kedvezmény

 SONNENRESORT GERLITZEN ALPE  ÚJ      

Szállás példa
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

       TREFFEN 

Az apartmanszálloda a Kanzelhö-
hén fekszik, panorámás helyen, 
gyönyörű kilátással a Júlia-Alpok-
ra és a Karavankákra.

Fekvése: 1.400 m magasan, nyugodt
helyen fekszik, a Kanzelhöhe déli olda-
lán. Treffen központja kb. 10 km-re ta-
lálható.   
Felszereltsége:   A szállodában a ven-
dégek rendelkezésére áll 140 apart-
man, recepció, lobby-bár, panorámás
étterem, kis szupermarket.  
Helyi besorolás:   3,5*.
Elhelyezés:   Az apartmanokban zu-
hanyozó, WC, TV, nappali étkezőasz-
tallal, konyhasarokkal és kihúzható 
kanapéval. Az apartmanok egy része 
balkonos.
A4A: Kétszobás apartmanok 4 fő ré-
szére (kb. 53 m²), nappali/hálószoba
és 1 kétágyas szoba.
A6A: Háromszobás apartmanok 6 fő
részére (kb. 75 m²), nappali/hálószoba
és 2 kétágyas szoba.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli, 14.00
és 16.00 óra között snack-ételek, 3 fo-
gásos, menüválasztásos vacsora vagy 
tematikus büfé. Karácsonyi és szil-
veszteri vacsora.
Szórakozás: Térítés ellenében: lovas-
kocsizás a Steinwender-hüttéhez, fák-
lyás vándortúra hüttelátogatással.
Parkolás: Apartmanonként 1 parkoló-
hely a mélygarázsban ingyenes.   

Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni 
(kb. 6,- €/nap, előzetes foglalás szük-
séges).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.01.-02.21., 03.01. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • A szálloda recepcióján számla ellené-
ben visszafi zetik a Gerlitzen Alpe 
út használati díjának árát.
 WELLNESS tipp    Új wellness-rész fe-
dett medencével (kb. 14x5 m), szauna-
világ, pihenőrész, szépségsarok. Térítés 
ellenében: masszázs és kozmetikai ke-
zelések.  
 CSALÁDI tipp  Gyermekvilág gyer-
mekfelügyelettel (heti 6 nap, napon-
ta 7 óra) 4-12 éves korig, színes prog-
ramokkal. A gyermekfelügyelet és a 
vacsora ideje alatt üdítőitalok és víz a 
gyerekeknek ingyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    02.22.-03.01., 03.08.-03.30.  
Családi akció:
A4A:   1-2 gyermek (2-6 éves) 100%, 1-
2 gyermek (7-14 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (15 éves kortól) 25% 2 felnőt-
tel egy apartmanban.

A6A: 1-4 gyermek (2-6 éves) 100%,
1-4 gyermek (7-14 éves) 50% illetve 1-
4 gyermek (15 éves kortól) 25% 2 fel-
nőttel egy apartmanban.
Figyelem!   A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.

Síterület:   Gerlitzen Alpe.
Síliftek: kb. 400 m-re.
Sípályák: kb. 400 m-re.
Sífutópálya: a közelben.
Sísuli: sí- és snowboard iskola a 
síterületen.
Síkölcsönző:   a síterületen.
Sítároló:   a síterületen.
Téli túraútvonalak:   kb. 24 km
hosszú, a településen.
Snowboard:   funpark a 
településen.

SÍ információ

1 éj félpanzióval

már 70,-€/fő ártól
(22.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig

Szálláskód: HOWI 07481

       TREFFEN 
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

A családi vezetésű panzió egy 
gyönyörű, családbarát völgyben.

Fekvése: Kremsbrücke központja üz-
letekkel és vásárlási lehetőségekkel kb.
100 m-re, a Mölltal-gleccser kb. 40 km-
re található.  
Felszereltsége: Recepció, hall, bo-
rozó, étterem, bár, kávézó és tűzra-
kóhely. A sícipők és síruházat számára
szárítószoba.
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés:   A helyi stílusban beren-
dezett szobákban zuhanyozó, WC, haj-
szárító, ülősarok, rádió, SAT-TV, széf.
A1A:   Kb. 16 m². A szobák egy része 
balkonos.
A2B: Kb. 18 m². A szobák egy része 
balkonos.
A2A:   Kb. 23 m². Kétágyas szoba ki-
egészítve kihúzható kanapéval. A szo-
bák egy része balkonos.
A4A - Családi szobák: Kb. 30 m². 
Két külön hálószoba, egy hálófülke és 
balkon.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 

büfévacsora levessel, salátával, külön-
böző főételekkel és köretekkel 18.30 és
20.30 óra között.  Karácsonyi és szil-
veszteri vacsora.
Wellness: Térítés ellenében: infraka-
bin.  
Gyerekek: Etetőszék, rácsos ágy és
különböző játékok.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/11.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
CSÜTÖRTÖK / 3 éj (max. 3 éj)
VASÁRNAP / 4 éj (max. 4 éj)
CSÜTÖRTÖK 2013.12.26. / 7 éj (max. 7 éj) 
 EXTRA tipp 
• Üdvözlőital (schnaps).
• Infrakabin használat 1x  /tartózko-xx
dás ingyenesen.
 ITALOK inklusive  A vacsora mellé 2 
ital/fő az itallapról ingyenesen (pl. 0,5

liter csapolt sör, 0,25 liter házi bor vagy 
0,3 liter üdítő).
 d SÍBÉRLET inklusive 4 éjszakás 
(vasárnaptól csütörtökig) tartózkodás 
esetén 3 napos Innerkrems síbér-
let, 3 éjszakás (csütörtöktől vasárna-
pig) tartózkodás esetén 2 napos In-
nerkrems síbérlet, 12.26.-01.01. 
közötti 7 éjszakás tartózkodás esetén 
6 napos Innerkrems síbérlet ingye-
nesen. Figyelem!   2013.12.08.-12.21. 
között a síterület csökkentett módban 
üzemel.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.24-ig történő foglalás 
esetén 1,40 €/teljes árat fi zető fő/
nap kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-3 éves) 75%, 1 
gyermek (4-7 éves) 35% illetve 1 gyer-
mek (8-17 éves) 15% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.

Síterület:   Innerkrems és Katsch-
berg kb. 10 km-re.
Síliftek/Sípályák:   kb. 10 km-re.
Sífutópálya: kb. 11 km-re 
(Schönfeld).
Síbusz: ingyenes síbusz kb. 150 m-
re illetve a panzió előtt.   

SÍ információ

 GASTHOF KLAMMER      KREMSBRÜCKE 

3 éj félpanzióval

már 174,-€/fő ártól
(55.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.24-ig

Szálláskód: HOWI 02644

2009-ben teljesen felújított, csalá-
dias hangulatú szálloda.

Fekvése: Nyugodt, napos helyen fek-
szik, kb. 1.140 m magasan, közvetlenül 
a sípályáknál. Katschberg központja 
kb. 50 m-re, nyilvános uszoda Renn-
weg településen kb. 8 km-re.  
Felszereltsége: Recepció, hall ingye-
nes WIFI-vel, kis üzlet, lift, étterem.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A: A nemdohányzó, 
kényelmesen berendezett szobákban 

(kb. 25 m²) fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, hajszárító, rádió, telefon, ká-
bel-TV, széf. Fürdőköpeny bérelhető.
Ellátás: Félpanzió. Gazdag büféreg-
geli müzlisarokkal és salátabárral, 4 fo-
gásos, menüválasztásos vacsora. Ka-
rácsonyi és szilveszteri vacsora.
Sport:   Fitneszterem (nyitva 07.00 és
19.00 óra között), asztalitenisz.
Wellness: „Almwellness” wellness-
rész (kb. 1.000 m², kizárólag 16 év
felettieknek, a fedett medencét gyer-
mekek is használhatják, de csak szü-
lői felügyelettel): fedett medence (kb.
6x9 m, nyitva 07.00-20.00 óra között),
szaunavilág (nyitva 14.00-20.00 óra
között): gőzfürdő, fi nn szauna, biosza-
una, pezsgőfürdő. Térítés ellenében:
szolárium és masszázs.   
Gyerekek:   Játszószoba, gyermekvi-
deók, kölcsönözhető játékok, játszótér,
gyermekfelügyelet (4-11 éveseknek,
szombat kivételével naponta 09.00-

18.00 óra között) különböző progra-
mokkal, gyermekfelszerelések (rácsos 
ágy, etetőszék).
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 7,50 €/nap)  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
 EXTRA tipp 
  • Üdvözlőital.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.24-ig történő foglalás 
esetén 3% kedvezmény a 12.07.-

12.20. és 01.05.-04.06. közötti 
utakra.
Bombaajánlat:
7=6/4=3   12.07.-12.24., 03.29.-04.05.  
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-5 éves) 60%, 1-
2 gyermek (6-15 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (16-18 éves) 30% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Síterület/Sípályák:   Katschberg-
höhe 50 m-re, Mölltal-gleccser kb. 
80 km-re.
Síliftek:   kb. 50 m-re.
Sífutópálya:   kb. 500 m-re. 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 HOTEL LÄRCHENHOF  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   KATSCHBERG 

1 éj félpanzióval

már 83,-€/fő ártól
(26.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.24-ig

Szálláskód: HOWI 02625

KATSCHBERG

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Katschberg 38 2.220 10 50 10 2 6 8 1 24 pFunpark am Aineck 3 20 gGamskogelhütte Lärchenstadl 536 km

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 209,- 105,- /120,-/60,- p/5 nap/163,-tól p/5 nap/163,-tól p/5 nap/150,-től

A Katschberg-Aineck síterület 
St. Margarethentől az Ainecken át a 
Katschberg hágójáig nyúlik. A síterü-
let különösen család- és gyermek-
barát, a régió legjobb családi síte-
repének számít. A több mint 70 km 
hosszú sípályán és síútvonalon a ha-
ladók és a családok egyaránt jól érez-
hetik magukat.

Ê KATSCHBERG
KATSCHBERG

tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Felújított, igényesen kialakított,
közkedvelt, a Falkensteiner Ho-
tel & Residences szállodalánchoz
tartozó klublétesítmény. Az Al-
pok legnagyobb családi klubjában 
minden a jókedv és a szórakozás 
körül forog. A szálloda a sporto-
lás és a szabadidő eltöltésének 
fantasztikus választékát nyújtja az 
egész család számára.

Fekvése: Az ismert klubszálloda a Tau-
ern-hegység déli részén fekszik, kb.
1.650 m magasan, Karintia és Salzburg
tartomány határán, a síterep közepén,
közvetlenül az Aineck felvonó mellett.
Rennweg és St. Michael in Lungau kb.
6 km-re található. A kis helység köz-
pontja bevásárlási lehetőséggel kb.
500 m-re. A szálloda megközelítéséhez 
az autókra téli felszerelés kötelező. 
Felszereltsége: A szállodában 185
szoba, hall recepcióval és kandallóval,
5 lift, nemdohányzó étterem látvány-
konyhával, tematikus bárok, gyerme-
kétterem, „Rauchkuchl” éjszakai bár és
klubszínház. Térítés ellenében: WIFI,
vasaló, szárító- és mosógép.  

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A kényelmesen berende-
zett szobákban telefon, SAT-TV, hajszá-
rító, rádió, széf.
A1A/A2A: Kb. 19 m², zuhanyozó, WC 
és balkon vagy terasz.
A4B - Családi szobák: „Klassik” (kb. 
27 m²) 2 felnőtt és 1-2 gyermek (14 
éves korig) részére. Nappali/hálószoba 
emeletes ággyal és 1 külön hálószoba, 
mely tolóajtóval van leválasztva a nap-
paliból, fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC és balkon vagy terasz.
A5C - Családi szobák: „De Luxe” (kb. 
40 m²) 3-5 fő részére. Háromszobás, 
kétszintes apartman, melyben nap-
pali/hálószoba heverővel, 1 hálószo-
ba dupla ággyal, 1 kétágyas szoba az 
emeleten, zuhanyozó, WC és balkon. 
A4D - Családi Suitek:   „Royal” (kb. 
40 m²) 3-4 fő részére. Háromszobás 
suite, melyben nappali ülősarokkal, 1 
hálószoba dupla ággyal, 1 szoba eme-
letes ággyal, mely tolóajtóval van levá-
lasztva, fürdőszoba, zuhanyozó, külön 
WC, balkon.
Ellátás: Teljes panzió. Bőséges és 
változatos büféreggeli illetve büféva-

csora. Snack-büféebéd. Karácsonyi 
és szilveszteri gálabüfé. 
Sport:   Asztalitenisz-terem (ütők köl-
csönözhetők), igényesen kialakított
cardio-fi tneszrész, különböző aerobic-
órák (step-aerobic is) és reggeli gim-
nasztika.  
Szórakozás:   Animációs csapat sport-
és szórakoztató programmal felnőttek 
és gyerekek részére (egy részük csak 
térítés ellenében): show-műsorok,
jégteke, szánkózás, lovasszán. Társas-
játékok. Térítés ellenében: biliárd és
játékterem. 
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 2,50 €/fő/nap
17 éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.07. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Fürdőköpeny a felnőtteknek   a
szobában, gyerekeknek kaució ellené-
ben a recepción.
 WELLNESS tipp „Acquapura-SPA” 
wellness- és vízipark (kb. 2.000 
m²)  , a gyerekek csak felnőtt kísére-
tében látogathatják, illetve bizonyos ré-
szekbe (pl. egyes naturista szaunák) a
gyerekek nem mehetnek be! A kb. 550
m²-es víziparkban több úszómedence 
(fedett és kinti medence is), kb. 300
m²-es szaunavilág, gőzfürdő, pihe-
nőrész, szabadtéri pezsgőfürdő és
Kneipp-taposómedence található. Té-
rítés ellenében: szolárium illetve szép-
ségfarm különböző kozmetikai keze-

lésekkel és masszázsokkal. Előzetes 
foglalás a szállodában lehetséges.   
 CSALÁDI tipp    A gyerekeket három-
emeletes játszórész (kb. 1.000 m²), a 
„Falkyland” várja, ahol 3-12 éveseknek 
gyermekfelügyelet különböző életkori 
csoportokban. A német tanítási szüne-
tekben programok a 12-16 éveseknek. 
ALL INKLUSIVE-CSOMAG 
A GYEREKEKNEK 
Az alábbi szolgáltatásokat vehetik 
igénybe a 2-14 éves gyerekek:
- Minden alkoholmentes ital fogyasz-
tása (az étkezéseknél illetve 20.30 órá-
ig a Falkylandban) 
- Falky-Acquaworld (kb. 400 m²) gyer-
mekmedencével, bébimedencével és 
óriáscsúszdákkal 
- Gyermekfelügyelet 3-12 éves gye-
rekeknek a Falkylandban vasárnap-
tól péntekig 9.00 és 20.30 óra között 
illetve szombaton 10.00 és 18.00 óra 
között
- Kisgyermekfelszerelés, mint pl. bébi-
telefon, etetőszék, üvegmelegítő stb. 
(egy részük csak kaució ellenében)
- Különböző gyermekprogramok 
- Gyermek show-műsorok 
- Min. 1 felnőtt kíséretében az Acqua-
pura-SPA wellness- és vízipark látoga-
tása

 ITALOK inklusive    Az ebéd és a va-
csora ideje alatt asztali bor, sör és alko-
holmentes italok ingyenesen. A gyere-
keknek gyümölcslevek a Falkylandban.  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6*   03.29.-04.06.
*csak szombati vagy vasárnapi érke-
zés esetén
Családi akció:
A4B/A4D: 1-2 gyermek (2 éves korig) 

100%, 1-2 gyermek (3-5 éves) 70% il-
letve 1-2 gyermek (6-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában.
A5C: 1-3 gyermek (2 éves korig)
100%, 1-3 gyermek (3-5 éves) 70% il-
letve 1-3 gyermek (6-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában.
A max. létszámot még egy 2 év 
alatti csecsemővel sem szabad 
túllépni az A2A illetve A4B típu-
sokban.

Síterület:   Tschaneck/Aineck kb.
2.210 m magasságig.
Síliftek: 6 ülőlift, 5 húzólift és két 8
személyes, kabinos felvonó kb. 50
m-re a szállodától. 
Sípályák: közvetlen síelési lehető-
ség a szállodáig.
Sífutópálya: kb. 150 m-re.
Sísuli: a szállodában.
Síkölcsönző: a szállodában.
Sítároló:   a szállodában, szobán-
ként síboxok.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Síbérletszerviz:   Karintia síbérlet a
szálloda recepcióján váltható.
Hóágyú: a terület 100%-ig 
hóágyúzható. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION KATSCHBERG   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   KATSCHBERG 

1 éj teljes panzióval

már 79,-€/fő ártól
(25.280,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07412
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Családi vezetésű szálloda két
nemzeti park között.

Fekvése:   Központi, mégis nyugodt
helyen fekszik. Gmünd központja szá-
mos vásárlási lehetőséggel, étterem-
mel és bárral kb. 100 m-re.   
Felszereltsége:   25 szoba, recepció,
modern lobby hangulatos társalgó-
résszel, étterem, bár, kávézó és ingye-
nes internetsarok áll rendelkezésre.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A világos, barátságosan
berendezett szobákban zuhanyozó,
WC, telefon, SAT-TV, hajszárító és ülő-
sarok. 
A2B - Egyágyas szobák:   1-2 fő ré-
szére, egy nagyobb ággyal vagy 2 
szimpla ággyal.
A2A/A3B:   2-3 fő részére egy dupla és
egy pótággyal. Egy részük balkonos.
A4A – Családi szobák: 2-4 fő ré-
szére 2 hálószobával. Egy részük bal-
konos.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Wellness:   Szauna, szanárium és pi-
henőrész. Térítés ellenében: masszázs
és kozmetikai kezelések.
Szórakozás: Térítés ellenében: teke,
szánkózás és jégteke.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni
(előzetes lekérésre).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
SZOMBAT       2014.02.01.-02.21. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • 10% kedvezmény a szálloda   y síköl-
csönzőjében  .  
 CSALÁDI tipp  Bébikonyha hűtőszek-
rénnyel, mikrohullámú sütővel és víz-
forralóval. Gyermekfelszerelések (há-
ti hordtáska, bébikád, pelenkázóasztal 
stb.) a recepción kölcsönözhetők.  
 ALL inklusive  Bőséges büféreggeli, 
ebédcsomag és 3 fogásos, menüvá-
lasztásos vacsora salátabárral. A gyere-
keknek külön étlap. 16.30 és 17.30 óra 
között leves. 10.00 és 22.00 óra között 
csapolt sör, asztali bor (vörös/fehér), li-
monádé, üdítők (kivéve light-italok) és 
ásványvíz, részben önkiszolgáló rend-
szerben.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 12.20.-
12.25. és 01.06.-04.20. közötti 
utakra (kivéve A2S típusban)  .
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: 1 gyermek (2-10 éves) 100%, 
1 gyermek (11-15 éves) 50% illetve 1 
gyermek (16-19 éves) 30% 1 felnőttel 
egy szobában. 
A3B: 1 gyermek (2-10 éves) 100%, 
1 gyermek (11-15 éves) 50% illetve 1 
gyermek (16-19 éves) 30% 2 felnőttel 
egy szobában.
További gyermekágy elhelyezése 
nem lehetséges.

Családi akció:
A4A: 1-2 gyermek (2-10 éves) 100%,
1-2 gyermek (11-15 éves) 50% illetve 1-
2 gyermek (16-19 éves) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában.
További gyermekágy elhelyezése 
nem lehetséges.

Síterület/Sípályák: Innerkrems 
Nockberge kb. 18 km-re, Katschberg
kb. 20 km-re.
Síliftek: kb. 18 km-re.
Sífutópálya: kb. 1 km-re.
Síbusz: a szállodától, ingyenes.
Sísuli:   kb. 18-20 km-re.
Síkölcsönző:   a szállodában.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.

SÍ információ

 HOTEL PLATZER    
JOKER-

SZOBA

  GMÜND 

1 éj All Inklusive ellátással

már 45,-€/fő ártól
(14.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig

Szálláskód: HOWI 66800

INNERKREMS

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Innerkrems 40 2.240 11 32 2 - 2 8 1 28 Innerkrems 1 15 gBlutige-Alm Da Kessl 546

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 187,- 82,- /129,-/52,- p/5 nap/145,-től p/5 nap/145,-től p/5 nap/132,-től

Az Innerkrems síterület az igényes 
Grünleitennockból és a Blutiger 
Almból áll. A kb. 45 km hosszú pá-
lyarendszert középnehéz lesikló-
pályák uralják, így kiválóan alkalmas 
családok és snowboardosok számára. 
A Grünleitennockból sportos pályák 
vezetnek a völgybe, kivéve a könnyű 
Kesselgruben-pálya Innerkrems fe-
lé. Ajánljuk még a Blutiger Alm lesik-
lópályáját, a Karneralm és a Schilcher-
nock felé vezető útvonalakat is.

INNERKREMS
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

Ê
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41AUSZTRIA · KARINTIA

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családias hangulatú apartmanház 
Mallnitz központjában.

Fekvése: A központban fekszik, a kö-
zelben számos étterem, bár és bevá-
sárlási lehetőség. Nyilvános uszoda kb.

350 m-re található.  
Felszereltsége: A hangulatos apart-
manházban recepció és társalgó. In-
gyenes WIFI a recepción.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A világos berendezésű 

apartmanokban zuhanyozó, WC, SAT-
TV, konyhasarok, széf és balkon. Egy 
részük felújított.
F4F: Kétszobás apartman max. 4 fő
részére (kb. 42 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval és egy kétágyas
szoba.
F6G: Háromszobás apartman max. 6
fő részére (kb. 55 m²). Nappali/háló-
szoba és 2 külön hálószoba. 
F8H:   Négyszobás apartman max. 8 fő
részére (kb. 75 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla kanapéval, külön konyha és
2 háromágyas szoba.
A bérleti díj tartalmazza:
Ágyneműhuzat heti váltással, törölkö-
ző és konyharuha váltás nélkül, víz, fű-
tés, áram, elutazás utáni takarítás. 

A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,50 €/fő/nap 
16 éves kortól.  
1 pótágy: Gyermekágyat 4 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás 
az utazási irodában. A max. létszámot 
csak így szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  

Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.15.-03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Naponta   belépő a nyilvános uszo-
dába.
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.14.-12.21., 01.04.-02.01., 
 03.08.-04.12., 04.18.-04.26.   

Síterület: Ankogel kb. 4 km-re, 
Mölltal-gleccser kb. 20 km-re.
Síliftek: kb. 4 km-re (Ankogel).
Sípályák: kb. 4 km-re (Ankogel).
Sífutópálya:   kb. 30 m-re.
Síbusz: megálló kb. 100 m-re.
Sísuli: kb. 100 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 100 m-re.
Sítároló: az apartmanban és térí-
tés ellenében az Ankogel felvonó
völgyállomásánál. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS ALPINA      MALLNITZ 

1 éj/apartman önellátással

már 63,-€ ártól
(20.160,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 02609

MÖLLTAL/MALLNITZ

A Flattachnál lévő Mölltal-gleccser 
Karintia egyetlen gleccser-síterü-
lete, amely magas fekvésének köszön-
hetően októbertől májusig garantáltan
hóbiztos. Kb. 71 km hosszú pályarend-
szerével a Mölltal-gleccser minden ne-
hézségi foknak megfelelő pályát kínál,
különösen ajánlott a 7 km hosszú FIS-
versenypálya és a carving-pálya.

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek

Sí-
óvoda

Sífutópálya
(km) Funpark Szánkó-

pálya (km)
Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- Hütte Távolság 

(Bp-től)
Ê Mölltal 42 3.122 24 30,5 16,5 2 5 2 1 2,5 Mölltal-gleccser Snowparkg p 4 25 Panoramarest.Eissee Hüttenwirt 640
Ë Mallnitz/Ankogel 41 2.636 3 27 5 2 0 4 1 25 - 4 9 Hochalmblick pAprès Ski Hütte 630

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 207,- 104,- 144,-/77,-/ 5 nap/138,-tólp/ 5 nap/138,-tólp/ 5 nap/114,-tőlp/
Ë Mallnitz/Ankogel 198,- 99,- /130,-/50,- p/3 nap/125,-től p/3 nap/115,-től p/3 nap/125,-től

Ê MÖLLTAL-GLECCSERMÖLLTAL-GLECCSER
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

Mallnitz-Ankogel a Mölltal-gleccser 
közelében található síterep. A felvonók 
Mallnitz központjától néhány kilométer-
re északra találhatók, a 6 lift 35 kilomé-
teres pályarendszert szolgál ki. Lent a 
völgyállomásnál működik két tanulólift. 
A fenti pályák viszonylag meredekek, 
sportos síelőknek ajánljuk őket. Mallnitz 
környékén találhatók Karintia legjobb 
sífutópályái, nagy magasságban, hó-
biztos helyen fekszenek.
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kedvesen berendezett, teljesen
felújított szálloda 46 szobával.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fek-
szik, a város határában. A központ kb.
300 m-re található.   
Felszereltsége: A szállodában bár,
hangulatos, karintiai stílusú söröző, ét-
terem, kávézó, klubszoba, étkező és lift
áll a vendégek rendelkezésére. Térítés
ellenében: mosoda és WIFI.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A barátságos
berendezésű szobákban zuhanyozó,

WC, telefon, SAT-TV, ébresztős rádió, 
hajszárító és egy részük balkonos.
A2B - Családi szobák: Tágasabbak.
Foglalható Joker-szoba A2S is a mel-
léképületben.
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 3 
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral. Heti 1x gálavacsora. Kará-
csonyi menü és szilveszteri büfé. 
Szilveszterkor éjféli snack. 
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz.
Wellness: Kis, beltéri medence (kb. 
17,5 m²) pezsgőfürdővel, ellenára-
moltatóval és vízeséssel. Szauna, gőz-
fürdő. Térítés ellenében: szolárium és 
masszázs.
Gyerekek:   Játszószoba, bébitelefon.  
Szórakozás: Szilveszteri parti tű-
zijátékkal.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,75 €/fő/nap 
18 éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
8,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                         2013.12.28.,

2014.04.12. / 7 éj
NINCS ÉRKEZÉS

2013.12.29.-2014.01.03.  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6  11.01.-12.01.,
 01.11.-01.25.,
 03.08.-03.22.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-14 éves) 70% illetve 1
gyermek (15 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-14 éves) 70% illetve 1-2 
gyermek (15 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.

Síliftek: Mölltal-gleccserfelvonó kb. 
7 km-re, gyakorlólift kb. 400 m-re.
Sípályák: kb. 7 km-re.
Sífutópálya: kb. 200 m-re (Mölltal-
loipe) és kb. 7 km-re (Höhenloipe).
Síbusz: a szállodától.
Sísuli: a szállodánál.
Síkölcsönző: a szállodánál.
Korcsolyapálya:   kb. 200 m-re.
Szánkópálya: kb. 300 m-re.
Snowboard: funpark kb. 7 km-re. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 SPORTHOTEL MÖLLTAL    
JOKER-

SZOBA

  FLATTACH 

1 éj félpanzióval

már 48,-€/fő ártól
(15.360,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07525

Kellemes, kis szálloda kiváló well-
ness-résszel, a Hohe Tauern Nem-
zeti Park szívében, lélegzetelállító
hegyekkel körülvéve. A szálloda
konyhájában regionális különle-
gességek találkoznak a modern
konyhával.

Fekvése: Mallnitz nyugodt központjá-
ban fekszik.   
Felszereltsége:   A kedvelt szállodá-
ban recepció, lobby, több étteremrész, 
söröző, bár, ajándéküzlet, lift és egy 
napozó-/kávézóterasz. A melléképület 
a főépülettel összeköttetésben áll.
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés: A2A:   A szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, telefon,
TV, ébresztőóra, széf, ülősarok és haj-
szárító. Mozgáskorlátozottak számára
alkalmas szoba külön lekérés esetén.
B2A:   A melléképületben, hasonló fel-
szereltséggel.
Ellátás: Félpanzió.   Nagyon jó, oszt-
rák konyha helyi és nemzetközi speci-
alitásokkal. Büféreggeli biosarokkal és
4 fogásos, menüválasztásos vacsora
salátabárral. Vegetáriánus, gluténmen-
tes és diétás étkezés is igénybe vehe-
tő (külön kérésre). Alkalmanként kü-
lönböző büfévacsorák. 15.00 és 17.00
óra között kávé, tea és süteménybüfé 
(kivéve 12.28.-01.03. között).
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.  
Wellness:   Különböző szaunák, gőz-
fürdő, pezsgőfürdő, infrakabin és pi-
henőrész. Térítés ellenében: masszázs,
kozmetikai kezelések, iszappakolások,
gyógyfürdők és szolárium.  
Gyerekek:   Játszószoba. A vacsoránál
gyermekmenü. Gyermekfelügyelet 3
éves kortól, kb. 12.07-től, hétfőtől pén-
tekig 14.00 és 22.00 óra között.
Szórakozás: Heti 1x gálavacsora zon-
gorakísérettel és 1x fáklyás túra forralt
musttal.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 3,10 €/fő/nap
16 éves kortól, kb. 0,66 €/fő/nap 6-15
éves kor között.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
CSÜTÖRTÖK/PÉNTEK/SZOMBAT/
VASÁRNAP       2013.11.01.-11.27. / 1 éj

(max. 3 éj foglalható)
NAPONTA                2013.12.21.-12.27., 

2014.01.04.-01.10. / 4 éj
SZOMBAT                  2013.12.28. / 7 éj
NAPONTA        2014.01.11.-02.14. / 2 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.02.15.-03.08. / 7 éj
NAPONTA      2014.04.05.-04.21. / 7 éj
 EXTRA tipp 
• 50% kedvezmény minden italra a y
szálloda területén.
•   20% kedvezmény a síkölcsönző-y
ben és a sísuliban.
• Heti 2x   vezetett hótalpas túrák   fel-
szereléssel. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 90 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a 11.01.-12.20., 01.11.-
02.14. és 03.09.-04.20. közötti 
utakra, 5% kedvezmény a 12.21.-
01.10. és 02.15.-03.08. közötti 
utakra. Min. 60 nappal az érke-

zés előtt történő foglalás esetén 
5% kedvezmény a 11.01.-12.20., 
01.11.-02.14. és 03.09.-04.20. kö-
zötti utakra. A Bombaajánlattal
együtt nem érvényesek.
Bombaajánlat:
7=6    11.28.-12.20., 01.11.-02.14.,

03.08.-04.04.
4=3*    12.01.-12.13., 01.12.-02.07.,

03.09.-03.28.
*csak hétfői vagy vasárnapi érkezés
esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-17 éves) 40% 1 fel-
nőttel egy szobában.
Családi akció:
B2A:   1-2 gyermek (2-17 éves) 40% 1
felnőttel egy szobában.
A2A/B2A:   1-2 gyermek (2-9 éves)
100%, 1-2 gyermek (10-13 éves) 70%,
1-2 gyermek (14-17 éves) 50% illetve 1-
2 gyermek (18 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek:   kb. 3 km-re.
Sípályák:   Ankogel kb. 3 km-re,
Mölltal-gleccser kb. 24 km-re.
Síbusz:   a szállodától, ingyenes (a 
gleccserhez kb. 5,- €). 

SÍ információ

Szállás példa

4=3
kedvezmény

 FERIENHOTEL ALBER      MALLNITZ 

1 éj félpanzióval

már 51,-€/fő ártól
(16.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 02611
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Családi vezetésű szálloda a Möll-
tal-gleccser gyönyörű hegyvonu-
latai között, kb. 600 m magas-
ságban.

Fekvése: Mühldorf központja kb. 200
m-re, vásárlási lehetőségek kb. 100
m-re, Spittal és Obervellach nyilvá-
nos fedett fürdői kb. 15 km-re, Mühl-
dorf-Möllbrücke vasútállomása kb. 1,5
km-re, Klagenfurt repülőtere kb. 100
km-re, a Mölltal-gleccser kb. 30 km-re 
található.
Felszereltsége: A szálloda két épület-
ből áll, egymástól kb. 50 m-re. A ven-
dégek rendelkezésére áll recepció, té-
likert, hangulatos söröző, reggeliző,
étterem, bár, terasz.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A hangulatosan beren-

dezett szobákban zuhanyozó, WC, te-
lefon, SAT-TV. A szobák egy része bal-
konos.
A1A: Kb. 18 m².
A2A:   Kb. 20 m².
A2B: Kétágyas szoba kiegészítve ki-
húzható kanapéval (kb. 23 m²).
A2C - Családi szobák:   Kétágyas szo-
ba kiegészítve dupla, kihúzható kana-
péval vagy emeletes ággyal (kb. 28 
m²).
Ellátás: Félpanzió.   Gazdag büfé-
reggeli müzlisarokkal, gyümölcslevek-
kel, sajt-, felvágott és kenyérfélékkel, 
péksüteménnyel és 3 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora.   Karácsonyi 
ünnepi vacsora és 5 fogásos szil-
veszteri menüvacsora.   Minden ét-
kezés a főépületben történik.  
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 

mászócsarnok, számos téli sportolási
lehetőség, pl. sífutás, szánkózás, hó-
talpas túrázás stb.  
Wellness: Szauna (nyitva naponta
15.00-18.30 óra között). Térítés ellené-
ben: szolárium (kb. 6,- €/15 perc, nyit-
va 09.00-18.30 óra között).  
Gyerekek: Gyermekmenü, rácsos
ágy és etetőszék.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  VASÁRNAP / 4 éj (max. 4 éj)
CSÜTÖRTÖK / 3 éj (max. 3 éj)
CSÜTÖRTÖK 

2013.12.26. / 7 éj (max. 7 éj)

 d SÍBÉRLET inklusive 4 éjszakás 
(vasárnaptól csütörtökig) tartózkodás 
esetén 3 napos síbérlet, 3 éjszakás 
(csütörtöktől vasárnapig) tartózko-
dás esetén 2 napos síbérlet, 12.26.-
01.01. közötti 7 éjszakás tartózkodás 
esetén 6 napos síbérlet ingyenesen. 
A síbérlet érvényes: Mölltal-gleccser 

felvonói (Flattach), Ankogel-Mallnitz 
magashegyi felvonói, Kals am Groß-
glockner felvonói, St. Jakob im Defe-
reggental síliftjei, Hochpustertal felvo-
nói, Sillian és Matrei/Goldried felvonói. 
Figyelem! A síbérletek az érkezés és 
az elutazás napján nem érvényesek.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.24-ig történő foglalás 
esetén 1,50 €/teljes árat fi zető fő/
nap kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-10 éves) 55%, 1 gyermek 
(11-15 éves) 45% illetve 1 gyermek 
(16-18 éves) 15% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon. 
Családi akció:
A2C:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-10 éves) 55%, 1-2 gyer-
mek (11-15 éves) 45% illetve 1-2 gyer-
mek (16-18 éves) 15% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.

Síterület:   Goldeck-Spittal kb. 15 
km-re, Ankogel-Mallnitz kb. 25 km-
re, Mölltal-gleccser kb. 30 km-re.
Síliftek: kb. 15 km-re.
Sípályák: kb. 15 km-re.
Sífutópálya: a településen és
Mallnitzban.
Síbusz: megálló kb. 200 m-re.

SÍ információ

 GASTHOF-HOTEL WINKLER      MÜHLDORF 

1 éj félpanzióval

már 56,-€/fő ártól
(17.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.24-ig

Szálláskód: HOWI 02468

KÖRUTAZÁSOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
KUBA, NYUGAT-KUBAI KÖRÚT  
Kóstoljon bele Kuba különleges világába, és látogassa meg velünk Havanna, Trinidad és Vinales 
városait. A programból természetesen egy jellegzetes dohánygyár meglátogatása és az Indio-barlangok 
sem maradhatnak ki.

KENYA, TAITA HILLS-TSAVO SZAFARI  
Fedezze fel a Taita Hills rezervátumot és a Tsavo Kelet Nemzeti Parkot, a gnú-, elefánt- és bivalycsordákat, 
valamint a majd 300 fajt számláló madárvilág csodáit!

MADEIRA, AZ ÖRÖK TAVASZ SZIGETE
Fedezze fel a sziget szépségeit a tengerparttól az 1000 méternél is magasabb hegycsúcsokig, a 
szalmatetős kunyhóktól a nyüzsgő funchali piacig!

THAIFÖLD, KWAI-FOLYÓ ÉS AYUTTHAYA
Bangkok, Thaiföld titokzatos fővárosa, a királyi palota, a Wat Traimit templom az Arany Buddhával, 
Damnoen Saduak úszó piaca, a Kwai-folyó és a Sziam birodalom egykori fővárosa, Ayutthaya lesznek 
körutazásunk főbb attrakciói.

ÚJ

ÚJ
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kényelmes szálloda a Pressegger-
tó partján, nyugodt környezetben, 
gyönyörű wellness-központtal.

Fekvése: Hermagor központja étter-
mekkel és bárokkal kb. 5 km-re.  
Felszereltsége:   A szép, részben át-
épített szállodában recepció ingyenes
internetponttal, társalgó, különböző
étteremrészek, bár, lift és WIFI az egész 
épületben (térítés ellenében).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A szépen berendezett
szobákban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, síkképernyős SAT-TV, széf, für-
dőköpeny a felnőtteknek, egy részük-
ben minibár és hajszárító.
A1A/A2A: Egy- illetve kétágyas „Klas-
sik” szobák (kb. 22 m²).
A2B: „Avantgarde” szobák 2-4 fő részé-
re, balkonnal kiegészítve (kb. 25 m²).
A2C:   „De Luxe” szobák 2-4 fő részére,
balkonnal és pezsgőfürdős káddal ki-
egészítve (kb. 36 m²).  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 4
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral. Alkalmanként tematikus es-
tek, pl. gyertyafényes vacsora, olasz est
stb. Szilveszteri gálavacsora éjféli 
büfével.
Sport:   Asztalitenisz.
Gyerekek:   Játszószoba, gyermekmozi.  
Szórakozás: Szilveszterkor tűzi-
játék.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 2,60 €/fő/nap
17 éves kortól.

Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 7,- €/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
NAPONTA      2014.01.26.-03.08. / 4 éj

 EXTRA tipp 
  •  Különböző kedvezmények a Söl-
le síkölcsönzőben   (a Milleniumsexp-
ress felvonó völgyállomásánál).  
 WELLNESS tipp    Wellness-központ 
fedett medencével, fi nn szauna, sza-
nárium, tepidárium, infrakabin, aro-
magőzfürdő, pihenőhelyiség, külső 
pezsgőfürdő és szauna. Térítés ellené-
ben: kozmetika és masszázs. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény (a Bombaaján-
lattal együtt nem érvényes).  
Bombaajánlat:
  Min. 4 éjszakás tartózkodás esetén 
10% kedvezmény a 12.01.-12.25., y
01.12.-02.02. és 03.09.-04.13. közöt-
ti utakra.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   12.01.-12.25., 03.30.-04.12.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2 éves) 100%, 1 
gyermek (3-6 éves) 70%, 1 gyermek 
(7-11 éves) 40% illetve 1 gyermek (12 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.

Családi akció:
A2B/A2C:   1-2 gyermek (2 éves)
100%, 1-2 gyermek (3-6 éves) 70%, 1-
2 gyermek (7-11 éves) 40% illetve 1-2 
gyermek (12 éves kortól) 20% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.

Síliftek: Tröpolach felvonó kb. 12 
km-re, a Nassfeld síterületen.
Sípályák: kb. 12 km-re.
Sífutópálya: kb. 300 m-re.
Síbusz: a szállodától, ingyenes.
Síkölcsönző: a Milleniumsexpress
felvonó völgyállomásánál.
Sítároló:   a szállodában sícipőszá-
rítóval illetve a völgyállomásnál (a 
szálloda vendégeinek ingyenesen).
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Síbérletszerviz:   a szálloda
recepcióján. 

SÍ információ

10%
kedvezmény

 ALPEN ADRIA HOTEL      HERMAGOR 

1 éj félpanzióval

már 67,-€/fő ártól
(21.440,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 02636

NASSFELD

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Nassfeld 44 2.002 30 69 11 5 8 17 1 39 pSnowpark Nassfeld 8 50 Bärenhütte Cube 620

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 216,- 108,- /92,-/46,- p/6 nap/207,-től p/6 nap/235,-től p/5 nap/182,-től

Nassfeld, egyike Ausztria Top 10 sí-
területének, 110 km sípályával, kü-
lönleges hóbiztossággal, csodálatos
panorámával és a napsütéses órák 
magas számával csábít. A kezdők egy-
ből négy alkalmas gyakorlópálya közül
is választhatnak. Nassfeld a családok 
számára is kiválóan megfelel. A vendé-
gek meglepetésére ezenkívül számos
szolgáltatás is rendelkezésre áll, mint
pl. ingyenes sítároló, kedvező síszerviz,
WIFI-pontok stb.

km/h

110 km Pisten, 300 km Langlaufloipen, 7 km2 Natureisfläche Weissensee und Pressegger See, beleuchtete Rodelbahnen,
150 km Wanderwege, Wellnessoase „Aquarena“ Kötschach-Mauthen, Gratis Skibus in der gesamten Region, www.nassfeld.at
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A Cube Nassfeld kitűnő választás:
közvetlenül a sípályánál és a sí-
liftnél fekszik. A sportos élet ked-
velői a síelésen kívül is számos le-
hetőséget találnak. 

Fekvése:   A Nassfeld/Hermagor síte-
rület közepén fekszik, kb. 50 m-re a
sífelvonóktól. Itt található Európa leg-
hosszabb kivilágított pályarendszere 
(kb. 2,2 km).
Felszereltsége: A modern, design-
berendezésű, a változatos szórakozást
kedvelő fi atalok körében különösen
kedvelt szálloda 2 egymás mellett lévő
épületében 129 szoba található. Ren-
delkezésre áll lift, önkiszolgáló étte-

rem, 24 órán át nyitva tartó bár, sport-
bár napozóterasszal, chill out lounge 
kanapékkal, videókivetítővel és kandal-
lóval, ingyenes WIFI és Nintendo Wii a 
lobbyban. Sportüzlet sí- és snowboard-
kölcsönzéssel (térítés ellenében).   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   Minden szobában üvege-
zett előszoba a sporteszközök és ruhá-
zat tárolására és szárítására.
A1A/A2A:    1-2 fő részére, zuhanyozó, 
WC, dupla ágy.
A3B/A4B:   3-4 fő részére, zuhanyozó, 
WC és 2 emeletes ágy.
A4A:   4 fő részére, mosdó, 2 emele-
tes ágy. Modern zuhanyozó és WC a 
folyosón.

A8A: 8 fő részére, mosdó, 4 emele-
tes ágy. Modern zuhanyozó és WC a
folyosón.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli
(15.00 óráig) és 3 fogásos vacsora bü-
férendszerben.   Szilveszteri büfé, éj-
félkor 1 pohár pezsgővel.
Sport:   Extrém sporteszközök kölcsö-
nözhetők, mint pl. airboard, skifox,
snowtube, snowscooter, snowbike vé-
dőfelszereléssel és rövid oktatással va-
lamint belépő a funparkba.  
Wellness: Szauna és gőzfürdő.  
Szórakozás:   Aprés ski a szállodában
és a környéken. Változatos beltéri és
kültéri programok (egy részük csak 
térítés ellenében). Térítés ellenében:
darts, asztalifoci és biliárd. „Cube Club” 
diszkó hétvégenként. Szilveszterkor 
élőzene, DJ-k és nagy tűzijáték.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA 

2013.12.27.-2014.01.03. / 5 éj
NAPONTA      2014.01.04.-04.06. / 4 éj  
Figyelem! A szálloda nem fogad 
18 év alatti vendégeket szülői fel-
ügyelet nélkül.

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).   
 d SÍBÉRLET inklusive Ingyenes sí-
bérlet a Nassfeld/Hermagor síte-
rületre.

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (6-15 éves) 25% 1 fel-
nőttel egy szobában.  
Családi akció:
A4A/A4B:   4 fő részére, melyből max. 
3 gyermek (2-5 éves) 100% illetve 

max. 3 gyermek (6-15 éves) 25% egy 
szobában.
A8A:   8 fő részére, melyből max. 7 
gyermek (2-5 éves) 100% illetve max.
7 gyermek (6-15 éves) 25% egy szo-
bában.

Síterület:   Nassfeld/Hermagor pá-
lyarendszer kb. 50 m-re.
Síliftek: kb. 50 m-re.
Sípályák: a szállodánál.
Sísuli: Sölle Télisport iskola.
Síkölcsönző: a Milleniumsexpress
völgymegállójánál.
Sítároló:   minden szobában,
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Snowboard: halfpipe a Gartnerko-
felen, snowcross park a Tress-
dorfer Almon, snowboard aréna 
(Garnitzen).
Síbérletszerviz:   a recepción.

SÍ információ

 CUBE NASSFELD   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   HERMAGOR 

1 éj félpanzióval

már 72,-€/fő ártól
(23.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07930

Felújított, igényesen berendezett 
szálloda kiváló konyhával közvet-
lenül Nassfeld sípályáinál. 

Fekvése:   Csodálatos kilátással, nyu-
godt helyen fekszik, a Nassfeld síterü-
let közepén. Éttermek, bárok és vásár-
lási lehetőségek kb. 50 m-re.
Felszereltsége: A 147 szobás szállo-
dában recepció elegáns lobby-val és
nyitott kandallóval, a lobby-ban in-
gyenes internetsarok, nemdohányzó
étterem panorámakilátással, bár le-

választott dohányzórésszel és 4 lift áll 
rendelkezésre. Mosoda és WIFI a közös 
helyiségekben (térítés ellenében).   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A kényelmes, természe-
tes anyagokkal berendezett, nemdo-
hányzó szobákban zuhanyozó, WC, te-
lefon, síkképernyős SAT-TV (28-32 coll) 
rádiócsatornákkal, hajszárító, széf, mi-
nibár, WIFI (térítés ellenében), fürdő-
köpeny (a gyerekeknek is), fürdőtáska 
papuccsal a felnőtteknek. Fürdőlepedő 
ingyenesen kölcsönözhető.

A1A: „Reisskofel” egyágyas szoba (kb.
16 m²), egy részük balkonos. 
A2A: „Gartnerkofel” szoba 2 fő részére 
(kb. 24 m²), egy részük balkonos.
A2B:   „Rosskofel” szoba 2-3 fő részére 
(kb. 35 m²), dupla ággyal és optikailag
leválasztott hálórésszel, ahol egy kb.
190 cm hosszú kanapé található, író-
asztal és balkon. 
A2C – Családi szobák:   „Auernig” 
szoba 2-5 fő részére (kb. 40 m²),
nappali/hálószoba egy dupla és egy 
pótággyal, külön hálószoba két L-alak-
ban elhelyezett ággyal (kb. 180 cm
hosszúak), külön WC, ülősarok, dupla
mosdó és balkon.
Ellátás: Teljes panzió.   Hideg/meleg
büféreggeli 10.30 óráig, 12.30 és 14.00
óra között hideg/meleg snack-büfé, pl.
tészta, saláta, leves stb., este 5 fogásos,
menüválasztásos vacsora vagy tema-
tikus büfé. Vacsoránál gyermekbüfé 
vagy gyermekmenü italokkal a Falky 
étteremben.   6 fogásos karácsonyi 
gálavacsora, 6 fogásos szilveszte-
ri gálavacsora, aperitif, éjféli büfé 
és újévi reggeli 12.00 óráig.
Sport:   Igényes fi tneszstúdió.
Szórakozás: Hetente változó prog-
ram, mint pl. hótalpas túra, fáklyás tú-
ra, síverseny stb.   Szilveszteri prog-
ram ólomöntéssel, tűzijátékkal és 
élőzenével.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 2,50 €/fő/nap
17 éves kortól.
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-

lenében (kb. 8,- €/nap, 12.26.-01.05. 
és 02.01.-02.21. között 11,- €/nap).
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA        2013.12.21.-12.27. / 4 éj
SZOMBAT 

2013.12.28., 2014.02.01.-02.21. / 7 éj
NAPONTA       2014.01.04.-01.31. / 3 éj
NAPONTA      2014.02.22.-04.21. / 2 éj 
 EXTRA tipp 
• Üdvözlőital.
• Érkezéskor   1 üveg ásványvíz   a szo-
bába bekészítve.
 WELLNESS tipp  „Aquapura Spa” vízi 
és wellness-központ kb. 1.700 m²-en: 
fedett medence összekötve kinti me-
dencével (kb. 400 m², 31°C), masz-
százscsapok és óriáscsúszda. 4 szauna 
pihenőrésszel és vízágyakkal, merü-
lőmedencével és élményzuhannyal, 
gőzfürdő. Térítés ellenében: szolárium, 

masszázs és szépségkezelések.
 CSALÁDI tipp    Gyermek- és bébime-
dence a wellness-részben. Gyermek-
felügyelet 3-14 éves korig, vasárnaptól 
péntekig 09.00 és 12.00 illetve 14.00 és
20.30 óra között, szombaton 14.00 és
20.30 óra között üdítőkkel. Falkyland
játszószoba (kb. 300 m²) 2 szinten má-
szófallal, gyermekmozival stb. Gyer-
mekfelszerelések: bébitelefon, ete-
tőszék, üvegmelegítő, vízforraló, háti 
hordtáska, bili és bébikád. 
 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2 éves) 100%, 1
gyermek (3-5 éves) 70%, 1 gyermek 
(6-14 éves) 50% illetve 1 gyermek (15
éves kortól) 10% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   
Családi akció:
A2C: 1-3 gyermek (2 éves) 100%, 1-
3 gyermek (3-5 éves) 70%, 1-3 gyer-
mek (6-14 éves) 50% illetve 1-3 gyer-
mek (15 éves kortól) 10% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Síterület/Sípályák/Síliftek:   Nass-
feld síterület közvetlenül a szállodá-
nál, kb. 1.500 m magasságban.
Sífutópálya:   kb. 2 km-re.
Sísuli/Síkölcsönző:   kb. 50 m-re.
Sítároló: a szállodában, sícipő-
szárítóval és közvetlen kijárattal a
sípályához.
Téli túraútvonalak: a szállodától.
Síbérletszerviz: a szálloda 
recepcióján.

SÍ információ

 FALKENSTEINER HOTEL SONNENALPE   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   HERMAGOR 

1 éj teljes panzióval

már 96,-€/fő ártól
(30.720,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 66802
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Aktív életet élő szálloda igen tá-
gas szobákkal és Junior-suitekkel
a Nassfeld síterületen.

Fekvése:   A szálloda nyugodt helyen
fekszik, kb. 50 m-re a Milleniumexp-
ress kabinos felvonótól. Tröpolach köz-
pontja bevásárlási lehetőségekkel, ét-
termekkel és bárokkal kb. 300 m-re.  
Felszereltsége:   A kényelmes szállo-
dában 160 szoba illetve Junior-suite,
recepció, lobby ingyenes WFI-vel, 3 lift,
különböző társalgók (wellness lounge,
nyitott kandallós lounge), elegáns bár,
6 éttermi rész (pl. a Panorama étte-
rem) valamint lobby-bár 2 ingyenes
internetterminállal és napozóterasszal
áll rendelkezésre.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A kényelmesen berende-
zett, nemdohányzó szobákban/Junior-
suitekben fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC, kozmetikai tükör, hajszárító, han-
gulatos ülősarok, minibár (térítés elle-
nében), telefon, széf, SAT-TV rádióval,
WIFI (térítés ellenében), fürdőszett
(fürdőköpeny, táska, fürdőlepedő, pa-
pucs) valamint balkon.
A3A – Tröpolach-szobák:   2-3 fő ré-
szére (kb. 32 m²). Dupla ágy és egy 
kanapé.

A4B – Tröpolach Junior-suitek:   2-4 
fő részére (kb. 47 m²). Dupla ágy, egy 
kanapé illetve egy pótágy az optikailag 
leválasztott nappaliban, a fürdőszobá-
ban kád és külön zuhanyozó.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli ka-
rintiai sarokkal (hideg/meleg ételek) 
11.00 óráig, reggeli későn kelőknek kis 
büfével a bárnál 11.00-12.00 óra között. 
5 fogásos, felszolgált, menüválasztásos 
vacsora salátabárral vagy speciális bü-
fé. Karácsonyi gálavacsora(12.24-
én) italokkal (sör, bor és üdítők). 
Szilveszteri gálavacsora, éjfélkor 
pezsgő.
Sport: Fitneszterem (kb. 100 m²) car-
dio-gépekkel és külön aerobic-terem-
mel, aktívprogramok, mint pl. medi-
táció, aerobic, vízigimnasztika, nordic 
walking stb.
Szórakozás:   Heti 1x élőzene. Han-
gulatos karácsonyi ünnepség, 
szilveszterkor élőzene, show-mű-
sor és tűzijáték.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 2,50 €/fő/nap 
17 éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes a szálloda előtt. 
Garázs térítés ellenében (kb. 8,- €/nap 
vagy kb. 48,- €/hét).

Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
15,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA        2013.12.01.-12.27. / 1 éj
PÉNTEK/SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.01.03. / 7 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.02.01.-02.21. / 7 éj
NAPONTA       2014.03.08.-04.11. / 2 éj

 EXTRA tipp 
• Üdvözlőital hotelinformációkkal.
• 1 üveg ásványvíz a szobában ér-
kezéskor.  
 WELLNESS tipp    Aquapura SPA well-
ness & beauty-részleg (kb. 2.400 m²),
3 szauna szép pihenőrésszel, vízágyak-
kal, hidegvizes csatorna, Kneipp-me-
dence, gőzfürdő, külső pezsgőfürdő,
fedett medence kijárattal a külső me-
dencéhez (kb. 350 m²), csendes me-
dence (kb. 30 m²). Térítés ellenében:
2 szolárium, különböző masszázsok,
szépségszalon 2 privát spával és 13 ke-
zelőhelyiséggel (speciális fürdők, pa-
kolások és masszázsok), a kozmetikai
kezelésekhez Pino és Babor terméke-
ket használnak.

 CSALÁDI tipp    Gyermekmedence a 
wellness-részlegben. Falky-Land (kb. 
150 m²) játszósarokkal, labdameden-
cével és csúszdával, gyermekfelügyelet 
4-12 éveseknek 12.20. és 03.28. között 
heti 6x, 15.00-22.00 óra között, bébifel-
szerelések (bébitelefon, rácsos ágy és 
etetőszék).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 12.01.-
12.25. és a 01.05.-04.20. közötti 
utakra.
Bombaajánlat:
10=8/5=4  12.01.-12.19., 
  03.29.-04.21.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3A:   1 gyermek (2 éves) 100%, 1 
gyermek (3-5 éves) 70%, 1 gyermek 
(6-9 éves) 50% illetve 1 gyermek (10 
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy szo-
bában.  
Családi akció:
A4B: 1-2 gyermek (2 éves) 100%, 1-2 
gyermek (3-5 éves) 70%, 1-2 gyermek 
(6-9 éves) 50% illetve 1-2 gyermek (10 
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy Juni-
or-suiteben.  

Síliftek/sípályák: a nassfeldi sí-
pálya közvetlen közelében, a Mil-
leniumexpress kabinos felvonó kb.
50 m-re.
Sífutópálya: Tröpolach pálya (kb. 
15 km) és Gail völgypálya (kb. 8 
km) kb. 300 m-re.
Sísuli: kb. 50 m-re.
Síkölcsönző: kb. 50 m-re.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

5=4
kedvezmény

 FALKENSTEINER HOTEL & SPA CARINZIA  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   JENIG/HERMAGOR 

1 éj félpanzióval

már 99,-€/fő ártól
(31.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 07537
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Call Center: 06 40 200 776

60 km-re Salzburgtól nyílik egy osztá-
lyon felüli síeldorádó: családbarát lej-
tők, vonzó világkupa-, carving-, free-
style-, snowboard- és kivilágított pálya-
szakaszok. A Salzburger Sportwelt 
tíz települése Filzmoos, Radstadt, Al-
tenmarkt, Zauchensee, Flachau, Fla-
chauwinkl, Wagrain, Kleinarl, Sankt Jo-
hann és Alpendorf.
A szállodákat a 82. oldaltól találja.

Ê

SALZBURGER
SPORTWELT

A Gastein-völgy egyike a Ski ama-
dé - Ausztria legnagyobb síközpontja
- öt területének, és ezzel együtt része 
a Salzburger Sportweltnek is. Elsősor-
ban családbarát ajánlatairól ismert. A
három télisport-központban, Bad Gas-
teinban, Bad Hofgasteinban és Dorf-
gasteinban a híres termálforrások is
gondoskodnak a kellemes pihenésről.
A szállodákat a 74. oldaltól találja.

Ë GASTEINERTAL

A kicsi, de kellemes Rauris síterület 
egy idilli télisport-paradicsom, ame-
lyet elsősorban családoknak és a 
nyugalmat keresőknek ajánlunk. A k
szűzhókedvelők is megtalálják a szá-
mításukat a széles és napos, délkeleti 
lejtőkön. Mindegy, hogy valaki kezdő 
vagy profi  síelő, a változatos pálya-
kínálat mindenkinek megfelel.t
A szállodákat a 71. oldaltól találja.

Ì RAURIS-EMBACH

Neukirchen a Wildkogel-heggyel ki-
tűnik családbarát ajánlataival. Külön-
leges vonzereje Európa leghosz-
szabb szánkópályája Bambergben.
A szomszédos Krimml két másik te-
lepüléssel együtt, Königsleitennel és
Hochkrimml-Gerlosplattéval a Zillertal-
arénához, a Ziller-völgy legnagyobb sí-
területéhez tartozik.
A szállodákat a 68. oldaltól találja.

ÍWILDKOGEL

Kaprun és Zell am See télisport-köz-
pontok két hegyén, a Kitzsteinhorn
és a Schmittenhöhe lejtőin kb. 138
km kiválóan gondozott sípálya találha-
tó, ezenkívül a csúcsokon 360 fokos
panorámakilátásban is részünk le-
het. A síterület kínálata révén az ország
hosszú és igényes pályarendszereinek 
sorába tartozik.
A szállodákat a 52. oldaltól találja.

ÎZELL AM SEE/
KAPRUN

A Saalbach/Hinterglemm/Leogang
sícirkusz összehasonlíthatatlan pálya-
varázst kínál a Glemm-völgy mindkét 
lejtőjén. Tökéletes kompozícióját talál-
juk itt a síörömöknek, az éjszakai 
életnek és a családbarát ajánlatok-
nak. A kirándulások kedvelőinek érde-
mes egy körutat tenniük a sícirkusz te-
rületén és élvezni a pompás kilátást.
A szállodákat a 62. oldaltól találja.

Ï

SAALBACH/HINTER-
GLEMM/LEOGANG

A kereken 3.000 m magas Hochkönig
három síterület, Maria Alm, Dienten
és Mühlbach között található. A pom-
pás környezet, a sípályák változa-
tossága és a vendéglátók kifejezetten
családbarát hozzáállása mindenki-
nek kellemes télisport-élményt garan-
tálnak – mindegy, hogy snowboardos
vagy kezdő illetve haladó síelő.
A szállodákat a 78. oldaltól találja.

HOCHKÖNIG Ð
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Ismert, családi vezetés alatt álló
szálloda szívélyes légkörrel.

Fekvése: Bruck központjától kb. 50
m-re fekszik.   
Felszereltsége:   Kellemes légkörű
szálloda 40 szobával. A vendégek ren-
delkezésére áll társalgó kandallóval,
nemdohányzó étterem, bár, teraszos
kávézó és lift. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A:   A nemdohányzó,
északi oldalon fekvő szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, telefon,
kábel-TV és rádió. Térítés ellenében: in-
ternetcsatlakozás. 
A2A: Egy részük balkonos.

A2B - Családi szobák:   Déli oldalon 
fekszenek, tágasabbak és balkonosak.
Ellátás: Félpanzió. Bőséges bü-
féreggeli biosarokkal és büfévacso-
ra salátabárral. Vasárnaptól péntekig 
délutánonként, 16.00 és 17.00 óra kö-
zött aprés ski-uzsonna.   Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri büféva-
csora.
Sport: Fitneszsarok (vasárnaptól pén-
tekig 16.30 és 19.00 óra között ingye-
nes).
Wellness: Szauna, gőzfürdő, pihenő-
helyiség (vasárnaptól péntekig 16.30 
és 19.00 óra között ingyenes). Térítés 
ellenében: szolárium.   
Gyerekek:   Kis játszószoba.

Szórakozás: Térítés ellenében: heti
1x fáklyás túrázás forralt borral illet-
ve esti szánkózás (az időjárás függvé-
nyében).  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
6,- €/nap). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény a Schautzer   sí-
kölcsönzőben   (kb. 100 m-re) illetve 
10% kedvezmény   a Bruck   síiskolá-
ban (kb. 200 m-re).     A kedvezmények-
re jogosító voucher a szállodában ve-
hető át kb. 12.21-től.
• Vasárnaponként üdvözlőital  .  
 ITALOK inklusive  A vacsoránál 1/4
liter asztali bort (vörös/fehér) vagy 1/2 
liter sört vagy egy üdítőt (pl. kóla, citro-
mos vagy narancsos limonádé) illetve 
vizet szolgálnak fel. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12  01.11.-02.01., 03.08.-04.19.
7=6    12.14.-12.21., 01.11.-02.01.,
 03.08.-04.19.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   az összes szezonban
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-10 éves) 100%, 1 
gyermek (11-12 éves) szezontól függő-
en 50-100%, 1 gyermek (13-14 éves) 
szezontól függően 30-100% illetve 1 
gyermek 15 éves kortól 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon. A pontos 
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.  
Családi akció:
A2B: 1-2 gyermek (2-10 éves) 100%, 
1-2 gyermek (11-12 éves) szezontól 
függően 50-100%, 1-2 gyermek (13-
14 éves) szezontól függően 30-100% 
illetve 1-2 gyermek 15 éves kortól 30% 
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. A 
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.

Síliftek:   Areitbahn Zell am See kb. 
3 km-re, Maiskogel Kaprun kb. 7 
km-re, a kapruni gleccserpálya kb.
14 km-re.
Sípályák: kb. 3 km-re.
Sífutópálya:   kb. 1 km-re csatlakoz-
hatnak a „Pinzga Loipe” kb. 200 km 
hosszú pályájához.
Síbusz:   a szállodától.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL LUKASMAYR      BRUCK AN DER GLOCKNERSTRASSE 

már 45,-€/fő ártól
(14.400,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90316

Grossglockner Zellersee
www.grossglockner-zellersee.info
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Szép apartmanház 10 nagyon ízlé-
sesen kialakított apartmannal.

Fekvése: Nyugodt, mégis központi
fekvésű apartmanlétesítmény, a köz-
ponttól kb. 100 m-re.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll recepció, reggeliző/társal-
gó, ingyenes internetsarok és lift. Térí-
tés ellenében: mosó/szárítógép.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A jól felszerelt apartma-
nokban zuhanyozó, WC, ébresztős
telefon, kábel-TV, rádió, széf, ülő-/ét-
kezősarok, konyhasarok vagy konyha
(főzőlap, hűtőszekrény, kávéfőző) és
balkon. Térítés ellenében: WIFI.
F4F:   Kétszobás apartman 4 fő részére 

(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba dupla, 
kihúzható kanapéval és 1 hálószoba.
F4H: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 48 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval, 1 hálószoba 
és külön WC.
F5G: Kétszobás apartman 5 fő részére 
(kb. 48 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 1 hálószoba 
dupla ággyal és 1 pótággyal (kb. 1,90 
m hosszú). Konyha és külön WC.  
Ellátás:   A helyszínen foglalható reg-
geli (előző napi lekéréssel): kb. 9,50 €/
fő/nap (2-4 éves korig ingyenes, 5-11 
éves korig kb. 4,50 €/fő/nap). 
Wellness:   Térítés ellenében: relax-
rész (kb. 50 m²), szauna, pihenőhelyi-
ség, élményzuhanyok és szolárium. 

Gyerekek:   Bébiszitter térítés ellené-
ben, előzetes lekérés alapján.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás. Ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha heti váltással. 
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 100,- €. 
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/nap/fő 14
éves kortól. 
1 pótágy: Gyerekágyat 2 éves korig az 
ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.   
Parkolás:   Apartmanonként 1 parko-
ló ingyenes. 
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (csak 
az F4H/F5G típusokba, kb. 10,- €/nap).   
Érkezés/Elutazás:
15.00 és 22.00 óra között/10.00 óráig
(későbbi érkezés esetén az apartman
telefonon értesítendő!)  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT                          2013.12.28., 

2014.02.08.-03.14. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• Heti 2x szauna     ingyenesen. 
• 20% kedvezmény   a Schautzer   sí-
kölcsönzőben   és 10% kedvezmény 
  a Bruck   síiskolában  . A kedvezmé-
nyekre jogosító voucher az apartman-
házban vehető át 12.21-től.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6 10.26.-12.28.,
  01.04.-01.18.,
  03.01.-03.21.*, 
  03.22.-04.26.
*csak szombati érkezés esetén

Sípályák:   kb. 3 km-re.
Sífutópálya:   kb. 700 m-re.
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sísuli: kb. 100 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 200 m-re.
Sítároló:   az apartmanházban.
Téli túraútvonalak:   kb. 700 m-re.

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS CENTRAL      BRUCK AN DER GLOCKNERSTRASSE 

1 éj/apartman önellátással

már 52,-€ ártól
(16.640,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 90240

Í zlésesen kialakított szálloda gyö-
nyörű wellness-részleggel, ahol 
kipihenhetik a síelés fáradalmait.

Fekvése:   A központban fekszik.
Felszereltsége:   A létesítmény főépü-
letből és melléképületekből (kb. 100
m-re) áll. A főépületben recepció, hall
kandallóval, söröző cserépkályhával,
bár, étkező, télikert, internetsarok, WIFI
ingyenesen és lift áll rendelkezésre.  
Helyi besorolás: 3* superior.
Elhelyezés:   Melléképület:p
B2A:   A célszerűen berendezett, nem-
dohányzó szobákban zuhanyozó, WC,

síkképernyős SAT-TV, hajszárító és egy 
részük balkonos.
Főépület:p
A1A/A2B: Kiegészítve telefonnal, in-
gyenes WIFI-vel, széffel és balkonnal 
(kb. 20 m²).
A4C - Családi szobák: Csak 4 fő ré-
szére foglalhatók (kb. 25 m²). Dupla 
ággyal és egy kihúzható kanapéval.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli, bü-
fé- vagy 4 fogásos, menüválasztásos 
vacsora salátabárral és desszertbüfé-
vel. Vegetáriánus étkezés előzetes le-
kéréssel igényelhető. Aprés ski-uzson-
na 16.00 és 17.00 óra között, szombat 

kivételével. Külön büfé a gyerekeknek.
Minden étkezés a főépületben. Ka-
rácsonyi menü (12.24-én) és szil-
veszteri menü éjféli snackkel.
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.   
Gyerekek:   Játszószoba.
Szórakozás: Fáklyás vándortúra és
heti 1x videóest. Térítés ellenében: bi-
liárd, darts, asztalifoci, szánkópálya és
lovasszánozás.   Szilveszterkor tűzi-
játék és élőzene.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA      2014.03.08.-03.29. / 4 éj

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a szállodábany
üzemelő Intersport Scherer síköl-
csönzőben és Fusch sísuliban  .  
 WELLNESS tipp    Wellness-részleg: fe-
dett medence (kb. 10x5 m) vízeséssel,
szauna, kaldárium, gőzfürdő, infrasza-
una, melegített pihenőpadok és tágas

pihenőrész. Térítés ellenében: szolári-
um és masszázs. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    03.22.  -03.29.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2 éves) 100%, 1 
gyermek (3-5 éves) 80% illetve 1 gyer-
mek (6-11 éves) 60% 1 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.
B2A/A2B:   1 gyermek (2 éves) 100%, 
1 gyermek (3-5 éves) 80%, 1 gyermek 
(6-11 éves) 60%, 1 gyermek (12-14 
éves) 30% illetve 1 gyermek (15 éves 
kortól) 10% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
Családi akció:
A4C:   4 fő részére, melyből max. 2 
gyermek (2 éves) 100%, max. 2 gyer-
mek (3-5 éves) 80%, max. 2 gyermek 
(6-11 éves) 60%, max. 2 gyermek (12-
14 éves) 30% illetve max. 2 gyermek 
(15 éves kortól) 10% egy szobában.  

Síliftek:   gyakorlólift kb. 100 m-re, 
Areitbahn Zell am See kb. 10 km-re,
Kitzsteinhorn-gleccser kb. 19 km-re.
Sípályák:   Zell am See Areit kb. 10
km-re, Kaprun kb. 12 km-re illetve 
Kitzsteinhorn-gleccser kb. 19 km-re.
Sífutópálya:   kb. 100 m-re (fuschi
sífutópálya)
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sísuli: a szállodában (Fusch sísuli).
Síkölcsönző:   a szállodában (In-
tersport Scherer).
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak:   a szállodától 
panorámaút.
Szánkópálya: Kohlschneit szán-
kópálya kb. 7 km-re (szánkók 
ingyenesen).
Snowboard: funpark a zelli síterü-
leten, kb. 10 km-re.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL RÖMERHOF      FUSCH AN DER GLOCKNERSTRASSE 

1 éj félpanzióval

már 47,-€/fő ártól
(15.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90681
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Családbarát komplexum a salz-
burgi síterület közepén. 

Fekvése: Nyugodt, napsütötte tájon
fekszik, a Zell am See/Kaprun és a Saal-
bach/Hinterglemm sírégió szélén.  
Felszereltsége: A létesítmény 4 épü-
letből áll. A vendégek rendelkezésére 
áll reggeliző, étkező, bár, központi lob-
by kandallóval, társalgó kábel-TV-vel,
napozóterasz, lift a főépületben és in-
gyenes WIFI a lobby-ban.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés - Ponyhof Hollaus
(02038) NNN+: A2C/A2D: Barátsá-
gosan berendezett szobák a főépület-
ben, bennük zuhanyozó, WC, hajszárí-
tó, széf, kábel-TV, rádió és balkon.
A2D:   2-4 fő részére, a 3. és 4. fő ré-
szére kihúzható kanapé, 2 pótágy vagy 
emeletes ágy.
A1A: Balkon nélküli szobák a főépü-
letben.
A2E - Családi szobák:   Kéthelyiséges
szobák 2-4 fő részére (kb. 35 m²) a fő-
épületben, az egyik szobában dupla ágy-
gyal, a másikban különálló ágyakkal.
B2A/B2B:   A melléképületben lévő
szobák, melyeknek csak egy része ren-
delkezik balkonnal vagy terasszal. 
B2B - Családi szobák: 2 kétágyas
szoba, 2-4 fő részére.  

Chalet Ponyhof (66111) NNN: F8F: 
  A tulajdonos házának egyik külön levá-
lasztott emeletén található apartman 8 
fő részére (kb. 80 m², a Ponyhof Hol-
laustól kb. 2,5 km-re). Konyha (kávéfő-
ző, főzőlap, mikrohullámú sütő) étke-
zősarokkal, kábel-TV, 2 kétágyas szoba 
pótággyal, 1 kétágyas szoba, 2 zuha-
nyozó WC-vel, 1 zuhanyzó és egy kü-
lön WC. 
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli bi-
osarokkal, 3 fogásos, menüválasztásos 
vacsora salátabárral és desszertbüfével 
illetve heti 1x fondue-est (felár ellené-
ben). Vegetáriánus étkezés kérhető. 
Karácsonyi (12.24-én) és szilvesz-
teri menü.   01.06-án gálavacsora.   A 
Chalet Ponyhofban önellátás.
Sport: Fitneszterem a Ponyhof Hol-
lausban. 
Wellness: A Ponyhof Hollausban fű-
tött, nyitott medence (kb. 8x10 m) bel-
ső bejárattal és pezsgőfürdős résszel, 
szauna és infrakabin. Térítés ellené-
ben: szolárium. 
Gyerekek: A főépületben gyerekek-
nek klubszoba, játszószoba illetve kis-
állatsimogató pónilovakkal. Heti 1x pó-
nilovaglás.
Szórakozás:   A Ponyhof Hollausban: 
animációs programok (pl. heti 1x fák-
lyás vándortúra, szánkózás, jégteke). 

Térítés ellenében: darts és biliárd.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
8,- €/nap). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
Ponyhof Hollaus:
NAPONTA / 4 éj
PÉNTEK/SZOMBAT 

2013.12.20.-12.21. / 7 éj
NINCS ÉRKEZÉS       2013.12.22.-12.27.,

2013.12.29.-2014.01.03.
SZOMBAT                          2013.12.28.,
2014.01.04.-03.07., 04.05.-04.26. / 7 éj
Chalet Ponyhof: 
SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA       2013.12.07.-12.20. / 7 éj

Chalet Ponyhof foglalása esetén:y g
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás. Ágynemű, konyharuha és törölkö-
ző 14 napi váltással.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 50,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/nap/fő 15
éves kortól.  
1 pótágy:   Gyerekágyat 2 éves korig az 
ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.
Érkezés/Elutazás:
16.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig  

 EXTRA tipp 
  • 10 % kedvezmény   az Intersport 
Scherer  síkölcsönzőben.
•   Kedvezményes belépő a Tauern 
Spa   termálfürdőbe.
 ITALOK inklusive    Félpanziós fogla-
lásnál a vacsoránál 1/4 liter asztali bort 
(vörös/fehér), vizet illetve a gyermekek 
számára üdítőitalokat szolgálnak fel.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.15-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 03.08.-
04.24. közötti utakra (a Bomba-
ajánlattal együtt nem érvényes).
Bombaajánlat - Ponyhof Hollaus:
7=6    03.15.-03.29.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-5 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (6-11 éves) 50% 1 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon. 
A2C/B2A: 1 gyermek (2-5 éves) 
100%, 1 gyermek (6-11 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (12 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A2D/A2E/B2B:   1-2 gyermek (2-5 
éves) 100%, 1-2 gyermek (6-11 éves) 
50% illetve 1-2 gyermek (12 éves kor-
tól) 30% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.

7=6
kedvezmény

 PONYHOF HOLLAUS/CHALETS PONYHOF   FUSCH AN DER GLOCKNERSTRASSE 

1 éj félpanzióval

már 39,-€/fő ártól
(12.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.12.15-ig

Szálláskód: HOWI 02038

  a komplexum saját, ingye-
nes síliftje a létesítménynél, Areit-
bahn Zell am See kb. 7 km-re, Kitz-
steinhorn-gleccserfelvonó Kaprun 
kb. 14 km-re.
Sípályák:   gyakorlópálya a komple-
xumnál, gyakorlópálya sísulival kb.
2 km-re, Areit kb. 7 km-re, Kitzstein-
horn-gleccserpálya kb. 14 km-re.
Sífutópálya:   a komplexumtól 
(fuschi Glockner pálya).
Síbusz:   kb. 200 m-re.
Sísuli:   kb. 2 km-re.
Síkölcsönző:   Intersport Scherer 
kb. 2 km-re.
Sítároló:   a komplexumban, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a komple-
xumtól (fuschi Glockner út).
Snowboard: funpark a zelli síterü-
leten, kb. 7 km-re.
Síbérletszerviz:   a komplexumban.

SÍ információ

Szálláskód: FEWI 66111
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt, rusztikus apartmanház a
Hohe Tauern Nemzeti Park köze-
pén, nyugodt, napsütötte tájon, a
Glockner-hegység lábánál.

Fekvése:   Fusch központjától kb. 1,3
km-re fekszik.
Felszereltsége:   A létesítmény 2 épü-
letből áll, ingyenes WIFI.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A stúdiókban és apart-
manokban gardrób, zuhanyozó, WC,
kávéfőzőgép, villanytűzhely sütővel,

mikrohullámú sütő (csak az F8H és 
F10H típusban), kábel-TV és balkon.
F2F:   Stúdió a főépületben 2 fő részére 
(kb. 20 m²). Nappali/hálószoba kony-
hasarokkal, étkezősarokkal és dupla 
ággyal.
F4G:   Háromszobás apartman a mel-
léképületben 4 fő részére (kb. 40 m²). 
Előtér, konyha kis étkezősarokkal, nap-
pali/hálószoba dupla, kihúzható kana-
péval és 1 külön hálószoba.
F8H: A főépület külön leválasztott 
emeletén található apartman 8 fő ré-

szére (kb. 85 m²). Nagy előtér, nap-
pali/konyha étkezősarokkal, 3 külön
hálószoba (mindegyikben TV), 2 zu-
hanyozó, 1 külön hálószoba emeletes
ággyal és TV-vel, 2 külön WC, 1 fürdő-
szoba és terasz.
F10: Az F8H-hoz hasonló apartman 9-
10 fő részére (kb. 100 m²), kiegészít-
ve mosogatógéppel illetve egy külön
bejáratú, kétágyas szobával (közös fo-
lyosón található), benne TV, zuhanyo-
zó és WC.
Wellness:   A Ponyhof Hollausban (kb.
600 m-re) fűtött, nyitott medence (kb.
8x10 m) és térítés ellenében: szauna.
Szórakozás: A Ponyhof Hollausban
(kb. 600 m-re) térítés ellenében: darts,

biliárd és asztalifoci.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás. Ágyneműhuzat, konyharuha és tö-
rölköző 14 napi váltással. 
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 50,- €. 
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/nap/fő 15 
éves kortól.  
1 pótágy:   Gyerekágyat 2 éves korig az 
ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • A Ponyhof Hollausban (kb. 600 m-
re)  heti 2x szauna   illetve heti 1x 
jégteke, fáklyás vándortúra és es-
ti szánkózás   ingyenesen.  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    03.08.-04.19.

Síliftek/Sípályák:   Zell am See kb. 
9 km-re, Kitzsteinhorn-gleccser kb. 
14 km-re, Kaprun kb. 10 km-re illet-
ve gyakorlólift kb. 600 m-re.
Sífutópálya:   kb. 300 m-re.
Síbusz: kb. 250 m-re.
Sísuli: kb. 1,3 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 1,3 km-re, 
gyakorlólifttel.
Sítároló:   az apartmanházban, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 FERIENHAUS PONYHOF SULZBACH      FUSCH AN DER GLOCKNERSTRASSE 

már 39,-€ ártól
(12.480,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 02036

Hamisítatlan salzburgi vendéglá-
tással.

Fekvése:   A Hohe Tauern Nemzeti Park 
szélén fekszik, a helység központja vá-
sárlási lehetőségekkel kb. 300 m-re.  
Felszereltsége: A 28 szobás, csalá-
di vezetés alatt álló szállodában ba-
rátságos hall recepcióval és ingyenes
WIFI-vel, lift, étterem különbözően
berendezett helyiségekkel és jó a’la
carte-kínálattal illetve bár áll rendel-
kezésre. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A modern és vilá-
gos szobákban (kb. 20 m²) zuhanyo-
zó, WC, hajszárító, internetcsatlakozás,
széf, kábel-TV rádiófunkcióval és egy 
részük balkonos.
A2B: Tágas, kétágyas szoba 1-2 pótágy-
gyal vagy emeletes ággyal (kb. 25
m²).
A1A:   Egyágyas szoba kilátás nélkül (kb.
15 m², egy falra néz), nem balkonos.
Foglalható kisebb alapterületű Joker-
szoba A2S   is.  
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli, 3 fogásos, menüválasztásos va-
csora salátabárral vagy speciális büfék 
desszertbüfével és salátabárral. Ked-
den, csütörtökön és vasárnap 16.00 és
17.00 óra között aprés ski-uzsonna il-

letve csütörtökön 16.00 és 17.00 között 
gulyásleves is. Vegetáriánus és gyer-
mekmenü külön kérésre.   Karácsonyi 
és szilveszteri büfé. Szilveszterkor 
éjféli snack.
Wellness:   Kis wellness-központ (nyit-
va kedd kivételével naponta kb. 16.00 
és 20.00 óra között, csütörtökön kb. 
16.00 és 19.00 óra között): szauna, 
gőzfürdő, infrakabin és pihenőhelyi-
ség.
Szórakozás: Térítés ellenében: hét-
főnként fáklyás túra (forralt bor és 
puncs térítés ellenében). Szilveszter-
kor tűzijáték.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény az Intersport y
Scherer   síkölcsönzőben  , kb. 400 m-
re.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.15-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2013.11.15-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.

Bombaajánlat:
7=6    11.30.-12.21., 01.11.-02.01., 
 03.08.-04.30.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) 50%, 1 gyermek 
(12-14 éves) 30% illetve 1 gyermek (15
éves kortól) 10% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50%, 1-2 gyer-
mek (12-14 éves) 30% illetve 1-2 gyer-
mek (15 éves kortól) 10% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Síliftek/Sípályák:   Zell am See 
síterület kb. 10 km-re, Kaprun kb.
12 km-re, Kitzsteinhorn-gleccser 
kb. 19 km-re illetve gyakorlólift kb.
400 m-re
Síbusz: kb. 200 m-re.
Sísuli: kb. 200 m-re (jelentkezés a 
szállodában).
Síkölcsönző:   kb. 400 m-re.
Síbérletszerviz:   a szállodában.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL WASSERFALL    
JOKER-

SZOBA

  FUSCH AN DER GLOCKNERSTRASSE 

1 éj félpanzióval

már 36,-€/fő ártól
(11.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 10204
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Családi vezetés alatt álló panzió 
panorámás fekvéssel.

Fekvése: Nyugodt helyen fekszik, a 
tótól kb. 400 m-re. Thumersbach köz-
pontja kb. 150 m-re, hangulatos ét-
terem kb. 200 m-re. Zell am See köz-
pontja kb. 5 km-re.
Felszereltsége:   Összesen 10 szoba, 
reggeliző és társalgó áll a vendégek 
rendelkezésére.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A barátságosan be-
rendezett, nemdohányzó szobákban 
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, ká-
bel-TV, telefon, kis hűtőszekrény, in-
gyenes WIFI és egy részük balkonos.

A2B - Családi szobák:   Kétágyas szo-
bák, kanapéval és pótággyal kiegészít-
ve.
A1A: Balkonos szobák.  
Ellátás: Büféreggeli   biosarokkal.  
Wellness:   Szauna szombat kivételé-
vel naponta 17.00 és 19.00 óra között
előzetes jelentkezéssel. Térítés ellené-
ben: infrakabin.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
4,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
SZOMBAT                 2014.03.01. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  •   20% kedvezmény a Schautzer  y sí-
kölcsönzőben   (kb. 4 km-re, Bruck/
Großglockner központjában, a gyógy-
szertár mellett) és 10% kedvezmény
a Zell am See sí- és snowboard-is-
kolában (kb. 4 km-re, Areitbahn-
völgymegálló, City Xpress és Schmit-
tenhöhebahn). A kedvezményekre 
jogosító voucher a panzióban vehető 
át 12.21-től.
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6*    01.04.-02.01., 
  03.08.-04.26.
*a vacsora-extrára nem vonatkozik.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (6-14 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-14 éves) 50% illetve 1
gyermek (15 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
Figyelem!   A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100%
illetve 1-2 gyermek (6-14 éves) 50%2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
Figyelem!   A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.

  Büfévacsora a kb. 200 m-re talál-
ható Hotel Hubertushofban 18.00-
20.00 között, különböző, tematikus 
büfékkel. A gyerekeknek gyermek-
menü.
S 90335A 14,- €/fő/nap
12.24-én 32,- €/fő/nap
12.31-én  52,- €/fő/nap
Gyermekkedvezmény: 1 gyer-
mek (2-5 éves) 100% illetve 1 gyer-
mek (6-11 éves) 50% 1 felnőttel. 

 VACSORA-EXTRA

Síliftek:   kb. 4 km-re (City Xpress
kabinos felvonó).
Sípályák:   kb. 4 km-re.
Sífutópálya:   kb. 1,5 km-re (Fisch-
hornloipe csatlakozással a kb. 200 
km hosszú Pinzgau pályához).
Síbusz:   kb. 200 m-re.
Sítároló: a panzióban.
Figyelem! A hógarancia a Kitz-
steinhorn-gleccserre vonatkozik.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 PENSION CLAUDIA      ZELL AM SEE-THUMERSBACH 

1 éj reggelivel

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90355

ÍZELÍTŐ A RÉGIÓ KÍNÁLATÁBÓL:
• Kitzsteinhorn-gleccser 100% hógaranciával
• Après Ski (hangulatos bárok és éttermek)
• 3 különböző síterület minden tudásszintnek megfelelően
• Lélegzetelállító kilátás a tóra és a hegyekre
• Számtalan lehetőség a nemsíelők számára is
• Gipfelwelt 3000 turistaközpont a  Kitzsteinhorn tetején
• Schmittenhöhe hihetetlen 360°-os kilátással

Zell am See-Kaprun Tourismus, 5700 Zell am See, T +43 (0) 6542-770
welcome@zellamsee–kaprun.com, www.zellamsee-kaprun.com

     LASS DIE

FREUDE
REIN!

Szállás példa
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Panzió csodálatos fekvéssel, köz-
vetlenül a tónál.

Fekvése: Thumersbach településré-
szen fekszik, csodálatos kilátással Zell
am See-re. Thumbersbach központja
kb. 800 m-re. 
Felszereltsége:   Vendégház 23 szobá-
val. Társalgó, a’la carte-étterem és ét-
kező bárral (nyitva 15.00 órától) áll a
vendégek rendelkezésére. Az étterem-
ben és a társalgóban ingyenes WIFI.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: Az újonnan
bútorozott és felújított szobákban zu-
hanyozó, WC, telefon és SAT-TV (sík-
képernyős, 26 colos TV, kb. 70 csator-
nával).
A2B:   Fürdőszobával vagy zuhanyozó-
val és balkonnal a tó oldalán.  
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli és 3 fogásos, menüválasztásos va-
csora salátabárral, heti 1x fondue-est.
Karácsonyi (12.24-én) és szilvesz-
teri menü.

Sport: Természetes korcsolyapálya és 
kivilágítható jégtekepálya a tavon, köz-
vetlenül a szállodánál (megfelelő idő-
járás esetén).  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
4,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
NAPONTA                2013.12.21.-12.27., 

2014.03.15.-03.30. / 3 éj 
SZOMBAT                         2013.12.28.,

2014.02.15.-02.28. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  •   20% kedvezmény a Schautzer  y sí-
kölcsönzőben   (Bruck/Großglock-
ner központjában, kb. 3 km-re) és 
10% kedvezmény a Zell am See   y sí- 
és snowboard-iskolában (Areit-
bahn-völgymegálló, City Xpress és 
Schmittenhöhebahn, kb. 4 km-re). A 
kedvezményekre jogosító voucher a 
szállodában vehető át kb. 12.21-től.
 ITALOK inklusive  01.04. és 01.31. 
között valamint 03.01-től a vacsoránál 
asztali bort, sört, ásványvizet és limo-
nádét szolgálnak fel. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12  01.11.-02.01., 03.08.-03.30.
7=6    12.21.-12.28., 01.11.-02.01.,
 03.08.-03.30.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   az összes szezonban

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-5 éves)
100%, 1 gyermek (6-11 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (12 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek: City Xpress és Areitbahn
felvonó kb. 4 km-re.
Sípályák:   kb. 4 km-re.
Sífutópálya:   kb. 1 km-re (Pinzga 
pálya, csatlakozás kb. 200 km-es
pályához).
Síbusz: kb. 200 m-re, napi 4x 
transzfer a síterületre és vissza.
Sísuli: kb. 4 km-re, ugyanitt gyer-
meksísuli is (ebéddel).
Síkölcsönző:   kb. 3 km-re.
Sítároló:   a panzióban.
Figyelem!   A hógaranacia a Kitz-
steinhorn-gleccserre vonatkozik.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 GASTHOF SEESTRAND      ZELL AM SEE 

1 éj félpanzióval

már 40,-€/fő ártól
(12.800,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90318

Nagyon jó fekvésű családi szállo-
da sok törzsvendéggel, csak kb.
100 méterre a gyermeksípályától.

Fekvése: Schüttdorf városrész köz-
pontjában fekszik, az Areitbahn felvo-
nó közelében (kb. 200 m-re).  
Felszereltsége: A kedvelt szállodá-
ban lift, a hallban WIFI és térítés elle-
nében internetsarok, étterem, pizzéria,
söröző, bár és aprés ski-társalgó.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A - Alpenrose-szo-
bák:   A szépen berendezett szobák-
ban (kb. 20 m²) zuhanyozó, WC, haj-
szárító, széf, telefon, rádió, kábel-TV 
és balkon.
A2B - Enzian-szobák: Kihúzható ka-
napéval és francia balkonnal, melyre 
nem lehet kilépni (kb. 25 m²).
A4C - Családi szobák:   2-4 fő részére 
(kb. 26 m²), egy részük balkonos.
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli biosarokkal, 4 fogásos, menüvá-
lasztásos vacsora salátabárral (az ér-

kezés napján nincs választható menü). 
Szombat kivételével 16.00 és 17.00 óra 
között aprés ski-uzsonna.   Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri menü.
Sport: Fitneszterem.
Szórakozás: Diszkó.   Szilveszteri 
parti.
Parkolás:   Ingyenes parkoló és mély-
garázs.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,50 €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.01.-03.14. / 7 éj
HÉTFŐ/KEDD/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.01.04.-01.31. / 4 éj  

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a   szállodában 
található síkölcsönzőben.
 WELLNESS tipp    Fedett medence 
(kb. 10x5 m), szauna, gőzfürdő és vitá-
rium. Térítés ellenében: masszázs, szo-
lárium, „Nap és tenger” luxusfürdő és 
kozmetika. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 1 üveg vörösbor/szoba.
Bombaajánlat:
7=6*    12.14., 01.04., 01.11., 
 03.08., 03.15.
4=3*    12.15., 03.30.
* csak a fenti érkezések esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   Kedvezményes gyerekárak 

vehetők igénybe 2 felnőtt és 1 gyer-
mek (2 éves kortól) foglalása esetén. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.  
Családi akció:
A4C: Kedvezményes gyerekárak vehe-
tők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyermek (2 
éves kortól) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.

Síliftek: Areitbahn felvonó kb.
200 m-re.
Sípályák: kb. 300 m-re.
Gyermeksípálya:   kb. 100 m-re.
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sísuli: kb. 300 m-re.
Síkölcsönző:   a szállodában.
Sítároló:   a szállodában illetve az 
Areitbahn-völgymegállónál.
Síbérletszerviz:   a szállodában.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL LATINI   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   ZELL AM SEE 

1 éj félpanzióval

már 72,-€/fő ártól
(23.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 90038
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Ízlésesen berendezett szálloda. 

Fekvése:   Zell am See központjától
kb. 2 km-re illetve Schüttdorf város-
rész központjától kb. 50 m-re fekszik.
Bárok és bevásárlási lehetőségek kb.
200 m-re.
Felszereltsége: Hangulatos, nemdo-
hányzó szállodában 32 szoba, bár, lob-
by ingyenes internetsarokkal és WIFI-
vel, reggeliző/étkező és lift található.  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A: A szobákban fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, külön WC, tele-
fon, kábel-TV, rádió és széf.
A2A:   Balkonos szobák.
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli bio-
sarokkal és 3 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora salátabárral illetve külön-
böző büféestek. Aprés ski-uzsonna 
heti 6x, 15.00 és 17.00 óra között.   Ka-
rácsonyi és szilveszteri menü.

Wellness:   Szauna és infrakabin (kb.
15.00-21.00 óra között). Térítés ellené-
ben: szolárium.  
Szórakozás: Heti 6x hangulatos
„Happy Hour” 16.00 és 17.00 óra kö-
zött a szálloda bárjában.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2013.12.14.-12.20. / 1 éj
SZOMBAT 
  2013.12.28., 2014.02.08.-02.28. / 7 éj
 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a Gasthof y
Schütthof síkölcsönzőjében   (Schütt-
dorf központjában, kb. 150 m-re) és
10% kedvezmény a Zell am See   y sí- 
és snowboard-iskolában   (az Areit-
bahn felvonó kb. 450 m-re és a City 
Xpress sílift kb. 2 km-re lévő völgymeg-
állójánál). A kedvezményekre jogosító

voucher a szállodában vehető át kb. 
12.21-től. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény. 
Bombaajánlat:
7=6    12.14.-12.21., 01.04.-02.01., 
 03.08.-04.06.

14=12    01.04.-02.01., 03.08.-04.06.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A az összes szezonban  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síterület/Síliftek:   Schmittenhöhe 
kb 450 m-re.
Sípályák: kb. 350 m-re.
Sífutópálya: kb. 1 km-re.
Síbusz:   kb. 150 m-re.
Sísuli:   kb. 450 m-re.
Síkölcsönző: kb. 150 m-re.
Sítároló:   a szállodában.
Figyelem! A hógarancia a Kitzstein-
horn-gleccserre vonatkozik. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL SCHÖNBLICK  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   ZELL AM SEE - SCHÜTTDORF 

1 éj félpanzióval

már 56-€/fő ártól
(17.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 90344

Kedvelt szálloda nemzetközi ven-
dégkörrel.

Fekvése:   Thumersbach városrészben
fekszik, Zell am See központja vásárlá-
si és szórakozási lehetőségekkel kb. 4
km-re.  
Felszereltsége:   Családi vezetés alatt
álló szálloda 100 szobával. Nemdo-
hányzó étterem, társalgó, lift, bár és a
lobby-ban WIFI áll a vendégek rendel-
kezésére.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1C/A2A: A jól beren-
dezett, nemdohányzó szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, telefon,
kábel-TV és egy részük balkonos.
A2B:   Tágasabb szobák.
A2D - Családi szobák:   2 pótággyal
(kb. 25 m²).
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli biosarokkal. A vacsoránál külön-
böző büféspecialitások (pl. hal, tészta,
dél-amerikai vagy helyi ízek), salátabár,
előétel- és desszertbüfé. Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri gálava-
csora.

Wellness:   Szauna (kb. 15.30-21.00 
óra között). Térítés ellenében: szolári-
um és masszázs.  
Szórakozás:   Különböző programok 
a szálloda saját szervezésében animá-
torral (mint pl. heti 1x szánkóest, fák-
lyás vándortúra, lovasszán, házi sínap, 
bingóest stb., egy részük térítés ellené-
ben). Minden nap aprés ski a bárban. 
Szilveszteri bál zenével.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 kutyát lehet vinni (kb. 5,- 
€/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2013.12.14.-12.20. / 1 éj
NAPONTA              2014.01.04.-02.21.,

03.08.-03.21. / 4 éj
SZOMBAT        2013.12.28.-2014.01.03., 

2014.02.22.-03.07. / 7 éj
A2S*: 
NAPONTA              2014.01.04.-02.21.,

03.22.-04.20. / 2 éj
*a többi időszakban a normál szobá-
kéval azonos  

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a szálloda y síis-
kolájában és síkölcsönzőjében.
• 2 felnőtt és 1-2 gyermek esetén   sí-
bérlés   (síléc, sícipő, síbot)   11 éves 
korig ingyenesen, 12 és 15 év kö-
zött 50%   kedvezménnyel.
 CSALÁDI tipp  Játszószoba. Gyer-
mekfelügyelet (12.21.-04.19. között, 4 
éves kortól, heti 5x, napi 4 óra). A gye-
rekeknek a vacsorához (18.00 és 20.00 
óra között) ingyenes limonádébár. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 12.14.-
12.27., 01.04.-02.21. és 03.08.-
04.19. közötti utakra (a Bombaaján-
lattal együtt nem érvényes).  
Bombaajánlat:
14=12    01.11.-02.01., 03.15.-04.12.
7=6    12.14.-12.21., 01.11.-02.01.,
 03.15.-04.12.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1C:   1 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (6-11 éves) szezontól
függően 70-100% 1 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon. A pontos árakat a
foglalási rendszer tartalmazza.
A2B:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) szezontól függő-
en 70-100%, 1 gyermek (12-15 éves)
50% illetve 1 gyermek (16 éves kor-
tól) 30% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.  
Családi akció:
A2D:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100%,
1-2 gyermek (6-11 éves) szezontól
függően 70-100%, 1-2 gyermek (12-
15 éves) 50%, 1-2 gyermek (16 éves
kortól) 30% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.   

Síliftek:   City Xpress kabinos felvo-
nó kb. 4 km-re.
Sípályák:   kb. 4 km-re.
Sífutópálya:   kb. 1 km-re (csatlako-
zás kb. 200 km-es Pinzga pályához).
Síbusz:   kb. 200 m-re.
Sísuli:   a szállodában.
Síkölcsönző:   a szállodában.
Sítároló:   a szállodában.
Figyelem!   A hógarancia a Kitzstein-
horn-gleccserre vonatkozik. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL ST. HUBERTUSHOF    
JOKER-

SZOBA

  ZELL AM SEE 

1 éj félpanzióval

már 53,-€/fő ártól
(16.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 90335
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A Schmittenhöhe síparadicsom 
közepén fekszik. Síelési lehetőség 
közvetlenül a szállodáig.

Fekvése: Zell am See központjától kb. 
2,5 km-re fekszik, a sísuli gyakorlópá-
lyája mellett.

Felszereltsége: Hangulatos szálloda
21 szobával. A vendégek rendelkezé-
sére áll bár, társalgó, reggeliző, lift és
napozóterasz.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A szobákban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, telefon, kábel-
TV és széf.
A2B:   Balkonos szobák.
Ellátás: Büféreggeli  .  
Wellness:   Szauna és pihenőszoba.
Térítés ellenében: pezsgőfürdő, inf-
rakabin és szolárium.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény a Ski Pro és Skiy
Zell síkölcsönzőkben   (Zell am See 
központjában) és 10% kedvezmény
a Zell am See sí- és snowboard-isko-

lában (Areitbahn-völgymegálló, Ci-
ty Xpress és Schmittenhöhebahn). A 
kedvezményekre jogosító voucher a 
szállodában vehető át kb. 12.21-től.

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B: 1 gyermek (2-5 éves)
100%, 1 gyermek (6-11 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (12 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. 
Figyelem!   A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.

Síliftek: Schmittenhöhe kabinos
felvonó, Sonnalm felvonó kb. 50 
m-re.
Sípályák:   a szállodától.
Sífutópálya:   kb. 4 km-re.
Sísuli:   kb. 50 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 50 m-re.
Sítároló: a szállodában, sícipő-
szárítóval illetve térítés ellenében 
a Schmittenhöhe kabinos felvonó 
völgymegállójánál.
Figyelem! A hógarancia a Kitzstein-
horn-gleccserre vonatkozik.

SÍ információ

 HOTEL MARGARETE  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   ZELL AM SEE 

1 éj reggelivel

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90310

A kiváló fekvésű, impozáns léte-
sítmény Zell am See egyik legked-
veltebb szállodája.

Fekvése: Közvetlenül a tó partján,
egy félszigeten fekszik. A központtól és
a sétálóutcától a szállodát csak a vasút-
vonal választja el. 
Felszereltsége: Két - folyosóval ösz-
szekötött - épület összesen 133 szobá-
val. 2 étterem, elegáns bár és 4 lift áll a
vendégek rendelkezésére.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A:   A hegyoldalra né-
ző, célszerűen berendezett szobákban
(kb. 21 m²) fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, hajszárító, telefon, kábel-TV,
zenecsatorna, minibár, széf és fürdő-
köpeny. 
A2E - Comfort-szobák:   2-3 fő ré-
szére (kb. 28 m²), a tó oldalán, külön
WC-vel.
A2C:   Tó oldalán lévő, kényelmesen
berendezett, balkonos szobák (kb. 21
m²). 
A4C - Junior-suitek:   2-4 fő részé-
re (kb. 45 m²), dupla ágy a galérián,
a nappaliban kihúzható kanapé, külön
WC, ülősarok, balkon a tó oldalán. 
A4D -   Kétszobás apartmanok:   2-
4 fő részére (kb. 45 m²), nappali/há-
lószoba emeletes ággyal és 1 kétágyas

szoba, külön WC, étkezősarok és bal-
kon vagy terasz a tó oldalán.
Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büféreg-
geli biosarokkal és 4 fogásos, menüvá-
lasztásos vacsora (12 különböző ételből 
lehet választani) salátabárral. Különbö-
ző büféestek (olasz, ínyenc- és tész-
tabüfé). Naponta 15.00 és 16.00 óra 
között aprés ski-uzsonna.   5 fogásos, 
karácsonyi gálavacsora. Kötelező, 
5 fogásos szilveszteri gálavacso-
ra valamint éjféli büfé, 01.00 óra-
kor homárbüfé és 1 pohár pezsgő 
(a helyszínen fi zetendő felár: kb. 
50,- €/fő, gyerekeknek 12 éves 
korig 50% kedvezmény)  .
Sport:   Térítés ellenében: fi tneszterem 
erő- és cardio-gépekkel a Grand Spa 
wellness-részben.  
Szórakozás:   Változatos animációs 
programok, pl. szánkózás, lovasszáno-
zás, fáklyás kirándulások (egy részük 
térítés ellenében). Heti 3x élőzene az 
Imperial-bárban.   Szilveszteri parti 
élőzenével és tűzijátékkal.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 15 
éves kortól.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 7,- €/nap). 
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
20,- €/nap).   

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 3 éj
NAPONTA       2013.11.30.-12.25. / 1 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
NAPONTA       2014.01.02.-01.10. / 5 éj
SZOMBAT                 2014.03.01. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény a Ski Pro és Skiy
Zell síkölcsönzőkben (Zell am See 
központjában) és 10% kedvezmény
a Zell am See   sí- és snowboard-is-
kolában   (Areitbahn-völgymegálló, Ci-
ty Xpress és Schmittenhöhebahn). A
kedvezményekre jogosító voucher a
szállodában vehető át kb. 12.21-től.
• A Junior-suitek (  A4C  ) vendégei szá-
mára  ingyenes belépés a Grand 
Spa wellness-részbe.
• Érkezéskor gyümölcstál a szobá-
ban.
• Minden vasárnap üdvözlőital in-
formációval.
• Ingyenes transzfer   15 percenként a
sífelvonóhoz.
 WELLNESS tipp Classic wellness-
rész:   fedett medence (kb. 7x12 m)
vízeséssel, pezsgőfürdő és 2 szauna.
Térítés ellenében: masszázs.   Grand 
Spa wellness-rész (csak térítés el-
lenében: kb. 15,- €/fő/nap, belépés
csak 16 éves kortól): új, exkluzív rész-

leg (kb. 1.000 m²), a wellness-szárny 
felsőbb emeletein gyönyörű kilátással 
a tóra, gyógynövényes és fi nn szauna, 
tepidárium, török és Sole-gőzfürdő, 
infrakabin. Továbbá 1x wellness-regge-
li felár nélkül 11.30 óráig a spa loun-
ge-ban valamint különböző kezelések 
10% kedvezménnyel.  
 CSALÁDI tipp    A gyerekeknek ját-
szószoba, gyermekmedence a Classic 
wellness-részben, gyermekfelügyelet 
(3 éves kortól, hétfőtől péntekig, na-
pi 8 órában) illetve bébiszitter (térítés 
ellenében). A gyerekeknek üdítőitalok 
egész nap ingyenesen.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    01.11.-02.01., 
  03.08.-03.29.
4=3     11.30.-12.21.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2E:   1 gyermek (2-11 éves) szezontól 
függően 50-100% illetve 1 gyermek (12 
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza. További 
gyermekágy elhelyezése nem le-
hetséges.
Családi akció:
A4C/A4D: 1-2 gyermek (2-11 éves) 
szezontól függően 50-100% illetve 1-

2 gyermek (12 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy Junior-suiteben vagy egy 
apartmanban. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.   További 
gyermekágy elhelyezése nem le-
hetséges.

Síliftek:   kb. 500 m-re.
Sípályák:   kb. 500 m-re.
Sífutópálya:   kb. 3 km-re.
Síbusz: saját síbusz 15 percenként 
a City Xpress kabinos felvonóhoz.
Sísuli: kb. 500 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 350 m-re.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Figyelem! A hógarancia a Kitz-
steinhorn-gleccsere vonatkozik.

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 GRAND HOTEL      ZELL AM SEE 

1 éj félpanzióval

már 97,-€/fő ártól
(31.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90343
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Csodálatos kilátással a tóra, Zell 
am See-re és az egész környékre.

Fekvése:   Közvetlenül a Zelli-tónál fek-
szik, Thumersbach központjától 3 km-
re, Zell am See-től 8 km-re.
Felszereltsége:   Kis, családi vezetés 
alatt álló szálloda 9 szobával és nem-
dohányzó reggelizőhelyiséggel.
Helyi besorolás:   3*.  
Elhelyezés: A2A:   A szépen berende-
zett, nemdohányzó szobákban zuha-
nyozó, WC, SAT-TV és ébresztős rádió 
(kb. 18 m²).
Ellátás:   Bőséges büféreggeli.  
Szórakozás:   Kirándulási lehetőségek 
a környéken (pl. Zell am See, Krim-
mel, Salzburg, Kitzsteinhorn-gleccser, 
Innsbruck, Gerlos, Kitzbühel stb.).  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

SZOMBAT       2013.12.21.-2014.01.03.,
2014.02.01.-03.07. / 7 éj

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.01.-12.21., 01.04.-01.31., 

03.08.-04.30.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (6-12 éves) 50% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.

Síliftek:   Areitbahn felvonó kb. 6
km-re, a kapruni Kitzsteinhorn-glecs-
cser kb. 18 km-re, gyakorlólift síovi-
val kb. 6 km-re, Maiskogel Kaprun
kb. 8 km-re.
Sípályák:   Areit kb. 6 km-re.
Snowboard:   funpark a síterületen.
Figyelem!   A hógarancia a Kitzstein-
horn-gleccserre vonatkozik.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 ALPENHOF GRAFLEITEN  ÚJ     ZELL AM SEE 

1 éj reggelivel

már 37,-€/fő ártól
(11.840,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90125

Kis, család vezetés alatt álló pan-
zió.

Fekvése:   Nyugodt helyen, a település
szélén fekszik, a Kapruni Várral szem-
ben. A település központja kb. 500
m-re.
Felszereltsége:   A 20 szobás, kényel-
mes panzióban társalgó, étterem és

ingyenes WIFI áll a vendégek rendel-
kezésére.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban 
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, tele-
fon, SAT-TV és balkon.   
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 4 
fogásos, menüválasztásos vacsora. He-
ti 1x fondue-est, olasz és helyi specia-

litások büféje. Heti 1x délután kávé és
sütemény.   Karácsonyi és szilvesz-
teri menü.
Wellness: Szauna. Térítés ellenében:
infrakabin.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
4,- €/nap).  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.03.21.,

2014.04.12.-04.26. / 7 éj   

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6*    11.02.-12.21., 01.11.-02.01., 

03.22.-04.12.
*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-10 éves) 100%,
1 gyermek (11-15 éves) 50% illetve 1
gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek:   Schaufelberg felvonó kb. 
500 m-re, gleccserfelvonó kb. 5 
km-re.
Sípályák:   kb. 500 m-re, gleccserpá-
lya kb. 5 km-re.
Sífutópálya:   kb. 200 m-re.
Síbusz:   kb. 10 m-re, a panzióval 
szemben.
Sísuli:   kb. 500 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 500 m-re.
Sítároló:   a panzióban, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak: a panziótól.
Figyelem! A hógarancia a Kitzstein-
horn-gleccserre vonatkozik. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 IHRE PENSION TRAUNER      KAPRUN 

1 éj félpanzióval

már 38,-€/fő ártól
(12.160,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90256

Kedvelt, családias hangulatú pan-
zió 12 szobával.

Fekvése:   Kaprun központjától kb. 350
m-re, a Tauern Spától kb. 1,5 km távol-
ságra fekszik. Éttermek a közvetlen kö-
zelben.
Felszereltsége: A vendégek rendel-

kezésére áll nemdohányzó reggeliző 
és ingyenes WIFI az egész panzióban.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A nemdohányzó 
szobákban zuhanyozó, WC, kábel-TV, 
ébresztős rádió, telefon, minibár, széf 
és balkon.
Ellátás: Büféreggeli biosarokkal.

Wellness:   Wellness-részleg (kb. 60
m², nyitva szombat kivételével napon-
ta kb. 16.30-19.30 óra között): szauna,
infrakabin, gőzfürdő, élményzuhanyok 
és terasz.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/fő/nap 15
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA       2013.12.07.-12.20. / 3 éj
NAPONTA      2014.03.08.-04.26. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény   a Ski Pro síköl-
csönzőben (kb. 700 m-re) és 10% 
kedvezmény az Oberschneider   sí- 
és snowboard-iskolában (kb. 700
m-re). A kedvezményekre jogosító
voucher a szállodában vehető át kb.
12.21-től.

• 10% kedvezmény a   y Tauern Spa 
belépőjéből.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    12.07.-12.20., 

 03.08.-04.26.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 50% illet-
ve 1 gyermek (12 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.    Síliftek: Schaufelberg sífelvonók 

kb. 600 m-re, Kitzsteinhorn-glecs-
cserfelvonó kb. 6 km-re, Areitbahn
felvonó kb. 5 km-re.
Sípályák: kb. 600 m-re.
Sífutópálya: kb. 50 m-re (Schloss-
loipe, kb. 6 km hosszú, amelyből
kb. 2,5 km kivilágított).
Síbusz:   a panziónál, kb. 30 percen-
ként közlekedik.
Sísuli:   kb. 700 m-re.
Síkölcsönző: kb. 700 m-re.
Sítároló:   a panzióban, fűtött.
Téli túraútvonalak: kb. 200 m-re.
Figyelem!   A hógarancia a Kitz-
steinhorn-gleccserre vonatkozik. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 PENSION STEGER      KAPRUN 

1 éj reggelivel

már 36,-€/fő ártól
(11.520,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90252
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Magyar vezetés alatt álló szállo-
da, mely ideális választás párok 
számára és egy kellemes síüdü-
léshez.

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, a
település központja üzletekkel, étter-
mekkel és bárokkal kb. 200 m-re.  
Felszereltsége:   A kényelmes, ma-
gyar nyelvű személyzettel is rendel-
kező szállodában 15 szoba, recepció,
társalgó, 2 különálló, nemdohányzó
étkező, elegáns bár, lift és napozóte-
rasz/teraszos kávézó áll a vendégek 
rendelkezésre.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A:   A kényelmesen
berendezett szobákban (kb. 22 m²)
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, ká-
bel-TV, széf, ébresztőóra, telefon, haj-
szárító, minibár (térítés ellenében),
WIFI és balkon.
A2B:   Pótággyal kiegészítve (kb. 23
m²).  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bi-
osarokkal (hideg/meleg) 10.00 óráig
és 4 fogásos, menüválasztásos vacso-
ra salátabárral. 12.28.-01.03. és 02.15.-
03.08. között 16.00-17.00 óra között
hideg/meleg aprés ski-uzsonna.   Szil-
veszteri, 5 fogásos gálavacsora 1 
pohár pezsgővel és éjféli büfével 
kívánság szerint (a helyszínen fi -
zetendő felár kb. 45,- €/teljes árat 
fi zető fő, gyermekeknek 5 éves 
korig ingyenes, 6-12 éves korig 
kb. 30,- €/fő).

Wellness:   Szauna pihenőrésszel, me-
legített pihenőpadok, élményzuhany 
és gőzfürdő (nyitva kb. 16.00-20.00 
óra között). Térítés ellenében: szolá-
rium.
Gyerekek:   Játékok, etetőszék és rá-
csos ágy (előzetes lekéréssel).  
Szórakozás: Szilveszterkor tűzi-
játék.
A helyszínen fi zetendő:
  •   Üdülőhelyi díj:   kb. 1,15 €/fő/nap 15 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
SZOMBAT 2013.12.28. / 7 éj
NAPONTA              2014.01.04.-02.14.,

03.08.-03.14. / 4 éj
NAPONTA       2014.02.15.-03.07. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
• 30% kedvezmény a Glaser 200   sí-
kölcsönzőben   (kb. 300 m-re). A fel-
szerelés hotelig/-től szállítása ingye-
nes, előzetes lekérés szükséges.
• 10% kedvezmény a „Tauern Spa” 
élményfürdőben (kb. 2 km-re). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.01-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 11.01.-
12.21., 01.04.-02.14. és a 03.08.-
04.21. közötti utakra.

Bombaajánlat:
14=12/7=6    11.05.-12.21., 
  03.15.-04.22.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-5 éves) 100%,
1 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1
gyermek (12-15 éves) 30% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Síliftek/Sípályák:   Lechnerberg 
felvonó kb. 150 m-re, Kitzsteinhorn 
kb. 5 km-re, Areitbahn felvonó Zell 
am See kb. 8 km-re.
Sífutópálya: Schlossloipe kb. 400 
m-re, kb. 6 km hosszú, éjszakai sí-
futópálya kb. 400 m-re, kb. 3,5 km
hosszú.
Síbusz: kb. 50 illetve kb. 200 m-re.
Figyelem! A hógarancia a Kitz-
steinhorn-gleccserre vonatkozik.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL PANORAMA  ÚJ     KAPRUN 

1 éj félpanzióval

már 54,-€/fő ártól
(17.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.01-ig

Szálláskód: HOWI 90147

Kényelmes szálloda szép, nyugodt 
környezetben, a Kapruni Vár kö-
zelében.

Fekvése:   Kaprun központja éttermek-
kel, bárokkal és bevásárlási lehetőség-
gel kb. 300 m-re. 
Felszereltsége: A hangulatos létesít-
ményben 50 szoba, nemdohányzó ét-
terem, bár, 2 lift és a lobby-ban WIFI 
térítés ellenében áll a vendégek ren-
delkezésére.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A:   A stílusosan beren-
dezett, nemdohányzó szobákban (kb. 
28 m²) zuhanyozó, WC, hajszárító, te-
lefon, kábel-TV, széf, minibár, ülősarok 
és balkon. Térítés ellenében: fürdőkö-
peny (kb. 9,- €/tartózkodás).
A4A - Junior-suitek:   2-4 fő részére 
(kb. 40 m²), nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és egy külön, 
kétágyas szoba fürdőszobával és külön 
WC-vel.  

Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bi-
osarokkal és 4 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora salátabárral illetve külön-
böző büféestek. Heti 1x gálavacsora.
Karácsonyi (12.24-én) és szilvesz-
teri gálavacsora.
Sport:   Asztalitenisz és egy kb. 200 m²-
es fi tneszterem.  
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 6,- €/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2013.11.30.-12.20. / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.28.-2014.03.21., 

2014.04.05.-04.25. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény az Intersporty
Rent-Ski Dome   síkölcsönzőben   és
10% kedvezmény az Oberschneider y
sí- és snowboard-iskolában.   A ked-
vezményekre jogosító voucher a szál-
lodában vehető át kb. 12.21-től.  

 WELLNESS tipp  Tágas wellness-rész 
(kb. 300 m²): fedett medence (kb. 10 x 
4 m), szauna, szanárium, gőzfürdő, él-
ményzuhany, infrakabin, pezsgőfürdő 
és pihenőhelyiség.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12    11.30.-12.28., 01.11.-01.25.*, 
 03.15.-04.05., 04.12.-05.03.
7=6 11.30.-12.28., 01.11.-01.25.*, 
 03.15.-04.05., 04.05.-04.12.*, 
 04.12.-05.03.
*csak szombati érkezés esetén
Családi akció:
A4A:   1-2 gyermek (2-6 éves) 100%, 1-
2 gyermek (7-12 éves) szezontól függő-
en 50-100%, 1-2 gyermek (13-16 éves) 
30% illetve 1-2 gyermek (17 éves kor-
tól) 20% 2 felnőttel egy szobában. A 
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.

Síliftek:   Schaufelberg felvonó 
kb. 350 m-re, gleccserfelvonó kb.
5 km-re.
Sípályák:   kb. 350 m-re.
Sífutópálya:   a szállodától 
(kivilágított). 
Síbusz: a szállodától.
Sísuli: kb. 300 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 300 m-re.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Figyelem!   A hógarancia a Kitzstein-
horn-gleccserre vonatkozik. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL ANTONIUS   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   KAPRUN 

1 éj félpanzióval

már 62,-€/fő ártól
(19.840,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90274
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Családi vezetés alatt álló, hangu-
latos panzió.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fek-

szik, Kaprun központjától kb. 400 m-
re.
Felszereltsége: Kedvelt panzió 13 
szobával. A vendégek rendelkezésére 

áll recepció, társalgó/étkező, bár és in-
gyenes WIFI az egész házban.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A: Az újonnan beren-
dezett, nemdohányzó szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, kábel-
TV, ébresztős rádió, széf és egy részük 
balkonos.
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Bü-
féreggeli    biosarokkal és 3 fogásos me-
nüvacsora. Karácsonykor (12.24-
én) és szilveszterkor 4 fogásos 
menüvacsora.
Wellness:   Wellness-részleg (kb. 60
m², szombat kivételével, 15.30 és
18.00 óra között ingyenesen): szauna,
gőzfürdő, infrakabin, élményzuhanyok 
és pihenőszoba.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/fő/nap 15
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                         2013.12.28.,

2014.02.08.-03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
   •   20% kedvezmény a Ski Pro   y síköl-
csönzőben   és 10% kedvezmény az y
Oberschneider   sí- és snowboard-is-
kolában.   A kedvezményekre jogosí-
tó voucher a panzióban vehető át kb. 
12.21-től. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    12.08.-12.28., 
  03.08.-04.26.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-6 éves) 100%, 
1 gyermek (7-12 éves) 50% illetve 1 
gyermek (13 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.

Síliftek:   Schaufelberg felvonó kb.
600 m-re.
Sípályák:   kb. 600 m-re.
Sífutópálya:   kb. 30 m-re.
Síbusz:   kb. 50 m-re.
Sísuli:   kb. 500 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 600 m-re.
Sítároló:   a panzióban, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 PENSION RIEDER      KAPRUN 

1 éj reggelivel

már 36,-€/fő ártól
(11.520,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90250

Kaprun egyik legnépszerűbb szál-
lodája színvonalas felszereltség-
gel és szolgálatasokkal.

Fekvése:   A központban fekszik, mégis
a sípályák közelében.
Felszereltsége: Az elegáns szállodá-
ban a vendégek rendelkezésére áll 125
szoba, 4 étterem, bár kandallóval, 3
konferenciaterem, liftek, napozóterasz 
illetve térítés ellenében WIFI az egész 
szállodában és mosoda.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A kényelme-
sen berendezett szállodában fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, kábel-TV 
beépített rádióval és fi zetős TV-csator-
nákkal is, telefon, minibár, ülősarok,
hajszárító, kölcsönözhető fürdőköpeny 
és balkon vagy terasz.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli 11.00
óráig (hideg/meleg) biosarokkal, pezs-
gő, 6 különböző meleg fogás, frissen
préselt gyümölcslé, halspecialitások 
és különböző kenyérfélék. Későn ke-
lőknek a’la carte-reggeli 12.00 óráig.
4 fogásos, menüválasztásos vacso-
ra 12 féle ételből salátabárral. Heti 1x 
gálavacsora, különböző büféspecialitá-
sok. Kívánságra diétás vagy vegetáriá-
nus menü is kérhető. Naponta aprés
ski-uzsonna. Kötelező karácsonyi 
gálavacsora (a helyszínen fi zeten-
dő felár: kb. 25,- €/fő) és kötelező 
szilveszteri büfé éjféli snack-kel 
(a helyszínen fi zetendő felár: kb. 
114,- €/fő).03.05-én kötelező he-
ringlakoma halbüfével (a helyszí-
nen fi zetendő felár: kb. 24,- €/fő), 

04.20-án kötelező húsvéti brunch 
(a helyszínen fi zetendő felár: kb. 
15,-€/fő).
Sport: Fitneszterem.
Gyerekek:   Bébitelefon.  
Szórakozás: Különböző szórakozta-
tó programok (pl. jégtekézés, hóraf-
ting, szánkóestek stb., egy részük csak 
térítés ellenében). Szilveszteri parti 
élőzenével.
A helyszínen fi zetendő:
  •   Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap 15 
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes. Mélygarázs térí-
tés ellenében (kb. 8,- €/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
12,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT                 2013.12.28. / 5 éj
NAPONTA      2014.02.09.-03.08. / 3 éj

 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény az Intersport y

Rent-Ski Dome   síkölcsönzőben (kb. 
600 m-re) és 10% kedvezmény az y
Oberschneider   sí- és snowboard-is-
kolában (kb. 600 m-re).     A kedvezmé-
nyekre jogosító voucher a szállodában 
vehető át kb. 12.21-től.  
 WELLNESS tipp    Fedett medence 
(kb. 6x11 m) vízeséssel, pezsgőfürdő-
vel és ellenáramoltatóval és infrakabin 
(7.00-21.00 óra között). A szauna-rész-
legben 2 szauna, Kneipp-taposóme-
dence, hidegvizes medence, gőzfürdő 
(15.00-21.00 óra között). Térítés ellené-
ben: szolárium, masszázs, Beauty & 
Spa oázis klasszikus kozmetikai keze-

lésekkel és lebegőfürdővel. 

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2 éves) 100%, 1
gyermek (3-6 éves) 60%, 1 gyermek 
(7-12 éves) 30% illetve 1 gyermek (13
éves kortól) 10% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.   

Síliftek:   Schaufelberg felvonó kb.
200 m-re, Lechnerberg felvonó kb.
500 m-re, Areitbahn felvonó kb. 4 
km-re, gleccserfelvonó kb. 6 km-re.
Sípályák:   kb. 200 m-re.
Sífutópálya:   Schlossloipe kb. 200
m-re (esténként kivilágított, kb. 4
km hosszú).
Síbusz:   a szállodától.
Sísuli:   kb. 600 m-re.
Síkölcsönző:   a szállodában.
Téli túraútvonalak:   kb. 100 m-re.
Figyelem! A hógarancia a Kitz-
steinhorn-gleccserre vonatkozik.

SÍ információ

 ALPENHAUS KAPRUN  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   KAPRUN 

1 éj félpanzióval

már 98,-€/fő ártól
(31.360,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90251
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Családi vezetés alatt álló szálloda 
nagyon jó konyhával - ideális vá-
lasztás párok számára egy pihen-
tető üdüléshez.

Fekvése:   A Zell am See-be vezető
úton fekszik. Maishofen központja vá-
sárlási lehetőségekkel kb. 600 m-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 37 szoba, hangulatos a’la
carte-étterem, társalgó kábel-TV-vel,
reggeliző/étkező, télikert és lift (csak 
az A2E szobatípushoz). A felnőttek szá-
mára ingyenes internetpont a recepci-
ónál és WIFI.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A kényelmesen berende-
zett szobákban fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC, síkképernyős SAT-TV (kb.
100 program), ébresztős rádió, tele-
fon, széf, hajszárító, szaunatörölköző
és bérelhető fürdőköpeny (kb. 8,- €/
nap) a recepción.

NNNN:
A2D - Komfort-szobák:   Kb. 30 m²-
es szobák a 3. fő részére kanapéval.
A2B - Komfort-szobák: Kb. 22-26 
m²-es szobák balkonnal és a 3. fő ré-
szére kanapéval.
A2E - Családi szobák:   Tágas, kb. 50 
m²-es szobák 2-4 fő részére balkonnal. 
Kétágyas szoba dupla ággyal és egy 
tolóajtóval vagy optikailag leválasztott 
hálórész dupla, kihúzható kanapéval 
vagy dupla ággyal.
NNN:
Foglalható célszerűen berendezett, 
balkonos Joker-szoba A2S   is (kb. 17 
m²).
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 
4 fogásos, menüválasztásos vacso-
ra vagy különböző büféspecialitások 
estéje. 12.21.-03.15. között napon-
ta leves, saláta és desszert büférend-
szerben.   Karácsonyi (12.24-én) és 
szilveszteri gálabüfé. Szilveszter-
kor malacsült.

Sport: Fitneszterem (nyitva 12.00 és
20.00 óra között).  
Szórakozás: Térítés ellenében: biliárd
és darts a pincebárban. Szilveszteri 
parti tűzijátékkal és zenével.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: 1,10 €/fő/nap 15
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj
NAPONTA        2013.12.21.-12.27. / 4 éj
SZOMBAT                          2013.12.28.,

2014.02.08.-02.28. / 7 éj
NAPONTA              2014.01.04.-02.07., 

03.01.-03.28. / 3 éj
 EXTRA tipp 
• 15% kedvezmény a Heugenhauser y
síkölcsönzőben (a központban, a
templommal szemben) és 10% ked-
vezmény   a Saalbach Vorderglemmy
síiskolában   (a Schönleiten felvonó
parkolójánál). A kedvezményekre jo-
gosító voucher a szállodában vehető

át kb. 12.21-től.
• 1 üveg ásványvíz  /szoba érkezéskor.  zz
 WELLNESS tipp  Szép wellness-köz-
pont naturista-résszel csak felnőttek 
számára (kb. 220 m², nyitva 12.00 és 
20.00 óra között, romantikus hangu-
latú medence (kb. 6x4 m, kb. 29°C) 
pezsgőfürdővel, infraszauna, 16.00 és 
20.00 óra között szauna és gyógynö-
vényes gőzbarlang valamint pihenő-
helyiség. Gyermekek szülői kísérettel 
12.00-16.00 óra között az úszómeden-
cét használhatják (a szaunarészleget 
ekkor sem). 
 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2D:   1 gyermek (2-5 éves) 
100%, 1 gyermek (6-12 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2E:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-12 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (13 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.   

Síterület/Síliftek:   Zell am See kb. 
3 km-re, Saalbach-Hinterglemm kb. 
8 km-re.
Sípályák:   kb. 3 km-re.
Sífutópálya:   kb. 300 m-re.
Síbusz:   kb. 100 m-re.
Sísuli:   kb. 600 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 600 m-re.
Sítároló:   a szállodában. 

SÍ információ

Szállás példa

 HOTEL VICTORIA    
JOKER-

SZOBA

  MAISHOFEN 

már 53,-€/fő ártól
(16.960,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 66500

Korabeli fogadó 15 szobával és
apartmannal.

Fekvése:   Nagyon szép, nyugodt he-
lyen fekszik a Lahntal természetvédel-
mi területen, Maishofen központjától
kb. 3 km-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll társalgó, kiváló osztrák és
nemzetközi specialitásokat kínáló étte-
rem és söröző. Térítés ellenében: ér-
més mosó- és szárítógép.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A: A szobákban zuha-
nyozó, WC és kábel-TV.
A2B:   Tágasabb szobák.
A2C - Családi apartmanok:   2-4 fő
részére, nappali konyhasarokkal, kihúz-
ható kanapéval és 1 kétágyas szoba.
A3D- Családi apartmanok: 3-6 fő
részére, nappali konyhasarokkal, ki-

húzható kanapéval, 2 kétágyas szoba, 
2 zuhanyozó, WC.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 
menüválasztásos vacsora salátabárral. 
16.00 és 17.00 óra között aprés ski-
uzsonna és sütemény.   Karácsonyi 
(12.24.) és szilveszteri menü.
Szórakozás: Heti 1x fáklyás túra a 
helyi idegenforgalmi hivatal szerve-
zésében.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
35,- €/tartózkodás).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.07. / 7 éj
NAPONTA     2014.03.08.-04.05. / 4 éj
Figyelem! Takarítás csak 14 na-
ponként illetve rövidebb időtar-
tam esetén elutazás után valamint 
ágynemű- és törölközőcsere csak 
térítés ellenében.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    12.01.-12.28., 01.04.-01.25.,
 03.08.-04.05.*
*csak szombati érkezés esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: 1 gyermek (2-11 éves) 100%, 
1 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 1 
gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.

Családi akció:
A2C:   1-2 gyermek (2-11 éves) 100%, 1-
2 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 1-
2 gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy apartmanban, pótágyon.
A3D:   1-3 gyermek (2-11 éves) 100%,
1-3 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 
1-3 gyermek (16 éves kortól) 30% 3
felnőttel egy apartmanban, pótágyon.

Síterület/Síliftek:   Zell am See kb. 
8 km-re, Saalbach-Hinterglemm kb. 
10 km-re.
Sípályák:   kb. 8 km-re.
Sífutópálya:   a háztól.
Síbusz:   kb. 300 m-re.
Sísuli:   kb. 3 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 3 km-re.
Sítároló:   a házban.
Téli túraútvonalak:   a háztól. 

SÍ információ7=6
kedvezmény

 GASTHOF HAMMERSCHMIDT      MAISHOFEN 

1 éj félpanzióval

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig

Szálláskód: HOWI 90219

059-067_ABBF_W14.indd   60059-067_ABBF_W14.indd   60 2013.07.29.   1:30:392013.07.29.   1:30:39



61AUSZTRIA · SALZBURGER LAND

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kis, családi szálloda a közvetlenül 
a Waldsee-nél.

Fekvése:   Csodálatos, nyugodt helyen
fekszik a Neunbrunnen Tájvédelmi
Körzetben, Zell am See (kb. 7 km-re) és
a Skicircus Saalbach-Hinterglemm síte-
rület (kb. 10 km-re) között. Maishofen
központja kb. 2 km-re.
Felszereltsége: Hangulatos szálloda
22 szobával. A vendégek rendelkezé-
sére áll társalgó, különböző étteremré-
szek, a’la carte-étterem télikerttel, bár 
és ingyenes WIFI. Továbbá napozó/ká-
vézóterasz csodálatos kilátással a kör-
nyező hegyekre és a Waldsee-re.  
Helyi besorolás:   3,5*.
Elhelyezés: A2A: A szobákban zu-
hanyozó, WC, kábel-TV és egy részük 
balkonos.
A2B - Családi szobák:   Kétágyas szo-
ba 2 pótággyal, 2-4 fő részére.
Szórakozás: Heti 1x fáklyás kirándu-
lás forraltborral a helyi idegenforgal-
mi hivatal szervezésében vagy jégteke 
a Waldsee-n (az időjárás függvény-
ében) igény esetén. Korcsolyázási le-
hetőség a Waldsee-n (az időjárás függ-
vényében).

A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 15 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA (hétfő kivételével) / 4 éj
NAPONTA (hétfő kivételével) 

2013.12.14.-12.20. / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.08.-03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  •   15% kedvezmény a Heugenhauser y
síkölcsönzőben   (a központban, a 
templommal szemben) és   10% ked-
vezmény a Saalbach Vorderglemm y
síiskolában   (a Schönleiten felvonó 
parkolójánál). A kedvezményekre jo-
gosító voucher a szállodában vehető 
át kb. 12.21-től.
 ALL inklusive  Kiváló osztrák és nem-
zetközi specialitásokkal. Büféreggeli  
biosarokkal, ebédcsomag (összeállítá-
sa egyénileg a reggeli büféasztalról) 
és 3 fogásos, menüválasztásos vacso-
ra salátabárral. Süteménybüfé 16.00 és 
17.00 óra között. 08.00 és 21.00 óra kö-
zött csapolt sör, asztali bor (vörös vagy 
fehér), üdítők (limonádé kivételével), 
kávé, tea és víz önkiszolgáló rendszer-
ben. Karácsonyi (12.25-én) vacso-
ra. Szilveszteri vacsora szobán-
ként egy üveg pezsgővel.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    12.14.-12.21., 01.04.-02.08., 
 03.08.-04.19.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 100%,
1 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 1
gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-11 éves) 100%,
1-2 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 1-
2 gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egyszobában, pótágyon.   

Síliftek:   Zell am See kb. 7 km-
re, Saalbach-Hinterglemm kb. 10
km-re.
Sípályák:   kb. 7 km-re (Viehhofen, 
völgymenet)
Sífutópálya:   a szállodánál.
Síbusz: kb. 1 km-re.
Sísuli: kb. 3 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 3 km-re.
Sítároló:   a sífelvonók völgyállomá-
sainál (térítés ellenében).
Téli túraútvonalak:   a szállodától, 
természetvédelmi területen.

SÍ információ7=6
kedvezmény

 FAMILIENHOTEL BAD NEUBRUNNEN      MAISHOFEN 

1 éj All Inklusive ellátással

már 45,-€/fő ártól
(14.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig

Szálláskód: HOWI 66503

8 hangulatosan berendezett, ké-
nyelmes apartman.

Fekvése: Maishofen központjától kb.
500 m-re, nyugodt helyen fekszik, cso-
dálatos panorámával.  
Felszereltsége:   Reggeliző és társalgó.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Minden apartmanban ká-
bel-TV, konyha vagy konyhasarok (fő-
zőlap, hűtőszekrény, kávéfőzőgép), ét-
kezősarok, zuhanyozó, WC és balkon
vagy terasz.
F3F: Kétszobás apartman 3 fő részé-
re (kb. 30 m²). Nappali. 1 háromágyas
szoba.
F4G: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 1 kétágyas
szoba.
F5H:   Háromszobás apartman 5 fő ré-
szére (kb. 55 m²). Nappali konyhával,
1 kétágyas szoba és egy másik hálószo-
ba kiegészítve 1 kanapéval.  
Ellátás:   Külön kérésre zsemleszerviz 
(térítés ellenében). Reggeli a helyszí-
nen foglalható (kb. 9,- €/nap).  
Sport:   Asztalitenisz.
Wellness: Térítés ellenében: szauna
(kb. 7,- €/fő).

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás. Ágyneműhuzat és törölköző heti 
váltással.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,15 €/fő/nap 15 
éves kortól.  
1 pótágy:   Gyerekágy 2 éves korig kb. 
5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási iro-
dában, fi zetés a helyszínen. A max. lét-
számot csak így szabad túllépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 15% kedvezmény a Heugenhauser y
síkölcsönzőben   (a központban, a 
templommal szemben) és   10% ked-
vezmény a Saalbach Vorderglemm   y sí-
iskolában (Schönleiten felvonó par-
kolójánál). A kedvezményekre jogosító 
voucher a recepción vehető át.

Síterület/Síliftek:   City Xpress ka-
binos felvonó Zell am See kb. 4,5
km-re, Schönleiten kabinos felvonó
Saalbach-Hinterglemm kb. 7 km-re.
Sípályák:   kb. 4,5 km-re.
Sífutópálya:   az aparmanháznál 
(csatlakozás a kb. 200 km hosszú 
Pinzga pályához).
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sísuli: kb. 500 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 500 m-re.
Sítároló:   a házban.
Téli túraútvonalak:   kb. 500 m-re.

SÍ információ

 APPARTEMENTS CHRISTINE (EX QUEHENBERGER)      MAISHOFEN 

1 éj/apartman önellátással

már 47,-€ ártól
(15.040,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66221

Szállás példa
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62 AUSZTRIA · SALZBURGER LAND

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Szálloda közvetlenül a sípályák-
nál, lesiklás egészen a szállodáig 
lehetséges.

Fekvése: A helység felett fekszik, a
központtól kb. 300 m-re.
Felszereltsége: A kedvelt szállodá-
ban hall cserépkályhával és TV-vel, ét-
kező, télikert bárral, söröző és lift áll
rendelkezésre. A közös helyiségekben
ingyenes WIFI. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: Barátságos berendezés-
sel, minden szobában zuhanyozó, WC,
hajszárító, síkképernyős kábel-TV, széf 
és ingyenes WIFI.
A2A: A manzárdrészben, egyszerűb-
ben kialakítottak, tetőablakkal.
A2B:   Egy részük balkonos. 
A2C:   Szobák fürdőszobával vagy zuha-
nyozóval, telefonnal és balkonnal.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bio-
sarokkal és menüválasztásos vacso-
ra salátabárral. Heti 1x olasz és helyi
specialitások, 1x fehér kolbász-parti,
1x gourmet-vacsora és 1x aprés ski-
uzsonna. Karácsonyi (12.24-én) és 

szilveszteri menü, szilveszterkor 
éjféli snack.
Sport: Asztalitenisz.  
Wellness:   Szauna, infrakabin és gőz-
fürdő (heti 6x).  
Szórakozás: Karácsonyi ünnep-
ség. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
35,- €/tartózkodás). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA       2013.12.14.-12.20. / 3 éj

 EXTRA tipp 
  •   15% kedvezmény a Snow&Fun 
síkölcsönzőben   és   10% kedvez-
mény a Snow&Fun   y síiskolában   (a 
Reiterkogellift völgymegállójánál és a 
Dorfstrassén). A kedvezményre jogo-
sító voucher a szállodában vehető át 
kb. 12.21-től. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    03.08.-03.29.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C:   1 gyermek (2-5 éves)
100%, 1 gyermek (6-13 éves) 60% il-
letve 1 gyermek (14 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.    

Síliftek:   Bergfried felvonó a szállo-
dánál (Nr. 36).
Sípályák:   a szállodánál, gyakorlólift
kb. 100 m-re, a szálloda alatt.
Sífutópálya:   Hinterglemm völgy-
pálya kb. 1,5 km-re.
Síbusz:   kb. 100 m-re.
Sísuli:   kb. 300 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 300 m-re.
Sítároló:   a szállodában szobánként 
1 fűtött síbox.
Téli túraútvonalak:   a szállodától -
Hinterglemm körtúraút, Achen út.
Snowboard: funpark a síterületen.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL UNTERELLMAU   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   HINTERGLEMM 

1 éj félpanzióval

már 62,-€/fő ártól
(19.840,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90167

ski unlimited: Sípályák 200 km hosszan

snow unlimited: Hóbiztos pályák április végéig

hitech unlimited: 55 kényelmes kabinos, ülő- és húzólift

fun unlimited: Elsőosztályú éjszaki élet és Aprés Ski-bárok 

family unlimited: Programok kicsiknek és nagyoknak

2013.11.29.-2014.04.21. 

Húsvéti ajánlat: ingyenes síbérlet a gyerekeknek 
2014.03.15-től ingyenes síbérlet az 1998-ban vagy azután született gyerekeknek, ha legalább 1 szülő min. 3 napos 
síbérletet vásárol (a síbérlethez tartozó kártya 2,- € ellenében vehető át).

Sísuli gyerekeknek Saalbach-Hinterglemm 
6 napos sísuli gyerekeknek (3-12 éves korig) kb. 304,- €/fő
Ebéd felár ellenében: kb. 13,- €/fő/nap

Montelino síbérlet
Ezzel a síbérlettel a 2008-ban vagy azután született gyerekek minden liften 
ingyen utazhatnak (a síbérlethez tartozó kártya 2,- € ellenében vehető át).

síkölcsönzés
6 napra felnőtteknek: 
Síléc & síbot: kb. 122,- €,
Sícipő:  kb. 69,- €,
Gyerekeknek 5 éves korig: 
Síléc & síbot: kb. 42,- €
Sícipő: kb. 36,- €,
Gyerekeknek 6-13 éves korig: 
Síléc & síbot:  kb. 68,- €
Sícipő: kb. 52,- €,

sífutás
Sífutó-felszerelés 6 napra: 
Gyerekeknek és felnőtteknek: 
kb. 79,- € 

sísuli 
3 napos tanfolyam
Gyerekeknek és felnőtteknek: 
kb. 165,- € 

Felnőtteknek Gyerekeknek* Fiataloknak*
> Előszezon 2013.11.29. - 2013.12.20. 182,00 € 91,00 € 136,50 €

> Főszezon 2013.12.21. - 2014.01.06. / 01.25. - 03.14. 227,50 € 113,50 € 170,50 €

> Középszezon 2014.01.07. - 2014.01.24. 216,00 € 108,00 € 162,00 €

> Utószezon 2014.03.15. - 2013.04.13. 205,00 € 102,50 € 153,50 €

Minden síliftre érvényes 
a Saalbach-Hinterglemm-Leogang síterepen

*1998. és 2007. között született gyerekek 
**1995. és 1997. között született fiatalokSíbérletek - 6 napra
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A Skicircus Saalbach Hinterglemm 
sírégiótól kb. 1 km-re.

Fekvése:   Vorderglemm városrészben
fekszik, Saalbachtól kb. 4 km-re. Meg-
felelő hóviszonyok esetén síelés egé-
szen a házig lehetséges.
Felszereltsége: Összesen 5 apart-
man, internetsarok és WIFI (térítés
ellenében) áll a vendégek rendelke-
zésére.   

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A nemdohányzó stúdi-
ókban és apartmanokban kábel-TV, 
rádió, konyhasarok (villanytűzhely sü-
tővel, hűtőszekrény, kávéfőzőgép és 
vízforraló) és déli fekvésű balkon.
F2F/F3F:   Stúdió 2-3 fő részére (kb. 32 
m²). Nappali/hálószoba dupla ággyal 
és fotelággyal, zuhanyozó és WC. 
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba dupla, 

kihúzható kanapéval, 1 kétágyas szoba,
zuhanyozó, külön WC. 
F6H:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 60 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval, 2 külön
hálószoba, zuhanyozó és külön WC. 
Wellness: Térítés ellenében: szauna.   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha 14 napi váltással.   
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 70,- €.
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/nap/fő 15
éves kortól. 
1 pótágy:   Gyerekágyat az ár 2 éves
korig már tartalmaz. Előzetes foglalás
az utazási irodában szükséges. A max.
létszámot így sem szabad túllépni. 
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
4,- €/nap).

Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Heti 1x szauna ingyenesen. 

• 10% kedvezmény a Saalbach y
Vorderglemm   síiskolában   (a Schön-
leitenbahn parkolójánál). A kedvez-
ményre jogosító voucher az apartman-
házban vehető át kb. 12.21-től.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6*    01.04.-01.25., 03.08.-04.19.
* csak szombati érkezés esetén   

Síliftek/Sípályák: Schönleiten ka-
binos felvonó kb. 1 km-re.
Sífutópálya: Maishofenben, kb.
6 km-re.
Síbusz:   kb. 500 m-re.
Sísuli:   kb. 500 m-re.
Síkölcsönző: kb. 500 m-re.
Sítároló: a házban.
Snowboard:   funpark Hinterg-
lemmben, kb. 7 km-re.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS PAULINA      SAALBACH 

1 éj/apartman önellátással

már 47,-€ ártól
(15.040,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66321

Kedvező hóviszonyok esetén le-
siklás egészen a házig lehetséges.

Fekvése: A központtól kb. 500 m-re 
fekszik.
Felszereltsége:   Főépületből és egy 
kb. 30 m-re lévő melléképületből áll.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: Az apartmanokban kony-
hasarok (főzőlap, hűtőszekrény, kávé-
főző, mikrohullámú sütő), kábel-TV 
és rádió.

F2F: Kétszobás apartman 2 fő részére 
(kb. 30 m²). Konyha étkezősarokkal és 
hálószoba dupla ággyal. Fürdőszoba, 
WC és balkon.
F3G:   Kétszobás apartman 3 fő részé-
re (kb. 31 m²). Hasonlóan berendezett, 
mint az F2F, fürdőszoba helyett zuha-
nyozóval, a hálószobában egy dupla 
ágy és és egy heverő található.
F4K:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²). Nappali/hálózoba, mely-
ben konyhasarok étkezőrésszel és 

dupla, kihúzható kanapéval valamint
külön hálószoba. Zuhanyozó, WC és
balkon vagy terasz.
F7J:   Különálló ház 7 fő részére (kb.
100 m²). Előtér, ülősarok és WC. Kony-
ha (kiegészítve sütővel és kenyérpirí-
tóval), étkezősarok és nappali. 1 há-
romágyas szoba, fürdőszoba, WC. 1
külön hálószoba, zuhanyozó, WC. Kü-
lön hálószoba franciaággyal, zuhanyo-
zó és balkon.
Ellátás:   Térítés ellenében: zsemle-
szerviz.   
Sport:   Asztalitenisz a főépületben.  
Wellness: A főépületben térítés elle-
nében: gőzfürdő, szolárium, masszázs.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarítás
valamint ágyneműhuzat, konyharuha
és törölköző 14 napi váltással.  
A helyszínen fi zetendő:
•  Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/fő/nap 15
éves kortól.

1 pótágy:   Gyerekágyat 2 éves korig az 
ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
irodában szükséges. A max. létszámot 
így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
4,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.02.28. / 7 éj  
 EXTRA tipp 
  •  10% kedvezmény a Snowacademy y
sí- és snowboard-iskolában (a köz-
pontban 2 helyen). A kedvezményre 
jogosító voucher az apartmanházban 
vehető át kb. 12.21-től. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.11.-02.01., 03.01.-04.20.

Síliftek:   Kohlmaislift kb. 350 m-re.
Sípályák:   az apartmanháztól (51-es
számú, Eder lesiklópálya).
Sífutópálya:   kb. 5 km-re.
Síbusz: kb. 500 m-re, ingyenes.
Sísuli/Síkölcsönző:   kb. 500 m-re.
Sítároló:   az apartmanházban.
Téli túraútvonalak:   az 
apartmanháztól. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS HINTERRONACH   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SAALBACH 

1 éj/apartman önellátással

már 82,-€ ártól
(26.240,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66313

Osztrák stílusban, rusztikusan be-
rendezett apartmanház.

Fekvése:   Saalbach központjától kb.
1,5 km-re fekszik. Fedett uszoda kb.
14 km-re. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   Az apartmanokban étke-
zősarok, konyhasarok (főzőlap, hűtő-

szekrény, kávéfőzőgép), kábel-TV, széf, 
fürdőszoba és WC. 
F2F:   Stúdió 2 fő részére (kb. 25 m²). 
Nappali/hálószoba dupla ággyal.
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 42 m²). Nappali/hálószoba dupla, 
kihúzható kanapéval. 1 kétágyas szoba 
és balkon.
F6H:   Háromszobás apartman 6 fő ré-

szére (kb. 65 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval. 2 külön
hálószoba, fürdőszoba, külön WC és
balkon.
F8J:   Háromszobás apartman 8 fő ré-
szére (kb. 85 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval. 1 külön
hálószoba dupla ággyal illetve egy kü-
lön szoba (dupla és emeletes ággyal),
fürdőszoba, külön WC és balkon.
Wellness: Térítés ellenében: szauna.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha 14 napi váltással.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/nap/fő 15
éves kortól.
•   Kaució:   kb. 100,- €.  
1 pótágy: Gyerekágyat 2 éves korig az 
ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.   

Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  15.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
SZERDA                  2013.12.25. / 10 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 9 éj
NINCS ÉRKEZÉS

2013.12.28.-2014.01.03.  

 EXTRA tipp 
  • Heti 1x   szauna   ingyenesen. 
• 10% kedvezmény   a Snowacademy 
sí- és snowboard-iskolában   (a köz-
pontban 2 helyen). A kedvezményre 
jogosító voucher az apartmanházban 
vehető át kb. 12.21-től.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6 01.04.-01.18., 03.08.-03.29.  

Síliftek: Schattberg kabinos felvo-
nó kb. 1,5 km-re.
Sípályák: kb. 1,5 km-re.
Sífutópálya: Hinterglemmben, kb.
6 km-re.
Síbusz:   az apartmanháztól.
Sísuli:   kb. 1,5 km-re.
Síkölcsönző: kb. 1,5 km-re.
Sítároló:   az apartmanházban. 

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS MOSER      SAALBACH 

1 éj/apartman önellátással

már 59,-€ ártól
(18.880,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66312
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Ismert, családi vezetés alatt álló
szálloda.

Fekvése: Hinterglemm központjában
fekszik.
Felszereltsége: A szállodában a ven-
dégek rendelkezésére áll étkező, társal-

gó kábel-TV-vel , bár és ingyenes WIFI.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A rusztikusan és 
barátságosan berendezett szobákban 
zuhanyozó, WC, kábel-TV, telefon, haj-
szárító és WIFI.
A1A: Egy részük balkonos.

A2B:   Zuhanyozó, külön WC és bal-
kon.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli, 3 fo-
gásos menüvacsora heti 3x salátabár-
ral, heti 1x gyertyafényes vacsora. Ka-
rácsonyi (12.24-én és 12.25-én) és 
szilveszteri gálamenü.
Parkolás: Ingyenes.   
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
4,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT                          2013.12.28.,

2014.02.08.-03.07. / 7 éj
NAPONTA      2014.03.08.-03.29. / 3 éj

 EXTRA tipp 
• 15% kedvezmény a Snow&Funy
síkölcsönzőben illetve   10% ked-
vezmény a Snow&Fun   y síiskolában
(kb. 150 m-re, a Reiterkogel felvonó
völgyállomásánál és a központban, a
Dorfstrassén). A kedvezményre jogo-

sító voucher a szállodában vehető át 
kb. 12.21-től. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    01.04.-02.01.,

 03.08.-03.29.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: 1 gyermek (2-4 éves) 100%, 1
gyermek (5-11 éves) szezontól függő-
en 50-100% illetve 1 gyermek (12 éves
kortól) 30% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A pontos árakat a foglalási
rendszer tartalmazza.   

Síliftek:   Reiterkogel kabinos felvo-
nó kb. 100 m-re, csatlakozással a 
sícirkuszhoz.
Sípályák:   kb. 100 m-re.
Sífutópálya:   Lindingalm pálya kb. 
1,5 km-re (kb. 8 km hosszú), ma-
gaspálya (feljutás a Reiterkogel sílift-
tel, kb. 4 km hosszú).
Síbusz:   kb. 150 m-re.
Sísuli:   kb. 150 m-re, gyermeksísuli-
val (ebéddel).
Síkölcsönző:   kb. 150 m-re.
Sítároló:   a szállodában,
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak: a szállodától. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL REISINGER   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   HINTERGLEMM 

1 éj félpanzióval

már 51,-€/fő ártól
(16.320,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90160

Családi vezetés alatt álló, hangu-
latos panzió kiváló fekvéssel.

Fekvése: Közvetlenül Saalbach köz-
pontjában fekszik.
Felszereltsége:   A 25 szobás szállodá-
ban nemdohányzó étkező, bár, társal-
gó kábel-TV-vel, ingyenes WIFI és lift.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A: Kis alapterületű 
(kb. 10 m²) szobák 1 ággyal (1,90 m), 
zuhanyozóval és WC-vel.
A2A:   Célszerűen berendezett, nem-

dohányzó szobák, bennük zuhanyozó,
WC, telefon, kábel-TV, széf és egy ré-
szük balkonos.
A4B:   Tágasabb kétágyas szobák 3-4 fő
részére (kb. 24 m²), dupla ággyal és 1-
2 kanapéval.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 4
fogásos menüvacsora, a főfogás vá-
lasztható.   Karácsonykor (12.24-én) 
osztrák ünnepi menü. Szilveszter-
kor 5 fogásos gálavacsora.
Wellness: Szauna (nyitva kb. 16.00 és
20.00 óra között).  
Gyerekek: Etetőszék.  
A helyszínen fi zetendő:
•  Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/fő/nap 15
éves kortól.  
Parkolás: Térítés ellenében parkoló
(kb. 4,- €/nap) és garázs kb. 300 m-re 
(kb. 8,- €/nap).
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj

NAPONTA      2014.03.08.-03.29. / 3 éj  
 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény   a Ski Pro síköl-
csönzőnél (a központban, 2 helyen, 
kb. 150 m-re) és 10% kedvezmény a 
Snowacademy sí- és snowboard-isko-
lában (a központban, 2 helyen). A ked-
vezményre jogosító voucher a panzió-
ban vehető át kb. 12.21-től. 
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.21.-12.28., 01.11.-01.25.*, 
 03.08.-03.29.
14=12  01.11.-01.25.*, 03.08.-03.29.
*csak szombati érkezés esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A az összes szezonban  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-3 éves) 100%, 1 
gyermek (4-6 éves) 60%, 1 gyermek 
(7-12 éves) 40%, 1 gyermek (13-15 
éves) 20% illetve 1 gyermek (16 éves 
kortól) 10% 2 felnőttel egy szobában, 

pótágyon.
Figyelem!   A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.
Családi akció: A4B:   1-2 gyermek (2-
3 éves) 100%, 1-2 gyermek (4-6 éves)
60%, 1-2 gyermek (7-12 éves) 40%, 1-
2 gyermek (13-15 éves) 20% illetve 1-2 
gyermek (16 éves kortól) 10% 2 felnőt-
tel egy szobában.
Figyelem!   A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.

Síliftek:   Bernkogel és Kohlmais 
felvonók kb. 200 m-re, Schattberg 
Xpress kb. 300 m-re.
Sípályák:   kb. 200-300 m-re.
Sífutópálya:   kb. 4 km-re.
Síbusz:   kb. 300 m-re.
Sísuli:   kb. 150 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 150 m-re.
Sítároló: a panzióban.
Téli túraútvonalak: kb. 300 m-re.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 PENSION EDER   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SAALBACH 

1 éj félpanzióval

már 65,-€/fő ártól
(20.800,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02032

Viehhofen település a nagy Skicir-
cus Saalbach-Hinterglemm-Leo-
gang sírégió része.

Fekvése: A központtól kb. 100 m-re 
fekszik.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A nemdohányzó stúdiók-
ban és apartmanokban konyhasarok 
(főzőlap, hűtőszekrény, kávéfőzőgép),
kábel-TV, zuhanyozó és WC. 
F2F:   Stúdió 2 fő részére (kb. 22 m²).

Nappali/hálószoba dupla ággyal.
F3G:   Stúdió 3 fő részére (kb. 26 m²). 
Nappali/hálószoba franciaággyal és 
egy szimpla ággyal, balkon. 
F4H:   Stúdió 4 fő részére (kb. 32 m²). 
Nappali/hálószoba franciaággyal, mo-
sogatógép, valamint dupla ágy a nyi-
tott hálórészen (meredek lépcsőn ér-
hető el), egy részük balkonnal.
F4J: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba dupla, 
kihúzható kanapéval, 1 kétágyas szoba, 

a konyhasarok kiegészítve mikrohullá-
mú sütővel és mosogatógéppel.
F4K: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²) az új építésű melléképület-
ben, kb. 1 km-re Saalbach irányában.
Nappali/hálószoba dupla, kihúzható
kanapéval, 1 kétágyas szoba, a kony-
hasarok kiegészítve mikrohullámú sü-
tővel és mosogatógéppel.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés és elutazás utáni ta-
karítás.   
Ajánlatos magunkkal vinni:
Törölköző, konyharuha és ágynemű-
huzat (de a helyszínen is lehet bérelni,
kb. 10,- €/fő/váltás).
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   70,- €. 
•  Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/nap/fő 15
éves kortól. 
1 pótágy:   Gyerekágyat 2 éves korig az 
ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-

számot csak így szabad túllépni. 
Parkolás:   Lakóegységenként 1 parko-
lóhely ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 19.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 15% kedvezmény   a Sport Ober-
lader   síkölcsönzőben és 10% ked-
vezmény   a Viehhofen Oberlader y sí-
iskolában  . A kedvezményre jogosító
voucher az apartmanházban vehető át
kb. 12.21-től.
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=5    01.04.-01.11., 03.08.-04.19.
7=6    01.11.-02.08., 02.22.-03.08.   

Síliftek: Schönleiten felvonó kb. 5 
km-re, gyakorlólift kb. 300 m-re 
(Viehhofenben bébilift).
Sípályák: kb. 5 km-re, kedvező hó-
helyzet esetén lesiklás kb. 200 m-re 
az apartmanház előttig lehetséges.
Sífutópálya: kb. 4 km-re, 
Maishofenben.
Síbusz:   kb. 150 m-re.
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 300 m-re.
Szánkópálya:   Spielberg kb. 8 km-re. 

SÍ információ

7=5
kedvezmény

 APPARTEMENTS PAMINA      VIEHHOFEN 

1 éj /apartman önellátással

már 45,-€ ártól
(14.400,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66280
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Szép apartmanház közvetlenül a 
pályán, síelés a háztól/a házig.

Fekvése:   Hinterglemm központjától
kb. 100 m-re fekszik, üzletek, bárok és
vendéglők kb. 100-150 m-re.  
Felszereltsége:   Az apartmanházban
4 apartman áll rendelkezésre.
Helyi besorolás:   3,5*.
Elhelyezés:   A barátságosan berende-
zett apartmanokban fürdőszoba, WC,
hajszárító a recepción kérhető kaució
ellenében, étkezősarok, konyhasarok 
hűtőszekrénnyel, főzőlap, mikrohullá-
mú sütő, kávéfőző, síkképernyős ká-
bel-TV.
F5F:   3 szobás apartman 5 fő részé-
re (kb. 68 m²). Nappali/hálószoba
pótággyal és 2 kétágyas szoba.
F5G: 3 szobás apartman 5 fő részé-
re (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba ki-

húzható kanapéval és 2 kétágyas szo-
ba, az egyikben kingsize-ágy valamint 
balkon.
F6F: 3 szobás apartman 6 fő részére 
(kb. 85 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 2 kétágyas 
szoba.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha 14 napi váltással.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 3,- €/fő/nap 15 
éves kortól.  
1 pótágy:   Gyerekágy 2 éves korig in-
gyenes. Előzetes foglalás az utazási iro-
dában szükséges. A max. létszámot 
csak így szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 15% kedvezmény a Snow & Fun  y  
síkölcsönzőben   és   10% kedvez-
mény   a Snow & Fun   síiskolában
(a Reiterkogel sílift völgyállomásánál 
és a központban, a Dorf utcában), a 
kedvezményekre jogosító voucher az 
apartmanházban vehető át kb. 12.17-
től.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.04.-01.18., 03.08.-04.12.   

Síliftek: Bergfried felvonó közvetle-
nül az apartmanháznál. Gyakorlólift
kb. 100 m-rel a ház alatt.
Sípályák: közvetlenül az 
apartmanháznál.
Sífutópálya: Hinterglemm völgy-
pálya kb. 1,5 km-re.
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sísuli/Síkölcsönző: Snow & Fun 
kb. 300 m-re.
Sítároló:   az apartmanházban.
Téli túraútvonalak:   az apartman-
háztól – Hinterglemmi körtúra-útvo-
nal és Achen útvonal.
Snowboard: funpark a síterületen.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 LANDHAUS STEFANIE & BERGERHÄUSL  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   HINTERGLEMM 

1 éj/apartman önellátással

már 187,-€ ártól
(59.840,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 10566

Ideális választás egy pihentető té-
li üdüléshez.

Fekvése: Leogang központjától kb. 1
km-re fekszik. 
Felszereltsége: Étterem kitűnő kony-
hával, bár és az egész házban ingyenes
WIFI áll a vendégek rendelkezésére.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   Szobák (NNN):
A2A:   Zuhanyozó, WC, hajszárító, ká-
bel-TV, telefon, széf és rádió.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.

Apartmanok (NNNN):
A nagyon jól berendezett apartmanok-
ban/suitekben ülősarok, síkképernyős 
kábel-TV, telefon, rádió, zuhanyozó, 
WC, hajszárító és balkon.
A2B - Kétszobás suite:   2-4 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba 
dupla, kihúzható kanapéval és 1 háro-
mágyas szoba.
A3A - Háromszobás apartman:   3 
szobás apartman 3-7 fő részére (kb. 
65 m²). 2 kétágyas szoba és egy nap-
pali/hálószoba dupla, kihúzható kana-
péval.

Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral. Heti 1x gálavacsora. 15.00
és 16.30 óra között sütemény, kávé és
tea. Karácsonyi (12.24-én)és szil-
veszteri gálavacsora. 
Wellness:   Finn szauna, bioszauna
fényterápiával, többféle gőzfürdő, pi-
henőhelység és wellness-teabár.  
Gyerekek:   Játszósarok, kisgyermek-
felszerelések.
1 pótágy:   Gyermekágyat 2 éves korig
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03., 

2014.02.08.-02.28. / 7 éj
 EXTRA tipp 
•   10% kedvezmény a Sport Mitterer y
síkölcsönzőben és 10% kedvez-

mény az Asitz   télisport-iskolában. 
A kedvezményre jogosító voucher a 
szálloda recepcióján vehető át kb. 
12.21-től.
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.06.-12.21., 03.08.-04.05.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 

gyermek (7-14 éves) 70% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-4 éves) 100%, 1-
2 gyermek (5-11 éves) 50%, 1-2 gyer-
mek (12 éves kortól) 25% kedvezmény 
2 felnőttel egy suiteben, pótágyon.
A3A: 1-4 gyermek (2-4 éves) 100%,
1-4 gyermek (5-11 éves) 50%, 1-4
gyermek (12 éves kortól) 25% ked-
vezmény 3 felnőttel egy apartmanban,
pótágyon.   

Síliftek:   Asitz kabinos felvonó kb.
4 km-re.
Sípályák: Asitz pályák kb. 4 km-re.
Sífutópálya: kb. 500 m-re (leogan-
gi pálya).
Síbusz:   kb. 300 m-re.
Sísuli:   4 km-re (SchneeSportSchu-
le, Asitz).
Síkölcsönző: kb. 4 km-re.
Sítároló: a szállodában.
Síbérletszerviz: a szállodában. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 FERIENGUT VORDERRIEDHOF    
JOKER-

SZOBA

  LEOGANG 

1 éj félpanzióval

már 42,-€/fő ártól
(13.440,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02174

Szállás példa
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Családias panziók, fogadók és
apartmanházak.

Fekvése: A panziók, fogadók és apart-
manházak 2 egymás mellett fekvő, téli
sportjairól ismert település, Lofer és St.
Martin (640 m-es magasságban) terü-
letén elszórtan helyezkednek el. Több
szoba vagy apartman együttes foglalá-
sa esetén előfordulhat, hogy az elhe-
lyezés különböző házakban történik. A 
szálláshely pontos címét elutazás 
előtt kb. 10 nappal tudjuk megad-
ni. Kérjük, érdeklődjön az Ön uta-
zási irodájában!
Felszereltsége:   A fogadókban és
panziókban reggeliző és társalgó áll a
vendégek rendelkezésére.  
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés Panziók/Fogadók: A2A 
(NN): Fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC és egy részük balkonos. 

A4A - Családi szobák (NN): 2 két-
ágyas szoba 4 fő részére hasonló fel-
szereltséggel.
A2B (NNN):   Telefonnal és SAT-TV-vel 
kiegészítve.  
Elhelyezés - Apartmanok:   Az apart-
manokban   (NNN) konyhasarok (főző-
lap, hűtőszekrény, kávéfőző), telefon, 
SAT-TV, fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC és balkon vagy terasz. 
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba 2 fek-
hellyel és 1 kétágyas szoba. 
F6G:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 60 m²). Nappali/hálószoba 2 
fekhellyel és 2 kétágyas szoba, vagy 2 
háromágyas szoba. 
Ellátás:   A panziókban és a fogadók-
ban reggeli vagy   félpanzió  . 
A2A/A4A (NN): Bővített reggeli (a 
házban), menüválasztásos vacsora sa-
látabárral (egy közeli szállodában). 

A2B (NNN): Büféreggeli és 4 fogásos,
menüválasztásos vacsora a házban.
Az apartmanokban önellátás.
Szórakozás:   Aprés ski-programok 
hüttékben és bárokban, esti szánkó-
zás, lovasszán (egy részük térítés el-
lenében).
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/fő/nap 15
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
Panziók / Fogadók: 
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA        2013.12.21.-12.27. / 4 éj
SZOMBAT                          2013.12.28.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj
Apartmanok: 
NAPONTA / 5 éj
SZOMBAT                          2013.12.28.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj
NAPONTA     2014.03.08.-03.30. / 4 éj

Apartmanok foglalása esetén:p g
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, törölköző, konyharuha és ágyne-
mű 14 napi váltással.   
1 pótágy:   Gyerekágyat 2 éves korig az 
ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot csak így szabad túllépni.  
Érkezés/Elutazás:
15.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig.

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a Herbst síis-

kolában és síkölcsönzőben Lofer-
ben, a kabinos felvonó völgyállomá-
sánál.  
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet  6 na-
pos Almenwelt Lofer síbérlet 7% 
kedvezménnyel (a kedvezményre jo-
gosító voucher a szállodában vehető 
át érkezéskor).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.12.05-ig történő fogla-
lás esetén 7% kedvezmény a 
01.04.-03.07. közötti utakra illet-
ve 2014.01.31-ig történő foglalás 
esetén 7% kedvezmény a 03.08. 
utáni utakra.
Bombaajánlat:
 Panziók / Fogadók:
14=12/7=6 03.08.-03.30. 
Apartmanok: 
14=12 03.08.-03.30.
7=6    12.21.-12.28., 03.08.-03.30.
Családi akció:
A2A/A2B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 
100%, 1-2 gyermek (6-12 éves) szezon-
tól függően 50-100% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon. A pontos árakat 
a foglalási rendszer tartalmazza.
A4A:   1-2 gyermek (2-14 éves) szezon-
tól függően 30-50% 2 felnőttel egy 
szobában. A pontos árakat a foglalási 
rendszer tartalmazza. A kedvezmények 
alapja a reggelis ár.   

 CSALÁDI SÍPARADICSOM LOFER/ST. MARTIN      LOFER/ST. MARTIN 

Síterület/Síliftek:   Almenwelt Lo-
fer kb. 1-3 km-re.
Sípályák:   kb. 1-3 km-re.
Sífutópálya:   kb. 1-2 km-re (St.
Martin Hochmoss pálya, kb. 8 km 
hosszú).
Síbusz:   kb. 300 m-re.
Sísuli:   Lofer Herbst sísuli kb. 1-3 
km-re a felvonó völgyállomásánál.
Síkölcsönző:   Lofer Herbst síköl-
csönző kb. 1-3 km-re a felvonó 
völgyállomásánál.
Sítároló:   a házban 

SÍ információ

1 éj reggelivel

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.01.31-ig

Szálláskód: FEWI 02015

LOFER
Lofer és St. Martin egymás mellett található a Pinzgauer Saa-

lach-talban. A családok körében rendkívül népszerű síterüle-
ten szánkópálya, korcsolyapálya, lovasszánozás, sífutás, jégteke

és kb. 45 km-nyi téli túraútvonal közül lehet választani. A kar-

bantartott sípályák ideális minőségéről szükség esetén modern
hóágyúkkal gondoskodnak. Továbbá pihentető wellness-prog-

ramok (fedett uszoda, szauna), 2 síiskola (gyermek- és felnőttok-

tatás is) és a hangulatos hütték várják Önöket! 

Loferer Alm : 10 sílift, kb. 46 km sípálya.
6 napos felnőtt síbérlet €/fő: kb. 170-185,- illetve
6 napos gyermek síbérlet €/fő: kb. 85-92,50.

Szálláskód: HOWI 02015

7=6
kedvezmény
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Hangulatos, családi vezetés alatt 
álló szálloda a loferi sí- és túrapa-
radicsomban. 

Fekvése:   A Salzburgba vezető út
mentén fekszik, Lofer központjától kb.
300 m-re. 
Felszereltsége:   Társalgó, 2 nemdo-

hányzó étterem, bár, teraszos kávézó 
és lift. Térítés ellenében: WIFI a lobby-
ban és mosoda.   Összesen 60 szoba.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A:   Az ízlésesen beren-
dezett, nemdohányzó szobákban (kb. 
20 m²) fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC, hajszárító, telefon ébresztőfunkci-

óval, kábel-TV, ülősarok és balkon.
A2A: Kétágyas szobák (kb. 24 m²)
pótággyal.
A2B:   Tágasabb szobák 2-4 fő részére 
(kb. 30 m²) pótággyal és kanapéval.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 5
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral. Hetente 1x büféspecialitá-
sok. Karácsonyi (12.24-én) és szil-
veszteri gálavacsora.
Sport:   Asztalitenisz.
Wellness:   Fedett medence (kb. 30
m²) nyitva kb. 07.00 és 19.00 óra kö-
zött. Szauna, infrakabin és gőzfürdő
(nyitva kb. 15.30 és 18.30 között) pihe-
nőhelyiséggel. Térítés ellenében: szolá-
rium, masszázs.  
Gyerekek:   Különböző kisgyermekfel-
szerelések, mint pl. etetőszék, bébite-
lefon, pelenkázóasztal, hordozó és rá-
csos ágy.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.07. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a Herbst y síis-
kolában és síkölcsönzőben   (Lofer 
központjában, a posta közelében). A 
kedvezményre jogosító voucher a szál-
lodában vehető át. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    03.08.-03.29. 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 
gyermek (7-13 éves) szezontól függő-
en 50-100% illetve 1 gyermek (14 éves 
kortól) 25% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon. A pontos árakat a foglalási 
rendszer tartalmazza.
Családi akció:
A2B: 1-2 gyermek (2-6 éves) 100%, 
1-2 gyermek (7-13 éves) szezontól füg-
gően 50-100% illetve 1-2 gyermek (14 
éves kortól) 25% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.  

Síliftek:   kb. 400 m-re (Almen-
welt Lofer).
Sípályák:   kb. 400 m-re (Almen-
welt Lofer).
Sífutópálya:   kb. 50 m-re.
Síbusz: a szállodától.
Sísuli: kb. 300 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 300 m-re.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Síbérletszerviz:   a szálloda
recepcióján. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL ST. HUBERTUS      LOFER 

1 éj félpanzióval

már 56,-€/fő ártól
(17.920,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10563

Családi vezetés alatt álló szálloda 
sok törzsvendéggel.

Fekvése:   Nyugodt környezetben, a
központtól kb. 50 m-re fekszik.   
Felszereltsége: A szállodában 33
szoba, étterem, télikert, bár, lift és WIFI
(térítés ellenében) áll a vendégek ren-
delkezésére.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A kényelme-
sen berendezett szobákban zuhanyo-
zó, WC, telefon, kábel-TV és balkon.
A2B:   Tágasabb szobák.  

Wellness: Szauna 16.00 és 19.00 óra 
között.
Gyerekek:   Játszószoba.  
Szórakozás:   Térítés ellenében: heti 
1x jégteke (kb. 1,50 €/fő).  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/éj 15 
éves kortól.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• 12.21.-03.01. között szombatonként
síkölcsönzési és síoktatási infor-
mációs est   a szállodában.
•   10% kedvezmény a Herbst y síköl-
csönzőben és   síiskolában   (Lofer-
ben, a kabinos felvonó völgyállomásá-
nál). A kedvezményre jogosító voucher 
a szállodában vehető át kb. 12.21-től.  
 ALL inklusive    Büféreggeli, büféva-
csora salátabárral, az előétel és a desz-
szert felszolgálással. Aprés ski-uzsonna
16.00 és 17.00 óra között. Kávé, tea,
ásványvíz, sör (kivéve búzasör), asz-
tali bor, alkoholmentes italok, mint
pl. limonádé, gyümölcslevek és üdí-
tők ingyenes fogyasztása 9.00 és 22.00
óra között az étteremben és a bárban
(részben önkiszolgáló rendszerben).
Igény esetén a büféreggelinél ebéd-
csomagot lehet összeállítani.   Kará-
csonyi (12.24-én) és szilveszteri 
gálabüfé.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12  01.04.-02.08., 03.08.-03.29.
7=6    12.21.-12.28.*,
 01.04.-02.08., 03.08.-03.29.
*csak szombati érkezés esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 
gyermek (7-9 éves) 80%, 1 gyermek 
(10-15 éves) 50% illetve 1 gyermek (16 
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
Figyelem! A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-6 éves) 100%, 1-
2 gyermek (7-9 éves) 80%, 1-2 gyer-
mek (10-15 éves) 50% illetve 1-2 gyer-
mek (16 éves kortól) 30% 2 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.
Figyelem! A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.   

Síliftek:   Almwelt Lofer kb. 2 km-re.
Sípályák:   kb. 2 km-re.
Sífutópálya:   kb. 300 m-re.
Síbusz: a szállodától.
Sísuli: kb. 2 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 2 km-re.
Télitúraútvonalak:   kb. 300 m-re.
Korcsolyapálya:   kb. 200 m-re.

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 FERIENHOTEL MARTINERHOF      ST. MARTIN 

1 éj All Inklusive ellátással

már 49,-€/fő ártól
(15.680,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90022
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Családi vezetésű, hangulatos szál-
loda. 

Fekvése:   A központban fekszik, étter-
mek, bárok és vásárlási lehetőség kb.
100 m-re.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 25 szoba, reggeliző/étke-
ző, 2 társalgó (az egyik TV-vel) és bár. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A:   A kényelmesen be-
rendezett szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, kábel-TV, telefon és
egy részük balkonos.   
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora. A
reggelit és a vacsorát a szomszédos,
azonos vezetésű Gasthof Neuhofban
lehet elfogyasztani (kb. 10 m-re). Ka-
rácsonyi (12.24-én) és szilveszteri 
gálavacsora.
Szórakozás:   Aprés ski-parti a ház sa-
ját „Schweini’s” bárjában (fogyasztás
térítés ellenében).
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
4,- €/nap). 

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
SZOMBAT        2013.12.28.-2014.01.03., 

2014.03.01.-03.07. / 7 éj
NAPONTA      2014.01.04.-02.28. / 3 éj 

 EXTRA tipp 
  • 10% kedvezmény   a Sport 2000 
Herzog   síkölcsönzőben (kb. 100 m-
re) és 10% kedvezmény a Neukir-y
chen   síiskolában   (a Wildkogel felvo-
nó völgyállomásánál, kb. 100 m-re). A 
kedvezményre jogosító voucher a szál-
lodában vehető át kb. 12.21-től.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a 12.14.-12.27., 01.04.- 
02.07. és 03.08.-04.25. közöt-
ti utakra   (a Bombaajánlattal együtt 
nem érvényes).  
Bombaajánlat:
14=12/7=6    01.04.-02.08., 
  03.08.-04.26.
7=6*   12.21.-12.28.
*csak szombati érkezés esetén
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek:   Wildkogel felvonó kb. 100 
m-re. Kitzbüheli panorámafelvo-
nó kb. 10 km-re. Zillertal Arena kb. 
15 km-re.
Sípályák:   a háztól kb. 300 m-re ér 
véget a sípálya.
Sífutópálya:   Pinzgau pályarend-
szer kb. 200 m-re (kb. 200 km
hosszú).
Sísuli:   Neukirchen síiskola kb. 100 
m-re. Ugyanitt gyermeksísuli ebéd-
lehetőséggel (vendégovi 2,5 éves
kortól).
Síkölcsönző:   Sport 2000 Herzog 
kb. 100 m-re.
Sítároló:   a házban, sícipőszárítóval. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 GÄSTEHAUS JAGA-HANS’L   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   NEUKIRCHEN 

1 éj félpanzióval

már 45,-€/fő ártól
(14.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 90633

NEUKIRCHEN/KRIMML

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Ski-Arena Wildkogel 68 2.150 25 22 8 2 4 7 1 45 Snowpark Wildkogelarenap g 20 55 Bergeralmg Kogl Barg 614
Ë Zillertal Arena 68 2.500 33 99 7 11 21 17 1 32 pSnowpark Gerlos 7 200 Rösslalm Wiesenalm 660

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê Ski-Arena Wildkogel 194,- 83,- 120,-/60,-/ 5 nap/154,-tőlp/ 5 nap/188,-tólp/ 5 nap/114,-tőlp/
Ë Zillertal Arena 224,- 101,- /98,-/43,- p/1 nap/45,-től p/1 nap/60,-tól p/3 nap/140,-től

Ê SKI-ARENA WILDKOGEL SKI-ARENA WILDKOGEL
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

A két településsel, Neukirchennel
és Bamberggel együtt a családba-
rát Wildkogel-síaréna a Hohe Tau-
ern Nemzeti Park szívében található.
Mellettük fekszik még két síterület, a
Zillertal-aréna és a kitzbüheli síköz-
pont. A síaréna kb. 55 km hosszú sífu-
tópályáin a sífutók elsősorban a gyö-
nyörű tájat élvezhetik.
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Csodálatos fekvésű, kellemes ki-
alakítású, kényelmes és családias 
hangulatú szálloda a Grossvene-
diger hegyei között.

Fekvése:   Neukirchen központjában
található.  
Felszereltsége:   A főépületből és egy 
kb. 150 m-re lévő melléképületből álló
szállodában a vendégek rendelkezésé-
re áll 39 szoba, recepció, bár, étterem,
pizzéria, kávézó, konferenciaterem, lift
a főépületben, napozóterasz.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A barátságosan és ízlése-
sen berendezett szobákban és stúdiók-
ban fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC,
hajszárító, kábel-TV, ébresztős rádió,
széf, telefon, ülősarok, ingyenes WIFI,
igény esetén fürdőköpeny, balkon. 
A1A/A2A:   A melléképületben találha-
tó szobák (kb. 15 illetve 25 m²).
A2B:   A melléképületben található stú-
diók (kb. 28 m²).
A2D:   Főépületi stúdiók (kb. 30 m²).
A2F - Családi szobák: A főépületben
találhatók, 2 helyiségesek, az egyikben
dupla ágy, a másikban emeletes ágy 
vagy kihúzható kanapé (kb. 33 m²).  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli, reg-
geli későn kelőknek 09.30 és 10.00 óra
között és 4 fogásos, menüválasztásos
vacsora salátabárral vagy tematikus va-
csora. Heti 1x pezsgős reggeli.
Sport:   Térítés ellenében: lovaglás kb.
200 m-re.
Szórakozás: Térítés ellenében: alpesi

sítúrák, free skiing és a nemzeti park 
látogatás.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 15 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
12,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10., 

2014.02.15.-03.07. / 7 éj  

 WELLNESS tipp    A wellness- és pihe-
nőrészlegben fedett medence (kb. 4x8 
m), szauna, aromakabin, gőzfürdő és 
pihenőhelyiség. Térítés ellenében: szo-
lárium és különböző masszázsok.
 CSALÁDI tipp    Játszószoba és gyer-
mekfelszerelések (rácsos ágy és ete-
tőszék).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 12.21.-
12.27., 01.04.-02.14., 02.22.-02.28. 
és 03.08.-04.12. közötti utakra.
Bombaajánlat:
7=6    01.11.-02.08., 03.08.-04.13.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 2 felnőtt és 1 gyermek 
(2-14 éves) foglalása esetén. A pontos 
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.  
Családi akció:
A2B/A2D/A2F:   Kedvezményes gye-

rekárak vehetők igénybe 2 felnőtt és
1-2 gyermek (2-14 éves) foglalása ese-
tén. A pontos árakat a foglalási rend-
szer tartalmazza.  

Síliftek: Wildkogel kabinos felvonó
kb. 200 m-re.
Sípályák: kb. 200 m-re.
Sífutópálya: Pinzgau pálya kb.
200 m-re.
Síbusz: kb. 150 m-re.
Sísuli: Neukirchen síiskola kb.
200 m-re.
Síkölcsönző: kb. 200 m-re.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Szánkópálya: Európa leghosszabb 
kivilágított szánkópályája kb. 500 m-
re (kb. 14 km hosszú), szánkóköl-
csönzés kb. 600 m-re. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 WOHLFÜHLHOTEL UNTERBRUNN   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   NEUKIRCHEN AM GROSSVENEDIGER 

1 éj félpanzióval

már 60,-€/fő ártól
(19.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig

Szálláskód: HOWI 10557

Kellemes szálloda a világhírű, té-
len is impozáns Krimmli-vízesés
szomszédságában. Egy sportos sí-
nap vagy kiadós téli túra után a 
hotel jól felszerelt wellness-rész-
legében kellemesen ellazulhat-
nak.

Fekvése:   Krimml központja kb. 150
m-re.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll étterem, hall síkképernyős
TV-vel, internetsarokkal és WIFI-vel,
lift, napozóterasz. 
Helyi besorolás: 3,5*.  
Elhelyezés: A főépületben:p
A1A/A2A: A kényelmes, felújított szo-
bákban fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC, síkképernyős kábel-TV, telefon,
széf, hűtőszekrény, balkon.

A4B - Családi szobák: 2-4 fő részé-
re, 2 különálló hálószoba közös fürdő-
szobával.
A melléképületben (kb. 100 m-re): p ( )
B2A/B2B: Fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, síkképernyős kábel-TV, telefon, 
ingyenes WIFI, széf és balkon.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 4 
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral és előételbüfével, utána ká-
vé, desszert vagy schnaps-különleges-
ségek. Heti 1x gyertyafényes vacsora, 
olasz büféest és büfé helyi specialitá-
sokkal.   Karácsonyi és szilveszte-
ri menü.
Sport: Fitneszterem.
Gyerekek:   Játszószoba.  
Szórakozás: Fáklyás vándortúrák ve-
zetővel.  
Parkolás:   Ingyenes.

Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
7,- €/nap, előzetes lekéréssel).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10.,

02.01.-03.07., 04.12.-04.18. / 7 éj
NAPONTA                2014.01.11.-01.31.,

03.08.-04.11. / 3 éj
SZOMBAT       2014.04.19.-04.22. / 3 éj
B2B:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT       2013.12.21.-2014.01.10., 

02.01.-03.07., 04.12.-04.18. / 7 éj
NAPONTA                2014.01.11.-01.31.,

03.08.-04.11. / 1 éj
SZOMBAT       2014.04.19.-04.22. / 3 éj

 WELLNESS tipp    Wellness-részleg
(csak 16 év felett látogatható), melyben
szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, élmény-
zuhanyok, pihenőrész melegített fekhe-
lyekkel és színterápiás infrakabin. Térítés
ellenében: szolárium és masszázs. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6*    01.04.-01.11., 04.12.-04.19.
*csak szombati érkezés esetén
Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén 
15% kedvezmény a 03.08.-04.11. kö-y
zötti utakra.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 
gyermek (7-10 éves) 50%, 1 gyermek 
(11-15 éves) 30% illetve 1 gyermek (16 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.
Családi akció:
B2A/A4B: 1-2 gyermek (2-6 éves) 
100%, 1-2 gyermek (7-10 éves) 50%, 
1-2 gyermek (11-15 éves) 30% illetve 
1-2 gyermek (16 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, B2A típusban 
pótágyon.

Síliftek:   Filzsteinlift és Zillertal Are-
na kb. 6 km-re.
Sípályák:   kb. 6 km-re.
Sífutópálya:   kb. 150 m-re.
Síbusz: kb. 50 m-re.
Sísuli: iroda kb. 200 m-re, pálya
kb. 6 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 300 m-re.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL KLOCKERHAUS      KRIMML 

1 éj félpanzióval

már 49,-€/fő ártól
(15.680,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90037
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Szívélyes vendéglátás kellemes
környezetben. A családi vezetésű
szálloda érintetlen környezetben
fekszik, ahol az ember elengedhe-
ti magát és fellélegezhet.

Fekvése:   Nyugodt, mégis központi
helyen fekszik.  
Felszereltsége:   A főépületben hall,
éttermek, bár, lift, kandallósarok, in-
gyenes WIFI. A szálloda akadálymen-
tesített.
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés: A1A:   A szobákban (kb. 
18 m²) zuhanyozó, WC, bérelhető haj-
szárító, telefon, kábel-TV rádiócsator-
nákkal, egy részük balkonos. Térítés el-
lenében fürdőköpeny.
A2B:   1 pótággyal kiegészítve (kb. 20 
m²).
Ellátás: Félpanzió.   Gazdag büféreg-
geli és tematikus büfévacsora. Kará-
csonyi (12.24-én) és szilveszteri 
büfé.
Sport: Szánkókölcsönzés a szállodá-
ban és ingyenes szánkópálya haszná-

lat a településen.  
Gyerekek:   Játszószoba, gyermek- és
családi programok a Fun+Card kár-
tyával.  
A helyszínen fi zetendő:
•  Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/fő/nap 15
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
8,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10.,

2014.02.08.-02.21. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• Ingyenes Fun+Card kártya, mely 

számos kedvezményre illetve különbö-
ző programokon való részvételre jogo-
sít. Pontos információk a helyszínen.  
 WELLNESS tipp    Szauna, gőzfürdő, 
infrakabin, pihenőszoba. Térítés elle-
nében: masszázs (kb. 150 m-re), szo-
lárium. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.14.-12.21., 01.11.-02.08.,
 03.08.-03.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: Kedvezményes gyerekárak vehe-
tők igénybe 2 felnőtt és 1 gyermek (2 
éves kortól) foglalása estén. A pontos 
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.   

Síliftek/Sípályák:   2 gyakorlólift a 
településen, Zell am See/Kaprun kb.
10 km-re, Kitzsteinhorn gleccser kb.
24 km-re, Hollersbach/Kitzbüheli Al-
pok kb. 13 km-re.
Sífutópálya:   a szállodától.
Síbusz: kb. 30 m-re.
Sísuli:   a településen.
Síkölcsönző:   a településen.
Sítároló:   a szállodában, 
szárítóhelyiséggel.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Szánkópálya: kb. 3 km-re, 
kivilágított.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 NATURERLEBNISHOTEL KEHLBACHWIRT  ÚJ     NIEDERNSILL 

1 éj félpanzióval

már 51,-€/fő ártól
(16.320,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90628

A szálloda a Weißsee-gleccser sí-
terület közepén, kb. 2.315 m-es 
magasságban, a Salzach völgyé-
ben, csodálatos környezetben 
fekszik, Zell am See és Mittersill 
között. A Weißsee síterületen ösz-
szesen 21 km-nyi, különböző ne-
hézségi szintű pályarendszer vár-
ja a kezdő és profi  síelőket és a 
snowboard-rajongókat.

Fekvése:   A szálloda megközelítése 
csak a Weißsee kabinos felvonóval le-
hetséges (csak 9.00 és 16.00 óra kö-
zött!), amely közvetlenül a szállodáig
szállítja a vendégeket (kb. 20 percig
tart az út). A felvonóra a jegyet/síbérle-
tet a vendégek megérkezéskor a Weiß-
see kabinos felvonó pénztárában ve-
hetik át a voucher felmutatása esetén.
Uttendorf központja kb. 18 km-re.  
Felszereltsége:   Az eredeti hütte-stí-
lusban kialakított létesítményben 95
szoba, hall recepcióval és széfekkel, 3
társalgó, reggeliző/étkezőhelyiség téli-
kerttel, a’la carte-étterem önkiszolgáló
rendszerben, bár (nyitva:16.00 órától)
és lift található. Ingyenes WIFI a hall-
ban. Napozóterasz napozószékekkel.
Szállodához tartozó síkölcsönző. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A célszerűen berende-
zett, felújított, nemdohányzó szobák-
ban zuhanyozó, WC, SAT-TV. Hajszárí-
tót a recepción lehet kérni.
A2A - Weißsee-szobák: Kb. 17 m²,
dupla ággyal. 
A2B - Bergsteiger-családi szobák: 
2-4 fő részére (kb. 19 m²), 2 emeletes
ággyal (kb. 1,90 m hosszú).
A4A - Weißsee-családi szobák: 2-
4 fő részére (kb. 20 m²), dupla ágy és
emeletes ágy (kb. 1,90 m hosszú).
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli (hi-
deg/meleg) és különböző témájú
büfévacsora. 01.04.-01.31. és 04.26.-
04.30. között büféebéd (12.00-14.00
óra között).  Karácsonyi (12.24-én)
és szilveszteri gálabüfé. Szilvesz-
terkor éjféli snack.
Sport: Mászófal, fi tnesz- és asztalite-
nisz-terem. Térítés ellenében: mászó-
tanfolyam, túrasífelszerelések. 
Szórakozás:   Biliárd, asztalifoci. Heti
2x hütte-parti. Térítés ellenében: a szál-
loda szervezésében hótalpas és hegyi

túrák. Szilveszteri parti élőzenével 
és tűzijátékkal.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 15 
éves kortól.  
Parkolás: 1 parkolóhely/szoba a 
Weißsee felvonó völgymegállójánál in-
gyenesen.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-12.25. / 5 éj
CSÜTÖRTÖK    2013.12.26.-12.27. / 9 éj
SZOMBAT       2014.02.01.-04.25. / 7 éj
NINCS ÉRKEZÉS

2013.12.28.-2014.01.03.  

 EXTRA tipp 
• Üdvözlőital-kupon. 
• A szánkópálya használata és   in-
gyenes szánkókölcsönzés (közvet-
lenül a szállodánál). 
• Heti 1x   hótalpas túra forralt bor-
ral   (min. 5 főtől) és  éjszakai sífutás
(az időjárás függvényében).
• A kabinos felvonó használata ér-
kezési (16.00 óráig) és elutazási (11.00 
óráig) napon.  
 WELLNESS tipp    Modern, panorá-
más, fedett úszómedence (kb. 11x5 m) 
csodálatos kilátással a gleccserre vala-
mint szauna pihenőrésszel, gőzfürdő, 
tepidárium pihenőhelyiséggel és me-
legített pihenőpadokkal. Térítés ellené-
ben: szolárium és masszázs.
 CSALÁDI tipp    Hétfőtől péntekig 
gyermekfelügyelet (5 éves kortól, min. 
5 gyerek esetén, napi 5 óra - a recepci-
ón lévő kiírás szerint). Játszószoba, ete-
tőszék és gyerekágyak.
 d SÍBÉRLET inklusive 2 felnőtt 
Weißsee síbérlet vásárlása esetén 1-
2 gyermek (11 éves korig) részére 
ingyenes síbérlet.

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
A szállodában történő vásárlás esetén 
Weißsee síbérlet (akár egynapos is) 
10%-os kedvezménnyel.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
14=12/7=6  01.04.-02.01.,

 03.15.-04.12.*
4=3     04.26.-04.30.
*csak szombati érkezés esetén   
Családi akció: A2B: 1-2 gyermek (2-
11 éves) 100%, 1-2 gyermek (12-14
éves) 50% illetve 1-2 gyermek (15 éves
kortól) 10% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   A4A:   1-2 gyermek (2-11
éves) 100%, 1-2 gyermek (12-14 éves)
50%, 1-2 gyermek (15-17 éves) 30% il-
letve 1-2 gyermek (18 éves kortól) 10%
2 felnőttel egy szobában.   

Síliftek:   kb. 50 m-re.
Sípályák:   közvetlen a szállodánál.
Sísuli/Síkölcsönző:   a szállodában.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 BERGHOTEL RUDOLFSHÜTTE   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   UTTENDORF-WEIßSEE 

1 éj félpanzióval

már 51,-€/fő ártól
(16.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig

Szálláskód: HOWI 90055

Szállás példa
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kiváló fekvésű szálloda, mely 
törzsutasaink körében nagyon
kedvelt. A pályaszállás ideális vá-
lasztás családok számára, hiszen
hóbiztos területen található, egy 
síiskola illetve síóvoda szomszéd-
ságában. A közelben több hangu-
latos hütte várja azokat, akik egy 
fárasztó nap után aprés ski-él-
ményre vágynak.

Fekvése:   Közvetlenül a Hochalm fel-
vonó völgymegállójánál fekszik. Rau-
ris központja éttermekkel és üzletekkel
kb. 500 m-re. 
Felszereltsége: Kedvelt szálloda 54
szobával. A vendégek rendelkezésére 
áll hall kandallóval és ülősarokkal, WI-
FI térítés ellenében, aprés ski-bár köz-
vetlenül a szállodánál, kávézó, nemdo-
hányzó étterem és lift.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A nemdohányzó szobák-
ban zuhanyozó, WC, rádió, széf, tele-
fon és kábel-TV. 
A1A/A2A:   Világos berendezésűek,
egy részük enyhén manzárd jellegű.
A2B:   Világos berendezésű szobák bal-
konnal. 
A3C - Junior-suitek: Dupla ággyal
és 1 kanapéval, fürdőszoba, zuhanyo-
zó, WC, előtér, ülősarok, balkon (kb.
35 m²).   

Ellátás: Félpanzió. Bőséges büfé-
reggeli biosarokkal és 3 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora salátabárral és 
desszertbüfével (vegetáriánus főétke-
zésre is van mód). Heti 1x specialitá-
sok. 16.00-16.30 óra között kávé, tea és 
sütemények. Karácsonyi (12.24-én) 
és szilveszteri menü. 
Wellness: Fedett medence (kb. 10x5 
m) és szauna. Térítés ellenében: szo-
lárium.   
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vin-
ni. Kutyamegőrző kb. 2,- €/óra igény 
esetén.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.28.-2014.01.03., 

2014.02.08.-03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • 20% kedvezmény az Adventure y
Rauris  síkölcsönzőben   és 10% ked-
vezmény az Adventure Rauris y síis-
kolában (mindkét szolgáltató a szál-
lodában üzemel). A kedvezményre 
jogosító voucher a szállodában vehető 
át kb. 12.20-tól.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 12.20.-
03.07. közötti utakra. 2013.12.15-

ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény a 03.08.-03.28. kö-
zötti utakra. A Bombaajánlattal
együtt nem érvényesek.
Bombaajánlat:
14=12/7=6  01.04.-02.01.,
  03.08.-03.29.
7=6*   02.08.-02.15.
*csak szombati érkezés esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A az összes szezonban  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/A3C: 1 gyermek (2-14
éves) 50% illetve 1 gyermek (15 éves
kortól) 40% 2 felnőttel egy szobában,
A2A/A2B típusban pótágyon.
Figyelem!   A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.

Síliftek:   Hochalmbahn völgymeg-
álló kb. 50 m-re.
Sípályák:   közvetlenül a szállodá-
nál, lesiklás a szállodáig lehetséges.
Sífutópálya:   6 km hosszú sífutó-
pálya kb. 100 m-re.
Sísuli: a szállodában.
Síkölcsönző:   a szállodában. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL HUBERTUS   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   RAURIS 

1 éj félpanzióval

már 55,-€/fő ártól
(17.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.12.15-ig

Szálláskód: HOWI 90658

… á l o m s z e r ű  é s  t é l i e s Hó f Sport f Szórakozás f InfoS

Síterület 2.200 m-ig
Kabinos felvonók száma 2
Ülőliftek száma 1
Húzóliftek száma 9
Kék pályák kb. 20 km
Piros pályák kb. 5 km
Fekete pályák kb. 5 km
6 napos síbérlet kb. 180,-€
6 napos gyermek síbérlet kb.  90,-€
6 napos síkölcsönzés kb. 80,-€
Síiskola 6 napos 140,-€
Síiskola gyermeknek 
6 napos, ebéddel kb.  155,-€

4 sífutópálya kb. 30 km
1 kivilágítható szánkópálya 5 km
Téli túraútvonal 40 km

A csodálatos Rauris-völgyA csodálatos Rauris-völgy

Arany-völgy az Alpokban

Továbbá síbusz, funpark, hótalpas 
túrázás, sítúrák és hóágyúk.

RAURIS: A Hohe Tauern lábánál fekszik, egy nyitott völgy 
közepén. A garantáltan hóbiztos síterületet különösen 
családosoknak és a téli sport rajongóinak ajánljuk, akik a 
nagyvárosi nyüzsgés elől szeretnének elmenekülni. A 
tipikus hegyi kunyhókban, a hüttékben, mindig kellemes 
hangulat uralkodik a szokásos aprés ski alkalmával. A 
síelés mellett számos sportolási és szórakozási lehető-
séget próbálhatunk ki, mint pl.: kivilágított szánkópálya, 
lovasszánozás, több mint 30 km hosszú sífutópálya, 
különböző sítúrák. Jöjjenek el Önök is Raurisba, és 
engedjék, hogy a völgy szépsége Önöket is elvará-
zsolja!

EMBACH: A fehér világ közepén fekszik, 
1013 m magasan, a Gasteiner- és a Rauri-
ser-völgy között, és mindent biztosít, ami a téli 
szünidőhöz szükséges: sílift, bébilift, sísuli, 
síkölcsönzés, kivilágított szánkópálya, 10 km 
magaspálya, szép téli túraútvonalak és 
korcsolyapálya. A változatosság és a szórako-
zás biztosított.
Szervezett programok: szánkózás a holdfény-
ben, hütte-estek, hótalpas túrázás, sífutó- 
tanfolyam, nordic walking, lovaglás stb.

kb.

kb.
kb.
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Hangulatos fogadó, ahol a helyiek 
is jól érzik magukat. 

Fekvése:   Központi fekvésű panzió. 
Felszereltsége:   A kedvelt panzióban
a vendégek rendelkezésére áll étterem

bárral és étkező.   
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A2A: A barátságosan be-
rendezett szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, telefon, kábel-TV és 
egy részük balkonos. 

A4B - Családi szobák:   Tágasabb két-
ágyas szobák emeletes ággyal és bal-
konnal kiegészítve. Kizárólag 2 felnőtt
és 2 gyermek (max. 15 éves) részére 
foglalható.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral.   Karácsonyi (12.24-én) és 
szilveszteri menü. 
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.28.-2014.01.03.,

2014.02.08.-03.07. / 7 éj
NAPONTA      2014.03.08.-03.29. / 2 éj  

 EXTRA tipp 
•   20% kedvezmény   az Adventure 
Rauris   síkölcsönzőben és   10% ked-
vezmény   az Adventure Rauris   síis-
kolában   (a Hotel Hubertusban üze-
melnek, a Hochalm-felvonónál). A

kedvezményre jogosító voucher a pan-
zióban vehető át kb. 12.21-től. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    01.04.-02.08., 
  03.08.-03.29.
7=6     12.21.-12.28.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-6 éves) 100%, 
1 gyermek (7-11 éves) 50% illetve 1 
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A4B: 4 fő részére, melyből 2 gyer-
mek (2-6 éves) 100%, 2 gyermek (7-
11 éves) 50% illetve 2 gyermek (12-15 
éves) 30% egy szobában.
Senior-kedvezmény: A2A:   60 év 
feletti vendégeink részére 5% kedvez-
mény (a gyermekkedvezménnyel nem 
kombinálható).

Síliftek:   Hochalmbahn és bébilift 
kb. 300 m-re.
Sípályák:   kb. 300 m-re.
Sífutópálya:   kb. 10 km-re.
Sísuli:   kb. 300 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 300 m-re.
Sítároló:   a panzióban.
Téli túraútvonalak:   kb. 200 m-re.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 GASTHOF ALPENROSE   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   RAURIS 

1 éj félpanzióval

már 37,-€/fő ártól
(11.840,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90650

Magyar vezetés alatt álló szállo-
da 985 m-es magasságban, a Ho-
he Tauern Nemzeti Park közepén.
Az étteremből lélegzetelállító ki-
látás nyílik a környékre, itt igazán
megtapasztalhatja a természet
közelségét.

Fekvése:   Nyugodt környezetben fek-
szik, Rauris határában, a központtól kb.
150 m-re. 
Felszereltsége:   A vendégek rendelke-
zésére áll étkező, télikert, napozóterasz,
lift és ingyenes WIFI az egész házban.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A barátságosan berende-
zett szobákban fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC, kábel-TV, balkon.
A2C:   „A” típusú szoba (kb. 20 m²) 2-
3 fő részére.
A2D:   „B” típusú szoba (kb. 24 m²) 2-
4 fő részére.

Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és va-
csora különböző büféspecialitásokkal, 
salátabárral, előétel- és desszertbüfé-
vel. Heti 2x speciális büfé.   Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri gálabü-
fé. Szilveszterkor éjféli snack.
Sport: Térítés ellenében: squash. 
Wellness:   Wellness-rész fedett me-
dencével (kb. 8x4,5 m) és szaunával 
(16.00-18.00 óra között). Térítés elle-
nében: masszázs. 
Gyerekek:   Játszósarok.
Szórakozás: Darts és asztalifoci. Szil-
veszterkor élőzene.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 15 
éves kortól.
Parkolás:   Ingyenes.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj 

NAPONTA                2013.12.21.-12.27.,
2014.01.04.-02.07. / 3 éj

SZOMBAT        2013.12.28.-2014.01.03.,
2014.02.08.-02.14. / 7 éj

NAPONTA      2014.02.15.-03.07. / 4 éj  

 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény   az Adventure 
Rauris   síkölcsönzőben és   10% ked-
vezmény   az Adventure Rauris   y síis-
kolában  . A kedvezményre jogosító
voucher a szállodában vehető át kb.
12.21-től.
• 03.08.-03.28. közötti, min. 7 éjszakás
tartózkodás esetén   1x hátmasszázs
(kb. 25 perc)/teljes árat fi zető fő illetve 
1x fél óra squash  /szoba.h
 ITALOK inklusive  A vacsorához ½
liter sör vagy ¼ liter asztali bor (vörös
vagy fehér) vagy 1 üdítőital ingyene-
sen 03.08.-03.28. között.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6   03.08.-03.29.
7=6*   12.21.-12.28.
6=5     12.15.-12.21.
*csak szombati érkezés esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2C:   1 gyermek (2-4 éves) 100%, 1 
gyermek (5-7 éves) 80%, 1 gyermek 
(8-11 éves) 50% illetve 1 gyermek (12 
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. 
Családi akció:
A2D: 1-2 gyermek (2-4 éves) 100%, 
1-2 gyermek (5-7 éves) 80%, 1-2 gyer-
mek (8-11 éves) 50% illetve 1-2 gyer-
mek (12 éves kortól) 30% 2 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.    

Síliftek:   Hochalmbahn kb. 500 m-
re (6 személyes, kabinos felvonó és 
gyakorlólift gyerekeknek).
Sípályák:   kb. 500 m-re.
Sífutópálya:   Rauris kb. 500 m-
re (kb. 9 km hosszú), Seidenwin-
kel kb. 5 km-re (kb. 7 km hosszú),
Bucheben kb. 10 km-re (kb. 10 km
hosszú), Bodenhaus kb. 15 km-re 
(kb. 10 km hosszú), Kreuzboden 
kb. 800 m-re (kb. 1,5 km hosszú),
Bucheben Sonnenloipe kb. 10 km-
re (kb. 4 km hosszú).
Síbusz:   kb. 150 m-re.
Sísuli:   kb. 500 m-re (Adventure 
Rauris), gyermeksísulival (gyermek-
felügyelet ebéddel és italokkal kb. 
11,- €/gyerek/nap)
Síkölcsönző:   kb. 500 m-re (Adven-
ture Rauris).
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Szánkópálya: kb. 800 m-re. 

SÍ információ

6=5
kedvezmény

 HOTEL SONNHOF      RAURIS 

1 éj félpanzióval

már 41,-€/fő ártól
(13.120,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90661

Szállás példa
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Rauris központjában, napos he-
lyen fekvő, kedvelt apartmanház. 

Fekvése:   Nyugodt környéken, mégis 
üzletek, éttermek és bárok közelében 
fekszik.  
Felszereltsége:   Kellemes, a tulajdo-
nos ízlése alapján berendezett apart-
manház.  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Az apartmanokban zuha-
nyozó, WC, TV, telefon, mikrohullámú
sütő, hajszárító, balkon.
F3F:   Kétszobás apartman 3 fő részére 
(kb. 30 m²). Kétágyas szoba, nappali
konyhasarokkal és egy fekhellyel.
F4G: Kétszobás apartman 4 fő részé-
re (kb. 40 m²). Nappali konyhasarok-
kal és kihúzható kanapéval, kétágyas
szoba.
F5H: Háromszobás apartman 5 fő
részére (kb. 52 m²). Kétágyas szoba
pótággyal, kétágyas szoba és nappali
konyhasarokkal.
Wellness: Térítés ellenében: szauna
és szolárium.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat heti váltással, kony-
haruha és törölköző (váltás nélkül).

A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 15 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
4,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00-20.00 óra között/10.00 óráig

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT       2013.12.21.-2014.01.03., 

2014.02.01.-03.14. / 7 éj

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.04.-01.31., 03.15.-04.30.   

Síliftek: kb. 500 m-re (Kreuzboden
lift, Hochalm felvonó).
Sípályák:   kb. 500 m-re.
Sífutópálya: kb. 500 m-re.
Síbusz:   kb. 50 m-re.
Sísuli:   a Hochalm felvonó völgy-
megállójánál, kb. 500 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 100 m-re.
Sítároló:   a Hochalm felvonó völgy-
megállójánál, kb. 500 m-re.
Téli túraútvonalak: kb. 100 m-re. 

SÍ információ7=6
kedvezmény

 APPARTEMENT GRODER      RAURIS 

1 éj/apartman önellátással

már 63,-€ ártól
(20.160,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 02028

Két kedvelt szálláshely törzsven-
dégekkel - egy kínálatban! Egy 
gyönyörű, napsütötte fennsíkon 
fekszik, a Hohe Tauern Nemze-
ti Parkban. A környék síterületei
könnyedén elérhetők, a szállodán 
belül pedig színvonalas progra-
mok várják a vendégeket.

Fekvése: Embach festői központja üz-
letekkel kb. 200 m-re található. Rauris
és Dorfgastein kb. 8 km-re. 
Felszereltsége: Az  Embacher 
Sporthotelben   (90672) reggeliző/
étkező, étterem a szálloda vendége-
inek, TV-sarok, lift, a recepciónál in-
gyenes internetsarok, ingyenes WIFI
az egész házban. A Pension Klingler 
(90674) kb. 350 m-re található a szál-
lodától. Reggeliző/társalgó, internetsa-
rok a recepciónál és ingyenes WIFI az 
egész házban. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Embacher Sporthotel:
A1A/A2A:   A világos és barátságosan
berendezett, nemdohányzó szobák-
ban zuhanyzó, WC és kábel-TV.
A2B:   Kétágyas szobák balkonnal.
Pension Klingler:
A2A: A barátságosan berendezett,
nemdohányzó szobákban zuhanyo-
zó, WC, kábel-TV, hajszárító, rádió és
balkon.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral. Naponta aprés ski-uzson-
na, heti 1x büfévacsora specialitások-

kal (pl. helyi, olasz) illetve fondue-est. 
A vacsorát a panzió vendégei is a szál-
lodában fogyasztják el.   Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri menü.
Sport: A szállodában asztalitenisz.
Wellness:   A szállodában fedett me-
dence (kb. 14x6 m) ellenáramoltató-
val. Térítés ellenében mindkét ház ven-
dégei számára szauna és szolárium.  
Szórakozás:   Változatos programlehe-
tőségek, pl. vezetett kirándulás, jégko-
rongozás, schnaps-kóstolás stb. Térítés 
ellenében: biliárd. Szilveszteri parti 
programmal.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
4,- €/nap), az étkezőhelyiségekbe nem 
vihető be.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2013.12.21.-12.25. / 1 éj
CSÜTÖRTÖK 

2013.12.26.-2014.01.01. / 7 éj
SZOMBAT       2014.02.01.-03.07. / 7 éj  
 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény az Embach   sí-
iskolában és a Sommerer síkölcsön-
zőben (Hörndl sílift völgymegállójá-
nál). A kedvezményre jogosító voucher 
a szállodában vehető át kb. 12.21-től.
• Naponta ingyenes   szaunahaszná-
lat   15.00-19.00 óra között az Embacher 
Sporthotelben.
 CSALÁDI tipp  Gyerekprogramok, 
mint pl. pónilovaglás, barkácsolás, fák-
lyás kirándulás. Mini-állatkert: lovak, te-
henek, kecskék, törpemalacok, lámák.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
Embacher Sporthotel:
5=4                       03.15.-03.22. 
Pension Klingler:
10=8/5=4                   01.04.-02.01.,
                    03.08.-03.22.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
Embacher Sporthotel A2B: 1 gyer-
mek (2-5 éves) 100%, 1 gyermek (6-
11 éves) 50% illetve 1 gyermek (12 
éves kortól) 30% 2 felnőttel egy szo-
bában, pótágyon.     Pension Klingler 
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100%,
1 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   To-
vábbi gyermekágy elhelyezése 
nem lehetséges.

5=4
kedvezmény

 EMBACHER SPORTHOTEL & PENSION KLINGLER   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   EMBACH 

Szálláskód: HOWI 90672

Síliftek:   Hörndl húzólift kb. 1.100
m-es magasságban kb. 200 m-re, a 
Rauriser Bergbahn völgymegállója 
kb. 8 km-re.
Sípályák:   kb. 200 m-re.
Sífutópálya: kb. 50 m-re a szállo-
dától ill. kb. 10 m-re a panziótól.
Sísuli: kb. 350 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 350 m-re.
Téli túraútvonalak:   a panziótól. 

SÍ információ

1 éj félpanzióval

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90674

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Pihenő részleg–felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek

•
•
•

Szállás példa - Embacher Sporthotel

Embacher Sporthotel
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Személyes vezetésű, bájos szállo-
da közvetlenül a Gyógyparknál.
Ideális választás párok és ínyen-
cek számára.

Fekvése: A sétálóutcánál fekszik, a
központtól kb. 300 m-re.
Felszereltsége:   A 2 épületből álló
létesítményben (főépület és Residen-
ce melléképület, egymással összeköt-
tetésben) hall recepcióval, reggeliző/
étkező, bár, ingyenes WIFI mindkét
épületben és 3 lift áll a vendégek ren-
delkezésére.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A célszerűen berende-
zett, felújított szobákban fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, telefon, síkkép-
ernyős kábel-TV, rádió, hűtőszekrény,
fürdőköpeny a felnőtteknek, balkon.
A1B/A2D: A sétálóutca felé néző De 

Luxe egy- illetve kétágyas szobák (kb. 
21 m²).
A2B - De Luxe-stúdiók:   A sétálóut-
ca felé néznek, tágasabbak (kb. 32 m²), 
fürdőszoba, külön WC, dupla ággyal és 
optikailag leválasztott nappalival, ahol 
egy kanapé van, teakonyha (kávéfőző, 
vízforraló).
A2C - De Luxe-stúdiók:   Hasonló be-
rendezéssel, mint az A2B, de a park fe-
lőli oldalon (kb. 32 m²).
A2E - De Luxe-junior suitek: A fő-
épületben vagy a melléképületben, a 
park felőli oldalon (kb. 34-36 m²), ha-
sonló berendezéssel, mint az A2B, für-
dőszobával vagy zuhanyozóval, italbe-
készítéssel a hűtőszekrényben (pl. sör, 
bor, limonádé illetve kávé és tea).   
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli bio-
sarokkal és 5 fogásos, menüválasz-
tásos vacsora salátabárral. 15.30 és 

16.30 óra között aprés ski-uzsonna.
Heti 1x pezsgős reggeli és 7 fogásos
gálavacsora. 12.25-én és 01.06-án ün-
nepi gálavacsora.  Karácsonyi (12.24-
én) gálavacsora punccsal és szo-
bánként 1 üveg pezsgővel illetve 
keksszel. Szilveszteri gálavacso-
ra éjféli büfével és szobánként 1 
üveg pezsgővel.
Sport:   Fitneszterem (nyitva 07.00-
21.00 óra között). 
Szórakozás: Karácsonyi ünnepség 
kis ajándékkal.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 2,20 €/fő/nap
15 éves kortól. 
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 8,- €/nap). 
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
11,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.01.10., 02.15./ 7 éj

 EXTRA tipp 
  • Vasárnaponként   üdvözlőital hotel-
információval.
 WELLNESS tipp    Fedett termálme-
dence (kb. 6x10 m), szauna, tepidári-
um élményzuhannyal, gőzfürdő, inf-
rakabin, pezsgőfürdő, pihenőszoba 
(nyitva 14.00-21.00 óra között). Térítés 
ellenében: szolárium és masszázs.  
 ITALOK inklusive    A vacsoránál asz-
tali bort, sört, vizet és limonádét szol-
gálnak fel. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 12.21.-
12.27. és 01.11.-03.28. közöt-
ti utakra   (a Bombaajánlattal együtt 
nem érvényes)  .
Bombaajánlat:
14=12/7=6    01.11.-02.01., 
  03.08.-03.29.
7=6     12.21.-12.28.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1B=A2D   az összes szezonban
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C/A2D/A2E: 1 gyermek (2-
99 éves) 30% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A 2 év alatti csecse-
mőkért a helyszínen a felnőtt ár 70%-a 
fi zetendő, mint gyerekár.
Figyelem! A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.   

Síliftek: Schlossalmbahn kb. 1
km-re
Sípályák: Aeroplan kb. 1 km-re.
Sífutópálya: Kurpark pálya kb. 
150 m-re.
Síbusz:   a szállodától.
Sísuli:   Schlossalm síiskola kb. 1 
km-re.
Síkölcsönző: Irausek kölcsönző
kb. 1 km-re.
Télitúraútvonalak:   Kurpark útvo-
nal kb. 150 m-re.
Szánkópálya: Aeroplan pálya kb. 
1 km-re (szánkók ingyenesen), ki-
világított Bellevuealm pálya kb. 5 
km-re.
Snowboard: funpark a Schlossal-
mon kb. 1 km-re.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL GERMANIA      BAD HOFGASTEIN 

1 éj félpanzióval

már 82,-€/fő ártól
(26.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 10710

Három kitűnő síterep - egy völgyben! Miért is elégednénk meg egy egysze-
rű sípályával, amikor vár minket a Gastein sírégió, Dorfgastein, Bad Gastein 
és Bad Hofgastein síterepeivel Salzburg tartomány szívében! Három sár-
mos helység, amelyek érzik egyediségüket,  szívélyesen kínálják évezredes 
természeti kincsüket, a gyógyító termálvizet.

Hegyek & Gyógyvizek            Sokféle élvezet egy helyen!

Ausztria legnagyobb síélvezete – a Ski amadé – nem csak nagy, hanem 
nagyszerű is, mert mind az 5 síterület önmagában is szuper – viszont 
együttesen alkotják a Ski amadét, ami minden esetben igazi pluszt is je-
lent.
1 síbérlettel igénybe vehet 270 szupermodern sífelvonót és 860 km sípá-
lyát mindenféle nehézségi fokkal. Semmilyen más alpesi régióban nem ta-
lál ekkora kínálatot ilyen kis területre összesűrítve.

További részletek a régióról, az aktuális eseményekről és a hóhelyzetről il-
letve élõkamerák a www.skiamade.com honlapon.

SÍELÉS & WELLNESS A GASTEINERTALBAN
Gasteinertal 2700 m magas és változatos pályáival minden síelő igényét kielégítően Ausztria egyik legkedveltebb
síparadicsoma. A modern wellness-oázisoknak mindig szezonjuk van! A Gasteinertalban található gyógy- és ter-
málközpont az Alpok régiójának legszélesebb wellness-kínálatával várja a vendégeket! A világhírű gasteini vendég-
szeretet és a természeti kincsek mind Önre várnak!

CSALÁDI AKCIÓ HÚSVÉTKOR GASTEINBAN -
2013. március 16-tól a szezon végéig!
Családosok fi gyelem! Március és április az egyik legszebb időszak a Gasteinertalban, amikor a garantáltan hóbiz-
tos pályákon napsütötte idõben síelhetünk egészen a szezon végéig. A családosok számára még kedvezménnyel
is szolgálunk ebben az időszakban. Amennyiben a szülők 6-18 napos síbérletet vásárolnak, akkor a gyerekek 15
éves korig ingyenes síbérletet kapnak ajándékba!

További információk:
GASTEIN TOURISMUS

TAUERNPLATZ 1
5630 BAD HOFGASTEIN, ÖSTERREICH

Tel.: +43(0)6432/3393-0
INFO@GASTEIN.COM

SALZBURGERLAND – ÖSTERREICH

GASTEIN-kártya

www.card.gastein.com
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kényelmes szálloda, közvetlen át-
járással az Alpentherme Gastein-
be, ahová vendégeink ingyenesen
beléphetnek. Kiváló választás egy 
wellness-élménnyel összekapcsolt 
síüdülésre.

Fekvése: A sétálóutcán fekszik, a
Gyógyparknál.   
Felszereltsége:   A kényelmes szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
panorámaétterem látványkonyhával,
bár, kávézó, könyvtár és 3 lift.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A világos és kényelmes,
nemdohányzó szobákban hajszárító,
széf, rádió, telefon, kábel-TV és inter-
netcsatlakozás.
A1A: Zuhanyozó, WC. 
A2D - Manzárdszobák: Zuhanyo-
zó, WC. 
A2B:   Fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC 
és ülősarok. 
A2C:   Tágasabb szobák, fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC és balkon.
Foglalható Joker-szoba A2S   is a man-
zárdrészben.
Ellátás: Félpanzió. Gazdag büféreg-
geli és 4 fogásos, menüválasztásos va-
csora. Naponta váltakozva salátabár,
előétel- illetve desszertbüfé. Délutá-
nonként uzsonna 12.14-től a szezon
végéig. Heti 1x büfé helyi specialitások-
kal és gálavacsora. Kötelező heringva-
csora 03.05-én (a helyszínen fi zeten-
dő felár: kb. 40,- €/teljes árat fi zető fő,
gyermekeknek 8-16 éves korig kb. 10,-
€/fő. Gálavacsora 12.25-én, 01.06-án
és 01.13-án. Karácsonyi (12.24-én) 
és szilveszteri menü. Szilveszter-
kor éjféli büfé.
Sport:   Fitneszterem.  
Szórakozás:   Heti 1x esti szórakoztató
műsor. Szilveszteri parti.

A helyszínen fi zetendő:
  •   Üdülőhelyi díj: kb. 2,- €/fő/nap 15 
éves kortól.   
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
11,- €/nap). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• Napi belépő az Alpentherme Gas-
tein termálfürdőbe.
• 2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén minden szoba egy   gyümölcs-
tál-bekészítést   kap ajándékba   (ki-
véve 12.28.  -01.04. közötti tartózkodás 
esetén).  
 WELLNESS tipp  Termálvizes, fedett 
medence (kb. 8x12 m, 32°C), új spa-
részleg: infrakabin, 2 szauna (60°C és 
90°C), gőzfürdő, Kneipp-barlang, él-
ményzuhanyok, színvonalas pihenő-
szoba.   Közvetlen átjáró az Alpen-
therme Gastein termálfürdőbe:
több belső és külső medence (termál 
belső és külső medencék, aktív me-
dence, sportmedence, pezsgőfürdő, 
gejzír és masszázsfalak), szaunavilág 
(infrakabin, bioszauna, fi nn szauna, 
gőzfürdő, pihenőrészek), elegáns sza-
nárium hölgyek részére, családi rész 
csúszdákkal, TV/videóterem és külön 
rész a kisgyermekeseknek, stb. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12*    01.18.-02.15.
8=6    12.01.-12.21., 03.08.-03.29.
7=6*    12.21.-12.28., 01.18.-02.15.
4=3    12.01.-12.21., 03.08.-03.29.
*csak szombati érkezés esetén

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 1 felnőtt és 1 gyermek 
(2-15 éves) foglalása esetén. 
A2B:   Kedvezményes gyerekárak vehe-
tők igénybe 2 felnőtt és 1 gyermek (2 
éves kortól) foglalása esetén.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.   
Családi akció:
A2C: Kedvezményes gyerekárak vehe-
tők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyermek (2 
éves kortól) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.

Síliftek:   Schloßalm felvonó kb. 
400 m-re.
Sípályák:   kb. 400 m-re.
Sífutópálya:   Kurpark pálya kb. 200
m-re (kb. 1,5 km hosszú, kivilágított 
és hóágyúzott), Sportplatz pálya kb.
400 m-re (kb. 2,5 km hosszú).
Síbusz: kb. 50 m-re.
Sísuli: kb. 400 m-re, ugyanitt gyer-
meksísuli síovival.
Síkölcsönző: kb. 400 m-re.
Sítároló:   a szállodában, zárható,
fűtött síboxokkal (a cipőknek is). 

SÍ információ
4=3
kedvezmény

 HOTEL NORICA    
JOKER-

SZOBA

  BAD HOFGASTEIN 

1 éj félpanzióval

már 98,-€/fő ártól
(31.360,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10714

Családi vezetésű, modern apart-
manház. 

Fekvése: Bad Hofgastein központjától 
(üzletek és szórakozási lehetőségek) 
továbbá az Alpentherme gyógycent-
rumtól kb. 400 m-re fekszik. Étterem 
kb. 200 m-re.  
Felszereltsége:   Kényelmes létesít-
mény 24 stúdióval és apartmannal. Té-
rítés ellenében: mosó-/szárítógép.  
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A modern berendezésű
stúdiókban és apartmanokban telefon
(csak egy részükben), SAT-TV, étkező-
sarok, konyhasarok (főzőlap, hűtőszek-
rény, kávéfőző), fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC és balkon vagy terasz. 
F2G: Stúdió 2 fő részére (kb. 22 m²).
Nappali/hálószoba franciaággyal.
F4F:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba dupla
ággyal és 1 hálószoba.
Sport:   Asztalitenisz.
Wellness: Térítés ellenében: szauna
és gőzfürdő.
Szórakozás:   Asztalifoci. 
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás. Ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha 14 napi váltással.   
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 2,20 €/fő/nap
15 éves kortól. 
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig
kb. 5,- €/nap (csak az F4F típusban).
Előzetes foglalás az utazási irodában,
fi zetés a helyszínen. A max. létszámot
csak így szabad túllépni.
Parkolás: 1 parkolóhely/lakóegység
ingyenes. Garázs térítés ellenében (kb.

7,- €/nap).
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/08.00 és 
10.00 óra között 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Heti 1x   szauna vagy gőzfürdő   in-
gyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 01.11.-
01.31. közötti utakra. 2014.01.30-
ig történő foglalás esetén 10% 
kedvezmény a 03.08.-03.28. kö-
zötti utakra.
Bombaajánlat:
14=12  12.14.-12.28.*, 
 01.11.-01.25.*, 03.08.-03.29.
7=6    12.14.-12.28., 01.11.-01.25.*,
 03.08.-03.29.
*csak szombati érkezés esetén   

Síliftek: Schloßalm felvonó kb.
500 m-re.
Sípályák: kb. 500 m-re.
Sífutópálya: 2 pálya kb. 500 m-re.
Síbusz:   az apartmanháztól.
Sísuli:   kb. 500 m-re,
gyermeksísulival.
Síkölcsönző: kb. 500 m-re.
Sítároló: az apartmanházban,
sícipőszárítóval.
Télitúraútvonalak: kb. 400 m-re. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS CHRISTOPHORUS      BAD HOFGASTEIN 

1 éj/apartman önellátással

már 51,-€ ártól
(16.320,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.01.30-ig

Szálláskód: FEWI 10721

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Személyes vezetésű szálloda
csendes, napos helyen, egy park 
szélén.

Fekvése: Nyugodt helyen fekszik, kb. 
300 m-re a Gyógyparktól és a központ-
tól (vásárlási lehetőségek, bárok és ét-
termek).  

Felszereltsége:   A családias hangula-
tú, 2 épületből álló szállodában (főépü-
let   NNNN és Tauernblick melléképület
NNN   kb. 30 m-re) lobby recepcióval,
2 társalgó, kandallós szoba, söröző,
nemdohányzó étterem bárral áll ren-
delkezésre. Lift és ingyenes WIFI a fő-
épületben és a melléképületben is. A
melléképület vendégei is igénybe ve-
hetik a főépület szolgáltatásait.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A szobákban fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó, WC, síkképernyős
SAT-TV rádiófunkcióval, telefon, hajszá-
rító, széf, fürdőlepedő és fürdőtáska. A
főépületi szobát foglaló vendégek szá-
mára fürdőköpeny.
A1A: A főépületben. 
A2A: A főépületben, kiegészítve egy 
kanapéval és balkonnal. 
B2A:   A melléképületben, balkonnal
(NNN).
B1A:   A melléképületben   (NNN).   
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bio-
sarokkal és 4 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora salátabárral. Heti 1x este 
tematikus büfé és gálavacsora. Kímélő
és diétás étkezés kérhető. Vasárnapon-
ként a vacsoránál nagy desszertbüfé.
Aprés ski-uzsonna naponta 15.30 és
17.00 óra között.
Szórakozás:   Könyvtár, játékkölcsön-
zés, pl. sakk, kártyajátékok stb. Heti 1x 
a gálavacsoránál élőzene és tánc.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap 15
éves kortól.  

Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 5,- €/nap). 
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10., 

2014.02.08.-03.07. / 7 éj
NAPONTA               2014.01.11.-02.07., 

03.08.-03.14. / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Üdvözlőital   információkkal vasár-
naponként.
• 2013.10.31-ig történő foglalás esetén 
a   pezsgőfürdő használata 2x (kb. x
20 perc)   ingyenesen.  
 WELLNESS tipp    Fedett termálme-
dence (kb. 10x6 m, kb. 33°C) elle-
náramoltatóval, pihenőhelyiség, fi nn 
és aromaszauna, gőzfürdő, élményzu-
hany (vízesés jellegű) illetve Kneipp-
taposómedence 15.00 és 19.00 óra 
között. Térítés ellenében: szolárium, 
masszázs és pezsgőfürdő.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12  12.14.-12.28.*,
 01.11.-01.25.*, 03.08.-04.06.
7=6  12.14.-12.28.*, 01.11.-01.25., 
 02.08.-02.15.*,
 03.08.-04.06.
*csak szombati érkezés esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
B1A=B2A   az összes szezonban

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 1 felnőtt és 1 gyermek 
(2-15 éves) foglalása esetén.
A2A: Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 2 felnőtt és 1 gyermek 
(2-15 éves) foglalása esetén.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

Síliftek/Sípályák:   Schlossalm fel-
vonó kb. 500 m-re, csatlakozással a 
fő síterepre.
Sífutópálya: Sportplatz pálya kb. 
300 m-re (kb. 2,5 km hosszú), Kur-
park pálya kb. 400 m-re (kb. 1,5 km 
hosszú, kivilágított és hóágyúzott).
Síbusz: a szállodától.
Sísuli: kb. 500 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 300 m-re.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 KUR- UND SPORTHOTEL ALPINA      BAD HOFGASTEIN 

1 éj félpanzióval

már 63,-€/fő ártól
(20.160,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10202

Elegáns légkörű, kényelmes, csa-
ládbarát létesítmény panorámás
fekvéssel. Központi elhelyezke-
dése ellenére a sípályák pár perc 
alatt akár gyalog is elérhetők. A
szálloda jól felszerelt wellness-
részlege kínál felüdülést.

Fekvése: A domboldalban fekszik, 
csodálatos kilátással Bad Gasteinra. A 
központ kb. 100 m-re.   
Felszereltsége:   A létesítményben 
202 apartman, elegáns hall recepci-
óval, bár, étterem, kávézó és 5 lift áll 
rendelkezésre. A szálloda Bellevue Alm 
klub-része kb. 30 perc gyalog. Térítés 

ellenében: mosó- és szárítóautomata. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: Az ízlésesen berendezett
stúdiókban és apartmanokban fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, telefon,
kábel-TV, rádió, széf, hajszárító, étke-
ző-/ülősarok, konyhasarok (főzőlap,
mikrohullámú sütő, kávéfőző), bérel-
hető fürdőköpeny (kb. 12,- €/tartózko-
dás) és balkon vagy terasz. 
F3F:   Stúdió 3 fő részére (kb. 25 m²).
Nappali/hálószoba szekrényággyal és
kanapéval. 
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba szek-
rényággyal vagy dupla, kihúzható ka-
napéval, 1 hálószoba és külön WC.
F6H: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 65 m²). Nappali/hálószoba
szekrényággyal vagy dupla, kihúzható
kanapéval, 2 hálószoba és külön WC.  
Ellátás:   A helyszínen zsemleszerviz té-
rítés ellenében illetve büféreggeli (kb.
14,- €/fő/nap, 5-14 éves korig kb. 7,- €/
fő/nap) vagy félpanzió büférendszer-
ben (kb. 30,- €/fő/nap, 5-14 éves korig
kb. 15,- €/fő/nap).  
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.   
Szórakozás: A létesítmény szerve-
zésében különböző programok (pl.
szánkóestek, kaszinólátogatás, hütte-
látogatás, lovasszánozás stb.) felnőt-
teknek és gyermekeknek egyaránt, egy 
részük csak térítés ellenében. 
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás. Ágyneműhuzat, törölköző és kony-

haruha heti váltással. 
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap 15 
éves kortól.   
1 pótágy: Gyermekágyat 1 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot csak így szabad túllépni. 
Parkolás: Ingyenes, kb. 50 m-re. Ga-
rázs térítés ellenében (kb. 12,- €/nap).   
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
8,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA      2014.01.04.-02.07. / 4 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.02.08.-03.07. / 7 éj
NINCS ÉRKEZÉS

2013.12.28.-2014.01.03.  

 WELLNESS tipp    Fedett medence 
(kb. 12x6 m) pezsgőfürdővel, szauna, 
gőzfürdő, pihenőszoba. Térítés ellené-
ben: szolárium, masszázs.
 CSALÁDI tipp  Külön, fedett gyer-
mekmedence, játszószoba valamint 
gyermekfelügyelet 3 éves kortól (heti 
5x napi 4 óra).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (a Bom-
baajánlattal együtt nem érvényes).  

Bombaajánlat:
7=5    11.30.-12.21.
7=6 01.11.-01.25.*, 03.15.-04.05.
*csak szombati érkezés esetén  

Síliftek:   Stubnerkogel felvonó kb. 
400 m-re.
Sípályák:   kb. 400 m-re.
Sífutópálya:   Böckstein pálya kb. 1
km-re (kb. 8 km hosszú, egy része 
kivilágított).
Síbusz:   kb. 100 m-re.
Sísuli:   kb. 400 m-re, gyermeksísuli-
val és síovival.
Síkölcsönző:   kb. 400 m-re.
Sítároló:   az épületben, sícipőszárí-
tóval illetve a Stubnerkogel felvonó-
nál 50% kedvezménnyel. 

SÍ információ

Szállás példa

7=5
kedvezmény

 MONDI HOLIDAY BELLEVUE      BAD GASTEIN 

1 éj/apartman önellátással

már 86,-€ ártól
(27.520,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: FEWI 66573
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családi vezetésű szálloda kiváló 
ár-érték aránnyal.

Fekvése:   Központi csatlakozás a
Schlossalm-Stubnerkogel síkörhintá-
hoz. A sétálóutca és az Alpentherme 
gyógyfürdő kb. 500 m-re.  
Felszereltsége: A 26 szobás, nem-
dohányzó szállodában recepció, szép
étkező világos télikerttel, bár, ingye-

nes WIFI az egész házban, lift és pano-
rámás napozóterasz áll rendelkezésre.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A hangulatosan beren-
dezett szobákban SAT-TV, zuhanyozó 
és WC.
A1A: Egyágyas szobák.
A2A:   Kétágyas szobák, egy részük bal-
konos.
A2B/A2C: Balkonos szobák.
A2D: Balkonos manzárdszobák.  

Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bio-
sarokkal és 3 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora salátabárral. 4 fogásos 
karácsonyi és szilveszteri menü. 
Szilveszterkor éjféli snack.
Wellness: Kis szauna (nyitva 16.00 és
19.00 óra között).  
Szórakozás: Szilveszteri parti tű-
zijátékkal.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap 15
éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
4,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.07. / 7 éj
NAPONTA      2014.03.08.-03.29. / 3 éj 

 ITALOK inklusive  A vacsoránál 
18.00 és 21.00 óra között sör (kivéve 
búzasör), víz, bor (vörös/fehér) és üdí-
tők, pl. Sprite, Fanta, Coca Cola stb. in-
gyenesen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.

Bombaajánlat:
14=12    01.04.-02.08.*, 
 03.08.-03.28.
7=6    12.21.-12.28.*,
 01.04.-02.08.*, 
 03.08.-03.28.
5=4    12.14.-12.21.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-6 éves) 
100%, 1 gyermek (7-12 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 30% 2 

felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2C: 1-2 gyermek (2-6 éves) 100%,
1-2 gyermek (7-12 éves) 50% illetve 1-
2 gyermek (13 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek: Schlossalm felvonó kb. 
400 m-re.
Sípályák: kb. 400 m-re.
Sífutópálya:   kb. 100 m-re.
Síbusz:   kb. 50 m-re.
Síkölcsönző: kb. 400 m-re.
Sítároló:   a szállodában.

SÍ információ

5=4
kedvezmény

 PARKHOTEL GASTEIN      BAD HOFGASTEIN 

1 éj félpanzióval

már 45,-€/fő ártól
(14.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig

Szálláskód: HOWI 10748

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz•
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kedvelt panzió, napsütötte he-
lyen, csodálatos panorámával a
környékre. Kedvező hóviszonyok 
esetén síelés egészen a házig le-
hetséges.

Fekvése:   Maria Alm határában fekszik,
a központ üzletekkel kb. 800 m-re.   

Felszereltsége:   A kis, hangulatos 
panzióban étkező és társalgó áll a ven-
dégek rendelkezésére.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A szobákban zuhanyozó, 
WC, kábel-TV és rádiós ébresztőóra.
A2A:   Egy részük balkonos.
A2B:   Hasonlóak, pótágyakkal vagy 
emeletes ággyal kiegészítve.

Ellátás: Büféreggeli   biosarokkal.
Wellness: Térítés ellenében: relax-
központ élményzuhannyal, szaunával
és gőzfürdővel (kb. 5-5,- €/fő).  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,15 €/fő/nap 15
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
NAPONTA       2013.12.21.-12.25. / 2 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
NAPONTA      2014.02.08.-03.07. / 5 éj

 EXTRA tipp 
• Szerdánként   szauna és gőzfürdő 
ingyenesen. 
•   20% kedvezmény az Intersporty
Maria Alm   síkölcsönzőben   és 10% 
kedvezmény   a Maria Alm   síisko-
lában (a központban, a Dorfstrassén
illetve az Aberg és a Dorfjet Natrun

liftek völgymegállójánál). A kedvez-
ményre jogosító voucher a panzióban 
vehető át.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    01.11.-02.01., 
  03.08.-04.05.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) 70% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (6-11 éves) 70% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek: kb. 600 m-re.
Sípályák: kb. 600 m-re, lesiklás a 
házig lehetséges.
Sífutópálya: kb. 200 m-re.
Síbusz:   kb. 200 m-re.
Sísuli:   kb. 800 m-re.
Síkölcsönző: kb. 800 m-re.
Sítároló:   a panzióban.
Téli túraútvonalak: kb. 300 m-re. 

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 PENSION KOIDL      MARIA ALM 

1 éj reggelivel

már 26,-€/fő ártól
(8.320,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90420
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Königstour: 

Mühlbach -
Maria Alm

Liftanlagen

Kinderskigebiet

Beleuchtete Piste/Rodelbahn

Königstour

leichte Abfahrt

mittelschwierige Abfahrt

schwierige Abfahrt

Skiroute (Abfahrten nicht 
präpariert und kontrolliert)

SALZBURGI RÉGIÓ-HOCHKÖNIG Maria Alm-Hinterthal, Dienten, Mühlbach

Síterület: 2000 m-ig

Kabinos felvonók száma: 5

Ülőliftek száma: 8

Húzóliftek száma: 20

Kék pályák: 51 km 

Piros pályák: 87 km 

Fekete pályák: 12 km

Síbusz: van

6 napos felnőtt síbérlet €/fő ártól: Ski Amadé síbérlet kb. 227,-

6 napos gyermek síbérlet €/fő ártól: Ski Amadé síbérlet kb. 113,5 

6 napos síkölcsönzés €/fő: kb. 90,-

3 napos sítanfolyam €/fő: kb. 142,-

Sísuli felnőtteknek €/fő:  5 nap kb. 184,- 

Sísuli gyerekeknek €/fő:  5 nap kb. 164,- 

Snowboard-tanfolyam (3 nap) €/fő: kb. 113,-

Snowpark: van

Sífutópálya:  kb. 47 km

Szánkópálya/Korcsolyapálya: van/-

Jégtekepálya: 5 pálya

Téli túraútvonalak: kb. 85 km

MARIA ALM MÜHLBACHDIENTEN

Hochkönig Tourismus GmbH, Am Gemeindeplatz 7 , A-5761 Maria Alm
Tel.: +43 6584 20388, region@hochkoenig.at, www.hochkoenig.at

Mein Gipfel 
       der Gefühle!

Hochkönig sírégió: szabadság és nagy távolságok

Bemutatkozik Salzburg régió második 

legnagyobb, összefüggő síterülete.

33 modern sílift és kb. 150 kilométernyi sípálya, 
melyekre közvetlenül csatlakozhat!

A Hochkönig sírégió fiatalos, nagy és szimpatikus. 
Egy olyan "fehér paradicsomban" találja magát, 
ahova a következő évben is szívesen tér vissza. 
Tombolja ki magát: síeljen és snowboardozzon!
Élvezze a téli napsütést, a porhót és a hüttékben frissen készített 
császármorzsa illatát itt fent, az érzelmek csúcsán!
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A klubhangulatú szálloda ideális 
helyszín egy családi nyaraláshoz.

Fekvése: Hinterthal városrészben,
nyugodt helyen fekszik. A központ, ét-
termek és bárok kb. 100 m-re. A Hoch-
könig síkörhinta, mely összeköti Dien-
tent, Mühlbachot és Maria Almot, kb.
300 m-re található.
Felszereltsége: A kényelmes létesít-
ményben a vendégek rendelkezésére 
áll 113 stúdió és apartman, recepció,
hall, 2 étterem, hangulatos bár, újsá-
gos és 3 lift. Térítés ellenében: mo-
soda, WIFI az egész házban (kb. 2,50
€/5 óra).   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A nemdohányzó stúdi-
ókban és apartmanokban a vendégek 
rendelkezésére áll zuhanyozó, WC, haj-
szárító, kábel-TV rádiócsatornákkal, te-
lefon, konyhasarok (főzőlap, kávéfőző,
mikrohullámú sütő, hűtőszekrény és
edények), étkező/ülősarok, bérelhető
fürdőköpeny (kb. 7,- €/hét) és balkon
vagy terasz.
A2A: Stúdió 2 felnőtt és 1 gyermek (15
éves korig) részére (kb. 33 m²).
A2B:   Stúdió 2 fő részére (kb. 21 m²).
A4A: Kétszobás apartman 2-4 fő ré-
szére (kb. 44 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval és 1 két-
ágyas hálószoba.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bio-
sarokkal és 4 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora salátabárral. Külön kérésre 
vegetáriánus menü igényelhető. Heti
2x este tematikus büfé.

Karácsonyi (12.24-én) és szilvesz-
teri gálavacsora.
Sport: Fitnesz- és asztalitenisz-terem.   
Szórakozás: Animációs programok 
az egész család számára részben té-
rítés ellenében, pl. esti szánkózás, ki-
rándulások, fáklyás túra.   Szilveszteri 
parti élőzenével.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 10,- €/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Vasárnapi érkezés esetén üdvözlő-
ital.
• Heti 1x síszafari  .
 WELLNESS tipp    Fedett medence (kb. 
14x7 m), 2 szauna, infrakabin, gőzfür-
dő. Térítés ellenében: szolárium, masz-
százs és kozmetikai kezelések.
 CSALÁDI tipp    Gyermekfelügye-
let (3 éves kortól, 12.21.-04.25. között 
hétfőtől péntekig, 13.00-17.00 óra kö-
zött, ebéddel). 2 játszószoba és tini-
klubszoba. Kisgyermekfelszerelések, 
pl. babahordozó, pelenkázóasztal, bé-
bitelefon. Bébiszitter külön kérésre, té-
rítés ellenében (kb. 10,- €/óra).

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/8=6/7=6/4=3    12.07.-12.21.

14=12/7=6  01.11.-01.25., 
  03.15.-04.26.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-8 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (9-15 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy stúdióban, pótágyon.  
Családi akció:
A4A: 1-2 gyermek (2-8 éves) 100%, 1-
2 gyermek (9-15 éves) 50% illetve 1-
2 gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy apartmanban.  
Ajándékkupon: 2013.10.31-igtörténő
foglalás esetén   ajándékkupon 15,- 
€/teljes árat fi zető fő értékben,
mely a szállodában történő fogyasz-
tásra használható fel (készpénzre nem
váltható).

Síliftek: a Hochmais felvonó kb. 
300 m-re, mellyel csatlakozni lehet 
a Hochkönig síkörhintához.
Sífutópálya: kb. 50 m-re.
Sítároló:   a szállodában. 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 MARCO POLO CLUB ALPINA  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   MARIA ALM-HINTERTHAL 

1 éj félpanzióval

már 51,-€/fő ártól
(16.320,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 90403
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80 AUSZTRIA · SALZBURGER LAND

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Szép, kényelmes, családi vezeté-
sű apartmanház, közvetlenül a
Hochkönig síkörhinta sífelvonójá-
nál fekszik, egyedülálló hegyvidé-
ki környezetben.

Fekvése: A központ kb. 1 km-re talál-
ható. Figyelem! Az apartmanház meg-
közelítéséhez a gépjárművekre téli fel-

szerelés kötelező!   
Felszereltsége: A kényelmesen be-
rendezett apartmanházban társalgó, 
könyvtár, videotéka, ingyenes WIFI és 
napágyak állnak rendelkezésre.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A kényelmesen beren-
dezett stúdiókban és apartmanokban 
zuhanyozó, WC, telefon, SAT-TV, in-

gyenes WIFI, széf, hajszárító, porszí-
vó, videó, konyhasarok (villanytűzhely,
hűtőszekrény, kávéfőző, mosogató-
gép, mikrohullámú sütő, vízforraló) és
ülősarok. 
F2F:   Másfélszobás stúdió 2 fő részére 
(kb. 18 m²). Nappali/hálószoba dupla,
kihúzható kanapéval, előtér konyhasa-
rokkal, étkezősarok és egy részük bal-
konos.
F5G: 2 és félszobás apartman 5 fő ré-
szére (kb. 44 m²). Nappali/hálószo-
ba dupla, kihúzható kanapéval, előtér 
konyhasarokkal, étkezősarok, 1 háló-
szoba dupla ággyal és pótággyal, egy 
részük balkonos illetve a manzárdrész-
ben található. 
Ellátás:   Zsemleszerviz és reggeli a
helyszínen térítés ellenében külön ké-
résre.  
Sport:   Fitneszterem, teniszcsarnok 
(kb. 400 m-re).  
Wellness:   Fedett medence (kb. 8x4
m) ellenáramoltatóval, szauna és inf-
rakabin.  
Gyerekek:   Játszószoba.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat 14 napi váltással,

törölköző és konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap 14 
éves kortól.  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 8,- €/éj illetve pótágy 3 éves kortól 
kb. 17,50 €/éj (csak az F5G típusnál). 
Előzetes foglalás az utazási irodában, 

fi zetés a helyszínen. A max. létszámot 
csak így szabad túllépni.  
Parkolás: Ingyenes, részben fedett
parkoló.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni.  
Érkezés/Elutazás:
16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                          2013.12.28.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.07.-12.21., 01.04.-01.18.,

03.08.-04.19.   

Síterület:   Bürglalm síterület, kék 
pálya az apartmanháznál.
Síliftek:   az apartmanháznál.
Gyermeksípálya: az apartman-
háznál gyermekfelvonóval.
Sífutópálya:   Birkar pálya kb. 500 
m-re.
Sísuli:   Portenkirchner síiskola kb.
100 m-re.
Síkölcsönző:   Porti Sport síkölcsön-
ző kb. 1 km-re.
Sítároló:   az apartmanházban, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak: az 
apartmanháznál.
Snowboard:   Bürglalm és Liebenau
funparkok a közelben.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 LANDHAUS SALZBURG   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   DIENTEN 

1 éj/apartman önellátással

már 97,-€ ártól
(31.040,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66200

A szálloda kb. 1300 m-es magas-
ságban csodálatosan illeszkedik 
a téli, havas tájba. Síelés után pi-
henjen egy pohár forralt borral a
kezében a hangulatos cserépkály-
ha mellett, vagy válassza a jól fel-
szerelt wellness-részleget!

Fekvése:   Mühlbach központja üzle-
tekkel kb. 7 km-re. A szálloda nyugodt
helyen, a szánkópálya (kb. 4 km hosz-
szú) felső végénél fekszik. Figyelem! A
szálloda megközelítéséhez a gépjár-
művekre téli felszerelés kötelező!

Felszereltsége:   Kellemes hangulatú, 
családias szálloda 19 szobával. A ven-
dégek rendelkezésére áll társalgó, in-
gyenes WIFI a lobby-ban, cserépkály-
ha, étterem, bár, söröző, kis könyvtár 
és nagy napozóterasz csodálatos kilá-
tással.  
Helyi besorolás:   3*.  
Elhelyezés: A nemdohányzó szobák-
ban zuhanyozó, WC, telefon, ülősarok 
és SAT-TV.
A2A: Balkonnal (kb. 22 m²).
A3A:   Balkonnal illetve pótággyal a 3. 
fő részére (kb. 24 m²).
A4A - Családi szobák:2-4 fő részére, 
dupla ággyal és dupla, kihúzható kana-
péval (kb. 28 m²).
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bio-
sarokkal, ebédcsomag (a reggelinél ál-
lítható össze) és 3 fogásos, menüvá-
lasztásos vacsora salátabárral. 15.30 és 
16.30 óra között kávé, tea és sütemé-
nyek.   Szilveszterkor gálamenü és 
éjféli snack. 
Gyerekek:   Játszószoba.  
Szórakozás:   Biliárd, asztalifoci és asz-
talitenisz (részben térítés ellenében). 
Heti 1x puncsparti a teraszon.   Szil-
veszteri parti tűzijátékkal. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZERDA                    2013.12.25. / 7 éj
NAPONTA       2014.01.06.-04.11. / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Hótalp- és szánkókölcsönzés   in-
gyenesen.
•   Hochkönig-kártya:   számos ingye-
nes ajánlat és kedvezmény a régióban, 
pl. éjszakai síelés ingyenesen Maria 
Almban stb.

 WELLNESS tipp    Igényes wellness-
részleg: fi nn szauna, gőzfürdő, infraka-
bin, melegített pihenőpad, zuhanyo-
zók és panorámás pihenőrész. 
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.06.-01.31., 02.08.-02.28., 

03.08.-04.10.
5=4    01.06.-01.17., 03.08.-04.11.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3A: 1 gyermek (2-10 éves) 100%,
1 gyermek (11-15 éves) 50% illetve 1
gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában.
Családi akció:
A4A: 4 fő, melyből max. 2 gyermek (2-
10 éves) 100%, max. 2 gyermek (11-15
éves) 50% illetve max. 2 gyermek (16
éves kortól) 30% egy szobában.   

Síliftek:   Hochkeil családi síterület
kb. 2 km-re.
Sípályák:   kb. 2 km-re.
Sífutópálya:   kb. 3 km-re.
Síbusz:   kb. 1,5 km-re (ingye-
nes transzfer a szállodától a
buszmegállóig).
Síkölcsönző:   kb. 7 km-re.
Sítároló:   a szállodában.
Szánkópálya: a szállodánál. 

SÍ információ

5=4
kedvezmény

 ALMHOTEL KOPPHÜTTE      MÜHLBACH AM HOCHKÖNIG 

1 éj félpanzióval

már 49,-€/fő ártól
(15.680,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10558
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81AUSZTRIA · SALZBURGER LAND

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A Lammertal déli lejtőjén fekvő 
St. Martin a környező hegyvidék 
nyújtotta kiváló adottságai révén 
változatos télisport-lehetősége-
ket kínál az egész családnak. A jól
ismert Ski Amadé sírégió és Fla-
chau csak 15 km-re található. Az
apartmanhotel szép környezet-
ben fekszik, egy déli lejtőn, St. 
Martinon kívül, kilátással a Ten-
nengebirgére.

Fekvése: A helység központja étter-
mekkel és üzletekkel kb. 200 m-re.
Felszereltsége:   2 épületből álló léte-
sítmény 46 apartmannal. Rendelkezés-
re áll társalgó bárral (nyitva 18.00 órá-
tól, snack-ételek térítés ellenében) és
kandallóval illetve érmés mosó-/szárí-
tóautomata.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A stúdiók és apartmanok 
a főépületben vagy a melléképületben
találhatók. Konyhasarok (főzőlap, hű-
tőszekrény, kávéfőző), SAT-TV, fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, külön WC és
balkon. 
F2F:   Stúdió 2 fő részére (kb. 25 m²).
Nappali/hálószoba 2 ággyal és ülősa-
rok.
F3G: Kétszobás apartman 3 fő részére 
(kb. 32 m²). Rusztikus nappali, boltív-
vel és függönnyel leválasztott, három-
ágyas szoba. Zuhanyozó. 
F4H: Háromszobás apartman 4 fő ré-

szére (kb. 45 m²). Rusztikus nappali és 
2 külön hálószoba (az egyik szobában 
dupla ágy, a másikban két ágy). 
F6J:   Négyszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 68 m²). Előtér, külön kony-
ha, rusztikus nappali, 3 hálószoba (az 
egyikben dupla ággyal).  
Sport: Asztalitenisz.  
Wellness: Fedett medence (kb. 9x4 
m, nyitva 7.00-21.00 óra között). Térí-
tés ellenében: szauna, szolárium.
Gyerekek:   Játszószoba.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás. Ágyneműhuzat heti váltással. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,20 €/fő/nap 
15 éves kortól.   
1 pótágy: Kizárólag az F4H típusban 1 
pótágy (3 éves kortól) kb. 7,- €/éj. Elő-
zetes foglalás az utazási irodában, fi ze-
tés a helyszínen. A max. létszámot így 
sem szabad túllépni. Rácsoságy/bébi-
ágy nem helyezhető el. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
4,- €/nap).   
Érkezés/Elutazás:
  14.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Heti 1x  x szauna ingyenesen. 
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6* 01.04.-02.15.
7=6*   03.08.-03.15.
*csak szombati érkezés esetén   

Síterület: Dachstein-West (Anna-
berg) kb. 8 km-re, Ski Amadé kb.
15 km-re.
Síliftek:   kb. 500 m-en belül 3 sílift.
Sífutópálya:   a háztól.
Síbusz: kb. 200 m-re.
Sísuli/Síkölcsönző:   kb. 500 m-re.
Sítároló:   a házban.
Téli túraútvonalak:   a háztól.
Figyelem!   A hógarancia a 
Dachstein West síterületre 
vonatkozik. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENT-HOTEL SONNBICHL      ST.MARTIN AM TENNENGEBIRGE 

1 éj/apartman önellátással

már 33,-€ ártól
(10.560,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66180

Szállás példa
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82 AUSZTRIA · SALZBURGER LAND

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

2011 nyarán teljesen felújított, ké-
nyelmes szálloda, modern, helyi 
stílusban.

Fekvése:   Csendes helyen fekszik, a
központ és a Star Jet felvonó kb. 500
m-re, az Achterjet felvonó kb. 300 m-
re.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll összesen 50 szoba, re-

cepció, látványkonyha büférészleggel, 
2 nemdohányzó étterem, elegáns bár 
télikerttel, lift és panorámaterasz na-
pozórésszel, kilátással a folyóra. Térítés 
ellenében: WIFI az egész szálloda terü-
letén illetve mosoda. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2D:   A világos fa bú-
torral berendezett, kényelmes, nem-
dohányzó szobákban zuhanyozó, WC, 

hajszárító, telefon, síkképernyős kábel-
TV (40 colos) beépítetett rádióval, széf,
kis hűtőszekrény, ülőhely asztallal, bal-
kon. Kb. 22 m².
A3D:   Kb. 22-24 m², dupla ággyal és
kanapéval.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli
biosarokkal, büfévacsora salátabárral, 
előétel- és desszertbüfével. Karácso-
nyi (12.24-én) és szilveszteri gá-
lavacsora. Szilveszterkor éjféli 
snack.
Sport: Fitneszterem modern cardio-
gépekkel (nyitva 06.00-22.00 óra kö-
zött).  
Gyerekek:   Játszószoba és mászófal,
tini-szoba és kisgyermekfelszerelések 
(etetőszék, bébitelefon, üvegmelegí-
tő stb.). 
Szórakozás: Szilveszteri parti ze-
nével és tűzijátékkal.

A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 1,20 €/fő/nap 
15 éves kortól.   
Parkolás: Ingyenes. Mélygarázs térí-
tés ellenében.
Háziállat:   Nem vihető.   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.14. / 7 éj  

 WELLNESS tipp  Wellness-részleg 
(kb. 300 m²): fi nn szauna, tepidárium 
élményzuhanyokkal, szaunabár, nagy 
pihenőhelyiség és gőzfürdő. Térítés el-
lenében: masszázs. 

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2D: 1 gyermek (2 éves) 100% illetve 
1 gyermek (3-13 éves) 50% 2 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.   

Síliftek: Star Jet felvonó kb. 500 m-
re, Achterjet felvonó kb. 300 m-re.
Sífutópálya: Tauern pálya kb. 
150 m-re.
Síbusz:   a szállodától.
Sísuli:   kb. 300 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 50 m-re.

SÍ információ

 HOTEL ALPENWELT  ÚJ     FLACHAU 

1 éj félpanzióval

már 52,-€/fő ártól
(16.640,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 02218

Kb. 60 km-re Salzburgtól nyílik egy 
osztályon felüli síeldorádó. Necker-
mann Ski-Spezial kedvezmények 
az útidokumentumok felmutatásával: 
Flachau: 12% a Snowlife sísuliban, 
20% az Intersport Sport am JET síköl-
csönzőben, Filzmoos: 10% az Alpin 
sísuliban és az Exclusiv sí- és snow-
board-suliban, 20% a Sport Stefan 
GmbH síkölcsönzőben, 30% az All for 
Ski síkölcsönzőben.

SALZBURGER 
SPORTWELT
SÍTERÜLET Oldal Síterület

(m-ig)
Sípályák

(km)
Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Salzburger Sportwelt 82 2.188 113 199 38 17 37 41 19 260 Absolut Park 57,5 50 gBurgstallhütte Hofstadl 525

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

232,- 116,- /99,-/38,- p/5 nap/178,-tól p/5 nap/178,-tól p/5 nap/184,-től

SALZBURGER SPORTWELT
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

FLACHAU,  WAGRAIN,  ST.JOHANN-ALPENDORF,  RADSTADT, 
ALTENMARKT-ZAUCHENSEE,  KLEINARL,  EBEN,  FILZMOOS

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Wagrain egyik legimpozánsabb
szállodája, igényes wellness-rész-
leggel.

Fekvése: A Grafenberg-sífelvonó
völgymegállójával szemben található,
közvetlen csatlakozással a Salzburger 
Sportweltbe és az új G-Link kabinos fel-
vonóhoz, mely a Wagrain síterepet kö-
ti össze a Flachau sítereppel. Wagrain
központja üzletekkel kb. 400 m-re.  
Felszereltsége:   A stílusosan beren-
dezett szállodában a vendégek ren-
delkezésére áll étterem, kávézó/bár, in-
gyenes internetsarok és WIFI, lift. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: Az ízlésesen berendezett
szobákban telefon, minibár, síkképer-
nyős SAT-TV, szélessávú internetcsatla-
kozás (WIFI), rádió, széf és hajszárító.
Térítés ellenében: fürdőköpeny.
A1A:   Fürdőszoba, WC, ülősarok és
egy részük balkonos.
A2A: Fürdőszoba vagy zuhanyozó, kü-
lön WC és egy részük balkonos. 
A2B:   Tágasabbak, fürdőszoba, külön
WC, ülősarok és egy részük balkonos. 
A5A - Családi szobák: Két A2B típu-

sú szoba (egymás mellett vagy egy-
mással szemben) 4-5 fő részére, az 5. 
fő pótágyon.   
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 
4 fogásos, menüválasztásos vacsora 
salátabárral. Aprés ski-büfé 15.00 és 
17.00 óra között. Heti 2x büféest, heti 
1x gálavacsora.   Karácsonyi (12.24-
én) és szilveszteri menü. Szilvesz-
terkor éjféli büfé.
Sport:   Fitneszterem cardio-gépekkel, 
pilates, vízigimnasztika, gerinctorna, 
stretching és asztalitenisz-terem. Na-
ponta változatos sportprogramok, pl. 
sítúrák, jégteke, hótalpas túrázás stb. 
(egy részük csak térítés ellenében). Té-
rítés ellenében: 2 fedett teniszcsarnok 
kb. 200 m-re.  
Szórakozás: Térítés ellenében: bi-
liárd.   Szilveszteri parti progra-
mokkal és tűzijátékkal.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 1,60 €/fő/nap 
15 éves kortól.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 4,- €/nap).
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
15,- €/nap). 

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA       2014.01.04.-02.07. / 5 éj
NAPONTA      2014.03.08.-03.21. / 4 éj
NAPONTA      2014.03.22.-04.21. / 3 éj  

 EXTRA tipp 
• Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén 1
nap   sítúra   és 1x sportmasszázs  /fős
illetve 1x 2 óra   teniszpályahaszná-
lat  /szoba.  t
 WELLNESS tipp  Fedett medence 
(kb. 7x10 m) pezsgőfürdővel, új, kül-
téri, fűtött medence (kb. 25 m² vízfe-
lület, kb. 33°C) masszázscsapokkal (16
éves kortól használható, nyitva napon-
ta 14.00 és 20.00 óra között). Ízlésesen
berendezett wellness-oázis (kb. 1.000
m²): 3 szauna, 3 gőzfürdő, 2 infraka-
bin, több pihenőrész vízágyakkal (nyit-
va 14.00 és 20.00 óra között). Térítés
ellenében: szolárium, masszázs, szép-
ségsarok. 
 CSALÁDI tipp    Gyermekfelügyelet
3 éves korig hétfőtől péntekig 9.45 és
16.00 óra között, 4-16 éves korig hétfő-
től péntekig 16.00 és 21.00 óra között.
Bébitelefon a recepción kölcsönözhe-

tő. Külön gyermekmedence a well-
ness-részben (nyitva 07.00 és 20.00 
óra között). 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12/7=6    01.04.-02.01., 
  03.08.-04.21.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-3 éves) 90%, 1 
gyermek (4-6 éves) szezontól függően 
80-90%, illetve 1 gyermek (7-14 éves) 
szezontól függően 65-70% 1 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.
A2B: 1 gyermek (2-3 éves) 90%, 1 
gyermek (4-6 éves) szezontól függő-
en 80-90%, 1 gyermek (7-14 éves) sze-
zontól függően 65-70% illetve 1 gyer-
mek (15 éves kortól) 30% 2 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza. 
Figyelem! A 2 év alatti csecsemő-
kért a helyszínen kb. 11,- €/nap fi -
zetendő.
Családi akció:
A5A: 1-3 gyermek (2-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában.

Figyelem! A 2 év alatti csecsemő-
kért a helyszínen kb. 11,- €/nap fi -
zetendő.

Síliftek:   Grafenberg felvonó völgy-
megállója kb. 200 m-re.
Sípályák:   kb. 100 m-re.
Síbusz: kb. 200 m-re.
Sísuli: kb. 200 m-re.
Síkölcsönző:   a szállodában.
Sítároló:   a szállodában.
Síbérletszerviz:   a recepción.

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 SPORTHOTEL WAGRAIN  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   WAGRAIN 

1 éj félpanzióval

már 93,-€/fő ártól
(28.800,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10541
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84 AUSZTRIA · SALZBURGER LAND

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Családias légkörű szálloda sok 
törzsvendéggel Wagrain fölött. 

Fekvése: A szálloda a központtól kb.
200 m-re fekszik. Az Amadé víziparadi-

csom kb. 100 m-re található.
Felszereltsége: A kényelmes szállo-
dában 23 szoba, étkező bárral és in-
gyenes WIFI áll rendelkezésre.
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A2A/B2A:   A barátságos
berendezésű szobákban zuhanyozó,
WC, hajszárító, kábel-TV rádiócsator-
nákkal és balkon.
A1A/B1A:   Kisebb, egyágyas szobák 
kisebb balkonnal és tetőablakkal.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli bio-
sarokkal, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral és desszertbüfével. Heti 2x 
tematikus est. 15.30 és 17.00 óra között
házi készítésű sütemények.  Karácso-
nyi és szilveszteri gálavacsora.
Sport:   Asztalitenisz.
Wellness: Szauna, gőzfürdő és pihe-
nőrész nyugágyakkal. Térítés ellené-
ben: szolárium és masszázs.  
Gyerekek:   Játszószoba.
Szórakozás: Biliárd és asztalifoci.
Szilveszterkor tűzijáték.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni elő-
zetes lekéréssel (kb. 5,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.14. / 7 éj
NAPONTA      2014.03.15.-04.26. / 3 éj
 EXTRA tipp 
• Ingyenes belépő az Amadé vízipa-
radicsomba (kb. 100 m-re).
 d SÍBÉRLET inklusive  
2014.03.15-től húsvéti családi akció ke-
retében az 1998-ban vagy később szü-
letettek részére 6 napos gyermek-
síbérlet ingyenesen (min. az egyik 
szülő 6 napos síbérletvásárlása ese-

tén). 2014.03.22. és 03.28. közötti tar-
tózkodás esetén az 1994-ben vagy ké-
sőbb született hölgyeknek 6 napos 
síbérlet ingyenesen.

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
2014.01.04. és 02.01. között síbérle-
tek kedvezményes áron a szállodá-
ban történő vásárlás esetén.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6   12.06.-12.21., 03.08.-04.26.*
*csak szombati érkezés esetén
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   az összes szezonban 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 
gyermek (7-10 éves) 50% illetve 1 
gyermek (11 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.   

  Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén 
a 60 év feletti vendégeink részére 
6 napos síbérlet ingyenesen és 
7=6 kedvezmény az összes idő-y
pontban! 
10545 B1A/B2A 73,- €/fő/éj
Foglalható:   NAPONTA 2013.12.06.-
12.20. / 7 éj
SZOMBAT 2014.03.29.-04.26. / 7 éj
A foglalásnál kérjük külön megjelöl-
ni a vendégek pontos életkorát! 

 SENIOR-KEDVEZMÉNY

Síliftek: Flying Mozart és Gra-
fenberg kabinos felvonók kb. 350 
m-re. Gyakorlólift: kb. 350 m-re 
síóvodával.
Sípályák: Grafenberg és Griessen-
kar pályák kb. 350 m-re.
Sífutópálya: Tauern pálya kb. 
350 m-re.
Síbusz: kb. 50 m-re.
Sísuli: Wagrain síiskola kb. 350 
m-re.
Síkölcsönző: Sport Huber síköl-
csönző kb. 100 m-re.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak:   a szállodánál 
(Eggweg).
Szánkópálya: Flying Mozart pálya 
kb. 350 m-re.
Snowboard:   funpark Alpendorf,
funpark Kleinarl a síterületen. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL ERIKA   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   WAGRAIN 

1 éj félpanzióval

már 49,-€/fő ártól
(15.680,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 10545

Ideális választás egy kellemes és
nyugodt síélményhez.

Fekvése: A központ kb. 500 m-re, a
Soletherme Amadé termálfürdő kb.
2 km-re található. Snack-állomás az 
apartmannal szemben (nyitva: kedd,
csütörtök, szombat; 19.00 órától).  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   Az ízlésesen berendezett 
apartmanokban konyhasarok (elektro-
mos tűzhely sütővel, mikrohullámú sü-
tő, kávéfőző), ébresztőóra, széf, zuha-
nyozó, WC, hajszárító, ingyenes WIFI.
F4F: Háromszobás apartman 4 fő ré-
szére (kb. 45 m²), nappali és 2 két-

ágyas szoba. 
F6G:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 50-60 m²), nappali és 2 két-
ágyas szoba, az egyik kiegészítve eme-
letes ággyal. 
F6H: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 60-70 m²), nappali és 2 há-
romágyas szoba, nagy fürdőszoba inf-
rakabinnal és dupla mosdóval.
Wellness:   Térítés ellenében: masz-
százs (nem az épületben), HotPot
(dézsafürdő), infrakabin. 
Szórakozás: Asztalifoci. Heti 1x bobo-
zás és hütte-est.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha 14 napi váltással.  

A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,10 €/fő/nap 14 
éves kortól.  
1 pótágy: Gyermekágyat 1 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  14.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény   a Sportstadl 
Kastner   síkölcsönzőnél  .
• 12% kedvezmény   a Snowlife síis-
kolában. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6   12.01.-12.21., 03.08.-04.30.   

Síliftek:   kb. 2 km-re (Spacejet 1), 
gyakorlólift is.
Sípályák: kb. 2 km-re (Grießenkar).
Sífutópálya:   az apartmanháznál
(Tauern sífutópálya).
Síbusz:   az apartmanháztól, 20 
percenként.
Sísuli:   kb. 2,5 km-re (Snowlife sísu-
li). Síovi kb. 2 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 2 km-re (Flachau
síkölcsönző).
Sítároló:   az apartmanházban, 
sícipőszárítóval.
Szánkópálya: kb. 2,5 km-re (Win-
terbauer és Sattelbauer kivilágított
pályák, illetve térítés ellenében Ro-
delbauer pálya).
Snowboard: kb. 6 km-re (Absolut
Funpark Flachauwinkl). 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS AIGNERHOF       FLACHAU 

1 éj/apartman önellátással

már 94,-€ ártól
(30.080,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 10524

Szállás példa

JOKER-

SZOBA
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85AUSZTRIA · SALZBURGER LAND

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Ízléses apartmanház a hóbiztos 
Sportwelt Amadé síterületen.

Fekvése:   A helység határában fek-
szik, kb. 1350 m magasan, csodálatos
kilátással a síterületre, közvetlenül az 

apartmanházhoz tartozó hegyi tó part-
ján. A központ kb. 350 m-re található.
Felszereltsége:   Társalgó, fűtött, zár-
ható sítároló, lift. Térítés ellenében: ital-
automata, WIFI és érmés mosógép.   
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés:   A kényelmes és barátsá-
gos berendezésű stúdiókban és apart-
manokban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, infrakabin, hajszárító, kábel-TV,
széf, étkezősarok, konyha (főzőlap, hű-
tőszekrény, mikrohullámú sütő, kávé-
főző) és balkon vagy terasz.
F2G: „Wildbach” stúdió 2 fő részére 
(kb. 31 m²), nappali/hálószoba dup-
la ággyal.
F4H: „Bergsee” kétszobás apartman 4
fő részére (kb. 50 m²), nappali/háló-
szoba dupla, kihúzható kanapéval és 1
kétágyas szoba.
F6J:   „Bergpanorama” háromszobás
apartman 6 fő részére (kb. 50 m²),
nappali/hálószoba dupla kanapéval és
2 kétágyas szoba.
F8H: „Alpenblick Suite” háromszobás
apartman 8 fő részére (kb. 84 m²),
nappali/hálószoba dupla ággyal és
dupla, kihúzható kanapéval, 2 kétágyas
szoba, 2 fürdőszoba.  

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha heti váltással.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 1,10 €/fő/nap 15 
éves kortól.  
1 pótágy: Gyermekágyat 1 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás 
az utazási irodában. A max. létszámot 
csak így szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
15,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  15.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.01.-02.28. / 7 éj  
Figyelem! Szombaton 18.00 óra utá-
ni érkezés esetén a kulcsokat a Gast-
hof Markterwirtben lehet átvenni (Al-
tenmarktban). Más érkezési napokon 
mindig a Gasthof Markterwirtben.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.01.-12.21., 01.04.-02.01.,
 03.01.-04.26.

Síliftek: kb. 350 m-re.
Sípályák:   kb. 350 m-re.
Sífutópálya: Zauchensee panorá-
maútvonal kb. 350 m-re.
Síbusz: kb. 50 m-re.
Sísuli: Zauchensee sísuli kb. 350 
m-re.
Síkölcsönző: Schneider síkölcsön-
ző kb. 350 m-re.
Sítároló:   az apartmanházban, fű-
tött, zárható.
Téli túraútvonalak: Zauchensee 
panorámaútvonal a háztól.
Szánkópálya: kb. 200 m-re.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTHAUS JAGDHAUS  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   ZAUCHENSEE 

1 éj/apartman önellátással

már 94,-€ ártól
(30.080,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 02322

Családi vezetésű hotel kiváló 
konyhával, a Grosseck-Speiereck 
síterületen. Mauterndorf szélén,
csendes helyen fekszik, csodás ki-
látással a Lungaui-hegyekre.

Fekvése: A központ kb. 600 m-re ta-
lálható.
Felszereltsége: A szállodában 35 szo-
ba, recepció hallal, társalgó nagykép-
ernyős kivetítővel, nemdohányzó ét-
terem, bár, lift és napozóterasz áll a
vendégek rendelkezésére. Térítés elle-
nében: mosoda és vasalás.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A nemdohányzó szobák-
ban fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC,
hajszárító, telefon, kábel-TV, rádió,
széf, hűtőszekrény és balkon.
A1A: Egyágyas szoba (kb. 16 m²).
A2A: Kétágyas szoba dupla ággyal és
egy pótággyal (kb. 20 m²).

A4A - Családi szobák:   2-4 fő ré-
szére, dupla ággyal és dupla, kihúz-
ható kanapéval vagy 2 pótággyal (kb. 
28 m²).
A4B - Családi szobák: 2-4 fő ré-
szére, ülősarok cserépkályhával, 2 
kétágyas szoba (az egyikben külön-
álló ágyak) összekötő ajtóval vagy 
függönnyel elválasztva (kb. 40 m²).  
Ellátás: Félpanzió. Hideg/meleg bü-
féreggeli és 4 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora vagy tematikus büfé. 15.30 
és 16.30 óra között aprés ski-uzsonna. 
5 fogásos karácsonyi gálavacso-
ra (12.24-én). Kötelező, 5 fogá-
sos szilveszteri gálavacsora éjféli 
snackkel (a helyszínen fi zetendő 
felár: kb. 60,- €/fő, gyerekeknek 
11 éves korig ingyenes).
Sport: Fitneszterem (nyitva 08.00 és 
20.00 óra között), asztalitenisz.  

Szórakozás: Térítés ellenében: játék-
szoba asztalifocival és biliárddal (az 
igények függvényében).   Szilveszter-
kor zene és tűzijáték.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
15 éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
7,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj
SZOMBAT                          2013.12.21., 

2014.02.08.-02.28. / 7 éj
HÉTFŐ/KEDD/SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.01.04.-02.07. / 3 éj
NINCS ÉRKEZÉS 

2013.12.28.-2014.01.03., 03.01.-03.07.

 WELLNESS tipp  Wellness-rész (kb.
600 m², nyitva 08.00-20.00 óra kö-
zött): fedett medence (kb. 18x6 m,
26°C), fi nn szauna élményzuhanyok-
kal, pihenőrész, 2 gőzfürdő, infrakabin
(nyitva 16.00 és 19.00 óra között). Té-
rítés ellenében: különböző kezelések,
szolárium és masszázs. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 7% ked-
vezmény a 12.21.-12.27., 01.04.-
02.07. és 03.08.-03.28. közötti 
utakra.
Bombaajánlat:
14=12/7=6    01.04.-02.08., 
  03.08.-03.29. 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1 
gyermek (12-15 éves) 30% 2 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A/A4B:   1-2 gyermek (2-5 éves) 
100%, 1-2 gyermek (6-11 éves) 50% il-
letve 1-2 gyermek (12-16 éves) 30% 2 
felnőttel egy szobában.  
Ajándékkupon: Wellness-kupon 
15,- €/szoba értékben,   melyet a 
szállodában lehet felhasználni egyes 
kezelésekre (készpénzre nem váltha-
tó).  

Síliftek: Grosseck kabinos felvonó 
kb. 2 km-re.
Sípályák: kb. 2 km-re.
Sífutópálya: kb. 200 m-re (a hóvi-
szonyok függvényében).
Síbusz: a szállodánál vagy kb. 
100 m-re.
Sísuli: kb. 2 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 600 m-re.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.

SÍ információ7=6
kedvezmény

 AKTIVHOTEL KARLA      MAUTERNDORF 

1 éj félpanzióval

már 64,-€/fő ártól
(20.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 10538
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86 AUSZTRIA · OSTTIROL

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Családi szálloda új wellness-rész-
leggel és fedett medencével, mely 
hangulatos, jól felszerelt szobák-
kal és fi nom, helyi konyhával vár-
ja vendégeit.

Fekvése:   Központi helyen fekszik, az 
ismert, családi télisport-kínálatáról hí-
res Obertilliachban. A síliftek és sípá-
lyák gyalog kényelmesen elérhetők 
(kb. 100 m-re). Az új biatlon- és sífutó-
pálya (több mint 60 km hosszú) köz-
vetlenül a szállodánál található.  
Felszereltsége:   A modern, családba-
rát szállodában a vendégek rendelke-
zésére áll recepció, étterem, társalgó,
lift, napozó- és kávézóterasz. Térítés el-
lenében: WIFI.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A szobákban zuhanyozó,
WC, balkon vagy terasz.
A2D:   2 fő részére, dupla ággyal (kb.
23 m²).
A4D - Családi szobák: 2-4 fő részé-
re, dupla ággyal és kihúzható kanapé-
val (kb. 35 m²).
A4B - Családi szobák:   2-4 fő részé-
re, 2 hálószoba (kb. 60 m²).
Foglalható Joker-szoba   A2S   is 1-2 fő
részére, dupla ággyal (kb. 19 m²).  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió  .
Bőséges büféreggeli biosarokkal és
4 fogásos, menüválasztásos vacsora
salátabárral. Heti 1x büfé helyi speciali-
tásokkal, különböző húsfélékkel. Gyer-
mekmenü. Karácsonyi és szilvesz-
teri gálamenü.

Sport:   Új, nagy fi tneszterem, aszta-
litenisz. Térítés ellenében különböző 
sportprogramok: szánkózás, éjszakai 
sífutás, síversenyek, hótalpas túrák, bi-
atlon- és sífutó tanfolyamok stb.
Gyerekek:   Gyermekmedence, ját-
szótér.  
Szórakozás: Hetente szórakoztató 
programok élőzenével.
A helyszínen fi zetendő:
  •  Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap 16 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
6,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.01.02. / 4 éj
SZOMBAT        2014.02.01.-02.21. / 7 éj  

 WELLNESS tipp    Új wellness-részleg: 
fedett medence (kb. 8x5 m), szanári-
um, gyógynövényes fürdő, pihenőszo-
ba, gőzfürdő, infrakabin, pezsgőfürdő. 
Térítés ellenében: szolárium, masz-
százs, szénafürdő és lábfürdők. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény (a kedvez-
mény alapja a reggelis ár).  
Bombaajánlat:
7=6*  01.06.-01.31., 02.22.-04.26.
*a kedvezmény alapja a reggelis ár  

Családi akció:
A4B/A4D:   1-2 gyermek (2-5 éves)
100%, 1-2 gyermek (6-11 éves) 50% il-
letve 1-2 gyermek (12-15 éves) 30% 2 
felnőttel egy szobában.   

Síliftek: kb. 100 m-re (Golzentipp 
síterület).
Sípályák: kb. 100 m-re.
Sífutópálya: közvetlenül a
szállodánál.
Sísuli: kb. 100 m-re.
Síkölcsönző: kb. 100 m-re.
Sítároló:   a szállodában, 
szárítószobával.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL GASTHOF ANDREAS   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

 
JOKER-

SZOBA

  OBERTILLIACH 

1 éj reggelivel

már 35,-€/fő ártól
(11.200,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 07238

OSTTIROL

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Lienz 89 2.407 55 16 34 2 3 2 1 100 Yellow Snowparkp 19 50 Steinermandl Lienzer Tenne 655
Ë Sillian Hochpustertal 88 2.057 16 34 5 2 3 2 1 115 Funpark Lienzer Bergbahnen 19 20 Gadein - 685
Ì Kals-Matrei 87 2.525 27 20 5 1 2 3 1 60 Snowpark Brunnalmp 12 35 Adler-Loungeg Tom’s Pub-Bar 695
Í Defereggental 89 2.621 30 64 16 3 6 7 1 5 pSnowpark Matrei 15 20 Mooseralm ggFraggele 695

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 207,- 104,- 85,-/33,-/ 5 nap/145,-tőlp/ 5 nap/145,-tőlp/ 3 nap/122,-tőlp/
Ë Sillian Hochpustertal 207,- 104,- /100,-/50,- p/5 nap/145,-től p/5 nap/145,-től p/3 nap/122,-től
Ì Kals-Matrei 207,- 104,- 134,-/67,-/ 5 nap/145,-tőlp/ 5 nap/145,-tőlp/ 3 nap/122,-tőlp/
Í Defereggental 207,- 104,- /85,-/33,- p/5 nap/145,-től p/5 nap/145,-től p/3 nap/122,-től

Az évi több mint 200 napsütéses órá-
nak köszönhetően Lienz és a Zetters-
feld családi síterepek egy hatalmas 
napozóterasz érzetét keltik. Hochstein 
és Zettersfeld napközben gyönyö-
rű panorámás pályákkal, míg estén-
ként élénk éjszakai élettel várják az 
idelátogatókat.

A csendes, napos Hochpustertal sí-
központ mindenekelőtt sífutó- és 
biatlonos körökben ismert, de az al-
pesi síelés kedvelőinek is jó lehetősé-
geket biztosít a régió összesen kb. 48 
km hosszú pályarendszere, és mind-
ezt kedvező árszínvonallal teszi 
vonzóvá. Sokszínű téli ajánlat, amely 
a szánkózástól a sífutáson, síelésen 
és boardozáson át egészen a téli tú-
rázásig terjed, gondoskodik a változa-
tosságról.

A családbarát Grossglockner Re-
sort síterület több mint 110 km hosz-
szú pályarendszerével minden tudás-
szintnek egyaránt megfelelő sípályát
biztosít, valamint különösen hóbiztos.
Kals és Matrei Ausztria legmaga-
sabb hegyével, a Grossglocknerrel a 
téli túrázók számára is egy igazi para-
dicsom.

A St. Jakob síterület a családok szá-
mára ideális, és évek óta egy külön-
leges, titkos tipp a snowboardo-
zóknak. Sok más síközpont stresszes
tömegturizmusától távol, itt kb. 2.525
m-es magasságban összesen kb. 35
km hosszú, családbarát pályarendszer 
található. A snowPark attraktív tere-
pet kínál az ügyes trükkökhöz és a me-
rész ugrásokhoz.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

SÍTERÜLETEK OSTTIROLBAN
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87AUSZTRIA · OSTTIROL

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Nyugodt helyen, Lesach város-
részben fekszik a kellemes légkö-
rű panzió.

Fekvése:   Napos helyen fekszik.  
Felszereltsége:   A kedvelt, 14 szobás
panzióban étkező, söröző, bár, kávézó,
WIFI (térítés ellenében) és napozóte-
rasz áll a vendégek rendelkezésére.   

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A hangulatosan berende-
zett szobákban zuhanyozó, WC és TV.
A2A:   Kétágyas szoba különálló ágyak-
kal.
A2B: Kétágyas szoba dupla ággyal, 
egy részük balkonos. 
A2C: Mosdós szobák (zuhanyozó és 
WC a folyosón).   

Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora (ve-
getáriánus is) salátabárral.   Karácso-
nyi és szilveszteri menü. 
Wellness: Szauna. Térítés ellenében:
szolárium (kb. 4,- €).   
Szórakozás: Heti 1x alpesi hütte-est.
Térítés ellenében: biliárd, darts, számí-
tógépes játékok.

Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni.
Érkezés/Elutazás:
  14.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.01.25.-02.21. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Ingyenes transzfer a Kals sífelvo-
nóhoz. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    02.22.-04.21.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-12 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.    

Síliftek: kb. 1,8 km-re (Figol lift).
Sípályák: kb. 1,8 km-re.
Sífutópálya: kb. 150 m-re (Kals
pálya).
Síbusz:   a panziótól.
Sísuli:   a síterületen.
Síkölcsönző:   a síterületen.
Sítároló: a panzióban.
Téli túraútvonalak: a panziótól.
Korcsolyapálya: kb. 500 m-re.
Szánkópálya:   kb. 300 m-re. 

SÍ információ7=6
kedvezmény

 GASTHOF LESACHERHOF      KALS 

1 éj félpanzióval

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07227

A gyönyörű helyen található fo-
gadó kiváló kiindulópont téli tú-
rázáshoz, sífutáshoz és egyéb téli 
sportokhoz.

Fekvése:   A Karni-Alpok és a Lienzi 
Dolomitok közé ágyazva, Európa egyik 
legtermészetesebb állapotában meg-
maradt völgyében fekszik.   
Felszereltsége: A középkategóriájú, 
kb. 25 szobás, barátságos panzióban 
recepció, bár, reggeliző, étkező, napo-

zóterasz napozószékekkel áll a vendé-
gek rendelkezésére.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szobák (kb. 22 
m²) a főépületben vagy a vendégház-
ban (kb. 20 m-re) találhatók. Zuhanyo-
zó, WC, SAT-TV, rádió, egy részükben
telefon és egy részük balkonos.
A1A: Kb. 11 m².   
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral.   Szilveszteri menü.

Gyerekek:   Gyerekjátékok a panzió-
ban.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
6,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT                  2013.12.28. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• Top síbérlet árak  : napi sícsomag 
ingyenes busztranszferrel a panziótól 
az obertilliachi síterepre (pl. 3 napos 
síbérlet elő- és utószezonban kb. 68,- 
€, főszezonban kb. 75,- €). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    01.04.-01.25., 02.15.-04.21.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 100%,
1 gyermek (12-15 éves) 70% illetve 1
gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek:   Obertilliach     kb. 9 km-re.
Sípályák:   kb. 9 km-re.
Sífutópálya:   kb. 500 m-re.
Síbusz:   a panziótól.
Sísuli/Síkölcsönző:   kb. 9 km-re, a
síterületen.
Sítároló: a panzióban. Nyilvános 
sítároló a síterületen, kb. 9 km-re.
Téli túraútvonalak:   a panziótól.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 GASTHOF PATERNWIRT      MARIA LUGGAU 

1 éj félpanzióval

már 36,-€/fő ártól
(11.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 07520

A szálloda idilli környezetben, kb. 
1.400 m magasan, közvetlenül a 
felvonóknál várja látogatóit.

Fekvése:   Napos és nyugodt helyen
fekszik.   
Felszereltsége: 2 egymás melletti
épületből áll (Jenshof és Figol). Ren-
delkezésre áll bár, söröző, étterem, ét-
kező, lift és WIFI (térítés ellenében).  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A barátságos berendezé-
sű szobákban fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC, hajszárító, SAT-TV. 
A2A:   A Figol épületben, egy részük 
balkonos.
A2B: A Jenshof épületben, balkonnal.
Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büféreg-
geli, délben snack-büfé és 3 fogásos, 
menüválasztásos vacsora salátabárral 

vagy különböző büféestek.   Karácso-
nyi és szilveszteri büfé.
Wellness:   Fedett medence (kb. 5x9
m) és fi nn szauna a Figol épületben,
szauna a Jenshof épületben.  
Gyerekek:   Játszószoba.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
SZERDA/SZOMBAT 

2013.12.07.-12.20. / 3 éj

 ITALOK inklusive    A vacsoránál sör,
bor és üdítőitalok ingyenesen.

 Kedvezmények 
Családi akció:
A2A/A2B: 1-2 gyermek (2-5 éves)
80%, 1-2 gyermek (6-11 éves) 50%, 1-
2 gyermek (12-17 éves) 30% illetve 1-2 
gyermek (18 éves kortól) 10% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.Síliftek:   ülőlift közvetlenül a szál-

lodánál (Figol lift), kabinos felvonó
kb. 350 m-re.
Sípályák:   a szállodánál.
Sífutópálya:   kb. 200 m-re (Kals 
pálya).
Síbusz:   a szállodától.
Sísuli:   a szálloda mellett.
Síkölcsönző: a szálloda mellett.
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak: a szállodától 
(Kals panorámaútvonal).
Korcsolyapálya: kb. 500 m-re.
Szánkópálya:   kb. 1,5 km-re.

SÍ információ

Szállás példa

 SPORTHOTEL GROSSGLOCKNER   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   KALS 

1 éj félpanzióval

már 57,-€/fő ártól
(18.240,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07234

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Romantikus szálloda kitűnő Gault 
Millau-konyhával.

Fekvése:   A szálloda csendes és idilli
fekvésű a Kelet- és Dél-Tiroli Dolomitok 
impozáns hegyei között, nem mesz-
sze a Sillian síterülettől.  
Felszereltsége: A szép szállodában a
régi és a modern stílus kiváló ötvözete 

különösen kellemes, pihentető légkört 
teremt. 28 szoba, étterem, a’la carte-
étterem (1 Gault Millau-csillagos), ká-
vézó, bár, pinceborozó, kandallós hall, 
könyvtár, ingyenes WIFI, lift és napo-
zóterasz áll rendelkezésre.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2B: A szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, fürdő-

köpeny, rádió, telefon, síkképernyős
SAT-TV és balkon vagy erkély (kb. 25
m²). A szobák egy része minibárral is
rendelkezik.
A1A: Zuhanyozós szobák balkon nél-
kül (kb. 10 m²).
Foglalható zuhanyozós, balkon nélküli
Joker-szoba   A2S is (kb. 20 m²).  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Bü-
féreggeli és 4 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora. Péntekenként félpanziós
foglalás esetén 6 fogásos menüva-
csora.   Kötelező karácsonyi (12.24-
én) menü (a helyszínen fi zetendő 
felár: kb. 20,- €/fő, gyerekeknek 
9-14 éves kor között 10,- €/fő). 
Kötelező szilveszteri gálavacsora 
(a helyszínen fi zetendő felár: kb. 
45,- €/fő, gyerekeknek 9-14 éves 
kor között 20,- €/fő).
Sport:   Térítés ellenében: jóga, sítúrák 
és havas gyalogtúrák.  
Wellness:   Szép wellness-részleg gőz-
fürdővel, fi nn szaunával, bioszaunával,
infrakabinnal és pihenőrésszel. Térítés

ellenében: masszázs és kozmetikai ke-
zelések.
Szórakozás: Térítés ellenében: lo-
vasszánozás/kocsikázás és különböző 
workshopok.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 1,50 €/fő/nap 
15 éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes parkoló és ga-
rázs.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni 
(csak az A2B típusba).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
SZOMBAT                 2014.03.01. / 7 éj  
Figyelem! 12.26. és 01.05. között csak 
félpanziós foglalás lehetséges.  

 EXTRA tipp 
  • 14.00 és 18.00 óra között   uzsonna 
teaspecialitásokkal  , péntekenként 
aperitif a kandallónál  .

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 12.06.-
12.25. és 01.02.-03.29. közöt-
ti utakra   (a Bombaajánlattal együtt 
nem érvényes).  
Bombaajánlat:
  Min. 4 éjszakás foglalás esetén   10%, 
min. 7 éjszakás foglalás esetén 15% 
kedvezmény a 12.06.-12.21. és 03.16.-y
03.30. közötti utakra. A kedvezmény 
alapja a reggelis ár.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-3 éves) 100%, 1
gyermek (4-6 éves) 85%, 1 gyermek 
(7-10 éves) 50%, 1 gyermek (11-14
éves) 30% illetve 1 gyermek (15 éves
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon. A kedvezmény alapja a reg-
gelis ár.

Síliftek/sípályák: Sillian kb. 2 
km-re.
Sífutópálya: kb. 200 m-re.
Síbusz: a szállodától, ingyenes.
Sísuli: a síterületen.
Síkölcsönző: a helységben vagy 
Sillianban.
Szánkókölcsönzés:   a szállodában,
ingyenes.

SÍ információ

Szállás példa

15%
kedvezmény

 HOTEL STRASSERWIRT - HERRENANSITZ ZU TIROL  ÚJ   
JOKER-

SZOBA

  STRASSEN 

1 éj reggelivel

már 52,-€/fő ártól
(16.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.30-ig

Szálláskód: HOWI 07202

Családi vezetésű, bájos szálloda 
kitűnő konyhával.

Fekvése: A szálloda nyugodt környe-
zetben fekszik, kb. 2 km-re a központ-
tól. A Helm/Sextner Dolomiten síterü-
letegyüttes kb. 4 km-re található.  
Felszereltsége:   A kényelmesen be-
rendezett, 88 szobás szállodában hall
ingyenes internetcsatlakozással és WI-
FI-vel, társalgó, nemdohányzó étte-

rem, bár nyitott kandallóval és 2 lift áll 
rendelkezésre.   
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1B/A2B:   A nemdo-
hányzó szobákban (kb. 28 m²) fürdő-
szoba, WC, síkképernyős SAT-TV, rádió, 
széf, kis hűtőszekrény, ülősarok, bébi-
telefon, hajszárító, kozmetikai tükör, 
ingyenes WIFI, egy részük balkonos 
vagy erkélyes. Fürdőköpeny a recep-
ción kérhető.

A2D: Kb. 25 m².  
Sport:   Fitneszterem (nyitva 07.30-
20.00 óra között).  
Szórakozás: Szánkópálya saját szán-
kókölcsönzővel. Heti 1-2x szánkóest,
forralt borozás a szálloda előtt vagy 
fáklyás túra. Heti 1-2x élőzenés szóra-
koztató est tánccal. Térítés ellenében:
lovasszán és hótalpas túrák.   Szilvesz-
teri program élőzenével.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 kis kutyát lehet vinni (kb.
20,- €/tartózkodás, az étterembe nem
vihető).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.01.02. / 3 éj
SZOMBAT                 2014.03.01. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 15% kedvezmény síkölcsönzésre y
és a síiskolában csoportos oktatás ese-
tén (heti 1x sísuli-információ a szállo-
dában). 
• Min. 3 éjszakás tartózkodás esetén   1 
üveg bor/szoba búcsúajándék.
 WELLNESS tipp  Vízipark fedett me-
dencével (kb. 12x6 m), vízeséssel és
csúszdával, szaunavilág (nyitva 14.00-
20.00 óra között). Térítés ellenében:
szolárium és masszázs.   
 CSALÁDI tipp  Mini-klub gyermekfel-
ügyelettel (4-12 éves korig, vasárnaptól
péntekig, napi 8 órában, 13.00-18.00 il-
letve 19.00-22.00 óra között) ebéddel
és üdítővel. 

 ALL inklusive    Büféreggeli biosa-
rokkal és olasz kávéspecialitásokkal. 
Sütemény- és snack-büfé (hideg/me-
leg ételekkel) 14.30 és 17.00 óra kö-
zött. Büfévacsora helyi és nemzetközi 
specialitásokkal, bioételekkel. 10.00 és 
24.00 óra között alkoholos és alkohol-
mentes italok: üdítők - Coca Cola, Fan-
ta, Sprite, gyümölcslevek, víz, kávéspe-
cialitások - espresso, latte macchiato, 
cappuccino, teák, longdrinkek, kokté-
lok, csapolt sör, bor, Prosecco, likőrök, 
Schnaps. Karácsonyi (12.24-én) és 
szilveszteri gálabüfé vagy gálava-
csora. Szilveszterkor 1 üveg pezs-
gő/szoba és éjféli büfé.
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
A szálloda recepcióján Sextner Do-
lomiten síbérlet kedvezménnyel 
kapható.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
14=12  01.02.-02.28., 03.08.-03.23.
7=6    12.14.-12.25., 01.02.-02.28., 
 03.08.-03.23.
Min. 4 éjszakás tartózkodás esetén   8% 
kedvezmény a 12.14.-12.25., 01.02.-y
02.28. és 03.08.-03.23. közötti utakra.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1B=A2B   összes szezonban
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1B: Kedvezményes gyerekárak vehe-
tők igénybe 1 felnőtt és 1 gyermek (2-
17 éves) foglalása esetén.

A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.
Családi akció:
A2B/A2D:   Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyer-
mek (2 éves kortól) foglalása esetén.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

Síliftek:   kb. 4 km-re (Helm/Sextner 
Dolomiten).
Sípályák:   kb. 4 km-re (Rautpiste).
Sífutópálya:   a szállodától (Puster-
tal pálya).
Síbusz: a szálloda saját 
shuttle-busza.
Sísuli/Síkölcsönző:   a síterületen.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Snowboard: a síterületen. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 ALPENHOTEL WEITLANBRUNN      SILLIAN 

1 éj All Inklusive ellátással

már 59,-€/fő ártól
(18.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 07250
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89AUSZTRIA · OSTTIROL

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kiváló konyhájáról híres szálloda 
az idilli, napos Defereggen-völgy-
ben, hóbiztos síterepen. 

Fekvése:   Nyugodt, napos helyen fek-
szik, kb. 1.400 m magasan, a település
központjától kb. 300 m-re. A Brunnalm
felvonó völgymegállója kb. 900 m-re.  
Felszereltsége: A 84 szobás szállo-
dában hall internetcsatlakozással és in-
gyenes WIFI-vel, panorámás télikert, 3
nemdohányzó étteremrész és bár kan-
dallóval, napozóterasz, 2 lift.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A kényelmes, nemdo-
hányzó szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, kozmetikai
tükör, fürdőköpeny, telefon, síkképer-
nyős SAT-TV, rádió, ingyenes WIFI, kis
hűtőszekrény és széf.
A1B:   Kb. 15 m².
A1D/A2D: Kb. 17 m², balkonnal és
grand lit-ággyal (140x200 cm).
A2C/A2E- Családi szobák: Kb. 26-
28 m², dupla ággyal és dupla, kihúzha-
tó kanapéval, balkonnal.   
Sport:   Fitneszterem (nyitva 07.30 és
20.00 óra között).  
Szórakozás:   Heti 1-2x élőzene tánc-
cal. Térítés ellenében: lovasszánozás
és sítúrák.   Karácsonyi program fú-
vószenével (12.24-én), szilveszteri 
parti élőzenével. 
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis kutyát lehet vinni (kb.
20,- €/tartózkodás, az étterembe nem
vihető).  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.01.02. / 3 éj
SZOMBAT                 2014.03.01. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• 15% kedvezmény a síkölcsönző-y
ben.
• Heti 1x hótalpas túrázás felszere-
léssel,   jégteke  ,   szánkóest szánkók-
kal,   sífutólecke   felszereléssel.  
 WELLNESS tipp    Fedett medence 
(kb. 6x12 m), 2 szauna, gőzfürdő, inf-
rakabin, Kneipp-taposómedence és pi-
henőrész (nyitva 14.00 és 20.00 óra 
között). Térítés ellenében: szolárium 
és masszázs.
 CSALÁDI tipp  Játszószoba, gyermek-
felügyelet (4-12 éves korig, vasárnap-
tól péntekig, napi 8 órában, 13.00 és 
18.00 óra illetve 19.00 és 22.00 óra kö-
zött) ebéddel és üdítővel (09.00-13.00 
óra között külön kérésre). Kisgyermek-
felszerelések, pl. etetőszék, bébitele-
fon, pelenkázó stb.
 ALL inklusive    Büféreggeli biosa-
rokkal és olasz kávéspecialitásokkal. 
Sütemény- és snack-büfé (hideg/me-
leg ételekkel) 14.30 és 17.00 óra kö-
zött. Büfévacsora helyi és nemzetközi 
specialitásokkal, bioételekkel. 10.00 és 
24.00 óra között alkoholos és alkohol-
mentes italok: üdítők - Coca Cola, Fan-
ta, Sprite, gyümölcslevek, víz, kávéspe-
cialitások - espresso, latte macchiato, 
cappuccino, teák, longdrinkek, kokté-
lok, csapolt sör, bor, Prosecco, likőrök, 
Schnaps. Karácsonyi (12.24-én) és 
szilveszteri gálabüfé vagy gálava-
csora. Szilveszterkor 1 üveg pezs-
gő/szoba és éjféli büfé.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.

Bombaajánlat:
  Min. 8 éjszakás tartózkodás esetén
12% kedvezmény a 01.02.-02.28.y
és 03.08.-03.23. közötti utakra. Min. 4
éjszakás tartózkodás esetén   8% ked-
vezmény a 12.21.-12.25., 01.02.-02.28.y
és 03.08.-03.23. közötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1D:   Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 1 felnőtt és 1 gyermek 
(2-17 éves) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.
Családi akció:
A2C/A2E: Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyer-
mek (2-17 éves) foglalása esetén. A
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.   

Síliftek:   Brunnalm felvonó kb. 
900 m-re.
Sípályák: kb. 900 m-re (Weiß-
spitz pálya).
Síbusz: a szálloda saját shuttle-
busza a Brunnalm felvonóhoz és 
vissza.
Sísuli/Síkölcsönző:   kb. 900 m-re.
Sítároló:   a szállodában.
Snowboard: kb. 900 m-re, a síte-
rületen (Snowpark Brunnalm).

SÍ információ

12%
kedvezmény

 HOTEL ALPENHOF       ST. JAKOB IM DEFEREGGENTAL 

1 éj All Inklusive ellátással

már 70,-€/fő ártól
(22.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 07260

Régi, hagyományos panzió jó 
konyhával.

Fekvése: A panzió ideális helyen,
Lienztől kb. 9 km-re fekszik. Ainet köz-
pontja vásárlási lehetőségekkel, étter-
mekkel és bárokkal kb. 1 km-re.

Felszereltsége: A panzióban 12 szo-
ba, étkező, söröző, bár és napozóterasz 
áll rendelkezésre.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szépen berende-
zett szobákban zuhanyozó, WC, SAT-TV 
és ingyenes WIFI (kb. 16-20 m²). Haj-

szárító a recepción kérhető.
A1A: Kb. 13-15 m².
Foglalható Joker-szoba   A2S   is, különál-
ló ágyakkal (kb. 15 m²).  
Ellátás: Reggeli vagy félpanzió.   Bü-
féreggeli és 3 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora. Reggeli későn kelőknek 
11.00 óráig. Szilveszteri menü.
Wellness: Infrakabin.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni té-
rítés ellenében.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT                  2013.12.28. / 7 éj

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6*    12.01.-12.21., 01.04.-02.01., 
 03.08.-04.30.  ű
*A kedvezmény alapja a reggelis ár. 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 2 felnőtt és 1 gyermek 
(2-15 éves) foglalása esetén. A pontos 
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.   

Síliftek/Sípályák:   Hochstein kb. 
8 km-re, Zettersfeld kb. 11 km-re,
Goldried kb. 18 km-re.
Sífutópálya: Lienz kb. 12 km-re, 
Defereggen-völgy kb. 16 km-re.
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 8 km-re.
Sítároló:   a panzióban, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a panziótól.
Szánkópálya: kb. 8 km-re.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 LANDGASTHOF BAD WEIHERBURG  ÚJ   
JOKER-

SZOBA

  AINET 

1 éj reggelivel

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 07201

Szállás példa
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Bájos, családi üdülőközpont köz-
vetlenül a síterületen.

Fekvése:   Nyugodt, napos helyen fek-
szik, kb. 200 m-re a kabinos felvonótól.
Sillian központja kb. 1 km-re, éttermek 
a közvetlen közelben.   
Felszereltsége: A kedvelt, tiroli stí-
lusú létesítmény 15 házból (80 apart-
man) és egy főépületből áll. A fő-
épületben recepció, társalgók, érmés
mosó- és szárítógép, WIFI (térítés elle-
nében) állnak rendelkezésre.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A kényelmes berendezé-
sű apartmanokban cserépkályha (tűzi-
fával), étkezősarok, síkképernyős SAT-
TV, telefon, széf, konyhasarok (főzőlap,
szagelszívó, hűtőszekrény, kávéfőző),
zuhanyozó, külön WC és balkon vagy 
terasz. WIFI térítés ellenében.
F4F:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba 2 ka-
napéval (2 gyermek számára alkalmas)
és 1 kétágyas szoba. 
F6G: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 45 m²). Nappali/hálószoba
2 kanapéval és 2 kétágyas szoba (az 
egyikben különálló ágyak). 
F6H: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba 2 
kanapéval és 2 kétágyas szoba. 
Szórakozás: Szórakoztató programok 
felnőttek részére, mint pl. síbajnokság,
szánkóest (kb. 7 km hosszú szánkópá-
lya), fáklyás túra, lovasszánozás, disz-
kó, tiroli est (egy részük térítés elle-
nében).   
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat és törölköző heti
váltással. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 100,- €. 
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
12 éves kortól.   

1 pótágy: Gyermekágyat 1 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában. A max. létszámot így 
sem szabad túllépni.   
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/09.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
SZOMBAT                 2014.03.08. / 8 éj  
Figyelem! A szálláshely nem tudja fi -
gyelembe venni a külön utaskívánsá-
gokat az apartmanokra vonatkozóan.  

 EXTRA tipp 
• Üdvözlőital   szállásinformációval     és 
programismertetéssel.
•   Kedvezmények a síkölcsönző-
ben   (kb. 200 m-re): felnőtteknek 15%, 
gyermekeknek 8-14 éves korig 50%, 7 
éves korig ingyenes sífelszerelés (lé-
cek, botok, sícipők és sisak) min. 1 fel-
nőtt felszerelés kölcsönzése esetén.
• 15% kedvezmény a síiskolában
(kb. 200 m-re) a sí- és snowboard-ok-
tatás árából.
• 1 ingyenes Family Card/család/apart-
man, mely belépésre jogosít az Al-
pin Acquafun Élményfürdőbe Inni-
chenben (kb. 7 km-re, Family Card = 2 
felnőtt + 2 gyermek 13 éves korig).
  • 12.21.-03.15. között Zwergerl-sítan-
folyam kezdő gyermekeknek (síelési 
lehetőség a környéken lévő síterületek 
egyikén vagy az üdülőfalu sílejtőjén), 
heti 5 nap, napi 3 órában, uzsonná-
val és italokkal, síbérlettel és a varázs-
szőnyeg (sífelvonó) használata max. 2 
gyermek/apartman (4-7 éves) részére.
 WELLNESS tipp    Térítés ellenében (a 
helyszínen foglalható, kb. 15,- €/2 óra/
apartman): privát spa fi nn szaunával, 
infrakabin, szolárium és pihenőszoba 
vízágyakkal.
 CSALÁDI tipp    Gyermekparadi-
csom kb. 300 m²-en: trambulin, ug-
rálóvár csúszdával, mászófal, playstati-
on, asztalifoci, asztalitenisz, airhockey, 

show-műsorok. Mini-klub gyermek-
felügyelettel 3 éves kortól (vasár-
naptól péntekig 09.00-17.00 óra és
18.30-20.30 óra között) uzsonnával és
italokkal. Kisgyermekfelszerelések (ete-
tőszék, buggie, háti gyermekhordozó
kaució ellenében). Havas játszótér hó-
csúszkával és snowtubinggal.  Bébiszit-
ter térítés ellenében külön kérésre.  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
14=12    01.04.-02.01.
8=6    03.08.-03.16.
7=6    12.21.-12.28., 01.04.-02.01., 

02.08.-02.15.   

Síterület:   kis családi síterület kb. 
200 m-re, Helm síterület kb. 6 km-
re, Sextner Dolomiten kb. 7 km-re.
Síliftek:   kb. 200 m-re (hochpuster-
tali kabinos felvonó).
Sípályák:   kb. 200 m-re.
Sífutópálya:   közvetlenül az üdü-
lőtelepnél (Grenzland pálya, kb. 50 
km hosszú).
Síbusz:   közvetlenül az üdülőtelepnél.
Sísuli:   kb. 200 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 200 m-re.
Sítároló:   az üdülőtelepen, sícipő-
szárítóval illetve a hochpustertali
kabinos felvonónál.
Szánkópálya: az üdülőtelepnél
(kb. 7 km hosszú). 

SÍ információ

8=6
kedvezmény

 FERIENDORF HOCHPUSTERTAL   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SILLIAN 

1 éj/apartman önellátással

már 85,-€ ártól
(27.200,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 66761

Szállás példa

Alpin Acquafun Élményfürdő
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91AUSZTRIA · TIROL/KITZBÜHEL ÉS KÖRNYÉKE

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Hagyja otthon a mindennapokat, 
és töltődjön föl új energiákkal!

Fekvése:   A szálloda Mittersill fölött
fekszik, kb. 2 km-re a központtól.
Felszereltsége: A 28 szobás szálloda
egy 3 emeletes (lift nincs), történelmi
kastélyban kapott otthont. Stílusos reg-
geliző és étkező, étterem és bár áll ren-
delkezésre.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A:   A teljesen átépített
és felújított szobákban exkluzív, mo-
dern és egyedi berendezés, ülősarok,
minibár, ingyenes WIFI, széf, LCD ká-
bel-TV rádióval, telefon, zuhanyozó,
külön WC, hajszárító, kozmetikai tü-
kör, fürdőköpeny és –papucs (kb. 20-
27 m²). Panorámakilátás.
A1A: Kb. 20 m².
A2B – De Luxe-szobák: Kb. 26-35 m².

A2C – Superior-szobák:   Fürdőszoba 
vagy zuhanyozó, egy részük balkonos 
(kb. 35-43 m²).  
Ellátás: Félpanzió.   Kiváló konyha 
házi és helyi termékekkel. Úri kastély-
reggeli büférendszerben és 4 fogásos, 
menüválasztásos vacsora. Karácso-
nyi és szilveszteri vacsora.
Wellness:   Térítés ellenében: kis sza-
una.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
20,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
NAPONTA      2014.01.02.-03.08. / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Érkezéskor   É kastély-forrásvíz és 
gyümölcs   a szobában.
• Kedvezmény a Tauern-Spában
(Zell am See/Kaprun). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 30 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény.
Bombaajánlat:
4=3  *  12.01.-12.02., 12.08.-12.09.,
 12.15.-12.16., 01.12.-01.13.,
 01.19.-01.20., 01.26.-01.27.,
 03.09.-03.10., 03.16.-03.17.,
 03.23.-03.24.
*csak a fenti érkezések esetén  

Családi akció:
A2B:   Kedvezményes gyerekárak vehe-
tők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyermek (2 
éves kortól) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.

Síterület:   Kitzbühel kb. 3 km-re.
Síliftek/Sípályák:   kb. 3 km-re.
Sífutópálya: kb. 3 km-re.
Síbusz: a szálloda ingyenes shutt-
le-busza a panorámafelvonó 
középállomásához.
Sísuli/Síkölcsönző: a településen,
kb. 2 km-re.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.

SÍ információ
4=3
kedvezmény

 SCHLOSS MITTERSILL  ÚJ     MITTERSILL - KITZBÜHEL/KIRCHBERG 

1 éj félpanzióval

már 96,-€/fő ártól
(30.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 90999

KITZBÜHEL ÉS KÖRNYÉKE

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Kitzbühel/Kirchberg 91 1.700 69 77 24 10 27 15 4 50 DC Snowpark Kitzbühelp 3,5 40 Hocheck-Hütte Geißalm 660
Ë St. Johann/Tirol web 1.700 23 30 7 3 4 10 1 130 g pBeginner Funpark 7 100 gAngerer Alm Bierwirt 620
Ì Fieberbrunn 93 2.020 19 20 4 5 2 4 1 110 Fieberbrunn 3 50 Hochhörndlerhütte Ferchlstadl 613
Í Wildschönau 92 1.903 32 78 18 7 8 31 1 100 gSchatzberg 11 40 Rübezahlhütte jMarkbachjochalm 680

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 225,- 113,- 146,-/50,-/ 5 nap/180,-tólp/ 5 nap/180,-tólp/ 5 nap/190,-tőlp/
Ë St. Johann/Tirol 198,- 99,- /85,-/42,- p/5 nap/154,-től p/5 nap/154,-től p/3 nap/134,-től
Ì Fieberbrunn 198,- 99,- 85,-/42,-/ 5 nap/172,-tőlp/ 5 nap/169,-tőlp/ 5 nap/172,-tőlp/
Í Wildschönau 197,- 99,- /109,-/24,- p/5 nap/140,-től p/5 nap/140,-től p/3 nap/100,-tól

A Kitzbühel/Kirchberg kiterjedt síte-
rületen összefutnak az hobbisíelők, a 
családok és a síőrültek egyaránt. A 
kb. 170 km hosszú, minden nehézségi 
foknak megfelelő pályarendszerével és 
a kb. 33 km hosszú, jelölt sítúra-útvo-
nalával illetve a snowboard-funpar-
kokkal és néhány km sífutópályá-
val ez a síközpont egyedülálló.
St. Johann/Tirol síterület a 2000 m 
magas Kitzbüheler Horn alatt fekszik 
kb. 60 km összhosszúságú pályáival. 
A Harschbichl a síterep legmagasabb 
pontja, mely kiindulópontja majdnem 
minden lesiklópályának. Kb. 118 km-
nyi sífutópálya várja az ideérkezőket, 
mely közvetlenül a településről indul.

Fieberbrunn Tirol egyik legkedvel-
tebb télisport települése, mely  snow-
boardosok és síelők számára profi  pá-
lyákat tartogat. A mélyhókedvelők és
sífutók számára is tökéletes helyszín
110 km-nyi sífutópályáival. A 25 km-
es Europa-útvonal Hochfi lzenben Tirol
legismertebb sífutópályája.
Wildschönau két síterületből áll,
Markbachjoch és Schatzberg síte-
repből, mely egy igazi titkos tipp a
tiroli régióban. A síelők és a snowboar-
dosok minden nehézségi foknak meg-
felelő pályákat találnak, egy funparkot
és a Race ’n’ Boarder Arénát. A csa-
ládokat is szívesen látják itt.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB SÍTERÜLETEK KITZBÜHELBEN ÉS KÖRNYÉKÉN
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Hagyományos, tiroli szálloda ti-
pikus osztrák sármmal. Fekvése 
nagyon kedvező: sílift, sísuli, fun-
park, sífutópálya és síbusz köz-
vetlenül a szállodánál.

Fekvése:   A helység központja kb. 500 
m-re. 

Felszereltsége:   A szállodában 80
szoba, hall, bár, étkezőhelyiség, étte-
rem bárral, 2 TV-terem, napozóterasz 
és lift található.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, tele-
fon, SAT-TV és balkon.
A2B:   Kétágyas szobák (kb. 33 m²) az 
új épületben.
B2C:   Kétágyas szobák a melléképü-
letben kb. 200 m-re   (NN)  , egy részük 
balkonos.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral a főépületben. Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri menü.
Szórakozás:   Zenés estek a Stamm-
haus Bichlwirtben (kb. 100 m-re).
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.02.08.-03.07. / 7 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.01.04.-02.07. / 5 éj

 WELLNESS tipp    A wellness-részben 
fedett medence (kb. 6x14 m) masz-
százscsapokkal és ellenáramoltatóval, 
szauna és gőzfürdő. Térítés ellenében:
pezsgőfürdő, szolárium (kb. 7,- €).
 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B/B2C: 1 gyermek (2 éves)
100%, 1 gyermek (3-13 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (14 éves kortól) 10% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.   Síterület:   Wildschönau síaréna.

Síliftek:   a szállodánál (Tennla-
den lift).
Sípályák:   síelés egészen a házig
lehetséges.
Sífutópálya:   a szállodánál.
Síbusz:   a szállodánál.
Sísuli:   a szállodánál (Wildschön-
au sísuli).
Síkölcsönző:   kb. 300 m-re.
Téli túraútvonalak: a szállodától.
Snowboard: funpark a szállodánál. 

SÍ információ

 HARMONIEHOTEL HARFENWIRT   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   NIEDERAU - WILDSCHÖNAU   

1 éj félpanzióval

már 47,-€/fő ártól
(15.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 91300

Családi vezetés alatt álló, közpon-
ti fekvésű, alpesi szálloda. 

Fekvése:   A település központjában
fekszik, a Markbach felvonótól kb. 250
m-re.

Felszereltsége:   A 40 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll 
hall, lounge kandallóval, étterem, tár-
salgó, különböző hangulatosan beren-
dezett sörözők, télikert kávézóval, reg-
geliző- és étkezőhelyiség, lift.  

Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A hangula-
tosan berendezett szobákban fürdő-
szoba vagy zuhanyozó, WC, ébresz-
tős telefon, SAT-TV, rádió, hajszárító
és balkon.  
Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büféreg-
geli, 4 fogásos, menüválasztásos va-
csora salátabárral (az érkezés napján
1 menüsor), heti 1x helyi specialitá-
sok büféje.   Karácsonyi és szilvesz-
teri menü.
Sport:   Fitneszterem.  
Wellness: Fűtött, kültéri medence 
(nyitva 16.00-19.00 óra között) közvet-
len kijárattal, szauna és gőzfürdő. Térí-
tés ellenében: szolárium (kb. 5,- €).  
Gyerekek:   Játszószoba.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 2,- €/fő/nap 14
éves kortól.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.

8,50 €/nap, nem vihető be az étkező-
helyiségekbe és a wellness-részlegbe).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
SZERDA/SZOMBAT 

2014.01.04.-01.31. / 3 éj
NAPONTA      2014.03.08.-03.30. / 3 éj 

 EXTRA tipp 
  • 10% kedvezmény a síkölcsönző-y
ben és a síiskolában.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.04.-01.25.*,
 03.08.-03.30.
*csak szombati érkezés esetén
Családi akció:
A2A:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50%, 1-2 gyer-
mek (12-15 éves) 20% illetve 1-2 gyer-
mek (16 éves kortól) 10% 2 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.  

Síterület: Wildschönau síaréna.
Síliftek:   Markbach kabinos felvonó
kb. 250 m-re.
Sípályák:   a szállodáig.
Sífutópálya:   a szállodánál.
Síbusz: a szállodától.
Sísuli/Síkölcsönző:   kb. 100 m-re.
Téli túraútvonalak:   a szállodától. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL SIMMERLWIRT  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   NIEDERAU - WILDSCHÖNAU 

1 éj félpanzióval

már 60,-€/fő ártól
(19.200,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 91032

Barátságos szálloda az Aschau fe-
lé vezető út mellett.

Fekvése:   A helység központjától kb.
900 m-re fekszik.
Felszereltsége: A hangulatos szállo-
dában 85 szoba, hall, társalgó, söröző,
étkező, bár, 3 lift, dohányzórész, aprés
ski-bár áll rendelkezésre.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A szobákban fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, tele-

fon, SAT-TV, rádió, széf és balkon.
A2A:   Kb. 24 m², két pótággyal. 
A2C/A3D - Családi szobák:   Kb. 40 
m², 2-3 pótággyal.
Figyelem! A pótágyakat A2A szobatí-
pusban csak gyermekek részére ajánljuk. 
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 
menüválasztásos vacsora salátabárral 
és desszertbüfével.   
Sport: Asztalitenisz.
Wellness: Szauna, infrakabin. Térítés 
ellenében: szolárium (kb. 10,- €).

Gyerekek:   Játszószoba.
Szórakozás: Térítés ellenében: darts
és biliárd.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
16 éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető. 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
SZOMBAT 2013.12.21.-2014.03.14. / 7 éj
 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a síoktatás árá-y
ból a Kirchberg Sísuliban.
• 15% kedvezmény a Kirchberg sí-y
kölcsönzőben.
•   03.22.-04.26. között  i, félpanziós
foglalás esetén   All inklusive ellátás.
 ALL inklusive    Büféreggeli, ebédcso-
mag, 15.00 és 16.30 óra között süte-
mény vagy fagylalt, menüválasztásos
vacsora salátabárral. Gyermekmenü. 
Heti 2x büfévacsora. 10.00 és 22.00

óra között asztali bor, sör, üdítőitalok 
vagy gyümölcslevek, víz és kávé vagy 
tea. Figyelem!   A foglalási rendszer-
ben az All inklusive időszakra is HP 
kóddal történik a foglalás.
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.07.-12.21., 03.15.-04.26.*
*csak szombati érkezés esetén
Családi akció:
A2A:   1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon. 
A2C: 1-3 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
3 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1-3 
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon. 
A3D: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (12 éves kortól) 30% 3 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek: kb. 300 m-re (Maierl lift).
Sípályák: síelési lehetőség a
szállodáig.
Sífutópálya: kb. 1.000 m-re.
Síbusz: a szállodától.
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 900 m-re.
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.   

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL LIFTHOTEL   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   KIRCHBERG - KITZBÜHEL/KIRCHBERG 

1 éj félpanzióval

már 47,-€/fő ártól
(15.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 91038

2013.07.29.   1:54:042013.07.29.   1:54:04



93AUSZTRIA · TIROL/KITZBÜHEL ÉS KÖRNYÉKE

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A Piller-tó partján, festői környe-
zetben fekvő, 2 egymás melletti 
épületből álló létesítmény. 

Fekvése: St. Ulrich központjában fek-
szik, kb. 200 m-re a Piller-tótól.
Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll 106 szoba, hall, ingyenes 
WIFI-lounge, étkezők, bár borsarok-
kal, terasz.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A szobák a két épület 
egyikében (egymástól kb. 30 m-re) 
találhatók, hangulatos berendezéssel, 
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, síkképernyős SAT-TV 
rádiócsatornával. 
A1D: Kb. 15 m².   A2E: Kb. 20 m².
A2F - Családi szobák: Kb. 25 m². 
A2G - Családi szobák: 2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval vagy 1 kétszo-
bás apartman (kb. 45 m²).

Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli helyi,
tiroli specialitásokkal és büfévacsora
levessel, 2 főétellel és desszerttel. Ve-
getáriánus étkezés is lehetséges. 16.00
és 17.00 óra között süteménybüfé. Ka-
rácsonyi és szilveszteri vacsora. 
Étkezés a Pillerseehof épület új étter-
mében.  
Sport:   Fitneszterem.  
Wellness:   A Pillerseehof épületben
fedett medence (kb. 4x6 m), szauna,
infrakabin, gőzfürdő és pihenő. Térítés
ellenében: szolárium és masszázs.  
Szórakozás:   Különböző szórakoztató
programok.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
15 éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
10,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT                          2013.12.28.,

2014.02.01.-02.14. / 7 éj
NAPONTA       2014.02.15.-03.07. / 5 éj

 CSALÁDI tipp  Gyerekklub (3 éves 
kortól, szobatiszta gyerekeknek), ját-
szószoba. A gyerekklubban gyü-
mölcslé, müzliszelet és gyümölcs in-
gyenesen. Etetőszék és bébitelefon 
kölcsönözhető. A „Bobos” gyermekél-
ménypark kb. 3 km-re található. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.08.31-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2013.10.31-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    12.01.-12.28., 01.04.-01.31.,
 02.15.-04.26.
4=3    12.01.-12.28., 01.04.-01.31.,
 03.08.-04.26.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1D: 1 gyermek (2-5 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (6-13 éves) 50% 1 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon. 
Figyelem! A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.  

Családi akció:
A2F/A2G:   1-2 gyermek (2-5 éves)
100%, 1-2 gyermek (6-13 éves) 50% il-
letve 1-2 gyermek (14 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
Figyelem!   A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.

Síliftek:   Buchensteinwand kb. 3,5
km-re (gyakorlólift is), Steinplatte és 
Fieberbrunn kb. 6 km-re.
Sípályák: kb. 3,5 km-re.
Sífutópálya: kb. 150 m-re.
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sísuli: kb. 2,5 km-re.
Síkölcsönző: a szállodában.
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Szánkópálya: kb. 3,5 km-re.
Snowboard: funpark kb. 6 km-re.

SÍ információ
4=3
kedvezmény

 FAMILIENHOTEL PILLERSEEHOF & BRÄUWIRT      ST. ULRICH AM PILLERSEE-FIEBERBRUNN 

1 éj félpanzióval

már 50,-€/fő ártól
(16.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 91330

Vendégeink körében igen ked-
velt szálloda, színvonalas well-
ness-részleggel, közvetlenül a sí-
pályáknál.

Fekvése:   A helység központja kb.
200 m-re. 

Felszereltsége:   A komfortos szál-
lodában 50 szoba, hall recepcióval, 
étterem, étkező, bár, társalgó, liftek, 
napozóterasz, ingyenes WIFI és inter-
netcsatlakozás.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2D/A2C: A szo-
bákban zuhanyozó, WC, telefon, SAT-
TV, rádió, széf, hajszárító, hűtőszek-
rény, WIFI és balkon.
B2A - Családi szobák: A kb. 30 m-re 
lévő melléképületben található apart-
manok, nappali/hálószoba dupla, ki-
húzhatós ággyal és egy kétágyas szo-
ba, hűtőszekrény és WIFI nélkül.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 4 
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral, előétel- és desszertbüfé-
vel. Vasárnaponként pezsgős reggeli 
12.00 óráig. 15.30 és 17.00 óra között 
uzsonna.   Karácsonyi és szilveszte-
ri menü.

Sport:   Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: lovaglási lehetőség illetve lovag-
lásoktatás.  
Gyerekek:   Játszószoba, chill-lounge a
tiniknek, külön gyermekmedence.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- €/fő/nap 16
éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
15,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
A1A/A2C/B2A:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj
NAPONTA        2014.01.11.-01.31. / 4 éj
A2D:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10.,

2014.02.01.-03.07. / 7 éj

 EXTRA tipp 
   •   Kedvezmény a sísuliban és a síköl-y
csönzőben a szálloda vendégeinek.
• Wildschönau-kártya számos extra 
szolgáltatással és kedvezménnyel, pl. 
hótalpas túrák, múzeumbelépők, sífu-
tópálya használat stb.  
 WELLNESS tipp  Panorámás fedett 
medence (kb. 6x12 m) ellenáramol-
tatóval és masszázscsapokkal, szau-
na, gyógynövényes gőzfürdő, szanári-
um, infrakabin. Heti 1x gyertyafényes 
úszási lehetőség 22.00 óráig. Térítés 
ellenében: wellness- és szépségsza-
lon kozmetikai kezelésekkel, gyógyfür-
dőkkel és masszázzsal illetve szolárium 
(kb. 7,- €).  
 ITALOK inklusive  Forrásvíz ivókútról 
az étkezőben egész nap.
 d SÍBÉRLET inklusive Ingyenes 
gyermeksíbérlet 5 éves korig.
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Készpénzes fi zetés esetén kedvezmé-
nyes árú síbérlet.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6*    01.11.-01.25., 03.08.-03.22.
*csak szombati érkezés esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2C:   Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 2 felnőtt és 1 gyermek 
(2-14 éves) foglalása esetén. A pontos 
árakat a foglalási rendszer tartalmazza.  
Családi akció:
B2A: Kedvezményes gyerekárak vehe-

tők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyermek 
(2-14 éves) foglalása esetén. A pon-
tos árakat a foglalási rendszer tartal-
mazza.
Ajándékkupon:   01.04.-01.31. közötti
és 03.08. utáni, min. 7 éjszakás fog-
lalás esetén   wellness-kupon 15,- 
€/teljes árat fi zető fő értékben,
melyet a szálloda wellness-központjá-
ban lehet beváltani (készpénzre nem
váltható).

Szállás példa7=6
kedvezmény

 SPORT- UND VITALHOTEL WASTLHOF  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   NIEDERAU - WILDSCHÖNAU 

1 éj félpanzióval

már 80,-€/fő ártól
(25.600,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 91312

Síterület:  Wildschönau síaréna.
Síliftek: a szállodánál (gyakor-
lólift is).
Sípályák: síelési lehetőség háztól
házig (gyakorlópálya is).
Sífutópálya/Síbusz:   a szállodától.
Sísuli:   kb. 250 m-re.
Síkölcsönző: kb. 500 m-re.
Sítároló:   a szállodában (fűtött, 
sícipőszárítóval). 

SÍ információ

ÚJ

TOP favourite szállodánk kategóri-
ájának egyik legjobb ajánlata. Uta-
saink minőségi elvárásainak évről 
évre kiváló szolgáltatásaival és re-
mek ár-érték arányával felel meg.

Extra szolgáltatások:
WIFI – Hotspot Plusz
Komfort check-out
Pihenő részleg–felnőttek számára
Reggeli későn kelőknek

•
•
•
•
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94 AUSZTRIA · TIROL/KITZBÜHEL ÉS KÖRNYÉKE

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

A színvonalas szálloda gyönyörű 
helyen fekszik, a waidringi csú-
csok lábánál.

Fekvése:   Ideális helyen fekszik, Waid-
ring központja kb. 400 m-re található.  
Felszereltsége:   A 78 szobás, modern
szállodában hall, társalgó, bár, étterem
és 2 lift áll rendelkezésre. 
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A modern
szobákban (kb. 30 m²) fürdőszoba,
WC, síkképernyős kábel-TV, rádió, haj-
szárító, telefon, minibár, internetcsatla-
kozás, széf és balkon.  
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli és 5 fogásos, menüválasztásos va-
csora. Az ételek minőségi, regionális
termékekből készülnek. Karácsonyi 
menü és 6 fogásos szilveszteri gá-
lavacsora. Szilveszterkor pezsgő-
zés és éjféli snack.
Szórakozás:   Változatos sport- és szó-
rakoztató programok, mint pl. fáklyás
túrák, szánkóest stb. Szilveszterkor 
tűzijáték.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
16 éves kortól.
Parkolás: Parkolóhely és carport in-
gyenesen.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni térí-
tés ellenében (kb. 20,- €/nap).  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
PÉNTEK                     2013.12.27. / 5 éj
NAPONTA               2014.01.01.-01.05., 
2014.01.23.-02.15., 03.01.-03.08. / 3 éj

HÉTFŐ/KEDD/SZERDA/VASÁRNAP 
2014.01.06.-01.22., 

2014.02.16.-02.28. / 3 éj
NAPONTA       2014.03.09.-04.11. / 2 éj  

 WELLNESS tipp    Kb. 2.000 m²-es 
wellness-rész fedett medencével (kb. 
9x8 m), fűtött, külső medencével (kb. 
15x6 m), fi nn és bioszauna, infrakabin, 
tepidárium, szanárium, aromagőzfür-
dő, pihenőhelyiség vízágyakkal. Térítés 
ellenében: masszázs, szolárium (kb. 
6,- €), privát spa, fürdők, pakolások és 
szépségkezelések. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 90 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény, min. 45 nappal az érke-
zés előtt történő foglalás esetén 
5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    12.01.-12.21., 01.06.-01.22., 
 02.16.-02.28., 03.09.-04.30.
4=3*  12.01.-12.21., 01.06.-01.22., 
 02.16.-02.28., 03.09.-04.30.
*csak vasárnapi, hétfői illetve keddi ér-
kezés esetén

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) 100%,
1 gyermek (7-12 éves) 50% illetve 1
gyermek (13-16 éves) 30% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Síliftek/Sípályák:   kb. 900 m-re 
(Steinplatte). Éjszakai síelés kb.
15 km-re.
Sífutópálya: a szállodánál.
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sísuli: kb. 900 m-re.
Síkölcsönző: kb. 500 m-re.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Snowboard:   funpark a síterületen.
Síbérletszerviz:   a szálloda
recepcióján. 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 RILANO RESORT STEINPLATTE      WAIDRING - STEINPLATTE 

1 éj félpanzióval

már 79,-€/fő ártól
(25.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
45 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 91228
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95AUSZTRIA · TIROL/WESTTIROL

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Felejthetetlen üdülés, csodálatos 
panoráma, nyugalom és napsütés 
- üdülés kötöttségek nélkül egy sí-
faluban.

Fekvése: A napsütötte hegyoldalban,
Sölden felett fekszik. A központ kb. 2 
km-re.  
Felszereltsége:   Ajánlatunkban 2 
apartmanház szerepel, melyek egy-
mástól kb. 100 m-re találhatók. A Ros-
marie apartmanházban 8 apartman ta-
lálható, a vendégek rendelkezésére áll
társalgó kábel-TV-vel.   
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A barátságosan berende-
zett stúdiókban és apartmanokban ká-
bel-TV, WIFI (térítés ellenében), kony-
hasarok (főzőlap, mikrohullámú sütő,

hűtőszekrény és kávéfőző) és egy ré-
szük balkonos. 
Appartements Rosmarie: 
F2G/F2H: Stúdió 2 fő részére (kb. 25 
m²). Nappali/hálószoba ülő- és étke-
zősarokkal. Dupla, kihúzható kanapé 
vagy dupla ágy. Konyhasarok az elő-
térben, zuhanyozó és WC. Az   F2H   tí-
pus balkonos.
F4M:   Háromszobás apartman (egy ré-
szük tetőtéri) 4 fő részére (kb. 55 m²). 
Nappali ülő- és étkezősarokkal, kony-
hasarok. 2 kétágyas szoba, mindkettő 
zuhanyozóval, külön WC és balkon.
F2L/F4L:   Kétszobás apartman 2-4 fő 
részére (kb. 40 m²). Nappali/hálószo-
ba 1 fekhellyel, konyhasarok és étkező-
sarok. 1 háromágyas szoba, zuhanyo-
zó, WC és balkon.

Haus Reinhard (kb. 100 m-re):
F4F:   Háromszobás apartman 4 fő ré-
szére (kb. 58 m²). Nappali/konyha
mosogatógéppel, étkezősarok és tele-
fon. 2 kétágyas szoba zuhanyozóval,
WC-vel és déli fekvésű balkonnal.
F6N:   Négyszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 68 m²). Hasonló felszerelt-
séggel, kiegészítve 1 kétágyas szobá-
val.   
Ellátás: Zsemleszerviz térítés ellené-
ben külön kérésre.
Wellness: Térítés ellenében: szauna
(kb. 4,- €).  
A bérleti díj tartalmazza:
Ágyneműhuzat váltás nélkül, áram, víz, 
fűtés és elutazás utáni takarítás. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
Törölköző, konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,10 €/fő/nap 15
éves kortól.
•   Kaució:   kb. 100,- €.   
1 pótágy:   Gyermekágy 1 éves ko-

rig kb. 5,- €/nap. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.   
Csoportos foglalás: Nem lehetsé-
ges.
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
NAPONTA        2013.11.01.-12.13. / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.21., 04.12. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=5    12.14.-12.28., 01.11.-02.01.*,
 04.19.-04.26.
7=6    10.19.-12.14., 01.04.-01.11.*,
 03.08.-04.12.*
*csak szombati érkezés esetén

Síliftek:   kb. 300 m-re (Giggijoch 
felvonó).
Sípályák:   kb. 300 m-re.
Sífutópálya:   kb. 2 km-re.
Síbusz: naponta 4x síbusztaxi in-
gyenesen a háztól (12.20. és 04.19. 
között, kivéve szombaton).
Sísuli: síoktató a helyszínen.
Síkölcsönző:   kb. 2 km-re. 

SÍ információ7=5
kedvezmény

 APPARTEMENTS ROSMARIE/HAUS REINHARD   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SÖLDEN 

1 éj/apartman önellátással

már 52,-€ ártól
(16.640,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 75831

WESTTIROL Söldenben, a nemzetközileg is 
kedvelt télisport-központban a vál-
tozatos pályakínálat minden nehézsé-
gi szintnek megfelel. Hóbiztos fekvése 
és sok aprés ski-lehetősége miatt Ti-
rol klasszikusai közé tartozik. Mint 
Ausztria elsőszámú síterepe, Sölden 
egyből 3 háromezressel is szolgál.

Vent a hegyvidék szerelmesei és 
a sítúrázók bennfentes tippje. A 
kis síterület egy völgy oldalán fekszik, 
nyugodt helyen, tökéletes terepet biz-
tosítva a tél, a sport és a természet 
élvezetéhez. A sípályák ideálisak kez-
dőknek, haladóknak és családoknak 
egyaránt. 

Ischgl több mint 238 km hosszú, ki-
válóan karbantartott sípályájával és a
Silvretta Arénával Európa legjobb
télisport-központjai közé tartozik. Az 
aréna összeköti Ischglt a vámmentes,
svájci Samnaunnal. Kapplban is bő-
ven találunk aktív kikapcsolódási lehe-
tőségeket és családbarát árakat.

A Pitz-völgyben található Ausztria
legmagasabbra, több mint 3.400 m-
re vivő sífelvonója. A Pitztaler-glecs-
cser Ausztria legmagasabb gleccser-
síterületeként is ismert. A változatos,
téli tájon széles gleccserpályák, az erdei
lesiklóterepek és az egyedülálló porhó-
lejtők várják a síelőket.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Sölden 95 3.340 69 51 28 8 16 9 van 50 Almdudler Snowparkp 5 30 Rotkoglhütteg Hühnersteigeng 865
Ë Vent 97 2.680 5 10 0 0 1 3 - 3 - 5 15 Stableinalm Almhütte 830
Ì Jerzens/Hochzeiger web 2.450 12 32 10 1 4 4 van 7,6 Snowpark Hochzeigerp g 6 10 Tanzalm Egger Almgg 790
Í Pitztaler Gleccser web 3,440 15 40 13 4 4 4 van 12 pSnowpark Pitztal 3 20 Sunna Alm gSiglu Bar 798
Î Kühtai web 2.820 7 29 8 1 4 6 van 15 K-Park 2,5 10 Graf-Ferdinand Yellow Umbrella 762
Ï Ischgl-Kappl 98 2.864 67 166 45 6 28 18 2 134 pIdalp 13 70 Pardorama jPaznauer Taja 825

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 239,- 130,- 138,-/79,-/ 5 nap/192,-tőlp/ 5 nap/177,-tőlp/ 5 nap/192,-tőlp/
Ë Vent 167,- 86,- /138,-/79,- p/5 nap/136,-tól p/5 nap/130,-tól p/3 nap/83,-tól
Ì Jerzens/Hochzeiger 175,- 108,- 138,-/79,-/ 5 nap/182,-tőlp/ 5 nap/187,-tőlp/ 5 nap/206,-tólp/
Í Pitztaler Gletscher 200,- 120,- /138,-/79,- p/5 nap/185,-től p/5 nap/182,-től p/5 nap/202,-től
Î Kühtai 172,- 86,- 138,-/79,-/ 5 nap/200,-tólp/ 5 nap/175,-tőlp/ 5 nap/180,-tólp/
Ï Ischgl-Kappl 213,- 128,- /186,-/93,- p/5 nap/180,-tól p/5 nap/180,-tól p/5 nap/180,-tól

SÍTERÜLETEK WESTTIROLBAN

Fotók: Ötztal Tourismus
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96 AUSZTRIA · TIROL/WESTTIROL

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Hangulatos panzió közvetlenül a 
sípályánál, Ausserwald település-
részen. Síelési lehetőség egészen
a házig. Vendéglő és síiskola a
közvetlen közelben. 

Fekvése:   A központ kb. 1 km-re.  
Felszereltsége:   A 9 szobás panzióban
a vendégek rendelkezésére áll hangu-
latos reggeliző és társalgó TV-vel.  
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: A2A: A jól berendezett
szobákban kis előtér, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, SAT-TV, és egy részük 
balkonos.   
Ellátás: Büféreggeli.
Wellness: Térítés ellenében: szauna
(kb. 8,- €).  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 2,10 €/fő/nap.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni.  

Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT       2013.12.28.-2014.03.28.,  
                                2014.04.12. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.

Bombaajánlat:
7=6*    04.19.-04.26.
*csak szombati érkezés esetén  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) 50% illet-
ve 1 gyermek (7 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek: a panziónál.
Sípályák:   a panziónál (a Gaislach-
kogel felvonóhoz).
Sísuli:   a panziónál.
Síkölcsönző: a panziónál.
Sítároló:   a panzióban, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 PENSION VEIT FIEGL   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SÖLDEN 

1 éj reggelivel

már 24,-€/fő ártól
(7.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig

Szálláskód: HOWI 09594

Hagyományőrző ház nyugodt kör-
nyezetben. Érintetlen természet,
hagyományok, sport és pihenés
várják az idelátogatókat.

Fekvése: A helység központja kb. 200
m-re, az Aqua Dome wellness-központ
kb. 300 m-re található. 
Felszereltsége:   Az apartmanházban
összesen 8 apartman, társalgó, sport-
üzlet és síkölcsönző található. 
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés:   A kényelmesen beren-
dezett, jól felszerelt apartmanokban 
konyhasarok (főzőlap, hűtőszekrény, 
kávéfőző), étkező- vagy ülősarok, kis 
előtér gardróbbal, telefon, rádió, inter-
netcsatlakozás (térítés ellenében), SAT-
TV, zuhanyozó, WC, hajszárító, fürdő-
köpeny és balkon. 
F2F: Kétszobás apartman 2 fő részé-
re (kb. 29 m²). Nappali és 1 kétágyas 
szoba. 
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 

(kb. 38 m²). Nappali/hálószoba heve-
rővel vagy dupla, kihúzható kanapéval 
és 1 kétágyas szoba.
F4H:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 42 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és 1 kétágyas
szoba.
F6J:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 95 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval és 2 két-
ágyas szoba, külön WC. Kiegészítve 
mikrohullámú sütővel és mosogató-
géppel.  
Ellátás: Zsemleszerviz térítés ellené-
ben külön kérésre.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha 14 napi váltással.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 50,- €.
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,90 €/fő/nap
15 éves kortól. 

1 pótágy: Gyermekágyat 2 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás az 
utazási irodában. A max. létszámot így 
sem szabad túllépni.   
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap). 
Érkezés/Elutazás:
  14.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.14.-2014.04.30. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Heti 2x szauna  .
• 15% kedvezmény a síkölcsönző-y
ben. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    11.01.-12.21., 03.22.-04.12.   

Síliftek:   Sölden kb. 13 km-re.
Sípályák:   Sölden kb. 13 km-re.
Sífutópálya:   kb. 200 m-re.
Síbusz: az apartmanháznál.
Sísuli:   a síterületen.
Síkölcsönző:   az apartmanházban. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS LÄNGENFELD      LÄNGENFELD 

1 éj/apartman önellátással

már 48,-€ ártól
(15.360,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 75838

Egyszerű, rusztikus, 300 éves falu-
si parasztház.

Fekvése:   Astlehen településrészen,
nyugodt környezetben fekszik. Län-
genfeld kb. 2 km-re, Sölden kb. 11,5
km-re található.
Felszereltsége:   Jól felszerelt apart-
manok. 
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: Az apartmanokban kony-
hasarok (tűzhely sütővel, hűtőszek-

rény, kávéfőző), telefon, TV.
F2F: Kétszobás apartman 2 fő részé-
re (kb. 35 m²). Kétágyas szoba, nap-
pali/konyha étkezősarokkal, fürdőszo-
ba és WC.
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 55 m²). Kétágyas szoba, nappali/
konyha kihúzható kanapéval, pótágy, 
fürdőszoba vagy zuhanyozó és WC.
F10/F14:   Ötszobás apartman 10 illet-
ve 14 fő részére (kb. 165 m²). A föld-
szinten nappali/hálórész dupla, kihúz-

ható kanapéval és pótággyal, ülő- és
étkezősarok, fürdőszoba, külön WC.
A folyosón keresztül lehet feljutni az 
1. emeletre, ahol 2 kétágyas szoba (az 
egyikben 2 pótágy), 1 négyágyas szo-
ba, fürdőszoba és külön WC található.  
Ellátás: Zsemleszerviz térítés ellené-
ben külön kérésre.
Sport: A vendégek igénybe vehetik az 
Appartement Resort Falkner szabad-
idős felszereléseit.
A bérleti díj tartalmazza:
  Víz, fűtés, elutazás utáni takarítás, ágy-
neműhuzat 14 napi váltással, konyha-
ruha és törölköző váltás nélkül.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,90 €/fő/nap
15 éves kortól.
•   Áramfogyasztás a számláló szerint.
•   Kaució:   kb. 50,- €.
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig kb.
6,- €/nap. Előzetes foglalás az utazási
irodában, fi zetés a helyszínen. A max.

létszámot csak így szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
8,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.07. / 7 éj
NAPONTA      2014.04.12.-04.26. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 11.01.-
12.14. közötti utakra.
Bombaajánlat:
7=6    11.01.-11.30., 01.11.-01.18., 

03.22.-04.12.   

Síliftek: Sölden kb. 10 km-re.
Sípályák:   Sölden kb. 10 km-re.
Sífutópálya: a háztól.
Síbusz:   kb. 800 m-re.
Sísuli:   kb. 2 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 2 km-re.
Téli túraútvonalak: a háztól.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS FALKNERALM      LÄNGENFELD 

1 éj/apartman önellátással

már 44,-€ ártól
(14.080,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: FEWI 75837
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97AUSZTRIA · TIROL/WESTTIROL

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kis, kellemes ház rusztikus beren-
dezéssel.

Fekvése: A főúttól távolabb, egy nyu-
godt domboldalban fekszik a telepü-
lés elején. A helység központja kb.
800 m.  
Felszereltsége: A panzióban 5 szoba
és 4 apartman található. Rusztikus elő-
tér kemencével és TV. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A stúdiókban és apart-
manokban kábel-TV, telefon, konyha
vagy konyhasarok (főzőlap, mikrohul-
lámú sütő, kávéfőző és hűtőszekrény).
F2F: Stúdió 2 fő részére (kb. 26 m²).
Nappali/hálószoba 2 fekhellyel, étke-
zősarok, zuhanyozó és WC.
F4G:   Háromszobás apartman 4 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/konyha ét-
kezősarokkal, 2 kétágyas szoba, fürdő-
szoba, külön WC, déli fekvésű balkon.
F5H:   Háromszobás apartman 5 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/konyha ét-
kezősarokkal, 1 kétágyas és 1 három-
ágyas szoba, fürdőszoba, külön WC,
déli fekvésű balkon.

Ellátás: Külön kérésre zsemleszerviz 
illetve a helyszínen reggeli foglalható 
térítés ellenében.   
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarítás 
és ágyneműhuzat heti váltással.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 70,- €/apartman.
• Üdülőhelyi díj: kb. 2,10 €/fő/nap 15 
éves kortól.  
1 pótágy: Gyermekágyat 1 éves korig 
az ár már tartalmaz. Előzetes foglalás 
az utazási irodában. A max. létszámot 
csak így szabad túllépni.  
Parkolás:   1 parkolóhely/lakóegység 
ingyenesen.  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.28. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.11.-02.01.*, 03.29.-04.26.
*csak szombati érkezés esetén   

Síliftek:   kb. 900 m-re.
Sípályák:   kb. 900 m-re.
Sífutópálya:   kb. 400 m-re.
Síbusz: kb. 90 m-re.
Sísuli: kb. 750 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 750 m-re.
Sítároló:   az apartmanban,
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   kb. 400 m-re.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS MARCELL  ÚJ     SÖLDEN 

1 éj/apartman önellátással

már 69,-€ ártól
(22.080,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 09591

A hangulatos, családbarát szállo-
da szép szobáival ideális választás 
síelőknek és sífutóknak az érin-
tetlen, téli tájon.

Fekvése:   Kb. 1.900 m magasan fek-
szik, Vent település szélén.   
Felszereltsége: Kedvelt szálloda 32 
szobával. A vendégek rendelkezésére 
áll söröző, étterem, étkező, 2 bár, ká-
vézó és lift.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A jól felszerelt szo-
bákban zuhanyozó, WC és SAT-TV.
A2B - Kétszobás apartmanok:
Nappali/hálószobával és tolóajtóval
elválasztott, külön hálórésszel (max. 5
fő részére), minibár, konyhasarok, für-
dőszoba, WC, SAT-TV, hűtőszekrény és
déli fekvésű balkon. 
Wellness: Szauna.

A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 2,10 €/fő/nap 15 
éves kortól.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 22.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA      2014.04.12.-04.22. / 3 éj  

 ALL inklusive    Érkezési napon 17.00 
órától elutazási napon 10.00 óráig. Bő-
séges büféreggeli biosarokkal, délben 
snack-büfé levessel vagy ebédcsomag 
a büféreggeli kínálatából. Délután kü-
lönböző sütemények kávéval vagy te-
ával, este 4 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora salátabárral, alkalmanként 
olasz est vagy tiroli specialitások. 10.00 
és 22.00 óra között üdítőitalok, gyü-
mölcslevek, szódavíz, sör és bor.   Ka-
rácsonyi és szilveszteri menü.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 30 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény.
Bombaajánlat:
7=6    01.11.-02.15. 

Családi akció:
A2A:   1-2 gyermek (2-3 éves) 100%, 1-
2 gyermek (4-10 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (11 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
A2B:   1-3 gyermek (2-3 éves) 100%, 1-
3 gyermek (4-10 éves) 50% illetve 1-3
gyermek (11 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy apartmanban, pótágyon.   

Síliftek:   kb. 150 m-re.
Sípályák:   kb. 150 m-re.
Sífutópálya:   a szállodánál.
Síbusz: a szállodától.
Sísuli: kb. 100 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 100 m-re. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 HOTEL KLEON   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   VENT 

1 éj All Inklusive ellátással

már 64,-€/fő ártól
(20.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 09627
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

A jól felszerelt apartmanház
Kappl napsütötte részén, csoda-
szép helyen fekszik.

Fekvése:   A központtól kb. 1,3 km-re 
fekszik.  
Felszereltsége:   WIFI (térítés ellené-
ben).
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A jól felszerelt stúdiókban 
és apartmanokban konyhasarok (főző-
lap, kávéfőző, sütő, vízforraló, hűtő-
szekrény), étkezősarok, telefon, rádió, 
SAT-TV, zuhanyozó és WC. 
F2F: Stúdió 2 fő részére (kb. 40 m²). 
Nappali/hálószoba 2 ággyal. 
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 42 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és egy két-
ágyas szoba. Nincs közvetlen kijárat a 
teraszra.

F5H: Háromszobás apartman 5 fő ré-
szére (kb. 60 m²). Nappali, egy két-
ágyas és egy háromágyas szoba, te-
rasz. 
F6J:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 72 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval, 2 kétágyas
szoba, terasz. 
F5L/F7L: Négyszobás apartman 5-7 
fő részére (kb. 92 m²). Konyha moso-
gatógéppel kiegészítve, nappali dupla,
kihúzható kanapéval, egy kétágyas és
egy háromágyas szoba, 2 zuhanyozó,
WC és 2 balkon.   
Ellátás: Zsemleszerviz térítés ellené-
ben külön kérésre. 

A bérleti díj tartalmazza:
  Víz, fűtés, ágyneműhuzat, törölköző és 
konyharuha 14 napi váltással, elutazás 
utáni takarítás.   
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,20 €/fő/nap 
14 éves kortól. 
• Kaució: kb. 50,- €. 
• Áramfogyasztás a számláló szerint 
(kb. 0,26 €/Kwh). 
1 pótágy: Gyermekágy 3 éves korig 
kb. 3,65 €/nap. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni. 
Parkolás: Parkoló és garázs ingye-
nesen.  
Háziállat:   Nem vihető.   
Érkezés/Elutazás:
  15.00 és 18.00 óra között/09.30 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.03.28. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • A síterületen   ingyenes óvoda és 
minibob   a gyerekeknek.
• Az apartmanházban   meglepetés-
csomag, fogkefe és fogmosópo-
hár   a gyerekeknek.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    11.23.-12.21.   

Síliftek:   kb. 2,5 km-re (Dias 
felvonó).
Sípályák:   15. számú síútvonal az 
apartmanházig.
Sífutópálya:   kb. 2,5 km-re.
Síbusz:   az apartmanháznál.
Sísuli:   a síterületen.
Síkölcsönző:   a síterületen.
Sítároló: az apartmanházban,
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   az apartman-
háztól (Untermühl).
Snowboard: funpark a síterületen.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS ROMANTICA      KAPPL 

1 éj/apartman önellátással

már 48,-€ ártól
(15.360,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 75819

Apartmanház Holdernach-Sied-
lung településrészben.

Fekvése: Kappl központjától kb. 3,4 
km-re fekszik. Ischgl központja kb. 8 
km.
Felszereltsége:   Apartmanok a fő- 
vagy a melléképületben. WIFI térítés 
ellenében.  
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: Az apartmanokban kony-
ha vagy konyhasarok (villanytűzhely 
sütővel, szagelszívó, hűtőszekrény, ká-
véfőző és vízforraló), sícípőszárító és
SAT-TV.
F3F:   Kétszobás apartman a mellék-
épületben 3 fő részére (kb. 40 m²),
nappali/hálószoba 1 fekhellyel, ülő-
/étkezősarok, hálószoba, zuhanyozó,
WC és balkon.
F4G: Kétszobás apartman a főépület-
ben 4 fő részére (kb. 40 m²), előtér,
ülő-/étkezősarok, 2 hálószoba, zuha-
nyozó és WC.
F6H: Háromszobás apartman a főépü-
letben 6 fő részére (kb. 45 m²), nap-
pali/hálószoba dupla kanapéval, ülő-/
étkezősarok, 2 hálószoba, zuhanyozó,
külön WC.
F8J:   Ötszobás apartman a mellék-
épületben 8 fő részére (kb. 85 m²), a
konyha kiegészítve mosogatógéppel, a
nappaliban ülő-/étkezősarok, 4 háló-
szoba, fürdőszoba, zuhanyozó, külön
WC és balkon.
Ellátás: Zsemleszerviz térítés ellené-
ben külön kérésre.

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, törölköző, ágyneműhuzat és kony-
haruha 14 napi váltással.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 50,- €
•   Üdülőhelyi díj:   kb. 2,20 €/fő/nap 
14 éves kortól.  
1 pótágy: Gyermekágy 3 éves korig 
kb. 3,65 €/éj. Előzetes foglalás az utazá-
si irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj 
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.04.18. / 7 éj
NAPONTA       2014.04.19.-04.21. / 2 éj 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.04.-01.18., 03.15.-04.12.   

Síliftek: kb. 3,4 km-re (Dias kabi-
nos felvonó).
Sípályák:   kb. 3,4 km-re.
Sífutópálya: kb. 3,4 km-re.
Síbusz: kb. 50 m-re.
Sísuli: a síterületen.
Síkölcsönző: a síterületen.
Sítároló:   az apartmanházban.
Téli túraútvonalak:   az 
apartmanháztól.
Snowboard: funpark a síterületen.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS MARIA      KAPPL 

1 éj/apartman önellátással

már 50,-€ ártól
(16.000,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 75856

Szállás példa

Szállás példa
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99AUSZTRIA · TIROL/ZILLERTAL

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Csodálatos fekvésű, színvonalas, 
kellemes szálloda a Tuxer-völgy-
ben.

Fekvése:   A központban fekszik, Mayr-
hofen kb. 2 km-re.
Felszereltsége:   40 nemdohányzó
szoba, lobby, társalgó, étterem, sörö-
ző, bár, lift, panorámás napozó- és ká-
vézóterasz, WIFI (térítés ellenében) áll
a vendégek rendelkezésére. 
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A2B: A hangulatos szo-
bákban fürdőszoba vagy zuhanyozó, 
WC, SAT-TV, széf, hajszárító és balkon.
A4A - Családi szobák: Nappali/há-
lószoba dupla, kihúzható kanapéval és 
egy kétágyas szoba pótággyal.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büféreg-
geli biosarokkal és 4 fogásos, menüvá-
lasztásos vacsora salátabárral, heti 1x 
tematikus büfé. Karácsonyi (12.24-
én) és szilveszteri gálavacsora.

Szórakozás: Szilveszteri parti élő-
zenével.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
15 éves kortól.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
10,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj
NAPONTA               2013.12.21.-12.27., 

2014.02.22.-03.07. / 7 éj
SZOMBAT                  2013.12.28. / 7 éj

 WELLNESS tipp  Szép wellness-rész:
fedett medence (kb. 8x8 m), török 
és fi nn szauna, pezsgőfürdő, gőzfür-
dő, infrakabin, Kneipp-taposómeden-
ce, pihenőrész. Fürdőköpeny ingye-
nesen. Térítés ellenében: masszázs és
szolárium. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6  11.27.-12.20., 01.11.-01.31., 
 03.08.-04.30. 

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-3 éves) 100%, 1
gyermek (4-6 éves) 50%, 1 gyermek 
(7-14 éves) 30% illetve 1 gyermek (15-
18 éves) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.  
Családi akció: A4A: 1-2 gyermek (2-
3 éves) 100%, 1-2 gyermek (4-6 éves)
50%, 1-2 gyermek (7-14 éves) 30% il-
letve 1-2 gyermek (15-18 éves) 20% 2 
felnőttel egy szobában.Síliftek/Sípályák: kb. 500 m-re.

Sífutópálya: kb. 2 km-re.
Síbusz:   a szállodánál, ingyenes.
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 100 m-re.
Sítároló: a szállodában, sícipőszá-
rítóval illetve a Finkenberger Alm-
bahn középállomásánál.
Téli túraútvonalak: a szállodától.
Síbérletszerviz: a szálloda 
recepcióján.
Figyelem! A hógarancia a Zillertal-
gleccserre és a Mayrhofen síterület-
re vonatkozik. 

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 HOTEL EBERL    
JOKER-

SZOBA

  FINKENBERG 

1 éj félpanzióval

már 76,-€/fő ártól
(24.320,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 08069

A Ziller-völgy szívében fekvő
apartmanház mottója: „Nem ott-
hon és mégis itthon”. Hóbiztos
terepek, páratlan környezet, nyu-
godt, napos fekvés várja az idelá-
togatókat.

Fekvése:   A központtól kb. 200 m-re 
fekszik. A sílift kb. 800 m-re, a síbusz 
megállója kb. 100 m-re található. 
Felszereltsége: Az apartmanházban 
nemdohányzó, cserépkályhás társal-
gó illetve fűtött sítároló áll a vendégek 
rendelkezésére. WIFI térítés ellenében.  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A nemdohányzó apart-
manokban nappali/hálószoba dupla,
kihúzható kanapéval, zuhanyozó, WC,
konyhasarok (hűtőszekrény, tűzhely,
kávéfőző, vízforraló), étkező-/ülősarok,
telefon, kábel-TV, rádió és balkon. 
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 48 m²), 1 kétágyas szoba.
F6G: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 65 m²), 2 kétágyas szoba.
F6H: Háromszobás apartman 6 fő ré-

szére (kb. 65 m²) a kb. 2 km-re találha-
tó melléképületben, 2 kétágyas szoba, 
kábel-TV nélkül.   
A bérleti díj tartalmazza:
  Víz, áram, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat 14 napi váltással. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.   
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 1,30 €/fő/nap 
14 éves kortól.
• Kaució: kb. 150,- €.   
1 pótágy:   Gyermekágy 3 éves ko-
rig kb. 7,- €/nap. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  15.00 és 18.00 óra között/09.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

Síliftek: kb. 800 m-re.
Sípályák: kb. 800 m-re (Zillertal
Arena).
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sítároló:   fűtött sítároló az 
apartmanházban.
Figyelem!   A hógarancia a Zillertal
Arenára vonatkozik. 

SÍ információ

 APPARTEMENTS REGINA      ZELL AM ZILLER 

1 éj/apartman önellátással

már 94,-€ ártól
(30.080,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 08033

ZILLERTAL

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Zillertal Arena 99 2.500 46 113 10 11 22 18 1 35 Snowpark Gerlosp 20 115 Rösslalm Wiesenalm 700
Ë Hintertux-gleccser 100 3.250 23 47 16 6 5 10 1 14 pFunpark Hintertuxer 12 68 p gSpannagelhaus Hexenkessl 720
Ì Hochfügen-Hochzillertal 100 2.500 40 101 40 5 10 23 1 10 Bretterparkp 2 20 Kristallhütte Stamperlp 715
Í Mayrhofen 100 2.500 45 94 20 8 18 18 1 14 Vans Penken Park 8 40 Grillhofalm ppyHappy End 700

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 215,- 97,- 90,-/54,-/ 5 nap/210,-tőlp/ 5 nap/210,-tőlp/ 5 nap/165,-tőlp/
Ë Hintertux-gleccser 215,- 97,- /90,-/54,- p/5 nap/140,-től p/5 nap/140,-től p/5 nap/137,-től
Ì Hochfügen-Hochzillertal 215,- 97,- 90,-/54,-/ 5 nap/100,-tólp/ 5 nap/100,-tólp/ 5 nap/86,-tólp/
Í Mayrhofen 215,- 97,- /90,-/54,- p/5 nap/161,-től p/5 nap/174,-től p/5 nap/142,-től

Zillertal legnagyobb síterepe, a Zil-
lertal Arena változatos, minden
igényt kielégítő ajánlatokkal várja az 
ideérkezőket. Königsleitenben a nyu-
galomra vágyókat idilli környezet fo-
gadja, viszont Zellben és Gerlosban az 
aprés ski a legfontosabb.

A Hintertux-gleccser Ausztria egye-
düli hóbiztos, egész évben üzemelő 
síterepe jól karbantartott pályákkal és 
gyönyörű kilátással a Dolomitokra. Ér-
demes kipróbálni a 12 km-es „glecs-
cserkört”, és átélni az 1.750 méteres 
szintkülönbséget.

Mayrhofen az utóbbi időben top-sí-
területté vált és  lélegzetelállító téli-
sport élmények helyszíne. Kezdők 
és a profi k számára egyaránt kiválók 
az Ahorn széles, lapos domboldalai, a 
sportosabb síelők a Penken pályáin ta-
lálnak kihívásokat.

Szállás példa

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

SÍTERÜLETEK  ZILLERTALBAN
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100 AUSZTRIA · TIROL/ZILLERTAL

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

A modern létesítmény kb. 13 km-
re fekszik a Tuxer-gleccsertől.

Fekvése: A település szélén, nyugodt
környéken fekszik, kb. 500 m-re a köz-
ponttól és a Finkenberg felvonótól.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll társalgó, étterem, bár, lift,
WIFI (térítés ellenében).
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A:   A nemdohányzó
szobákban fürdőszoba vagy zuhanyo-

zó, WC, telefon, SAT-TV, hajszárító, széf 
és balkon.
A2B: Tágasabb, új építésű szobák für-
dőszobával és külön WC-vel.
A4A - Családi szobák: Kéthelyisé-
gesek.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli, 
uzsonna, 4 fogásos, menüválasztásos 
vacsora. Heti 1x helyi büféspecialitá-
sok vagy fondue. Karácsonyi és szil-
veszteri vacsora. 
Sport: Fitneszterem.

Wellness:   Wellness-részleg: szauna,
gőzfürdő. Térítés ellenében: szolárium
(kb. 8,- €), masszázs.  
Gyerekek:   Játszószoba, bébitelefon a
szobában.   
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
15,- €/nap, kivéve az A2B típusba).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
A2B/A4A:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03., 

2014.01.25.-03.07. / 7 éj
NAPONTA       2014.01.04.-01.24. / 5 éj
A2A:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03., 

2014.01.25.-03.07. / 7 éj
NAPONTA 2014.01.04.-01.24. / 5 éj
NAPONTA              2014.03.08.-03.28.,

2014.04.12.-04.26. / 3 éj

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
6=5    12.06.-12.21., 01.11.-01.18.*,
 03.08.-04.26.
*csak szombati érkezés esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-5 éves) 

100%, 1 gyermek (6-11 éves) 50%,
1 gyermek (12-14 éves) 30% illetve 1
gyermek (15 éves kortól) 10% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A4A: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50%, 1-2 gyer-
mek (12-14 éves) 30% illetve 1-2 gyer-
mek (15 éves kortól) 10% 2 felnőttel
egy szobában.

Síliftek: kb. 500 m-re.
Sípályák: kb. 500 m-re.
Síbusz:   a szálloda saját síbusza
a háztól.
Sísuli:   a síterületen.
Síkölcsönző: a síterületen.
Sítároló:   a szállodában,
sícipőszárítóval.
Síbérletszerviz: a recepción.
Figyelem! A hógarancia a Tuxer-
gleccserre és a Mayrhofen síterület-
re vonatkozik. 

SÍ információ
6=5
kedvezmény

 FERIENHOTEL AUSSICHT  ÚJ     FINKENBERG 

1 éj félpanzióval

már 76,-€/fő ártól
(24.320,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 08258

Hangulatos, családi légkörű szál-
loda.

Fekvése:   A szálloda nyugodt helyen
fekszik. Aschau központja és vasútállo-
más kb. 150 m-re.
Felszereltsége: A szállodában társal-

gó, étterem, kis bár, kávézó, internet-
pont, WIFI, napozó- és kávézóterasz áll 
rendelkezésre.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2B: A szobákban zuha-
nyozó, WC, széf, SAT-TV, rádió, hajszá-
rító és egy részük balkonos.

Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büféreg-
geli és 3 fogásos, menüválasztásos va-
csora (3 féle főétel) salátabárral. Dél-
után aprés ski-uzsonna. Karácsonyi 
és szilveszteri vacsora.
Wellness: Kis wellness-rész szauná-
val, gőzfürdővel és infrakabinnal. Für-
dőköpeny ingyenesen. Térítés ellené-
ben: szolárium (kb. 6,- €), masszázs és
mágneses terápiák.
Gyerekek:   Játszószoba.

Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.14. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.

Bombaajánlat:
7=6    12.14.-12.21., 03.15.-04.05.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-6 éves) 100%,
1 gyermek (7-11 éves) 50% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek/Sípályák: k Hochzillertal/
Hochfügen illetve Zillertal Arena kb.
3 km-re.
Sífutópálya:   kb. 50 m-re.
Síbusz:   a szállodától.
Sísuli:   kb. 150 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 150 m-re.
Téli túraútvonalak: kb. 50 m-re.

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL PENSION ST. GEORG  ÚJ     ASCHAU 

1 éj félpanzióval

már 57,-€/fő ártól
(18.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.09.30-ig

Szálláskód: HOWI 08006

Hangulatos, családi szálloda
Mayrhofen központjának köze-
lében.

Fekvése: A központtól kb. 100 m-re, a
Penken sílifttől kb. 800 m-re található.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 25 szoba, társalgó, bár és
lift. 

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban 
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, SAT-TV, széf, cserép-
kályha, balkon. 
A2B - Családi szobák: 2 szoba opti-
kailag elválasztva.  
Ellátás: Büféreggeli.

Wellness:   Fedett medence (kb. 8x6
m) ellenáramoltatóval, szauna, gőz-
fürdő. Térítés ellenében: szolárium
(kb. 5,- €).  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
6,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10.,

2014.02.08.-03.14. / 7 éj
NAPONTA               2014.01.11.-02.07.,

2014.03.15.-04.26. / 4 éj

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
10% kedvezmény   a 12.07.-12.20. és
03.22.-04.25. közötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1
gyermek (7-11 éves) 50%, 1 gyermek 
(12-15 éves) 30% illetve 1 gyermek (16

éves kortól) 10% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. 
Családi akció:
A2B: 1-2 gyermek (2-6 éves) 100%, 1-
2 gyermek (7-11 éves) 50%, 1-2 gyer-
mek (12-15 éves) 30% illetve 1-2 gyer-
mek (16 éves kortól) 10% 2 felnőttel 
egy szobában, pótágyon.    

  4 fogásos, menüválasztásos vacso-
ra a kb. 1 km-re lévő Hotel Roséban. 
11 éves korig gyerekmenü. Kará-
csonyi és szilveszteri menü.
S08249A 16,- €/fő/nap
12.21.-01.03. között 

19,- €/fő/nap€
S08249B 2-11 éves korig

9,- €/fő/nap€
12.21.-01.03. között 

12,- €/fő/nap

 VACSORA-EXTRA

Síliftek:   kb. 800 m-re (Penken
felvonó).
Sípályák:   kb. 800 m-re.
Sífutópálya:   kb. 50 m-re.
Síbusz:   kb. 50 m-re.
Sísuli:   kb. 300 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 100 m-re.
Téli túraútvonalak:   kb. 50 m-re.

SÍ információ

10%
kedvezmény

 HOTEL GARNI OBERMAIR      MAYRHOFEN 

1 éj reggelivel

már 47,-€/fő ártól
(15.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 08268
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101AUSZTRIA · TIROL/INNSBRUCK ÉS KÖRNYÉKE

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Barátságos, hangulatos, kis üdü-
lőközpont tiroli vendégszeretet-
tel.

Fekvése: Lermoos központja kb. 1
km-re.  
Felszereltsége: A főépületben össze-
sen 20 szoba, a melléképületben 10

stúdió és apartman (kb. 50 m-re). Reg-
gelizőhelyiség, társalgó, bár, olvasó- és 
TV-szoba, kávézó, napozóterasz és lift.   
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban-
    fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, tele-
fon, SAT-TV, rádió és balkon.
Ellátás: Büféreggeli.

Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
3,50 €/nap).
Érkezés/Elutazás:
16.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03., 

2014.01.25.-03.07. / 7 éj
NAPONTA       2014.01.04.-01.24. / 5 éj

 EXTRA tipp 
• Belépő   Ehrwald fedett fürdőjébe.  
 WELLNESS tipp    Szauna, gőzfürdő, 
melegített pihenőpadok, relax-rész. Té-
rítés ellenében: szolárium és pezsgő-
fürdő (kb. 8-8,- €).

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6 12.14.-12.21., 03.08.-03.29.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-11 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.     

A létesítményben apartmanok is 
foglalhatók. Árak és információk 
a www.neckermann.hu oldalon.

Síliftek: kb. 1 km-re (Grobig 
felvonó).
Sípályák: kb. 1 km-re.
Sífutópálya/Síbusz:   a szállodánál.
Sísuli:   kb. 1,5 km-re.
Síkölcsönző: kb. 1 km-re.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Téli túraútvonalak:   a szállodától.
Síbérletszerviz: a szálloda 
recepcióján.

SÍ információ7=6
kedvezmény

 FERIENANLAGE LÄRCHENHOF      LEHRMOOS 

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 08712

INNSBRUCK ÉS KÖRNYÉKE

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Lermoos 101 2.160 16 14 3 2 4 1 1 130 - 4 30 Grubighütteg Lahme Ente 747
Ë Seefeld 101 2.064 10 9 1 3 3 3 3 154,3 yCrazy-Hole 3 143 Murmelebau gSiglu 748
Ì gStubai-gleccser web 3.210 50 32 25,5 5 8 9 1 2 Stubai Zoo - 3,5 Jochdohle gEisgrat 763

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 203,- 117,- 132,-/66,-/ 5 nap/168,-tólp/ 5 nap/168,-tólp/ 5 nap/175,-tőlp/
Ë Seefeld 201,- 120,- /132,-/66,- p/5 nap/171,-től p/5 nap/171,-től p/3 nap/127,-től
Ì gStubai-gleccser 193,- 97,- /132,-/66,- p/5 nap/169,-től p/5 nap/169,-től p/5 nap/169,-től

A Lermoos-Grubigstein síterület
a tiroli Zugspitz-Aréna széles völgyé-
be ágyazódik, egy igazi sí- és snow-
board-paradicsom. Az összesen kb.
30 km hosszú, álomszép pályarend-
szer, a Zugspitzére való szabad kilátás
és a természetes snowboard-szuper-
pálya várja a síelőket.

A Seefeldi olimpiai régió öt hely-
ségbő áll: Leutasch, Mösern/Buchen, 
Reith, Scharnitz és Seefeld. Minden 
igénynek megfelelő pályákat biztosít, 
és kiválóan gondozott sífutópályáival 
mindenekelőtt igazi sífutóparadi-
csom is.

Stubaital Ausztria legnagyobb 
gleccser-síterülete öszszesen kb.
110 km hosszú pályarendszerével ok-
tóbertől júniusig garantáltan hóbiztos,
továbbá az Alpok legcsaládbará-
tabb síterülete címet viseli.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB SÍTERÜLETEK INNSBRUCKBAN ÉS KÖRNYÉKÉN

Seefeld egyik legnépszerűbb, tra-
dicionális komplexuma.

Fekvése:   A sétálóutcán fekszik.  
Felszereltsége: Kandallós hall, társal-
gók, bár, éttermek, látványkonyha, te-
raszos kávézó, 4 lift, 100 szoba és 60
apartman. Térítés ellenében: WIFI.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: Fürdőszoba, WC, rádió,
telefon, kábel-TV, széf. A1A: Kb. 12 m².
A2A:   Kb. 20 m².   A2C:   Kb. 25 m², kis

lakrésszel vagy balkonnal.
A4C - Suitek:   Nappali/hálószoba 2 ki-

húzható heverővel.  
Ellátás: Félpanzió   vagy teljes pan-
zió. Büféreggeli és 4 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora salátabárral. Tel-
jes panziós foglalás esetén 3 fogásos 
menüebéd (italok nélkül).   Karácso-
nyi és szilveszteri menü. 
Sport: Fitneszterem.
Gyerekek: Gyermekmedence. Gyer-
mekfelügyelet térítés ellenében. 
Szórakozás: Diszkó, pub. Térítés elle-
nében: biliárd, számítógépes játékok. 
Karácsonyi ünnepség pezsgővel, 
szilveszteri ünnepség.

A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 1,50 €/fő/nap
16 éves kortól.
Parkolás:   Ingyenes. Mélygarázs térí-
tés ellenében (kb. 9,- €/nap).  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
10,- €/nap, nem szabad bevinni az ét-
kező- illetve a wellness-helyiségekbe).  
Érkezés/Elutazás:
17.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
SZOMBAT                 2014.03.01. / 7 éj
 EXTRA tipp 
• Kedvezmények az a’la carte-fo-
gyasztásokra (étel és ital is).
• 30% kedvezmény az üveges bo-y
rokra és a pezsgőre az étkezőben.   
 WELLNESS tipp    Fedett medence, 2 
élménymedence, csúszda, pezsgőfür-
dők, szauna, bioszauna, török gőzfür-
dő, infrakabin. Térítés ellenében: szo-
lárium (kb. 5,- €).  

 ITALOK inklusive  A vacsorához asz-
tali bor, sör és üdítőitalok ingyenesen. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény   (a kedvezmény alapja a fél-
panziós ár)  .
Bombaajánlat:
14=12*    01.04.-02.15., 03.08.-03.22.
7=5*    03.22.-03.30.
7=6*  03.15.-03.22.
*a kedvezmény alapja a félpanziós ár  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2C:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 gyer-
mek (6-11 éves) 70%, 1 gyermek (12-15 
éves) 50% illetve 1 gyermek (16 éves 
kortól) 30% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.   A4C: 1 gyermek (2-11 éves) 
100%, 1 gyermek (12-15 éves) 50% illetve 
1 gyermek (16 éves kortól) 30% 3 felnőt-
tel egy suiteben. A kedvezmények alapja 
a félpanziós ár. További gyermekágy 
elhelyezése nem lehetséges.

Síliftek/Sípályák:   kb. 300 m-re.
Sífutópálya:   kb. 400 m-re.
Síbusz: a szállodától.
Sísuli/Síkölcsönző:   a településen.
Sítároló:   a szállodában, sícipőszá-
rítóval, fűtött.
Téli túraútvonalak:   a szállodától. 

SÍ információ

7=5
kedvezmény

 FERIENHOTEL KALTSCHMID   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SEEFELD 

1 éj félpanzióval

már 89,-€/fő ártól
(28.480,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 08676
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102 AUSZTRIA · TIROL/INNSBRUCK ÉS KÖRNYÉKE

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Családias hangulatú szálloda ki-
váló konyhával.

Fekvése: Az óvárostól kb. 15 percnyi 
sétára, közvetlenül a városi park mel-
lett fekszik, ahol uszoda és bevásárló-
központ található. 
Felszereltsége:   Bár, kávézó, a’la car-
te-étterem, ingyenes WIFI az egész 
szállodában, sítároló és 83 szoba.

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A: Fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, minibár,
SAT-TV, telefon, rádió, széf és ingye-
nes WIFI. 
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos vacsora (2 féle főétel közül le-
het választani) salátabárral.
Wellness:   Wellness-rész (nyitva 16.00
és 21.00 óra között): szauna, gőzfürdő,
relax-szoba, pezsgőfürdő.
Parkolás:   Garázs térítés ellenében
(kb. 9,- €/nap, korlátozott számban).
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
8,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  VASÁRNAP/HÉTFŐ  2013.11.23.-12.21.,   

2014.01.05.-04.06. / 5 éj (max. 5 éj)
VASÁRNAP               2013.11.23.-12.21.,

2014.01.05.-04.06. / 6 éj (max. 6 éj)
 EXTRA tipp 
• Üdvözlőital.

 d SÍBÉRLET inklusive 5 éjszakás 
tartózkodás esetén 4 napos Axamer 
Lizum síbérlet, 6 éjszakás tartózko-
dás esetén 5 napos Axamer Lizum 
síbérlet ingyenesen. A síbérletek hét-
főtől péntekig érvényesek.
 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-9 éves) 50% illetve 1 gyer-
mek (10-14 éves) 30% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.

Síterület:   Axamer Lizum kb. 18 km-
re, Patscherkofel kb. 5 km-re.
Síliftek/Sípályák: kb. 18 km-re (kb. 
40 km hóágyúzott, közepes nehéz-
ségű pálya).
Síbusz: megálló a szálloda előtt, 
12.07.-04.06. között ingyenesen.

Sífutópálya: kb. 10 km-re.
Sísuli/Síkölcsönző: Innsbruckban 
vagy az Axamer Lizum síterepen.
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak:   kb. 6 km-re.
Snowboard: snowpark az Axamer 
Lizum síterepen.

SÍ információ

 ALPIN PARK HOTEL  ÚJ     INNSBRUCK 

5 éj félpanzióval

már 349,-€/fő ártól
(111.680,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 06534

velt, teljesen felújított szálloda.

Fekvése:   A szálloda kedvező fekvésű, 
a legnagyobb tiroli bevásárlóközpont, 
a DEZ és az autópálya „Innsbruck ke-
let” kijárata közelében található. A sí-
terepek innen könnyen és gyorsan el-
érhetők.
Felszereltsége:   Recepció, hall, „Zum 

Hauswirth” a’la carte-étterem, kávézó
és drinkbár, sítároló, ingyenes internet-
csatlakozás és WIFI az egész szállodá-
ban, 135 szoba.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A:   A szobákban fürdő-
szoba, WC, hajszárító, kábel-TV, rádió,
telefon, minibár, széf.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos vacsora (2 féle főétel közül le-
het választani) salátabárral.
Wellness: Szauna (fi nn és infra) zu-
hanyozóval és pihenőágyakkal.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
7,- €/nap). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  VASÁRNAP/HÉTFŐ  2013.11.23.-12.21.,

2014.01.05.-04.06. / 5 éj (max. 5 éj)
VASÁRNAP               2013.11.23.-12.21.,

2014.01.05.-04.06. / 6 éj (max. 6 éj)
 EXTRA tipp 
•   Üdvözlőital.

 d SÍBÉRLET inklusive 5 éjszakás 
tartózkodás esetén 4 napos Axamer 
Lizum síbérlet, 6 éjszakás tartózko-
dás esetén 5 napos Axamer Lizum 
síbérlet ingyenesen. A síbérletek hét-
főtől péntekig érvényesek.
 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-9 éves) 50% illetve 1 gyer-
mek (10-14 éves) 30% 2 felnőttel egy 
szobában, pótágyon.

 HOTEL ALPHOTEL  ÚJ     INNSBRUCK 

5 éj félpanzióval

már 329,-€/fő ártól
(105.280,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 06533

Kedvező árú szálloda a Patscher-
kofel síterület közelében.

Fekvése: A település központja kb.
400 m-re.
Felszereltsége:   A családi vezetésű
szállodában 20 szoba, hall, recepció,

lift, étkező nemdohányzó társalgórész-
szel és síkképernyős TV-vel, dohányzó 
síkképernyős TV-vel, bár, terasz.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A nemdohányzó 
szobákban fürdőszoba vagy zuhanyo-
zó, WC, SAT-TV, WIFI (térítés ellené-

ben). A2B: 1 pótággyal vagy kihúzha-
tó kanapéval kiegészítve.
A2C - Családi szobák: Dupla, kihúz-
ható kanapéval kiegészítve.  
Ellátás: Félpanzió.   Bővített kontinen-
tális reggeli az asztalon szervírozva és
3 fogásos menüvacsora (2 főétel közül
lehet választani, kivéve az érkezés nap-
ján). A gyermekeknek gyermekadag.   
Sport: Térítés ellenében: szánkók 
(korlátozott számban).  
Szórakozás:   Térítés ellenében: bili-
árd.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,- €/nap, előzetes lekéréssel).
Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  VASÁRNAP              2013.12.01.-12.25.,

2014.01.11.-03.30. / 5 éj
CSÜTÖRTÖK 

2013.12.26. / 7 éj (max. 7 éj)

CSÜTÖRTÖK 
2014.01.02. / 4 éj (max. 4 éj)

HÉTFŐ                     2014.01.06. / 4 éj  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
6=5    12.01.-03.30.  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2-9 éves) 100%, 1
gyermek (10-14 éves) 50% illetve 1
gyermek (15 éves kortól) 10% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2C:   1-2 gyermek (2-9 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (10-14 éves) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
Figyelem!   A max. létszám még egy 2 
év alatti csecsemővel sem léphető túl.

Síliftek: Patscherkofel felvonó kb.
3 km-re.
Sípályák: kb. 3 km-re 
(Heiligwasserwiese).
Sífutópálya: kb. 11 km-re.
Síbusz:   a szálloda előtt.
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 3 km-re.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak: a szállodától.
Snowboard: Snowpark 2.0 a
Patscherkofelen.

SÍ információ
6=5
kedvezmény

 HOTEL PATSCHER HOF  ÚJ     PATSCH 

1 éj félpanzióval

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 06509

Síterület:   Axamer Lizum kb. 18 km-
re, Patscherkofel kb. 5 km-re.
Síliftek/Sípályák: kb. 18 km-re (kb. 
40 km hóágyúzott, közepes nehéz-
ségű pálya).
Síbusz: megálló a szálloda előtt, 
12.07.-04.06. között ingyenesen.

Sífutópálya: kb. 10 km-re.
Sísuli/Síkölcsönző: Innsbruckban 
vagy az Axamer Lizum síterepen.
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak:   kb. 6 km-re.
Snowboard: snowpark az Axamer 
Lizum síterepen.

SÍ információ
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

OLASZORSZÁG · SELLA NEVEA/TARVISIO 103

CSALÁDI SÍELÉS SELLA NEVEÁN ÉS TARVISIÓBAN
Síeljen együtt a család! 
Családí síterepeink, melyek viszonylag könnyen megközelít-
hetők, és minden tudásszintnek megfelelő sípályákkal ren-
delkeznek.

A gyerekeket „varázsszőnyeg”  is várja!
Síoktatás teljesen kezdő szinttől (min 4-5 éves 
kortól) akár nyugdíjas korosztályig.
Szabad síelés a szülőnek, hiszen gyermekük 
biztonságban van a sísuliban.
Síelés után, vacsora előtt 90 perc animáció a 
gyerekeknek (kreatív dolgok, havas szórako-
zások, sífi lm stb.).

Síbérlet: kb. 150-168,- €/felnőtt/6 nap. Előzetes lekéréssel 
irodáinkban megrendelhető.

•
•

•

•

Családi kártya mindkét síterepen: 
napi 90 perc oktatás 
napi 90 perc animáció

Ára: 10,- €/fő/nap (fi zetés a helyszínen).
A síoktatás, az animáció és az asszisztencia díja (6 éjszakás
tartózkodás, 5 napos síelés, síoktatás). Min. 10 fő egy tur-
nusra történő jelentkezése esetén biztosítható az oktatás és
az animáció.

Síoktatás: Korrekt, színvonalas, a tanítvány nemét, korát,
adottságait, érdeklődését alapul vevő, magyar nyelvű okta-
tás kezdőknek és középhaladóknak. Gyermekeknek és fel-
nőtteknek is külön csoportokban, délelőtt és délután. Kez-
dés 10.00 órakor gyermek kezdő csoporttal és 2 óránkénti
(2x45 perc) szintemelkedéssel.

•
•

Hangulatos családi panzió 7 km-
re a pályáktól.

Fekvése:   A szálloda Fusine települé-
sen található, Tarvisiótól kb. 7 km-re.
Felszereltsége:   A 20 szobás szállodá-
ban étterem, bár, kandallós helyiség áll
a vendégek rendelkezésére  .
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A/A3A/A4A:   A ké-
nyelmes szobákban zuhanyozó, WC,
hajszárító, kábel-TV és WIFI (térítés el-
lenében). Egy részük balkonos. 

Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 
menüválasztásos vacsora. Külön kérés-
re vegetariánus/gluténmentes ételek.
Gyerekek: Játszószoba.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
8,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  VASÁRNAP / 6 éj (kizárólag 6 éjszakás 
tartózkodás foglalható)

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: Kedvezményes gyerekárak ve-
hetők igénybe 1 felnőtt és 1 gyermek 
(2-12 éves) foglalása esetén.
A3A/A4A:   Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyer-
mek (2-12 éves) foglalása esetén.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

 ALBERGO AL SOLE  ÚJ     FUSINE 

6 éj félpanzióval

már 203,-€/fő ártól
(64.960,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 03560

Kedvelt  pályaszállás.

Fekvése: A szálloda Sella Nevea tele-
pülésen, Tarvisiotól kb. 21 km-re fek-
szik.
Felszereltsége:   A 100 szobás szállo-
dában, étterem, bár, kandallós helyi-
ség áll a vendégek rendelkezésére.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A/A3A/A4A:   A han-
gulatos, kényelmes szobákban zu-
hanyozó, WC, hajszárító, kábel-TV és
WIFI (térítés ellenében). Egy részük 
balkonos.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli (kon-
tinentális) és menüválasztásos vacso-
ra (előétel, főétel, desszert). Külön ké-
résre vegetariánus vagy gluténmentes
ételek.   
Wellness: Fedett medence és szauna.

Térítés ellenében: pezsgőfürdő  .
Gyerekek:   Játszószoba.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
8,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  VASÁRNAP / 6 éj (kizárólag 6 éjszakás 
tartózkodás foglalható)

 Kedvezmények 
Családi akció:
A3A/A4A: Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyer-
mek (2-12 éves) foglalása esetén. A 
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.   

Síliftek/Sípályák: Sella Nevea kb. 
150 m-re, Tarvisio kb. 21 km-re.
Sífutópálya: kb. 3 km-re.
Sísuli: kb. 150 m-re
Síkölcsönző: kb. 100 m-re.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak: a szállodától.

SÍ információ

 SPORTHOTEL FORTE  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SELLA NEVEA 

6 éj félpanzióval

már 233,-€/fő ártól
(74.560,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 03561

Szállás példa

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Sella Nevea 103 2292 6 22 2 4 5 5 - 2 - 1 10 km Alte Hütte Lussari   van 590
Ë Tarvisio 103 1751 14 11 8 2 8 5 - 60 Gold Snow Park van van Gilberti Hütte van 580

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê Sella Nevea 150,-től 114,-től 100,-tól 5 nap/50,-tőlp/ 5 nap/50,-tőlp/ -
Ë Tarvisio 150,-től 114,-től 100,-tól p/5 nap/50,-től p/5 nap/50,-től -

Síliftek/Sípályák: Tarvisio kb. 7 
km-re, Sella Nevea kb. 21 km-re.
Sífutópálya: kb. 3 km-re.
Sísuli: kb. 7 km-re
Síkölcsönző: kb. 7 km-re.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak: a szállodától.

SÍ információ

Tarvisio

Szállás példa

101-103_ABBF_W14.indd   103101-103_ABBF_W14.indd   103 2013.07.31.   10:13:122013.07.31.   10:13:12



104 OLASZORSZÁG · DOLOMITOK

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

DOLOMITOK
DOLOMITI SUPERSKI

A DOLOMITI SUPERSKI területen 1.200 km hosszú sípálya, 450 felvonó, ülő- 
és húzólift található, amely a világ legnagyobb sífelvonórendszere, összesen 12 
völgyet köt össze, 45 különböző síterülettel. Ezeken a területeken szabadon síel-
hetünk, a lifteknél sohasem kell várakoznunk, mivel folyamatosan bővítik a kapa-
citásokat. A Dolomitok egyike a lavina szempontjából legbiztonságosabb sítere-
peknek az Alpokban.

A „Dolomiti Superski“-bérlet 450 liftre illetve felvonóra érvényes a Dolomitok-
ban (pl. Seiseralm/Grödnertal, Alta Badia, Fassatal/Karersee, Sextner Dolomiten, 
Cortina d´ Ampezzo, Kronplatz) kb. 210-262,- €/fő/6 nap. 

Extra gyermek és Senior-kedvezmények: 1 gyermeknek 8 éves korig 
(2005.11.30. után születettek) 1 felnőtt síbérlet vásárlása esetén ingyenes. 16 éves 
korig 30%, 65 év felett 10% kedvezmény.

Figyelem! Olaszország egyes régióiban szezon közben az üdülőhelyi díjak 
mértékében változás várható. Pontos információk a helyszínen.

Seiseralm és Val di Fiemme széles pá-
lyáin határok nélkül élvezhetik a sífutás 
élményét az ideérkezők.  

Grödnertal és Seiseralm pályáinak 
több mint 75%-a szükség esetén mű-
hóval borítható.  

A jól ismert Sella Ronda minden ne-
hézségi szintnek megfelelő sípályái és
csodálatos panorámája Önt is elbű-
völik majd. 

Túrázók fi gyelem! Gröden területén 
több mint 110 kilométernyi gyönyörű 
túraösvény vezet a hangulatos téli tá-
jon keresztül.

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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105OLASZORSZÁG · DOLOMITOK

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek

Sí-
óvoda

Sífutópálya
(km) Funpark Szánkó-

pálya (km)
Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Gröden/Seiseralm/ 106 2.518 52 105 18 11 41 24 3 115 Piz Sella 21,8 30 Daniel-Hütte Luislkeller 830
Ë Fassatal/Karrersee 108 2.485 30 90 8 12 30 17 3 50 pDolimiti Snowpark 2,7 111,5 gRifugio Maria Bar Oma 860
Ì Val di Fiemme, Obereggen 109 2.415 43 17 17,5 7 28 10 4 100 Snowpark Moreap 6 van Ganischgeralmg El Zirmo-Hütte 870
Í Alta Badia, Corvara 112 2.750 70 52 8 10 31 12 3 38 ygPlaygroundSnow 3 van Col Pradat gUnderground 710
Î Kronplatzp 112 2.275 55 32 29 21 5 5 1 190 van 5 van Herzlalm K1; Giggeralmgg 730
Ï Sextner Dolomiten 112 2.200 16,5 51,5 13,8 4 7 19 3 200 van 11 van Haunoldhütte Gröberhütte 840

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê / 220,- 155,- 58,- 6 nap/153,-tólp/ 6 nap/230,-tólp/ 5 nap/150,-tőlp/
Ë Fassatal/Karrersee 225,- 158,- 60,- p/5 nap/165,-től p/5 nap/145,-től p/5 nap/165,-től
Ì Val di Fiemme, Obereggen 210,- 147,- 60,- 5 nap/160,-tólp/ 5 nap/160,-tólp/ 5 nap/160,-tólp/
Í Alta Badia, Corvara 213,- 149,- 58,- p/5 nap/190,-től p/5 nap/210,-től p/3 nap/130,-tól
Î Kronplatzp 243,- 170,- 69,- 6 nap/120,-tólp/ 6 nap/120,-tólp/ 6 nap/120,-tólp/
Ï Sextner Dolomiten 225,- 158,- 70,- p/5 nap/144,-től p/5 nap/144,-től p/5 nap/144,-től

DOLOMITI SUPERSKI: 1 SÍBÉRLET - 12 RÉGIÓ - 1200 KM SÍPÁLYA

FASSATAL

Kiválóan gondozott pályák, mo-
dern felvonók,  álomszerű panorá-
ma és optimális hóviszonyok jellemzik 
a kb. 230 km-es pályarendszert a
Dolomitok szívében - Val di Fassa az
Unesco Világörökség része. A Do-
lomitok kénes gyógyforrásai biztosít-
ják a síelés utáni felüdülést a termál-
fürdőkben. A hüttékben igazi kulináris
élményekben is részünk lehet! Szállás-
ajánlataink a 108. oldalon találhatók.

VAL DI FIEMME

Széles, hóágyúzott sípályáiról hí-
res, a terület novembertől április vé-
géig hóbiztos. A terület legnagyobb 
üdülőtelepülése Cavalese, melynek 
környékén 15  sípálya áll rendelke-
zésre, összesen kb. 23 km hosszú sí-
pályával. Tesero közelében kb. 18 km 
hosszú sífutópálya áll rendelkezésre, 
de az Obereggen síterület is elérhe-
tő innen. Szállásajánlataink a 109-111. 
oldalon találhatók.

ski©dolomiti-stars
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106

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kényelmes és vendégbarát szál-
loda, kellemes környezetben, a
Schlern vidékén.

Fekvése: Bolzanótól kb. 20 km-re,
Seis és Völs között található a szálloda.
A település központja kb. 3 km-re.  
Felszereltsége:   Az 58 szobával ren-
delkező, hangulatos szállodában a
vendégek rendelkezésére áll hall re-
cepcióval, internetpont (térítés ellené-
ben, kb. 5,- €/30 perc), bár, kandallós
szoba, külön dohányzószoba, 2 étkező,
napozóterasz és lift.   
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A szobákban fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, te-
lefon, rádió, SAT-TV és bérelhető széf 
(kb. 1,- €/nap).
A1A/A2A: Manzárdszobák.
A2B:   Balkonnal vagy terasszal.
A2C:   Tágasabb szobák balkonnal vagy 
terasszal, a 3. és 4. fő részére pótágy-
gyal.
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli 10.00
óráig és 4 fogásos, menüválasztásos
vacsora salátabárral, előétel- és desz-
szertbüfével. 16.00-17.30 óra között
sütemények és gyümölcsök. Heti 1x 
vacsora gálavacsora.  Karácsonyi és 
szilveszteri menü.
Sport:   Fitneszgépek és asztalitenisz.  
Gyerekek:   Játszószoba.
Szórakozás:   Játékszoba videójátékok-
kal. Térítés ellenében: asztalifoci (ér-
més) és biliárd (kb. 7,50 €). Lampio-
nos vándortúrák és borkóstoló (térítés

ellenében).   Szilveszterkor élőzene.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 3,50 €/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT                  2013.12.28. / 7 éj
NAPONTA      2014.02.08.-03.07. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
• Happy Hour   (20.00-24.00 óra kö-
zött).
• Síinformációk síoktatóktól (szom-
batonként).
•   Kedvezményes síoktatás és sí-
kölcsönzés (a recepción).
 WELLNESS tipp  Kb. 1.000 m²-es 
wellness-részleg. Fedett medence (kb. 
13x7 m), szauna, bioszauna, gőzfürdő, 
pezsgőfürdő, infrakabin, Himalaya só-
barlang, élményzuhanyok, frissítő jég, 
pihenőszoba és vízágyak. Térítés elle-
nében: masszázs, fürdők, kozmetikai 
kezelések és szolárium.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
  Min. 3 éjszakás tartózkodás esetén 
10% kedvezmény a 12.21.-12.25. kö-y
zötti illetve min. 4 éjszakás tartózkodás 
esetén 10% kedvezmény a 01.06.-y
01.31. és a 03.15.-03.29. közötti utakra.  

Családi akció:
A2C:   1-2 gyermek (2-7 éves) 100%, 1-
2 gyermek (8-11 éves) 70% illetve 1-2 
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon. 

Síterület/Sípályák:   Seiser Alm sí-
terület kb. 3 km-re.
Síliftek: kb. 3 km-re.
Sífutópálya: kb. 3 km-re.
Síbusz: a szállodától (8.15 és 18.00 
óra között félóránként közlekedik, 
síbérlettel ingyenes).
Sísuli: kb. 3 km-re.
Síkölcsönző: kb. 3 km-re.
Sítároló:   szobánként egy zárható
sítároló szekrénnyel. 
Téli túraútvonalak:   a közelben.
Síbérletszerviz:   a helyi 
képviselőnél. 

SÍ információ

Szállás példa

10%
kedvezmény

 PARK HOTEL MIRAMONTI      VÖLS AM SCHLERN 

1 éj félpanzióval

már 56,-€/fő ártól
(17.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 04620

GRÖDEN/SEISERALM

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Gröden/Seiseralm 106 2.518 52 105 18 11 41 24 3 115 Piz Sella 21,8 30 Daniel-Hütte Luislkeller 840

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 220,- 155,- 58,- p/6 nap/153,-tól p/6 nap/230,-tól p/5 nap/150,-től

Gröden sípályáival és osztályon felü-
li panorámájával a világ TOP 10 leg-
szebb síterületéhez tartozik. Közvet-
len összeköttetésben áll a Dolomiti 
Superski síkörhintával illetve a közel 
fekvő Seiseralmmal. A lesiklópályák 
nagyon változatosak és garantáltan 
napsütöttek. Európa legnagyobb ma-
gaslati almja, a Seiseralm lélegzetel-
állító kulisszáival tűnik ki. Gröden-
nel együtt itt összesen 175 km hosszú 
sípályát találunk, amelyeken elsősor-
ban a hobbisíelők és a gyerekes csa-
ládok érzik jól magukat. 

Ê GRÖDEN/SEISERALMGRÖDEN/SEISERALM
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

OLASZORSZÁG · DOLOMITOK/GRÖDNERTAL
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Ideális helyszín a téli sportok sze-
relmeseinek a Sella Ronda síte-
rület közepén, közvetlenül a sí-
liftnél.

Fekvése:   Közvetlenül a Sella-Joch
Langkofel-csoportnál fekszik, Wolken-
steintől kb. 8 km-re.
Felszereltsége:   A szálloda az utolsó
szász király, Friedrich August nyári re-

zidenciájaként is ismert. Az egymás-
sal összeköttetésben álló főépületben 
és melléképületben összesen 15 szo-
ba található. A vendégek rendelkezé-
sére áll társalgó, étterem-pizzéria, bár 
és napozóterasz.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Melléképület:p A2A:   Ízlé-
sesen berendezett szobák közös zuha-
nyozó- és WC-használattal (a folyosón).

Főépület:p
B1A/B2A:   Zuhanyozó, WC és SAT-TV.
B2B - Junior-suitek:   Tágasabbak.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és
menüvacsora salátával, főként saját
termelésű élelmiszerekből (pl. tojás,
marha- és sertéshús, sajt stb.).   Kará-
csonyi és szilveszteri menü.
Parkolás: Ingyenes a Sella-Jochnál.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.15. / 7 éj
Figyelem! Hólánc használata aján-
lott. A szálloda autóval nem közelíthe-
tő meg, parkoló Sella Joch-nál találha-
tó. Kérjük, innen hívja fel a Berghaus
Friedrich Augustot, és 08.00-10.00
óra illetve 16.00-19.00 óra között hó-
mobillal vagy lánctalpas járművel a
szállodába szállítják Önt és csomagja-
it   (telefonszám a voucheren)  !   A szál-

láshelyre a vendégek által előzetesen 
megvásárolt italok szállítása hómobil-
lal/lánctalpas járművel nem lehetsé-
ges. A bárban, az étkezőben és a te-
raszon előzetesen megvásárolt ételek 
és italok fogyasztása nem lehetséges. 
Biztonsági okokból kempingtűzhely a 
szállodába nem vihető.    

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.21.-12.28*.,
 01.04.-02.01., 03.22.-04.05.
4=3    12.14.-12.21.
*csak szombati érkezés esetén
Családi akció:
A2A/B2B:   1-2 gyermek (2-7 éves) 
50%, 1-2 gyermek (8-11 éves) 30% il-
letve 1-2 gyermek (12 éves kortól) 15% 
2 felnőttel egy szobában/Junior-suite-
ben, pótágyon.   

Síliftek: a szállodánál.
Sípályák: síelés közvetlenül a szál-
lodától Wolkensteinig illetve Cana-
zei-ig lehetséges.
Sífutópálya: kb. 8 km-re.
Sísuli: kb. 8 km-re.
Síkölcsönző: kb. 8 km-re. 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 BERGHAUS FRIEDRICH AUGUST  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   WOLKENSTEIN 

1 éj félpanzióval

már 48,-€/fő ártól
(15.360,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 04468

A Col Raiser/Secada sírégió köze-
pén, közvetlenül a síliftnél.

Fekvése: Panorámás helyen fekszik,
Col Raiser hegyi megálló kb. 15 percre. 
Felszereltsége:   Pizzéria, bár és WIFI.  
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: A2A:   Zuhanyozó, WC és
hajszárító. A2B:   3 ágyas szoba emele-
tes ággyal kiegészítve.
A3A: Emeletes ággyal. Közös zuha-
nyozó- és WC-használat (a folyosón,

külön férfi  és női).
B1A:   Max. 10 fő részére, emeletes 
ágyakkal. Közös zuhanyozó- és WC-
használat (a folyosón, külön férfi  és 
női).  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 
3 fogásos menüvacsora salátabárral 
vagy zöldségekkel (változtatás lehet-
séges). Hetente 1x helyben sütött ke-
mencés pizza.   Karácsonyi és szil-
veszteri menü.
Parkolás:   Térítés ellenében a Col Rai-

ser kabinos felvonó völgymegállójánál
(kb. 5,- €/nap).
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
VASÁRNAP                2013.12.22. / 6 éj
SZOMBAT 2013.12.28.-2014.03.07. / 7 éj
NAPONTA      2014.03.08.-04.12. / 3 éj  
Figyelem!   Érkezés 15.00 óráig a Col
Raiser völgymegállóba (elegendő időt
szánva a parkolásra, a síbérletvásárlás-
ra a hegymenetig). A tartózkodás ide-
je alatt a parkolás itt. Parkolóőr állítja
ki a jegyet (kb. 5,- €/nap), melyet a
hátsó ablakba, látható helyre kell ten-
ni. Kérjük, az utazási dokumentumo-
kat felmutatni szíveskedjenek és ér-
kezéskor hívják fel német nyelven
beszélő helyi képviselőnket (0039 348
2430227/0039 348 9000097), aki érte-
síti a transzferigényről a szállodát és a
síbérlet is vásárolható nála). A Col Rai-
ser völgymegállótól a hegymegállóig a

kabinos felvonóval juthatnak el (síbér-
let nélkül odaút: kb. 12,- €, oda-vissza-
út: kb. 17,- €), ahonnan a panzió kép-
viselője (lánctalpas hójáróval) szállítja 
a vendégeket. (11.30-14.30 óra között 
a transzfer nem vehető igénybe, me-
netidő kb. 15 perc).  
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglaláskor 
5% kedvezmény a 12.07.-12.27. 
közötti, 2013.11.30-ig történő fog-
laláskor 5% kedvezmény a 01.04.-
02.28. közötti, 2013.12.31-ig törté-
nő foglaláskor 5% kedvezmény a 

03.08. utáni utakra (a Bombaaján-
lattal együtt nem érvényes).
Bombaajánlat:
7=6    01.04.-01.25.
5=4 12.07.-12.22., 03.15.-04.12.  
Családi akció:
A2B:   1-3 gyermek (2-7 éves) 50% il-
letve 1-3 gyermek (8 éves kortól) 20%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.

Síliftek/Sípályák: a háznál.
Sísuli/Síkölcsönző:   St. Christina
településen.
Sítároló: a háznál.   

SÍ információ

5=4
kedvezmény

 BERGHAUS FERMEDA  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   ST. CHRISTINA 

1 éj félpanzióval

már 49,-€/fő ártól
(15.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.12.31-ig

Szálláskód: HOWI 03450

Családi vezetés alatt álló szálloda 
a napsütéses hegyoldalon.

Fekvése:   St. Ulrich szélén, nyugodt
helyen fekszik, a központtól kb. 1 km-
re. Nyilvános fürdő kb. 1,5 km-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 15 szoba, reggelizőhelyi-
ség és társalgó.  
Helyi besorolás: 2*.  

Elhelyezés: A1A/A2A:   A szobákban 
zuhanyozó, WC, TV és telefon.  
Ellátás: Büféreggeli.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT 2013.12.28., 2014.03.01. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
•   A nyilvános sportközpont kivilágított
teniszpályájának ingyenes használata
St. Ulrichban (kb. 3 km-re). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.01-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.

Bombaajánlat:
7=6    01.26.-02.16.
4=3    12.06.-12.23., 01.05.-01.26.,
 03.15.-04.27.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1
gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

12.06.-04.06. között 18.00-19.00
óra között (helyszíni egyeztetés-
sel későbbi időpont is lehetséges) 
a kb. 1,5 km-re található Gasthof 
Sureghesben. 3 fogásos menüva-
csora előétellel, salátabárral és 
desszerttel.
S04434A             16,- €/fő/nap
S04434B 2-11 éves    korig 

8,- €/fő/nap
A 2 éves kor alatti gyermekek rész-
vételi díja a helyszínen fi zetendő. 

 VACSORA-EXTRA Síliftek:   Seceda völgyállomás kb. 
1 km-re Seiseralm kabinos felvonó 
kb. 1,5 km-re.
Sípályák:   Seceda kb. 1 km-re.
Sífutópálya:   kb. 1 km-re.
Síbusz:   a szállodánál.
Sísuli:   a Seiser Alm/Gröden 
síterületen.
Síkölcsönző:   a Seiser Alm
síterületen.
Hegyi túraútvonalak:   számos le-
hetőség a környéken.
Síbérletszerviz: a helyi 
képviselőnél.

SÍ információ
4=3
kedvezmény

 GARNI DOLOMITENBLICK  ÚJ     ST. ULRICH 

1 éj reggelivel

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.01-ig

Szálláskód: HOWI 04436

107OLASZORSZÁG · DOLOMITOK/GRÖDNERTAL
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kedvező fekvésű, hangulatos kis
panzió, ideális helyen síeléshez és
más téli sportokhoz.

Fekvése:   Alba di Canazei-ben, kb.
1.500 m-es tengerszint feletti magas-
ságban fekszik, Canazei központjától
kb. 1,5 km-re. Éttermek, bárok és vá-
sárlási lehetőségek kb. 50 m-re. 
Felszereltsége: A célszerűen beren-
dezett, családias hangulatú panzióban
9 szoba, reggeliző, társalgó és napozó-
terasz áll a vendégek rendelkezésére.
Helyi besorolás: 2*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A célszerű-
en berendezett szobákban zuhanyozó,
WC, TV és balkon.  
Ellátás: Bővített kontinentális reg-
geli.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a panzióban ta-y
lálható   síkölcsönzőben.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.04.-02.14.
5=4    03.08.-04.05.
4=3    12.01.-12.25.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) 50% illetve 
1 gyermek (7-11 éves) 30% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Síliftek:   Fassatal síterületen, kb. 
50 m-re.
Sípályák:   kb. 50 m-re.
Sífutópálya:   kb. 1,5 km-re.
Síbusz:   kb. 60 m-re. 
Sísuli:   kb. 1,5 km-re.
Síkölcsönző:   a panzióban.
Sítároló:   a panzióban, 
sícipőszárítóval.
Síbérletszerviz: a helyi 
képviselőnél.

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 PENSION CLAUDIA   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   CANAZEI 

1 éj reggelivel

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 04519

Családi vezetés alatt álló szálloda 
a Rosengarten-hegy lábánál.

Fekvése:   A központtól és a Vigo di
Fassa sífelvonótól kb. 700 m-re.  
Felszereltsége: A 30 szobás szállo-
dában recepció, társalgó, étkező, bár,

dohányzószoba, sícipőszárító és lift áll 
rendelkezésre.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A szobákban zu-
hanyozó, WC, bidé, telefon, SAT-TV és 
balkon.
A4A – Családi szobák:   Hálószoba 

dupla ággyal és egy külön kétágyas
szoba közös fürdőszobával.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és
3 fogásos, menüválasztásos vacso-
ra salátabárral és előételbüfével. Há-
zi sütemények és pékáruk (pl. ciabat-
ta stb.). Kötelező szilveszteri menü 
(a helyszínen fi zetendő felár: kb. 
30,- €/fő).
Wellness: Fedett medence (nyitva
07.00 és 18.30 óra között, kb. 30 m²)
ellenáramoltatóval, fi nn szauna, gőz-
fürdő, pezsgőfürdő és Kneipp-taposó-
medence.

A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                          2013.12.28., 

2014.02.22.-03.07. / 7 éj  

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.15.-12.27.,
 01.06.-02.07.,
 03.08.-03.29.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-10 éves) 50% illetve 1 
gyermek (11 éves kortól) 25% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A:   2 gyermek (2-8 éves) 50% illetve 
2 gyermek (9-12 éves) 25% 2 felnőttel 
egy családi szobában.

Síliftek: Fassatal síterületen, kb.
700 m-re.
Sípályák: kb. 700 m-re.
Sífutópálya: kb. 700 m-re.
Síbusz: kb. 200 m-re.
Szánkópálya: kb. 7 km-re.. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL SONNE SOLE      VIGO DI FASSA 

1 éj félpanzióval

már 47,-€/fő ártól
(15.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 03001

Modern, családbarát apartman-
ház nyugodt, természeti környe-
zetben, az Avisio-folyó mellett, a
sípályák közelében.

Fekvése:   Canazeitől kb. 2 km-re fek-
szik. Vásárlási lehetőség, bár és étter-
mek kb. 500 m-re, a „Belvedere” (Sel-
laronda) kb. 2 km-re.  
Felszereltsége:   A szép apartmanház-
ban 65 apartman/stúdió, recepció, tár-

salgó WIFI-vel (térítés ellenében, kb. 
15,- €/hét), étterem pizzériával, bár/
kávézó, vasalószoba, lift és érmés mo-
sóautomata.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: F4F: Stúdiók 4 fő részé-
re (kb. 30 m²). Nappali/hálószoba 
dupla ággyal és tolóajtóval leválasz-
tott rész emeletes ággyal, zuhanyozó, 
WC, konyhasarok (gáztűzhely, hűtő-
szekrény), étkezősarok, SAT-TV, tele-

fon, széf, hajszárító, WIFI (térítés elle-
nében, kb. 15,- €/hét) és völgyre néző
balkon.  
Sport:   Fitneszterem.  
Wellness: Fedett medence (kb. 13x6
m, úszósapka használata kötelező),
szauna és török gőzfürdő.  
Gyerekek: Babaszoba.
Szórakozás:   Térítés ellenében: videó-
játékok.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, ágyneműhuzat heti
váltással, törölköző (heti 2 váltás), üdü-
lőhelyi díj és elutazás utáni takarítás.
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 150,- €.
1 pótágy:   Gyermekágy 1 éves ko-
rig kb. 70,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen.
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni.  

Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 5,-/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/9.30 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA      2014.03.08.-04.05. / 3 éj 

 EXTRA tipp 
  • 10% kedvezmény az 500 m-re lévő y
síkölcsönzőben  . 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 15% kedvezmény a 12.21.-
01.03. közötti utakra.
Bombaajánlat:
7=6    03.08.-04.05.

Síliftek/Sípályák: Fassatal síterüle-
ten, Ciampac kb. 500 m-re.
Síbusz:   kb. 100 m-re, ingyenes.
Sísuli:   kb. 2 km-re (Canazei).
Síkölcsönző:   kb. 500 m-re.
Síbérletszerviz: a helyi 
képviselőnél.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APARTHOTEL PRINCESS      PENIA DI CANAZEI 

1 éj/apartman önellátással

már 77,-€ ártól
(24.640,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: FEWI 04307
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kedvelt apartmanház nagyon
szép helyen, közel a hangulatos
központhoz.

Fekvése: Nyugodt, panorámás he-
lyen fekszik. Cavalese központja kb.
1,5 km-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 136 apartman, recepció,
társalgó WIFI-vel (térítés ellenében, kb.
15,- €/hét) étterem pizzériával (vacso-
ra 3 fogásos menüvel kb. 16,- €/fő/al-
kalom), bár/kávézó, lift és térítés elle-
nében mosóautomata. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   Az apartmanokban és
stúdiókban zuhanyozó, WC, telefon,

SAT-TV, hűtőszekrény, konyhasarok 
gáztűzhellyel és mikrohullámú sütő-
vel, étkezősarok, hajszárító és balkon 
vagy terasz. 
F4F: Stúdió 4 fő részére (kb. 30 m²) a 
főépületben. Nappali/hálószoba kihúz-
ható, dupla ággyal, tolóajtóval leválasz-
tott hálórész emeletes ággyal. WIFI (té-
rítés ellenében, kb. 15,- €/hét).
F7F: Háromszobás apartman 7 fő ré-
szére a melléképületben (kb. 63 m²), 
nappali/hálószoba kihúzható, dupla 
ággyal, egy kétágyas szoba valamint 
egy háromágyas szoba 1 emeletes és 
egy különálló ággyal. Fürdőszoba.   
Sport: Fitneszterem.
Wellness: Fedett medence (15x6m, 

úszósapka használata kötelező), szau-
na, gőzfürdő és pezsgőfürdő. 
Gyerekek:   Játszószoba mászófallal.
Babaszoba.
Szórakozás:   12.21.-01.04. között ani-
mációs programok olasz nyelven,
01.05.-04.05. között szórakoztató es-
tek. Térítés ellenében: játékterem vide-
ójátékokkal és asztalifocival.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, fűtés, ágyneműhuzat és
törölköző heti váltással, elutazás utáni
takarítás és üdülőhelyi díj.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 150,- €. 

1 pótágy: Gyerekágy 1 éves korig kb. 
70,- €/hét. Előzetes foglalás az utazási 
irodában, fi zetés a helyszínen. A max. 
létszámot csak így szabad túllépni.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 5,- €/nap). 
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni, kü-
lön lekéréssel (kb. 30,- €/hét).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/9.30 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA                2014.01.11.-01.17., 

2014.03.08.-04.05. / 3 éj  

 EXTRA tipp 
  • Kedvezmény a szállodánál lévő   y sí-
kölcsönzőben  .
• Kb. heti 3x ingyenes éjszakai sí-
elés   (síbérlet vásárlása esetén) kb. 
19.30-22.30 óra között a Cermis vagy 
a Obereggen síterületen.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 12.21.-
01.03. közötti utakra.

Bombaajánlat:
7=6    01.11.-01.18., 03.08.-04.05.

Síterület:   Cermis Alm kb. 1 km-re, 
Pampeago/Obereggen síkörzet kb.
10 km-re.
Síliftek: kb. 1 km-re.
Sípályák: kb. 1 km-re.
Sífutópálya: kb. 3 km-re.
Síbusz: a szállodánál, ingyenes.
Síkölcsönző: a szállodánál.
Sítároló: a szállodában.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APARTHOTEL DES ALPES      CAVALESE 

1 éj/apartman önellátással

már 66,-€ ártól
(21.120,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: FEWI 04626

Csodálatos kilátással a Lagorai-
hegyláncra. 

Fekvése: A központtól kb. 2,5 km-re 
fekszik. Vásárlási lehetőségek kb. 50 m-
re, éttermek és bárok kb. 100 m-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 180 apartman, hall, tár-
salgók, bár/kávézó, étterem/pizzéria,
étkező, taverna és lift. A hallban és a
bárban ingyenes WIFI.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A stúdiókban és apart-
manokban zuhanyozó, WC, telefon,
SAT-TV, széf, konyhasarok (hűtőszek-
rény, villanytűzhely, mikrohullámú sü-
tő), étkezősarok és hajszárító.
F4F:   Stúdió 4 fő részére, a manzárd-
ban található (kb. 40 m²). Nappali/há-
lószoba dupla, kihúzható kanapéval és
2 különálló ággyal.
F4G: Stúdió 4 fő részére (kb. 28 m²).
Nappali/hálószoba dupla, kihúzható
kanapéval, egy tolóajtóval leválasztha-
tó rész emeletes ággyal és balkon.
F6F:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 43 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval, 1 kétágyas
szoba és 1 szoba emeletes ággyal és
egy különálló ággyal illetve balkon.
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében
(Princess Carddal): fi tneszterem.  
Gyerekek:   Játszószoba. Térítés elle-

nében: animáció olasz nyelven (Prin-
cess-Carddal) és síovi ebéddel (3-10 
éves korig).  
Szórakozás: Heti 2x piano-bár.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kötelező Princess-Card: kb. 35,- 
€/fő/hét. A gyermekeknek (3-10 éves) 
kb. 20,- €/fő/hét. A kártya tartalmazza: 
áram, víz, gáz, fűtés, elutazás utáni ta-
karítás, üdülőhelyi díj, ágyneműhuzat 
heti váltással és törölközők.
• Kaució: kb. 200,- €.  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kaució ellenében. Előzetes foglalás az 
utazási irodában szükséges. A max. lét-
számot így sem szabad túllépni.  
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 5,- €/nap). 
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  17.00 és 23.00 óra között/09.30 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                 2013.12.28. / 4 éj
NAPONTA       2014.01.02.-01.05. / 2 éj
SZOMBAT       2014.01.25.-03.07. / 7 éj  

 WELLNESS tipp    Princess Carddal: fe-
dett medence (kb. 6x15 m, nyitva: kb. 
16.00 és 22.00 óra között), szauna, te-
pidárium, gőzfürdő (nyitva tartás kb. 

21.00 óráig, szombaton zárva). Térítés
ellenében: szolárium, pezsgőfürdő és
masszázs.  
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Min. 3 napos Val di Fiemme/Ober-
eggen felnőtt síbérlet 5% kedvez-
ménnyel.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 20%, 2013.10.31-ig történő 
foglalás esetén 10%, 2013.11.15-ig 
történő foglalás esetén 8% ked-
vezmény   (a Bombaajánlattal együtt
nem érvényes).
Bombaajánlat:
4=3    12.07.-12.25., 01.11.-01.23.,

03.15.-04.05.

Síterület/Sípályák:   Cermisalm
kb. 3 km-re.
Síliftek: kb. 3 km-re.
Sífutópálya: kb. 7 km-re.
Síbusz: kb. 50 m-re (Cermis 
síterületre).
Sísuli: kb. 3 km-re. 
Síkölcsönző:   kb. 3 km-re. 

SÍ információ

Szállás példa

4=3
kedvezmény

 HOLIDAY CENTRE VERONZA      CAVALESE 

1 éj/apartman önellátással

már 51,-€ ártól
(16.320,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: FEWI 04623
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Családi vezetés alatt álló szállo-
da. 

Fekvése:   Kb. 1.000 m magasan fek-
szik, a település határában. Castello kis
központja kb. 300 m-re, étterem és bár 
kb. 150 m-re, Cavalese kb. 1,5 km-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 41 szoba, társalgó, tiroli sö-
röző, olvasóterem, étkező- és reggeli-
zőhelyiség, kávézó/bár, taverna, lift,
ingyenes internetsarok és WIFI. Térítés
ellenében: mosoda.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
zuhanyozó, WC, telefon, SAT-TV, rádió,
ingyenes WIFI és balkon.
A2B:   Biobútorokkal berendezve, ki-
egészítve széffel.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral. Heti 1x specialitások. 16.00
és 17.00 óra között tea és teasütemé-
nyek.   Karácsonyi és szilveszteri 
menü.
Sport:   Asztalitenisz és vezetett, hótal-
pas túra.  
Wellness:   Pezsgőfürdős élményme-
dence, szauna és gőzfürdő (belépés
gyerekeknek 14 éves korig 18.00 óráig
és csak felnőtt felügyelettel). Térítés el-
lenében: masszázs.
Gyerekek:   Gyermekmedence a well-
ness-részben.
Szórakozás:   Asztalifoci.
Parkolás: Ingyenes.  

Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 4,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
SZOMBAT                 2013.12.28. / 5 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.01.02. / 3 éj
NAPONTA      2014.02.02.-03.07. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  •   10% kedvezmény a szállodában 
működő síkölcsönzőben  .
• 10% kedvezmény a 6 napos, cso-y
portos   sítanfolyam árából   az Alpe 
Cermis és a Pampeago sísuliban.
• Kb. heti 3x ingyenes éjszakai sí-
elés   (síbérlet vásárlása esetén) kb. 
19.30-22.30 óra között a Cermis vagy 
a Pampeago síterületen.

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Val di Fiemme/Obereggen síbér-
let 5% kedvezménnyel.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (a Bom-y
baajánlattal együtt nem érvényes).  
Bombaajánlat:
7=6    01.05.-01.22., 03.08.-03.22.
5=4    03.22.-04.06.
4=3    12.06.-12.22., 01.27.-02.01.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2S: 1 gyermek (2-7 éves) 100%, 1 
gyermek (8-12 éves) 50% illetve 1 
gyermek (13 éves kortól) 10% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.  

Családi akció:
A2A/A2B:   1-2 gyermek (2-7 éves)
100%, 1-2 gyermek (8-12 éves) 50% il-
letve 1-2 gyermek (13 éves kortól) 10%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.

Síliftek: kb. 2 km-re (Cermisalm 
völgymegállója).
Sípályák:   Cermisalm kb. 2 km-
re, Obereggen/Pampeago kb. 13 
km-re.
Sífutópálya: Lavazépass sífutóköz-
pont kb. 10 km-re.
Síbusz: ingyenes, kb. 150 m-re.
Sísuli: kb. 2 km-re.
Síkölcsönző: a szállodában.

SÍ információ4=3
kedvezmény

 HOTEL OLIMPIONICO    
JOKER-

SZOBA

  CASTELLO DI FIEMME 

1 éj félpanzióval

már 43,-€/fő ártól
(13.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 04625

Igazi pályaszállás, lesiklás egé-
szen a házig lehetséges. 

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, kb.
1750 m-es magasságban, a Pampeago
felvonó völgyállomásánál. Tesero köz-
pontja kb. 6 km-re.

Felszereltsége: A sportos szállo-
dában társalgó WIFI-vel (térítés elle-
nében), olvasószoba, bár, külső bár 
(17.00 óráig), taverna, étterem, nyilvá-
nos, önkiszolgáló étterem kb. 11.30 és 
14.45 óra között és lift (nem minden 
szobához) áll rendelkezésre.

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A:   A rusztikusan be-
rendezett szobákban fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, SAT-TV, telefon, WIFI
(térítés ellenében), széf és hajszárító
(kb. 14 m²).
A2A: Kb. 18 m².
A2B: Emeletes ággyal kiegészítve (kb.
19 m²).  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és
3 fogásos, menüválasztásos vacsora 
zöldségbüfével.   Karácsonyi és szil-
veszteri menü.
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.  
Wellness:   Fedett úszómedence (kb.
12x7 m) pezsgőfürdővel és kis vízesés-
sel, szauna és gőzfürdő. Térítés ellené-
ben: masszázs és szolárium.  
Gyerekek:   Játszószoba és mini-klub.
Szórakozás:   Asztalifoci. Térítés elle-
nében: biliárd.  
Parkolás: Ingyenes.  

Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT                         2013.12.28.,

2014.01.18.-03.14. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
• Kb. 10% kedvezmény a kb. 50 m-y
re lévő   síkölcsönzőben.
• Kb. heti 3x ingyenes éjszakai sí-
elés   (síbérlet vásárlása esetén) kb. 
19.30-22.30 óra között a Cermis vagy 
a Obereggen síterületen.
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Többnapos Val di Fiemme/Obereg-
gen síbérlet 5% kedvezménnyel.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    11.30.-12.21., 03.15.-04.22.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-4 éves) 100%, 1-
2 gyermek (5-12 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (13 éves kortól) 10% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.   

Síterület:   Val di Fiemme/Obereg-
gen kb. 50 m-re.
Síliftek: Pampeago felvonó kb. 
50 m-re.
Sípályák: lesiklás a házig 
lehetséges.
Sífutópálya: kb. 7 km-re.
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 50 m-re.
Síbusz: a szállodánál.
Sítároló:   a szállodában. 

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 SPORT HOTEL PAMPEAGO   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   TESERO 

1 éj félpanzióval

már 56,-€/fő ártól
(17.920,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 03946

OLASZORSZÁG · DOLOMITOK/VAL DI FIEMME 111
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Ideális helyszín a síelésért rajon-
gó családok számára.

Fekvése:   Arabba felett fekszik, a Cam-
polongo-hágónál, Sella Ronda és Mon-
te Cherz között.
Felszereltsége: A 35 stúdióból és
apartmanból álló létesítményben hall,

bár és lift várja a vendégeket. Térítés el-
lenében: mosógép. 
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A stúdiókban és apart-
manokban konyhasarok (villanytűz-
hely, sütő, hűtőszekrény), étkezősarok, 
zuhanyozó, WC, telefon és SAT-TV. 
F3F: Stúdió 3 fő részére (kb. 20 m²). 

Nappali/hálószoba dupla heverővel és
egy további fekhellyel.
F4G: Stúdió 4 fő részére (kb. 28 m²).
Nappali/hálószoba dupla heverővel és
egy emeletes ággyal.
F6H:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba
dupla heverővel. Az emeleten 2 két-
ágyas szoba (az egyikben emeletes
ágy).   
Ellátás:   A helyszínen külön kérésre 
büféreggeli és zsemleszerviz (térítés
ellenében). 
Wellness:   Szauna, gőzfürdő és pezs-
gőfürdő. Térítés ellenében: szolárium.   
Szórakozás: Térítés ellenében: aszta-
lifoci és videójátékok.
A bérleti díj tartalmazza:
Ágyneműhuzat, törölköző és konyha-
ruha heti váltással, áram, víz, fűtés és
elutazás utáni takarítás.  

1 pótágy:   Gyerekágy 1 éves korig in-
gyenesen. Előzetes foglalás az utazási 
irodában szükséges. A max. létszámot 
csak így szabad túllépni. 
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 36,- €/hét).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  15.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.01.02. / 3 éj
SZOMBAT        2014.01.11.-03.14. / 7 éj  
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=5/4=3    12.04.-12.22.
7=6    03.15.-04.05.   

Síliftek: kb. 500 m-re.
Sípályák: síelés a házig lehetséges.
Síbusz: autóbusztranszfer a Monte 
Cherzhez.

SÍ információ

7=5
kedvezmény

 APPARTEMENTS CAMPOLONGO   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   ARABBA 

1 éj/apartman önellátással

már 57,-€ ártól
(18.240,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: FEWI 93147

Elegáns szálloda a jól ismert 
Cortina d’Ampezzóban, közvetle-
nül szemben az olimpiai síugró-
sánccal.

Fekvése:   A szálloda kb. 1.200 m-
es magasságban panorámafekvés-
sel rendelkezik, kb. 2,5 km-re Cortina 
d’Ampezzo központjától.  
Felszereltsége: 31 stílusos, rusztikus 
szoba, recepció ülőgarnitúrákkal, tár-
salgó, bár/kávézó, étkező a’la carte-
étteremmel, 2 lift és napozóterasz. In-
gyenes WIFI az egész szállodában.  

Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A:   Fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, fürdőköpeny és -pa-
pucs, hajszárító, kozmetikai tükör, nap-
pali, külön hálószoba, telefon, SAT-TV,
széf, minibár, ingyenes WIFI (kb. 30
m²). Balkon vagy terasz (a földszin-
ten). A2B: Tágasabb szobák 2 pótágy-
gyal a 3. és 4. fő részére (kb. 35 m²).
A6C - Suitek:   2 fürdőszoba zuhanyo-
zóval és káddal, nappali és 2 hálószo-
ba (kb. 75 m²). Az 5. és 6. fő részére 
kanapék.
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  .
Bőséges büféreggeli, 3 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora egyféle körettel.
Alkalmanként tematikus estek.   Kará-
csonyi és szilveszteri menü felár 
ellenében a helyszínen fi zetendő.
Sport:   Fitneszterem.  
Wellness:   Finn szauna, gőzfürdő,
Kneipp-taposómedence, fedett me-
dence (kb. 19x12 m) pezsgőfürdővel.
Térítés ellenében: masszázsok és koz-
metikai kezelések külön kérésre.  

Gyerekek:   Játszószoba, 12.21. és 
01.05. között gyermekfelügyelet 10.00-
16.00 és 18.00-22.00 óra között.
Szórakozás: Alkalmanként élőzene 
12.21.-01.11. és 02.08.-03.07. között.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes parkoló és garázs.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni 
(előzetes lekéréssel, kb. 10,- €/nap el-
látással).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT 2013.12.21.-2014.01.03. / 7 éj
NAPONTA               2014.01.04.-01.11., 

2014.02.08.-03.07. / 5 éj  
 EXTRA tipp 
• 20% kedvezmény   minden well-
ness-kezelés árából.
• a síelőket a szálloda   saját, ingyenes 
síbusza   szállítja a síterületekre. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény.   A ked-

vezmény alapja a reggelis ár.  
Családi akció:
A2A/A2B:   Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyer-
mek (2 éves kortól) foglalása esetén.
A6C:   Kedvezményes gyerekárak vehe-
tők igénybe 2 felnőtt és 1-4 gyermek (2 
éves kortól) foglalása esetén.
A pontos árakat a foglalási rendszer 
tartalmazza.

Síliftek/Sípályák:   Faloria kb. 2,5 
km-re, Tofana kb. 3 km-re (Cortina 
d’Ampezzo síterület).
Sífutópálya: Misurina kb. 20 
km-re.
Síbusz: a szálloda saját, ingyenes
síbusza mindkét síterületre.
Sísuli/Síkölcsönző: Cortina köz-
pontjában, kb. 2,5 km-re.
Sítároló: a szállodában, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

 PARK HOTEL FALORIA  ÚJ     CORTINA D’AMPEZZO 

1 éj reggelivel

már 70,-€/fő ártól
(22.400,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 03904

MARMOLADA/ARABBA/CORTINA D’AMPEZZO

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Marmolada/Arabba 112 3.334 28 23 12 7 18 3 1 7,5 Arabba Superparkp p - - Rifugio Plan Boég La Stube 773
Ë Cortina d’Ampezzo 112 2.930 57 40 17 5 26 6 1 130 van van 20 g gRifugio Lagazoui - 730

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 234,- 164,- 129,-/50,-/ 5 nap/150,-tőlp/ 5 nap/165,-tőlp/ 5 nap/130,-tólp/
Ë Cortina d’Ampezzo 195,- 137,- /130,-/50,- p/5 nap/160,-tól p/5 nap/170,-től p/5 nap/130,-tól

Marmolada 3.334 m-es magasságá-
val a legmagasabban fekvő glecs-
cser a Dolomitokban, és közvetlenül 
Sella Ronda mellett fekszik. Köztük 
található Corvara és a kis, hangulatos 
hegyi falu, Arabba is házi hegyével, a 
Porta Vescovóval, melyet ismerői 
különösen nagyra értékelnek. Ajánl-
juk még a híres pályaszafarit a Sella 
Rondán.

MARMOLADA/ARABBA
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

OLASZORSZÁG · DOLOMITOK/MARMOLADA

Cortina D’Ampezzo ismert és diva-
tos síparadicsom. A jól karbantartott,
114 km-es pályarendszer modern lif-
tekkel érhető el. A sípályákat éjjel ki-
világítják, így ki lehet próbálni az éj-
szakai síelést is. Sífutás, snowboard,
szánkózás és akár helikopteres síe-
lésre is van a lehetőség. Síelés után
számos szórakozási lehetőség vár-
ja az ideérkezőket: korcsolyapálya, jég-
teke, uszoda és számos aprés ski-bár.
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Nemzetközi hangulat családias 
légkörrel párosítva.

Fekvése: Nyugodt helyen, a Marmo-
lada-gleccser lábánál fekszik.
Felszereltsége: A szállodában ren-
delkezésre állbár társalgóval és WIFI-
vel (térítés ellenében), 2 étkező és lift.
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, SAT-
TV, telefon és hajszárító.
A4A: Négyágyas szoba hasonló be-
rendezéssel.
A4B/A6B - Családi szobák:   Egy két-
ágyas szoba és egy szoba 2 emeletes
ággyal és balkon.

Foglalható Joker-szoba A2S   is.
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 
menüválasztásos vacsora salátabárral, 
zöldség- és előételbüfével illetve desz-
szerttel, heti 1x specialitásokkal. Kará-
csonyi és szilveszteri menü. 
Sport: Fitneszterem és asztalitenisz.
Wellness: Fedett úszómedence (kb. 
7x15 m), 2 szauna, pezsgőfürdő. Térí-
tés ellenében: masszázs és szolárium.  
Gyerekek: Mini-klub 4 éves kortól és 
animáció gyerekeknek német/angol 
nyelven (naponta 9.00-12.00 óra és 
15.00-18.00 óra között).  
Szórakozás:   Napközben és esténként 
nemzetközi animációs programok. Té-
rítés ellenében: biliárd.

Parkolás:   Ingyenes. Térítés ellené-
ben: garázs (kb. 10,- €/nap). 
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni
(kb. 15,- €/nap, előzetes lekérés szük-
séges).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                 2013.12.28. / 5 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.01.02. / 2 éj
SZOMBAT                         2014.01.04., 

2014.02.08.-03.07. / 7 éj
SZERDA/SZOMBAT 

2014.01.11.-02.07. / 3 éj

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény   a szálloda sí-
kölcsönzőjében. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10% illetve 2013.11.30-ig 
történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény.

Bombaajánlat:
7=6    01.11.-02.08., 03.08.-04.05.
5=4  12.07.-12.21.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S: 1 gyermek (2-5 éves) 
100%, 1 gyermek (6-13 éves) 50%, 
1 gyermek (14-17 éves) 30% illetve 1 
gyermek (18 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   
Családi akció:
A4A:   2 gyermek (2-5 éves) 100%, 2 
gyermek (6-13 éves) 50%, 2 gyermek 
(14-17 éves) 30% illetve 2 gyermek (18 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szo-
bában.
A4B: 2 gyermek (2-5 éves) 75%, 2 
gyermek (6-13 éves) 50%, 2 gyermek 
(14-17 éves) 30% illetve 2 gyermek (18 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szo-
bában.
A6B: 3-4 gyermek (2-5 éves) 75%, 3-
4 gyermek (6-13 éves) 50%, 3-4 gyer-
mek (14-17 éves) 30% illetve 3-4 gyer-
mek (18 éves kortól) 20% 2 felnőttel 
egy szobában. 

Síliftek: Marmolada felvonó kb. 50 
m-re. Sílift csatlakozással az Arabba
síterületre kb. 350 m-re.
Sípályák: kb. 35 m-re.
Síbusz: a szállodánál.
Síkölcsönző: a szállodában.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

Szállás példa

5=4
kedvezmény

 HOTEL PRINCIPE MARMOLADA   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

 
JOKER-

SZOBA

  MALGA CIAPELA 

1 éj félpanzióval

már 44,-€/fő ártól
(14.080,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 04316

Szálloda nyugodt, napos helyen, 
csodálatos kilátással a Drei Zin-
nenre és a Dolomitokra.

Fekvése:   A központban fekszik. Corti-
na d’Ampezzo kb. 10 km-re.
Felszereltsége:   Az ismert szállodá-
ban a vendégek rendelkezésére áll 93

szoba, 46 apartman, recepció (széf-
szerviz), társalgó WIFI-vel (térítés el-
lenében), bár/kávézó, étterem, konfe-
renciaterem és lift.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A: Az elegáns és ké-
nyelmes szobákban zuhanyozó, WC, 
hajszárító, telefon, SAT-TV, minibár 

(külön kérésre) és balkon.
A2B:   Tágasabb, szebben berendezett
szobák széffel kiegészítve.
A4D - Családi apartmanok: Kétszo-
bás apartmanok 4 fő részére, nappali/
hálószoba dupla kanapéval, konyhasa-
rok (főzőlap, hűtőszekrény, mosoga-
tógép). 1 kétágyas szoba (tolóajtóval
elválasztva). Hasonló berendezéssel,
mint a szobák, de minibár nélkül. Ta-
karítás naponta, kivéve a konyhasar-
kot, amelyet a vendégeknek kell taka-
rítaniuk.
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 4
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral. Heti 1x este helyi speciali-
tások.   Karácsonyi és szilveszteri 
menü.
Wellness: Fedett medence (ovális,
kb. 90 m²) pezsgőfürdővel. Térítés el-
lenében: szauna, gőzfürdő, szolárium
és masszázs.  
Gyerekek: Gyermekmedence, mi-
ni-klub 4-12 éveseknek szombat kivé-
telével.  

Szórakozás: Heti 3x este piano-ze-
ne. 18.00-19.00 óra között Happy Hour 
(egyet fi zet, kettőt kap italakció).
A helyszínen fi zetendő:
  •   Kaució:   az apartmanok esetén 
(A4D) érkezéskor: kb. 75,- €.
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 5,- €/nap).  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(10 kg-ig, kb. 5,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  17.00 órától/10.00 óráig

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT

2013.12.28.-2014.01.10. / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6 01.04.-01.11.
4=3    12.21.-12.28., 01.11.-03.15.  
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2-8 éves) 100%, 1-
2 gyermek (9-15 éves) 50% illetve 1-
2 gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
A4D:   4 fő részére, melyből max. 2 
gyermek (2-8 éves) 100%, max. 2 
gyermek (9-15 éves) 50% illetve max.
2 gyermek (16 éves kortól) 30% egya-
partmanban.

Síliftek:   kb. 300 m-re.
Sípályák:   Misurina síterület kb.
300 m-re.
Sífutópálya:   kb. 300 m-re.
Síbusz:   transzferbusz a Cortina/Fa-
loria síterületre, meghatározott idő-
pontokban (térítés ellenében).
Sísuli:   kb. 500 m-re.
Síkölcsönző:   Cortinában. 

SÍ információ
Szállás példa

4=3
kedvezmény

 GRAND HOTEL MISURINA   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

 
JOKER-

SZOBA

  MISURINA 

1 éj félpanzióval

már 59,-€/fő ártól
(18.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 04322
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Nagy hagyományokkal és saját
cukrászdával rendelkező családi
szálloda, amely 1866-ban épült.

Fekvése:   Közvetlenül a kis település,
Caprile központjában található, kb. 2 
km-re Alleghétől, egy kis tó mellett, kb.

1.023 m-es magasságban.  
Felszereltsége:   Az elegáns szállodá-
ban 59 stílusosan berendezett szoba, 
recepció ülőgarnitúrákkal és társalgók-
kal, étkező étteremmel, bár/kávézó, 
saját, hagyományos cukrászda és lift 
áll rendelkezésre. WIFI az egész szál-

lodában (térítés ellenében, kb. 20,-
€/hét).  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A2A: A szobákban SAT-
TV rádióval, telefon, széf, minibár, kis
ülősarok, fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC, hajszárító (kb. 20-26 m²) és egy 
részük balkonos. 
A2B - Superior-szobák: Tágasabb
szobák.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büfé-
reggeli és 3 fogásos, menüválasztásos
vacsora köretbüfével és salátabárral.
Alkalmanként aperitifbüfé illetve tema-
tikus estek, pl. előétel- vagy desszert-
büfé stb. Karácsonyi menü. Köte-
lező szilveszteri menü partival és 
élőzenével (a helyszínen fi zeten-
dő felár: kb. 70,- €/fő).
Sport: Fitneszterem. Napi aktív progra-
mok, pl. vezetett, hótalpas túrák stb.  
Wellness:   Fedett medence (kb. 12x6
m). A wellness-részleg térítés ellené-
ben látogatható (kb. 8,- €/fő/óra illet-

ve kb. 30,- €/fő/hét, napi 1 óra): fi nn 
szauna pihenőhelyiséggel és élmény-
zuhanyokkal, gőzfürdő, pezsgőfürdő 
és fürdőköpeny külön lekérésre. Térí-
tés ellenében: masszázs.  
Gyerekek:   Játszószoba.  
Szórakozás: Asztalifoci. Naponta ani-
mációs program, heti 1x élőzene.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 10,- €/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj
VASÁRNAP               2014.03.02. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • A síelőket a szálloda   saját, ingye-
nes síbusza   szállítja a Civetta (kb. 4 
km) és Malga Ciapela/Marmolada (kb. 
7 km) síterületekre.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény (a Bombaaján-y
lattal együtt nem érvényes).  
Bombaajánlat:
7=6    01.05.-02.09., 03.09.-04.06.
4=3    12.14.-12.22.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: 1 gyermek (2-4 éves) 100%, 1 
gyermek (5-12 éves) 50%, 1 gyermek 
(13-16 éves) 35% illetve 1 gyermek (17 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.

Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-4 éves) 100%, 1-
2 gyermek (5-12 éves) 50%, 1-2 gyer-
mek (13-16 éves) 35% illetve 1-2 gyer-
mek (17 éves kortól) 20% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Síliftek/Sípályák:   Civetta kb. 4
km-re, Malga Ciapela/Marmolada 
kb. 7 km-re.
Sífutópálya: a szállodánál.
Síbusz: a szálloda saját, ingyenes
síbusza mindkét síterületre.
Síkölcsönző: kb. 200 m-re.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőtárolóval.
Korcsolyapálya:   Alleghében, kb. 
2 km-re. 

SÍ információSzállás példa

4=3
kedvezmény

 HOTEL ALLA POSTA  ÚJ   
JOKER-

SZOBA

  CAPRILE 

1 éj félpanzióval

már 68,-€/fő ártól
(21.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 04300

Síszezon kezdete
2013.11.30-tól

kb. 80 km sípálya
info@skicivetta.com
www.skicivetta.com
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kis szálloda a Civetta síterületen 
heti többszöri éjszakai síelési le-
hetőséggel.

Fekvése: A szálloda kb. 1.200 m-en,
a Civetta síterületen fekszik. A központ
kb. 500 m-re.
Felszereltsége:   A szállodában 40
szoba, recepció ülőgarnitúrákkal, tár-
salgó, olvasóterem, étterem, étkező,
bár és lift áll rendelkezésre. Ingyenes
WIFI a közös helyiségekben.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A szobákban zuha-
nyozó, WC, telefon, SAT-TV, hajszárító
és balkon.
A2B:   Tágasabb szobák.
A2C:   A tágasabb szobákban fürdőszo-
ba vagy zuhanyozó. A 3. és 4. fő részé-
re kihúzható kanapé, ágy vagy emele-
tes ágy (max. 15 éves korig).
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora elő-
étel- és zöldségbüfével. Heti 1x vacsora
helyi specialitásokkal. 

Karácsonyi és szilveszteri menü.
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 
éjszakai síelés a Civetta síterületen (he-
ti 4x illetve a főszezonban naponta).  
Wellness:   Finn szauna.  
Gyerekek: Naponta esti gyermeka-
nimáció.  
Szórakozás:   Térítés ellenében: aszta-
lifoci és biliárd.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
VASÁRNAP               2013.02.29. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • A síelőket a szálloda saját, ingyenes 
síbusza   szállítja a Civetta síterületre. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    01.05.-02.23., 03.09.-04.06.
4=3    12.14.-12.22.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B: 1 gyermek (2-7 éves) 100%, 1 
gyermek (8-12 éves) szezontól függő-
en 40-100% illetve 1 gyermek (13 éves 
kortól) 20% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon. A pontos árakat a foglalási 
rendszer tartalmazza.

Családi akció:
A2C: 1-2 gyermek (2-7 éves) 100%, 1-
2 gyermek (8-12 éves) szezontól füg-
gően 40-100% illetve 1-2 gyermek (13
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon. A pontos árakat a fog-
lalási rendszer tartalmazza.

Síliftek/Sípályák:   Civetta kb. 1 
km-re.
Síbusz: a szálloda saját, ingyenes
síbusza.
Síkölcsönző: közvetlen a szállo-
da előtt.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 HOTEL CORONA  ÚJ     MARESON DI ZOLDO 

1 éj félpanzióval

már 56,-€/fő ártól
(17.920,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 03907

Napos helyen fekvő szálloda, egy 
hamisítatlan hegyi településen.

Fekvése:   Kb. 1.300 m-es magasság-
ban fekszik, Santa Foscában.  
Felszereltsége:   A 70 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
recepció internetsarokkal és WIFI-vel
(térítés ellenében), bár/kávézó SAT-
TV-vel, étkező/reggeliző és lift.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A: A szobákban zuha-
nyozó, WC, telefon, SAT-TV, széf, haj-
szárító és balkon.
A4A: Két szobából állnak (az egyik-
ben dupla ággyal, a másikban külön-
álló ágyakkal).
Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora elő-
ételbüfével és salátabárral. Heti 1x este 
welcome-vacsora és 1x helyi specialitá-
sok.   Karácsonyi menü. Szilveszteri 
menü kívánság szerint (a helyszí-
nen fi zetendő felár kb. 80,- €/fő, 
előtte a gyerekeknek 5-12 éves 

korig külön menü kb. 40,- €/fő). 
  Szilveszterkor alternatív lehetőségként 
normál vacsora a szomszédos étte-
remben.  
Sport: Asztalitenisz.  
Wellness: Fedett medence (kb. 9x15 
m) pezsgőfürdővel. Térítés ellenében: 
szauna és gőzfürdő (kb. 10,- €/fő).  
Gyerekek:   Gyermekmedence, ját-
szószoba, angol nyelvű mini-klub 3-
12 éveseknek szombat kivételével na-
ponta.  
Szórakozás: Asztalifoci és biliárd.   
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 8,- €/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2013.12.06.-12.27. / 2 éj
SZOMBAT                 2013.12.28. / 5 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.01.02. / 3 éj
SZOMBAT                 2014.03.01. / 7 éj  

 ITALOK inklusive    Vacsoránál bor, víz 
és üdítők (kóla, Fanta stb.) önkiszolgá-
ló rendszerben ingyenesen. 
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény (a Bombaaján-y
lattal együtt nem érvényes).  
Bombaajánlat:
7=6    01.11.-04.05.
6=5 01.05.-01.11.
4=3  12.06.-12.22.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2 éves korig)
100%, 1 gyermek (3-5 éves) 70%,
1 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció: A4A: 4 fő részére,
melyből max. 2 gyermek (2 éves ko-
rig) 100%, max. 2 gyermek (3-5 éves)
70%, max. 2 gyermek (6-11 éves) 50%
illetve max. 2 gyermek (12 éves kortól)
30% 2 felnőttel egy szobában.

Síliftek: kb. 1 km-re.
Sípályák: Civetta/Pescul síterület 
kb. 1 km.
Sífutópálya: kb. 2,5 km-re.
Síbusz: a szálloda saját síbusza.
Síkölcsönző: kb. 20 m-re.
Sítároló:   a szállodában. 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 HOTEL NIGRITELLA  ÚJ   
JOKER-

SZOBA

  SELVA DI CADORE 

1 éj félpanzióval

már 59,-€/fő ártól
(18.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 04606
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

A Holiday Check - az egyik legnép-
szerűbb internetes szálláshelyér-
tékelő portál - a vendégek visz-
szajelzésének köszönhetően díjjal
tüntette ki a szállodát.

Fekvése:   Kb. 1.280 m-es magasság-
ban, nyugodt és napos helyen fekszik,
a település szélén, a Ratsching-völgy 
lélegzetelállító hegyei között. A köz-
pont éttermekkel, bárokkal és vásárlási
lehetőségekkel kb. 1 km-re.
Felszereltsége:   Nagy szálloda (70
szoba) nagy kiterjedésű parkkal. A
vendégek rendelkezésére áll lobby 
ülősarkokkal, recepció, bár, étterem,
lift, mosóhelyiség és mosoda (térítés

ellenében). WIFI az egész házban (térí-
tés ellenében).   
Helyi besorolás:   4,5*.  
Elhelyezés: Az igényesesen berende-
zett szobákban fürdőszoba vagy zuha-
nyozó, WC, SAT-TV rádióval, telefon, 
széf, minibár, hajszárító, kozmetikai tü-
kör és balkon.
A2A:   A hegy oldalán található, zuha-
nyozós szobák (kb. 22 m²).
A2B: A hegy oldalán található szobák 
(kb. 25 m²), balkon nélkül.
A2C – Komfort-szobák:   Délre néző 
szobák (kb. 28 m²).
A2D – Superior-szobák: A hegy ol-
dalán található, tágasabb szobák (kb. 
30 m²) ülősarokkal.  

Ellátás: Teljes panzió  . Büféregge-
li friss gyümölcsökkel, biosarokkal,
müzlivel, tea-, kávé- és üdítőbárral,
különböző tojásételekkel és látvány-
konyhával. 12.30 és 16.00 óra között
wellness-büfé salátabárral, snack-éte-
lekkel, levesekkel, házi süteményekkel,
gyümölcslevekkel és teával. 6 fogásos
menüvacsora salátabárral, előétel- és
desszertbüfével. Kalóriaszegény vitál-
menü, gyermekmenü és vegetáriánus
menü külön kérésre. Hetente speciá-
lis menü, vasárnaponként romantikus
gourmet-vacsora aperitiffel. Friss for-
rásvíz az egész házban. Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri menü.
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.  
Szórakozás: Asztalifoci, biliárd és kü-
lönböző heti programok. Heti 1x élő-
zene.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes parkoló és garázs,
korlátozott számban.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni térí-

tés ellenében (kb. 12,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2013.12.06.-12.13. / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.03.01. / 7 éj
NAPONTA      2014.01.04.-02.28. / 4 éj 

 EXTRA tipp 
  • 1   wellness-táska  /fő.  a
 WELLNESS tipp  09.00 és 19.00 óra 
között a ’Vitaloase’ wellness-részben 
fedett medence (kb. 15x6 m) össze-
köttetéssel a külső medencével (kb. 
10x6m és 30 °C, télen is), 2 fi nn és 1 
bioszauna, gyógyfüves szauna, családi 
és textilszauna, gyógynövényes, sós és 
török gőzfürdő, élményzuhanyok és 
3 pihenőhelyiség. Térítés ellenében: 
masszázs, szolárium, szépségkezelé-
sek, forró pezsgőfürdő, privát gyógy-
fürdőrész szaunával és gőzfürdővel.  
 CSALÁDI tipp  Külön, fedett gyer-
mekmedence. Nagy játszószoba Play-
Stationnel, asztalifocival, asztalitenisz-

szel és gyermekvideókkal. Babakonyha
főzőlappal, mikrohullámú sütővel és
üvegmelegítővel. Gyermekmenük. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.06.-12.21., 01.06.-02.01.,

03.29.-04.12.  
Családi akció:
A2B/A2C/A2D: 1-2 gyermek (2 éves)
100%, 1-2 gyermek (3-5 éves) 60%, 1-
2 gyermek (6-12 éves) 50%, 1-2 gyer-
mek (13-17 éves) 40% illetve 1-2 gyer-
mek (18 éves kortól) 20% 2 felnőttel
egy szobában, pótágyon.

Síliftek:   kb. 1 km-re.
Sípályák: kb. 1 km-re.
Síbusz: saját shuttle-szerviz (8.30-
17.00 óra között).
Sísuli: kb. 1 km-re.
Síkölcsönző: kb. 1 km-re.

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 WELLNESS & VITALHOTEL ALPHOTEL TYROL      RATSCHINGS 

1 éj teljes panzióval

már 96,-€/fő ártól
(30.720,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 03376
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Ismert pályaszállás a gleccserte-
rületen, kiváló gyakorlóhely a sí-
zőknek. 

Fekvése:   Nyugodt helyen fekszik, kb.
2.100 m magasan, a gleccserfelvonó
megállójánál. 35 km sípálya, 15 km sí-
futópálya, 1 gleccserpálya és 12 sílift áll
rendelkezésre.  

Felszereltsége:   Összesen 145 szoba, 
étkező, koktélbár, lift és a lobby-ban 
WIFI (térítés ellenében) áll a vendégek 
rendelkezésére.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, telefon, SAT-TV és egy részük 
balkonos.  

Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és
büfévacsora. Heti 1x specialitások est-
je. 15.00 és 16.30 óra között édessé-
gek, snack-ételek, leves, tea és kávé.
Karácsonyi (12.24-én) és szilvesz-
teri menü.
Sport: Térítés ellenében: fi tneszterem. 
Wellness: Fedett medence (kb. 25x10
m). Térítés ellenében: szauna, gőzfür-
dő, pezsgőfürdő, szolárium, masszázs
és kezelések.
Gyerekek:   Játszószoba. 12.21.-03.29.
között heti 6x mini-klub gyermekfel-
ügyelettel (kb. napi 5 óra, 4-12 éves
korig).  
Szórakozás: 12.21.-03.29. között he-
ti 3x piano-bár. Különböző animációs
programok felnőttek részére.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 5,- €/nap, előzetes leké-
résre).   
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni

(kb. 5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.01.10. / 7 éj  
 EXTRA tipp 
  • 15.00-16.30 óra között   Happy Hour 
  (egyet fi zet, kettőt kap italakció).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    12.21.-12.28.*,
 01.04.-02.08., 02.22.-03.08.
4=3    03.08.-04.17.
*csak szombati érkezés esetén
Családi akció:
A2A: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1-2 gyermek (6-11 éves) 50%, 1-
2 gyermek (12 éves kortól) 30% ked-
vezmény 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon. 

Síliftek: a szállodánál.
Sípályák: a szállodánál.
Sífutópálya: a szállodánál.
Sísuli  : Kurzrasban.
Síkölcsönző: Kurzrasban.
Sítároló:   a szállodában. 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 BLU HOTELS SCHNALS (CLUB HOTEL ZIRM/CRISTAL)   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   KURZRAS 

1 éj félpanzióval

már 53,-€/fő ártól
(16.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 03681

Csodálatos fekvésének köszönhe-
tően ideális választás egy téli pi-
henéshez.

Fekvése:   A Blu Hotels szállodalánc-
hoz tartozó hotel Kurzras központjá-
ban fekszik.
Felszereltsége:   Az ismert és nemzet-
közi vendégkörrel rendelkező szállodá-

ban a vendégek rendelkezésére áll 40 
szoba, recepció, bár, a’la carte-étterem 
tiroli sörözővel és fedett napozóterasz-
szal, reggeliző/étkező, társalgó, lift és 
hall WIFI-vel (térítés ellenében).
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban zuha-
nyozó, WC, telefon, SAT-TV, széf és egy 
részük balkonos.

Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 3
fogásos menüválasztásos vacsora sa-
látabárral. 15.00-16.30 óra között sü-
temények, snack-ételek és leves. Ka-
rácsonyi (12.24-én) és szilveszteri 
menü.
Wellness:   Fedett medence (kb. 10x5
m), szauna és infraszauna.  
Gyerekek:   Mini-klub (4-12 évesek-
nek, napi 5 óra) és 12.21.-03.29. kö-
zött heti 6x gyermekfelügyelet a kb. 50
m-re található Blu Hotels Schnalsban
(Club Hotel Zirm/Cristal).
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(kb. 5,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.01.10. / 7 éj

 ITALOK inklusive    A vacsoránál há-
zi bor, csapolt sör, víz és üdítők. 16.00-
21.00 óra között házi bor, csapolt sör, 
pezsgő, whiskey, rum, vodka, gin, vá-
logatott schnapsok és likőrök, üdítők, 
víz, kávé és tea a bárban. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6  12.21.-12.28.*,
 01.04.-02.01., 02.22.-03.08.
4=3    03.08.-04.21.
*csak szombati érkezés esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-11 éves) 50%, 1 gyermek 
(12-15 éves) 30% illetve 1 gyermek (16 
éves kortól) 20% 2 felnőttel egy szobá-
ban, pótágyon.

Síliftek/Sípályák:   a szállodánál.
Sífutópálya: a szállodánál.
Sísuli: Kurzrasban.
Síkölcsönző:   Kurzrasban.
Sítároló:   a szállodában. 

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 BLU HOTELS SPORTHOTEL KURZRAS  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   KURZRAS 

1 éj félpanzióval

már 68,-€/fő ártól
(21.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 03688

OLASZORSZÁG · SÜDTIROL/SCHNALSTAL 117

SCHNALSTAL

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Schnalstal 117 3.212 7 7 15 1 7 4 1 15 Gentlemenriders Nitro 3,3 5 Schöne Aussicht Bussl 630

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 216,- 151,- /106,-/69,- p/5 nap/105,-től p/5 nap/110,-től p/1 nap/37,-től

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB Az egész évben üzemelő síterü-
let az Ortler síaréna része, és kitű-
nik csendes fekvésével, távol a Dolo-
mitok más síközpontjaitól. A kb. 35
km összhosszúságú sípályákon a
síelők és a snowboardosok minden
tudásszinten megtalálják a maguknak 
való kihívást. Ajánljuk még a fekete
Schmuggler-lesiklópályát is.

SCHNALSTAL
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA
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M
DI C

ANDALO

FOLGARIDA

FAI  DELLA
PAGANELLA

MARILLEVA

FOLGARIA

VARONE

w w w . s k i r a m a . i t

PINZOLO
VAL DI SOLE Folgarida-Marilleva, 
Peio, Tonale - Pontedilegno
ANDALO - FAI DELLA PAGANELLA

FOLGARIA - LAVARONE
MONTE BONDONE

MADONNA DI CAMPIGLIO

380 KM SíPálya
150 SíFELVONÓ

Figyelem! Olaszország egyes régióiban szezon közben az üdülőhelyi díjak mértékében változás várható. Pontos információk a helyszínen.
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MADONNA
DI CAMPIGLIO

PINZOLO

PONTEDILEGNO

TONALE

PEIO

MONTE
BONDONE

GARIA

München - BRENNERPASS

Lake
GARDA

Venezia

Bolzano

Trento Exit

Rovereto Exit

Verona

Bologna
Milano

Bergamo

2014.02.01.-02.09.

2014.03.22.-03.30.

2013 .11 .30 .  –  12 .22 .
2014 .03 .29 .  –  04 .13 .

3 - 7 napra

2014.01.04.-01.12.

2014.01.11.-01.19.

2014.03.08.-03.16. és 03.15.-03.23.

KARÁCSONYI
AJÁNLAT

 TURBÓ 
AJÁNLAT

FEBRUÁRI
AJÁNLAT

MÁRCIUSI
AJÁNLAT

TAVASZI 
AJÁNLAT

További szállásajánlatok a régióban:

WEB

119OLASZORSZÁG · SÜDTIROL
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Elegáns hotel közvetlenül a sílif-
teknél.

Fekvése:   Napos és nyugodt helyen
fekszik, a központtól kb. 100 m-re. A
szálloda saját húzóliftje (ingyenes) kb.
100 m-re. Ingyenes síbusz a Folgarida/
Marilleva és a Pejo síterületre.
Felszereltsége: A 44 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll

ingyenes WIFI, társalgó/olvasószoba/
reggeliző, étkező, bár és lift.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A szobákban zuhanyozó, 
WC, hajszárító, SAT-TV, rádió, ingyenes 
WIFI, telefon, széf, minibár és balkon.
A1A: Balkon nélkül (kb. 17 m²).
B2A:   Panorámás kilátással (kb. 22 m²).
B2C:   Tágasabb szobák plazma-TV-vel 
és esti takarítással (kb. 26 m²).

B4B - Kétszobás apartmanok: Ki-
húzható kanapéval és 2 TV-vel (kb. 35
m²).
C2B - Junior-suitek: Ülősarokkal és
plazma-TV-vel (kb. 28 m²).
Ellátás: Félpanzió.   Bőséges büfé-
reggeli és 3 fogásos, menüválasztásos
vacsora előételbüfével és salátabárral.
Heti 1x gálavacsora élőzenével. 16.00
és 17.00 óra között sütemény, tea és
kávé. Karácsonyi és szilveszteri 
menü.
Sport:   Fitneszterem. Térítés ellené-
ben: síoktatás.  
Gyerekek: Mini-klub 3 éves kortól (ki-
véve szombaton).
Szórakozás:   Animációs programok 
(pl. vezetett túrázás). Heti 1x fáklyás
síverseny forralt borral. Virgin diszkó/
pub.  
Parkolás:   Ingyenes parkoló és ga-
rázs.  
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 5 éj
NAPONTA       2013.12.22.-12.27. / 1 éj
SZOMBAT                 2013.12.28. / 5 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.01.02. / 2 éj
NAPONTA               2014.01.04.-01.31.,

2014.03.08.-03.28. / 3 éj
SZOMBAT       2014.02.01.-03.07. / 7 éj  

 WELLNESS tipp    Fedett medence el-
lenáramoltatóval (15 év alatti gyerme-
kek 09.30-12.30 óra és 15.00-16.30 óra
között és csak felnőtt kíséretében lép-
hetnek be). Szép szaunalétesítmény,

benne fi nn szauna, gőzfürdő, gyógy-
növény-szauna, Kneipp-taposóme-
dence, római gőzfürdő, kő- és gőz-
szauna és vitalizáló zuhanyok. Térítés 
ellenében: pezsgőágyak, szolárium és 
egészségközpont (kb. 300 m²) masz-
százzsal, kozmetikai- és wellness-ke-
zelésekkel.  
 d SÍBÉRLET inklusive 
FREE SKI: 2013.12.07.-12.22. és 
2014.03.29.-04.12. közötti tartózkodás 
esetén 4 napos (min. tartózkodás 5 
éj), 5 napos (min. tartózkodás 6 éj) 
vagy 6 napos (min. tartózkodás 7 éj) 
Superskirama síbérlet ingyenesen. 
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Pejo síbérlet 2014.03.22.-
03.29. közötti tartózkodás esetén kb. 
30% kedvezménnyel, 2013.12.21.-
12.28., 2014.01.04.-01.18., 02.01.-02.08. 
és 03.08.-03.22. közötti tartózkodás 
esetén kb. 20% kedvezménnyel (a 
szállodában történő vásárlás esetén, 
csak a teljes árat fi zetőknek).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.10-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    03.22.-03.29.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
B2C:   1 gyermek (2-5 éves) 50%, 1 
gyermek (6-14 éves) 30% illetve 1 
gyermek (15 éves kortól) 10% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.

Családi akció:
B2A/C2B: 1-2 gyermek (2-5 éves)
50%, 1-2 gyermek (6-14 éves) 30% il-
letve 1-2 gyermek (15 éves kortól) 10%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
B4B: 4 fő részére, melyből max. 2 
gyermek (2-5 éves) 50%, max. 2 gyer-
mek (6-14 éves) 30% illetve max. 2 
gyermek (15 éves kortól) 10% egy 
apartmanban.

Síliftek/Sípályák:   kb. 3,5 km-re (a 
szálloda saját húzóliftje  kis sípályá-
val kb. 100 m-re).
Sífutópálya: kb. 100 m-re.
Síbusz: a szállodánál (ingyenes sí-
busz a Folgarida/Marilleva és a Pejo 
síterületre).
Sísuli: a szállodánál.
Síkölcsönző: kb. 50 m-re. 

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 ALPIN WELLNESS HOTEL KRISTIANIA  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   COGOLO DI PEJO 

1 éj félpanzióval

már 71-€/fő ártól
(22.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.10-ig

Szálláskód: HOWI 03686

Hóbiztos területen, egy gleccseren
fekszik, 1884 m-es tengerszint fe-
letti magasságban.

Fekvése:   A napos oldalon található, a 
központtól kb. 300 m-re. 
Felszereltsége:   A szállodában össze-
sen 31 szoba várja a vendégeket. Ren-
delkezésükre áll társalgó SAT-TV-vel, 
WIFI (térítés ellenében), étkező, bár/
kávézó és lift.    
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1A/A2A/A4A: A szo-
bákban zuhanyozó, WC, TV, WIFI (térí-
tés ellenében), telefon, széf, hajszárító 
és egy részük balkonos.
Ellátás: Félpanzió   vagy teljes pan-
zió  . Büféreggeli, 3 fogásos, menüvá-
lasztásos ebéd és vacsora salátabárral. 

Heti 1x vacsora helyi specialitásokkal.
Karácsonyi, szilveszteri és húsvé-
ti menü. 
Wellness:   Wellness-részleg szaunával,
gőzfürdővel, pezsgőfürdővel, Kneipp-
taposóval és élményzuhanyokkal. Térí-
tés ellenében: szolárium és masszázs.   
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 7,- €/nap).   
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA        2013.12.21.-12.27. / 3 éj  

 d SÍBÉRLET inklusive FREE SKI: 
2013.11.30.-12.21. és 2014.03.29.-
04.05. közötti tartózkodás esetén Su-
perskirama síbérlet ingyenesen.
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Adamello Ski síbérlet 
2014.03.22.-03.29. között kb. 32% 
kedvezménnyel, 2013.12.21.-12.28. és 
2014.01.04.-02.08. között kb. 23% ked-
vezménnyel illetve 5 vagy 6 napos 
Adamello Ski síbérlet 5% kedvez-
ménnyel az összes szezonban (a szál-
lodában történő vásárlás esetén, csak 
a teljes árat fi zetőknek.)

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 50%, 1
gyermek (6-11 éves) 30% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A:   4 fő részére, melyből max. 2 
gyermek (2-11 éves) 50% illetve max.
2 gyermek (12-15 éves) 20% egy szo-
bában. 

Síliftek:   kb. 200 m-re.
Sípályák:   kb. 200 m-re.
Sífutópálya:   kb. 300 m-re.
Síbusz:   a szállodánál. 

SÍ információ

 HOTEL ORCHIDEA   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   PASSO DEL TONALE 

1 éj félpanzióval

már 46,-€/fő ártól
(14.720,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 03609

OLASZORSZÁG · SÜDTIROL
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Színvonalas szálloda a központ és 
a sípályák közelében.

Fekvése:   A Ponte di Legno/Passo 
Tonale síterület közepén fekszik, az 
óvárostól kb. 500 m-re.
Felszereltsége: Klubszálloda 83 szo-
bával és 12 apartmannal. A vendégek 
rendelkezésére áll társalgó kandallóval, 
étterem, bár/kávézó, étkező/reggeliző, 
3 lift és WIFI (térítés ellenében).  

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A4A: A szobák-
ban zuhanyozó, WC, SAT-TV, telefon,
széf, minibár, hajszárító és kozmeti-
kai tükör.
A2B - Junior-suitek:   Fürdőszoba, zu-
hanyozó, ülősarok és egy részük bal-
konos.
A4D - Kétszobás suitek/A4E - Két-
szobás apartmanok:   Nappali/háló-
szoba dupla, kihúzható kanapéval, 1
kétágyas szoba, fürdőszoba, zuhanyo-
zó, hűtőszekrény. Széffel nem rendel-
keznek.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 4
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
láta- és zöldségbárral. 15.00-16.30 óra
között uzsonna. Karácsonyi és szil-
veszteri menü.
Sport: Térítés ellenében: fi tneszte-
rem.  
Wellness:   Szauna, bioszauna, gőzfür-
dő, pezsgőfürdő és élményzuhanyok.
Gyerekeknek 15 éves korig belépés
csak 13.00-16.00 óra között, 1 felnőtt
kíséretében ingyenesen.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 7,- €/nap).
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT 

2013.12.21.-2014.01.03. / 7 éj

 EXTRA tipp 
  • 15.00-16.30 óra között   Happy Hour
(egyet fi zet, kettőt kap italakció).
 CSALÁDI tipp  Mini-klub (4-12 éve-
seknek, szombat kivételével napi 5 
óra). Játszószoba.  
 ITALOK inklusive  Vacsoránál ás-
ványvíz ingyenesen.  
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 6 
napos Adamello Ski síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 25% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-02.08. 
és 03.08.-03.22. közötti tartózkodás 
esetén kb. 20% kedvezménnyel illetve 
5 vagy 6 napos Adamello Ski sí-
bérlet 5% kedvezménnyel az összes 
szezonban (a szállodában történő vá-
sárlás esetén, csak a teljes árat fi ze-
tőknek.)

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2013.11.30-ig történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6    12.21.-12.28., 01.04.-02.01.,
 03.08.-03.29. 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S: 1 gyermek (2-5 éves) 
100%, 1 gyermek (6-12 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (13 éves kortól) 20% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2B:   1-2 gyermek (2 éves) 100%, 1-
2 gyermek (3-5 éves) 75%, 1-2 gyer-

mek (6-12 éves) 50% illetve 1-2 gyer-
mek (13 éves kortól) 20% 2 felnőttel
egy Junior-suiteben, pótágyon.
A4A/A4D/A4E: 4 fő részére, mely-
ből 2 gyermek (2 éves) 100%, 2 gyer-
mek (3-5éves) 75%, 2 gyermek (6-12 
éves) 50% illetve 2 gyermek (13 éves
kortól) 20% egy szobában/suiteben/
apartmanban.

Síliftek: kb. 500 m-re.
Sípályák: Ponte di Legno/Passo
Tonale síterület kb. 500 m-re.
Síbusz: a szállodától (kb. 
1,- €/fő/út).
Síkölcsönző:   kb. 500 m-re.
Sítároló: a szállodában.

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 BLU HOTEL AQUASERIA    
JOKER-

SZOBA

  PONTE DI LEGNO 

1 éj félpanzióval

már 61,-€/fő ártól
(19.520,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 03510

Egy minden igénynek megfelelő 
üdülőközpont.

Fekvése: Az apartmanház nyugodt 
helyen fekszik, a sílift közelében, a köz-
ponttól kb. 300 m-re.
Felszereltsége: Az üdülőközpontban 
73 stúdió és apartman áll rendelkezés-
re. Recepció ingyenes WIFI-vel és in-
ternetponttal, étterem, bár, társalgó, 

szupermarket, 2 lift, érmés mosó- és
szárítógép (térítés ellenében).
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés:   A hangulatos és kényel-
mes stúdiókban és apartmanokban
fürdőszoba zuhanyozóval, WC, haj-
szárító, étkezősarok, konyhasarok hű-
tőszekrénnyel, főzőlap, mikrohullámú
sütő, SAT-TV, ingyenes WIFI, széf és
balkon.
F3F:   Stúdió 3 fő részére (kb. 35 m²).
Nappali/hálószoba dupla ággyal és ka-
napéval.
F6F:   Kétszobás apartman 6 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba dupla
kanapéval és hálórész emeletes ágy-
gyal, 1 külön hálószoba.  
Ellátás:   Félpanzió a helyszínen fog-
lalható (büféreggeli, 2 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora salátabárral és
1 desszert, kb. 20,- €/fő/nap).  
Wellness: Térítés ellenében: szauna,
infrakabin, török gőzfürdő, szolárium,
pezsgőfürdő, élményzuhanyok, masz-
százs és szépségkezelések.  
Gyerekek:   Játszószoba játékautoma-
tákkal. Mini-klub 4-12 éveseknek szom-
bat kivételével naponta.  
Szórakozás:   Asztalifoci, biliárd és an-
gol nyelvű animáció.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, ágyneműhuzat (vál-
tás kb. 6,- €/fő) és törölköző (váltás
kb. 2,- €/fő).
Ajánlatos magunkkal vinni:
Konyharuha.  

A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 100,- €.
• Elutazás utáni takarítás:   kb. 40,- 
€/stúdió illetve kb. 50,- €/apartman.  
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
ingyenes. Előzetes foglalás az utazási 
irodában szükséges. A max. létszámot 
így sem szabad túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni 
(előzetes lekéréssel, kb. 35,- €/tartóz-
kodás).
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 19.00 óra között/ 07.00 és 
10.00 óra között
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.03.,

2014.01.18.-03.21. / 7 éj
NAPONTA       2014.01.04.-01.17. / 5 éj  
 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény különböző üzle-y
tekben és éttermekben (további infor-
mációk a helyszínen).
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Adamello Ski síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 32% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-02.08. 
és 03.08.-03.22. közötti tartózkodás 
esetén kb. 23% kedvezménynyel (az 
üdülőközpontban történő vásárlás ese-
tén) illetve 5 vagy 6 napos Adamel-
lo Ski síbérlet 5% kedvezménnyel az 
összes szezonban (a sípénztárnál tör-
ténő vásárlás esetén, csak a teljes árat 
fi zetőknek.)

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény (a Bombaaján-y
lattal együtt nem érvényes).
Bombaajánlat:
7=6    11.30.-12.21., 01.11.-01.18.,
 03.22.-04.22.   

Síliftek/Sípályák:   kb. 150 m-re.
Sífutópálya: kb. 800 m-re.
Síkölcsönző: kb. 300 m-re, kb. 
10% kedvezménnyel az üdülőköz-
pont vendégeinek.
Sítároló:   az üdülőközpontban,
sícipőszárítóval.
Korcsolyapálya:   kb. 500 m-re.

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 RESIDENCE CLUB PONTE DI LEGNO  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   PONTE DI LEGNO 

1 éj/apartman önellátással

már 57,-€ ártól
(18.240,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.15-ig

Szálláskód: FEWI 03929
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

2011-ben épített, modern üdülő-
központ szép wellness-központ-
tal.

Fekvése: Az üdülőközpont kiváló he-
lyen, közvetlenül a sílift közelében és
a központtól is csak kb. 400 m-re fek-
szik. Üzletek, bárok és éttermek kb.
150 m-re.  
Felszereltsége:   Az üdülőközpontban
25 stúdió és apartman áll rendelkezés-
re. Recepció, bár, lift, társalgó TV-sa-
rokkal és ingyenes WIFI-vel.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés:   A stílusan berendezett
stúdiókban és apartmanokban zuha-
nyozó, WC, hajszárító, konyhasarok 
(hűtőszekrény, elektromos tűzhely sü-
tővel, mikrohullámú sütő) SAT-TV, széf 
és balkon.
F2F:   Stúdió 2 fő részére (kb. 28 m²).
Nappali/hálószoba dupla ággyal vagy 
dupla kanapéval.
F4F:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 45 m²). Nappali/hálószoba dupla
kanapéval, 1 külön hálószoba.
F6F:   Háromszobás apartman 6 fő ré-

szére (kb. 65 m²). Nappali/hálószoba 
dupla kanapéval, 1 kétágyas hálószoba 
és 1 szoba emeletes ággyal.
Sport: Fitneszterem.
Wellness:   Térítés ellenében: szauna, 
ködzuhany, török gőzfürdő, sókamra 
és pezsgőfürdő (kb. 20,- €/fő/2 óra, 
kb. 90,- €/fő/12 óra) illetve masszázs.
Gyerekek:   Játszószoba.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés és ágyneműhuzat. Tö-
rölköző és konyharuha heti váltással.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
•   Elutazás utáni takarítás:   kb. 40,- 
€/stúdió, kb. 50,- €/2 szobás apartman 
illetve 60,- €/3 szobás apartman.  
1 pótágy: Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 10,- €/nap. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 10,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 20.00 óra között/08.00 és 
10.00 óra között
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet  
6 napos Adamello Ski síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 32% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-02.08. 
és 03.08.-03.22. közötti tartózkodás 

esetén kb. 23% kedvezménnyel (az 
üdülőközpontban történő vásárlás 
esetén).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.

Síliftek/Sípályák:   Ponte di Legno/
Tonale kb. 30 m-re.
Sífutópálya: az üdülőközpontnál.
Síkölcsönző: kb. 50 m-re, kb. 10%
kedvezménnyel az üdülőközpont 
vendégeinek.
Sítároló:   az üdülőközpontban, sa-
ját szekrénnyel és sícipőszárítóval.
Korcsolyapálya:   kb. 100 m-re. 

SÍ információ

Szállás példa

 RESIDENCE JOLLY RESORT  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   PONTE DI LEGNO 

1 éj/apartman önellátással

már 70,-€ ártól
(22.400,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: FEWI 03909

Közvetlen a síliftnél.

Fekvése:   A létesítmény kb. 1.400 m-
es magasságban, közvetlenül a Maril-
leva/Folgarida és Madonna di Cam-
piglio/Pinzolo síterületek sípályáinál
található. Központi fekvésű, bevásár-

lási lehetőségek, bárok és éttermek a 
közvetlen közelben.  
Felszereltsége: Recepció ingyenes 
WIFI-vel, étterem, bár, társalgó, taver-
na, szupermarket és érmés mosógép 
(kb. 200 m-re, térítés ellenében) áll 
rendelkezésre.
Helyi besorolás:   2,5*.
Elhelyezés: A hangulatos és kényel-
mes stúdiókban zuhanyozó, WC, étke-
zősarok, konyhasarok (hűtőszekrény, 
főzőlap) és SAT-TV.
F4F: Stúdió 4 fő részére (kb. 27 m²). 
Nappali/hálószoba 2 külön ággyal és 
dupla kanapéval.
Ellátás:   Félpanzió a helyszínen foglal-
ható (térítés ellenében).  

Gyerekek: Szombat kivételével na-
ponta gyermekanimáció 3-12 évesek-
nek.
Szórakozás:   Szombat kivételével na-
ponta esti rendezvények (pl. karao-
ke stb.).
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz és fűtés.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat és törölköző, de a
helyszínen is bérelhetők (kb. 12,- €/
fő). Konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 100,- €.
• Elutazás utáni takarítás:   kb. 40,- €. 
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves ko-
rig kb. 20,- €/hét. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen.
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni.  
Parkolás: Ingyenes, fedett parkoló.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni

(előzetes lekéréssel, kb. 8,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  14.00 és 19.00 óra között/08.00 és 
10.00 óra között
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Folgarida/Marilleva vagy 
Folgarida/Marilleva/Pejo (2 na-
pos Skiarea bérlettel) vagy Cam-
piglio Dolomiti Brenta síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 15% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-01.18., 
02.01.-02.08. és 03.08.-03.22. közöt-
ti tartózkodás esetén kb. 10% ked-
vezménnyel illetve többnapos 
Folgarida/Marilleva vagy Folgari-
da/Marilleva/Pejo (2 napos Ski-
area bérlettel) vagy Campiglio 
Dolomiti Brenta síbérlet 5% ked-

vezménnyel az összes szezonban (ki-
véve 2013.12.28.-2014.01.04. között).     

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 8%, 2013.11.30-ig történő fog-
lalás esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=5    12.07.-12.21., 01.04.-01.11.,

03.15.-04.05.
7=6    01.11.-01.25., 03.08.-03.15.   

Síliftek/Sípályák:   közvetlenül a
létesítménynél.
Sífutópálya: Mezzanában, kb.
10 km-re.
Síkölcsönző: a szállodánál,
kedvezménnyel.
Sítároló:   a szállodában. 

SÍ információ
7=5
kedvezmény

 RESIDENCE LORES 2  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   MEZZANA/MARILLEVA 

1 éj/apartman önellátással

már 50,-€ ártól
(16.000,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: FEWI 03774

Szállás példa

Ponte di Legno
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt szálloda Val di Sole egyik 
legjobban felszerelt síterületén, a 
Marilleva 1400-on, csodálatos ki-
látással a Dolomitokra. 

Fekvése: Kb. 1.400 m-es magasság-
ban, a sípályák mellett fekszik, Mezza-
na kb. 12 km-re.  
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 117 szoba, hall, társalgó
WIFI-vel (térítés ellenében), étterem,
étkező, bár/kávézó, kis üzlet a belső
passzázson, lift, térítés ellenében mo-
só- és szárítógép.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A/T2A: A szo-
bákban fürdőszoba, zuhanyozó, WC,
hajszárító, széf, TV, rádió és telefon.
A4A:   Dupla ággyal és emeletes ággyal
vagy 2 pótággyal.
Foglalható Joker-szoba  A2S/A4S   is.

Ellátás: Félpanzió vagy   teljes pan-
zió. Minden étkezés büférendszerben. 
Heti 1x este helyi specialitások élőze-
nével. Karácsonyi és szilveszteri 
menü.
Sport:   Térítés ellenében: fi tneszte-
rem.
Wellness:   Fedett medence (kb. 25x11 
m). Térítés ellenében: szauna, pezsgő-
fürdő, kis szépségszalon szoláriummal, 
masszázzsal és kezelésekkel.  
Gyerekek:   Gyermekfelügyelet a mi-
ni-klubban 3-12 éveseknek szombat ki-
vételével naponta.  
Szórakozás:   Animációs programok 
és diszkó. Térítés ellenében: játékszoba 
számítógépes és videójátékokkal.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Szobánként 1 fedett parko-
lóhely ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA        2013.12.21.-12.27. / 1 éj
SZOMBAT                 2013.12.28. / 5 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.01.02. / 2 éj
NAPONTA              2014.01.04.-02.14., 

03.08.-03.28. / 3 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.03.29.-04.12. / 6 éj
T2A:
NAPONTA / 1 éj
SZOMBAT        2013.12.07.-12.20. / 7 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2014.03.29.-04.12. / 6 éj

 ITALOK inklusive    A főétkezéseknél
vörös- és fehérbor illetve víz ingyene-
sen.
 d SÍBÉRLET inklusive FREE SKI: 
2013.12.07.-12.21. közötti tartózkodás 
esetén 6 napos, 2014.03.29.-04.12. 
közötti tartózkodás esetén 5 napos 
(min. tartózkodás 6 éj) vagy 6 napos 
(min. tartózkodás 7 éj) Superskira-
ma síbérlet ingyenesen. 

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Folgarida/Marilleva vagy 
Folgarida/Marilleva/Pejo (2 na-
pos Skiarea bérlettel) vagy Cam-
piglio Dolomiti Brenta síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 15% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-01.18., 
02.01.-02.08. és 03.08.-03.22. közöt-
ti tartózkodás esetén kb. 10% ked-
vezménnyel illetve többnapos 
Folgarida/Marilleva vagy Folgari-
da/Marilleva/Pejo (2 napos Ski-
area bérlettel) vagy Campiglio 
Dolomiti Brenta síbérlet 5% ked-
vezménnyel az összes szezonban (ki-
véve 2013.12.28.-2014.01.04. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=6*    01.11.-01.18., 03.15.-03.22.
5=4    01.06.

*csak a fenti érkezések esetén
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S/T2A:   1 gyermek (2-7 éves)
100%, 1 gyermek (8-15 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (16 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A/A4S: 4 fő részére, melyből max. 
2 gyermek (2-7 éves) 75%, max. 2 
gyermek (8-15 éves) 50% illetve max.
2 gyermek (16 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában.

Síliftek: a szállodánál.
Sípályák:   a szállodánál (Marilleva/
Folgarida/Madonna di Campiglio)
Sísuli: a szállodában.
Síkölcsönző: a szállodában.

SÍ információ

5=4
kedvezmény

 HOTEL SOLARIA   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

 
JOKER-

SZOBA

  MEZZANA/MARILLEVA 

1 éj félpanzióval

már 55,-€/fő ártól
(17.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 03693

Közvetlenül a síliftnél és a sípá-
lyánál.

Fekvése: A komplexum kb. 1.400 m
magasan fekszik. Mezzana kb. 12 km-
re, a menetrend szerinti busz megálló-
ja kb. 50 m-re.   

Felszereltsége:   A 152 apartmanból 
álló létesítményben a vendégek ren-
delkezésére áll társalgó ingyenes WI-
FI-vel, vásárlási lehetőségek és lift. Az 
apartmanház mellett található a Hotel 
Solaria (étterem, diszkó, bár/kávézó, 
térítés ellenében: mosó-/szárítógép).   

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés:   A családias apartmanok-
ban konyhasarok (hűtőszekrény, főző-
lap), étkezősarok, fürdőszoba vagy zu-
hanyozó, WC, TV, rádió és telefon.
F4F/F5F/F6F:   Kétszobás apartmanok 
4-6 fő részére (kb. 36 m²). Nappali/há-
lószoba dupla, kinyitható ággyal és 1
további heverővel valamint egy továb-
bi hálórész (nincs teljesen leválasztva)
emeletes ággyal és egy heverővel.
Foglalható Joker-apartman F4S/F5S/
F6S   is.
Wellness:   Fedett úszómedence (kb.
25x11 m, úszósapka használata kötele-
ző). Térítés ellenében: szauna, pezsgő-
fürdő, kis szépségszalon szoláriummal,
masszázzsal és különböző kezelések-
kel.
Gyerekek: Gyermekfelügyelet a mi-
ni-klubban 3-12 éveseknek szombat ki-
vételével naponta.
Szórakozás: Animációs programok.
Térítés ellenében: játékszoba számító-
gépes és videójátékokkal.

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, üdülőhelyi díj, ágy-
neműhuzat, törölközők (váltás heten-
te külön kérésre) és elutazás utáni ta-
karítás. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 150,- €.  
1 pótágy:   Gyerekágy 2 éves korig kb. 
5,- €/éj. Előzetes foglalás az utazási iro-
dában, fi zetés a helyszínen. A max. lét-
számot csak így szabad túllépni.
Parkolás: Apartmanonként 1 fedett 
parkolóhely ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 21.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.28.-2014.03.14. / 7 éj  

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Folgarida/Marilleva vagy 
Folgarida/Marilleva/Pejo (2 na-
pos Skiarea bérlettel) vagy Cam-
piglio Dolomiti Brenta síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 15% kedvezménynyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-01.18., 
02.01.-02.08. és 03.08.-03.22. közöt-
ti tartózkodás esetén kb. 10% ked-
vezménnyel illetve többnapos 
Folgarida/Marilleva vagy Folgari-
da/Marilleva/Pejo (2 napos Ski-
area bérlettel) vagy Campiglio 

Dolomiti Brenta síbérlet 5% ked-
vezménnyel az összes szezonban (ki-
véve 2013.12.28.-2014.01.04. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény (a Bomba-y
ajánlattal együtt nem érvényes).  
Bombaajánlat:
7=6*    01.04.-01.25., 03.08.-04.12.
*csak szombati érkezés esetén   

Síterület:   közvetlenül az Marille-
va/Folgarida/Madonna di Campiglio
síterületen.
Síliftek: az apartmanháznál.
Sípályák: az apartmanháznál.
Síkölcsönző: az apartmanháznál.
Sítároló:   az apartmanházban. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 RESIDENCE ALBARÉ   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

 
JOKER-

SZOBA

  MEZZANA/MARILLEVA 

1 éj/apartman önellátással

már 87,-€ ártól
(27.840,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: FEWI 93184
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Jó hangulatú létesítmény a sípá-
lyán.

Fekvése: Csendes helyen, a település
szélén fekszik. A központ kb. 1,5 km-
re, éttermek és vásárlási lehetőségek 
kb. 1 km-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 66 stúdió/apartman, re-
cepció WIFI-vel (térítés ellenében),
társalgó SAT-TV-vel, olvasószoba, bár,
étterem és lift. 
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A stúdiókban/apartma-
nokban zuhanyozó, WC, SAT-TV, kony-
hasarok (főzőlap, hűtőszekrény, mik-
rohullámú sütő, kávéfőző) és balkon
vagy terasz.
F2F:   Stúdió 2 fő részére. Nappali/háló-
szoba dupla, kihúzható kanapéval.
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére.
Nappali/hálószoba dupla, kihúzható

kanapéval és egy kétágyas szoba.
F6F: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére. Nappali/hálószoba dupla, kihúz-
ható kanapéval és 2 kétágyas szoba (az 
egyikben különálló ágyakkal). 
Ellátás:   A helyszínen térítés ellenében 
reggeli vagy félpanzió igényelhető.
Sport: Fitneszterem.
Wellness:   Térítés ellenében: szauna 
és szolárium.
Gyerekek:   Mini-klub 5-12 éveseknek.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, ágyneműhuzat, töröl-
köző, fürdőlepedő (heti váltással) és 
elutazás utáni takarítás, a konyhasarok 
kivételével, melyet a vendégeknek kell 
kitakarítaniuk, kifogás esetén a kaució 
egy részét (kb. 40,- €) visszatarthatják.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 150,- €.  

1 pótágy: Gyermekágy 2 éves korig
kb. 10,- €/éj. Előzetes foglalás az uta-
zási irodában, fi zetés a helyszínen. A
max. létszámot csak így szabad túl-
lépni.  
Parkolás: 1 parkolóhely/lakóegység
ingyenes. További parkolóhelyek térí-
tés ellenében (előzetes lekéréssel).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni
(max. 10 kg, kb. 10,- €/nap).  
Érkezés/Elutazás:
17.00 és 20.00 óra között/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
NAPONTA       2013.12.28.-2014.01.10., 

2014.02.22.-02.28. / 7 éj

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Folgarida/Marilleva vagy 
Folgarida/Marilleva/Pejo (2 na-
pos Skiarea bérlettel) vagy Cam-
piglio Dolomiti Brenta síbérlet 

2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 15% kedvezménynyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-01.18., 
02.01.-02.08. és 03.08.-03.22. közöt-
ti tartózkodás esetén kb. 10% ked-
vezménnyel illetve többnapos 
Folgarida/Marilleva vagy Folgari-
da/Marilleva/Pejo (2 napos Ski-
area bérlettel) vagy Campiglio 
Dolomiti Brenta síbérlet 5% ked-
vezménnyel az összes szezonban (ki-
véve 2013.12.28.-2014.01.04. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10%, 2013.11.30-ig törté-
nő foglalás esetén 5% kedvez-
mény   (a Bombaajánlattal együtt nem 
érvényes).  
Bombaajánlat:
7=6    01.11.-02.07.

Síterület:   Folgarida-Marilleva síte-
rület az apartmanháznál.
Síliftek: az apartmanháznál.
Sípályák: az apartmanháznál.
Síkölcsönző: kb. 1 km-re.

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS NEVESOLE RESORT   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   FOLGARIDA 

1 éj/apartman önellátással

már 54,-€ ártól
(17.280,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: FEWI 03697

Erdei környezetben fekszik, köz-
vetlenül Folgarida kiváló pályá-
inál.

Fekvése: A legközelebbi sílift kb. 100
m-re, mellyel a Folgarida/Marilleva és
a Madonna di Campiglio síterület is
elérhető. A nemsíelők (min. 5 fő) a
szálloda saját buszával utazhatnak Ma-

donna di Campiglióba illetve Folgarida 
központjába.  
Felszereltsége: A színvonalasan be-
rendezett szállodában a vendégek 
rendelkezésére áll 119 szoba, dohány-
zóhelyiség, olvasószoba, étkező, bár/
kávézó, társalgó, lift és a közös helyi-
ségekben ingyenes WIFI.
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés: A1A/A2A:   A kényelme-
sen berendezett szobákban zuhanyo-
zó, WC, hajszárító, kozmetikai tükör,
telefon, SAT-TV, ébresztőóra, széf, mi-
nibár és WIFI.
A4A - Családi szobák:   Hasonlóan
felszerelt szobák 2 pótággyal.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Félpanzió   vagy teljes pan-
zió. Büféreggeli, bőséges ebéd bü-
férendszerben, 3 fogásos, menüvá-
lasztásos vacsora salátabárral és
zöldségbüfével, heti 1x büfévacso-
ra specialitásokkal. Félpanziós ellátás
esetén ebéd a helyszínen is foglalha-
tó (kb. 25,- €/fő/nap). Karácsonyi és 
szilveszteri menü. 
Sport:   Jól felszerelt fi tneszterem
(technogym-gépekkel).
Gyerekek:   Játszószoba. Mini-klub (3-
10 éveseknek, heti 6x, 8.30-12.30 óra
között) olasz nyelven. Gyermekanimá-
ció ebéddel és uzsonnával. 
Szórakozás:   Piano-bár és változatos
animációs programok olasz nyelven.

Parkolás: Ingyenes. Fedett garázs té-
rítés ellenében (kb. 50,- €/hét).
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 
(kb. 5,-€/nap, előzetes lekéréssel).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA        2013.12.21.-12.27. / 4 éj  

 WELLNESS tipp    Nagy, fedett me-
dence ellenáramoltatóval, szauna, 
gőzfürdő, Kneipp-taposómedence, él-
ményzuhanyok és pezsgőfürdő (8 sze-
mélyes). Térítés ellenében: kozmetikai 
kezelések, masszázs, szolárium.
 d SÍBÉRLET inklusive FREE SKI: 
2013.12.07.-12.21. közötti tartózkodás 
esetén 6 napos Superskirama sí-
bérlet ingyenesen.
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Folgarida/Marilleva vagy 
Folgarida/Marilleva/Pejo (2 na-
pos Skiarea bérlettel) vagy Cam-
piglio Dolomiti Brenta síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 15% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-01.18., 
02.01.-02.08. és 03.08.-03.22. közöt-
ti tartózkodás esetén kb. 10% ked-
vezménnyel illetve többnapos 
Folgarida/Marilleva vagy Folgari-
da/Marilleva/Pejo (2 napos Ski-
area bérlettel) vagy Campiglio 
Dolomiti Brenta síbérlet 5% ked-
vezménnyel az összes szezonban (ki-
véve 2013.12.28.-2014.01.04. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény a 12.21.-
03.28. közötti, 5% kedvezmény a 
12.07.-12.20. közötti utakra.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-7 éves) 100%
illetve 1 gyermek (8 éves kortól) 50% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció: A4A: 4 fő, melyből
max. 2 gyermek (2 éves kortól) 50%
egy családi szobában.   

Síliftek: kb. 100 m-re.
Sípályák: a szállodánál.
Sífutópálya: kb. 100 m-re.
Síbusz: kb. 200 m-re.
Sísuli/Síkölcsönző: a szállodában.
Sítároló: a házban (fűtött).

SÍ információ

Szállás példa

 PARK HOTEL FOLGARIDA   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

 
JOKER-

SZOBA

  FOLGARIDA 

1 éj félpanzióval

már 66,-€/fő ártól
(21.120,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 03526
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A Folgarida/Marilleva és Madon-
na di Campiglio síterületen fekvő 
pályaszállás.

Fekvése: A szálloda közvetlen a sípá-
lyánál található, kb. 1.400 m-es magas-
ságban. A központ kb. 1.600 m-re.  

Felszereltsége:   A szállodában a ven-
dégek rendelkezésére áll 46 szoba, re-
cepció WIFI-vel (térítés ellenében), 
társalgó SAT-TV-vel, étkező/reggeliző, 
étterem, bár/kávézó, lift és a szabad-
ban grillétterem bárral (10.00 és 17.00 
óra között, közvetlenül a sípályánál).  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   Az újonnan beren-
dezett szobákban zuhanyozó, WC, te-
lefon, SAT-TV, széf és egy részükben 
balkon.
A1A:   Egyágyas szobák balkonnal.
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 
menüválasztásos vacsora salátabárral. 
Heti 1x vacsora helyi specialitásokkal. 
A vacsoránál gyerekmenü.   Karácso-
nyi és szilveszteri menü.
Wellness:   Szauna és gőzfürdő. Térítés 
ellenében: szolárium, pezsgőfürdő és 
masszázs.
Gyerekek: Játszószoba. Heti 6x mi-
ni-klub 4-12 éveseknek angol nyelven, 

kb. 09.00-12.00, 15.00-18.00 és 20.00-
21.00 óra között.  
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 10,- €/nap).
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni
(fekhely a szobában, kb. 8,- €/nap el-
látással).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj
NAPONTA        2013.12.14.-12.27. / 5 éj

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény az ebéd árából
a szálloda melletti grillétteremben.  
 d SÍBÉRLET inklusive FREE SKI: 
2013.12.07.-12.14. és 2014.03.29.-04.12. 
közötti tartózkodás esetén 4 napos 
(min. tartózkodás 5 éj), 5 napos (min. 
tartózkodás 6 éj) vagy 6 napos (min. 
tartózkodás 7 éj) Superskirama sí-
bérlet ingyenesen.

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet  
6 napos Folgarida/Marilleva vagy 
Folgarida/Marilleva/Pejo (2 na-
pos Skiarea bérlettel) vagy Cam-
piglio Dolomiti Brenta síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 15% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-01.18., 
02.01.-02.08. és 03.08.-03.22. közöt-
ti tartózkodás esetén kb. 10% ked-
vezménnyel illetve többnapos 
Folgarida/Marilleva vagy Folgari-
da/Marilleva/Pejo (2 napos Ski-
area bérlettel) vagy Campiglio 
Dolomiti Brenta síbérlet 5% ked-
vezménnyel az összes szezonban (ki-
véve 2013.12.28.-2014.01.04. között).

 Kedvezmények 
Családi akció:
A2A:   1-2 gyermek (2-5 éves) 50% il-
letve 1-2 gyermek (6 éves kortól) 30% 
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek/Sípályák:   a szállodánál.
Síbusz: a közelben (kb. 1,- €/nap).
Sísuli: kb. 1 km-re, a szálloda ven-
dégei részére kedvezménnyel.
Síkölcsönző: kb. 1 km-re,
a szálloda vendégei részére 
kedvezménnyel. 

SÍ információ

 HOTEL ALASKA  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   FOLGARIDA 

1 éj félpanzióval

már 65,-€/fő ártól
(20.800,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 03602

2006-ban nyílt szálloda a Bren-
ta-Dolomitokban wellness-kíná-
lattal.

Fekvése: A szálloda Vason központjá-
tól kb. 50 m-re fekszik, vásárlási és szó-
rakozási lehetőségek a közelben.
Felszereltsége:   A szállodában 30
szoba, recepció, étterem, bár, olvasó-
szoba társasjátékokkal és lift áll rendel-
kezésre.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A:   A hangulatos, rusz-
tikus stílusú szobákban zuhanyozó,
WC, hajszárító, SAT-TV, WIFI (térítés el-
lenében) és széf.
A4A: Négyágyas szobák.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora. He-
ti 1x gálavacsora helyi specialitásokkal.

Gluténmentes étkezés kérhető.
Wellness: Fedett medence pezs-
gőfürdővel és vízeséssel. Térítés elle-
nében: szauna, gőzfürdő, szolárium, 
masszázs és szépségközpont.
Gyerekek: Mini-klub 3 éves kortól, 
a Hotel Montanában (kb. 300 m-re) 
gyermekanimáció olasz és angol nyel-
ven. Játszószoba biliárdasztallal.
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj

 EXTRA tipp 
  • Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén 
1x részmasszázs   (kb. 30 perc)/teljes 
árat fi zető fő. 

 d SÍBÉRLET inklusive A gyerekek 
részére 8 éves korig (2005.11.30. után 
születettek) ingyenes Monte Bondo-
ne síbérlet, ha az egyik szülő síbér-
letet vásárol.
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet Monte
Bondone síbérlet 2013.12.01.-12.22. 
és 2014.03.22.-04.06. közötti tartóz-
kodás esetén 35% kedvezménnyel, 
2014.01.04.-01.19. és 03.15.-03.23. 
közötti tartózkodás esetén 15% ked-
vezménnyel, 2013.12.21.-12.29. és 
2014.01.18.-03.16. közötti tartózkodás 
esetén 5% kedvezménnyel (csak a tel-
jes árat fi zetőknek, a síbérletpénztárnál 
nevük bemondása és voucherük be-
mutatása után).
Az 1948.11.30. előtt születettek szá-
mára (igazolvány bemutatása szüksé-
ges) 2013.12.01.-12.22. és 2014.03.22.-
04.06. közötti tartózkodás esetén 25% 
kedvezmény, 2014.01.04.-01.19. és 
03.15.-03.23. közötti tartózkodás ese-

tén 5% kedvezmény a Monte Bon-
done síbérlet árából.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
2013.11.15-ig történő foglalás és  
min. 7 éjszakás tartózkodás ese-
tén 10% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-7 éves) 100%, 1 
gyermek (8-16 éves) 50% illetve 1 
gyermek (17 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A4A:   1-2 gyermek (2-7 éves) 75%, 1-
2 gyermek (8-16 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (17 éves kortól) 20% 2 felnőt-
tel egy szobában.   

Síterület:   Monte Bondone 100
m-re.
Síliftek/Sípályák:   kb. 100 m-re.
Síbusz: kb. 50 m-re.
Korcsolyapálya:   a Hotel Montaná-
nál, kb. 300 m-re. 

SÍ információ

 HOTEL CHALET CAMINETTO  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   VASON/MONTE BONDONE 

1 éj félpanzióval

már 43,-€/fő ártól
(13.760,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 04720
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kiváló fekvésű, kis szálloda.

Fekvése:   A szálloda nyugodt helyen
található, kb. 350 m-re a központtól.  
Felszereltsége: 28 szoba, társalgó,
olvasószoba, bár, étkező és lift. A kö-
zös helyiségekben ingyenes WIFI.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A: A szobákban zu-
hanyozó, WC, telefon, széf, SAT-TV és
hajszárító.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 3
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral.   Karácsonyi és szilveszte-
ri menü.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat:   1 kis háziállatot lehet vinni
(max. 10 kg-ig).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                          2013.12.28.,

2014.02.08.-03.07. / 7 éj

NAPONTA      2014.01.04.-02.07. / 4 éj  

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Folgarida/Marilleva vagy 
Folgarida/Marilleva/Pejo (2 na-
pos Skiarea bérlettel) vagy Cam-
piglio Dolomiti Brenta síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 15% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-01.18., 
02.01.-02.08. és 03.08.-03.22. közöt-
ti tartózkodás esetén kb. 10% ked-
vezménnyel illetve többnapos 
Folgarida/Marilleva vagy Folgari-
da/Marilleva/Pejo (2 napos Ski-
area bérlettel) vagy Campiglio 
Dolomiti Brenta síbérlet 5% ked-
vezménnyel az összes szezonban (ki-
véve 2013.12.28.-2014.01.04. között).

 Kedvezmények 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-12 éves) 50% illetve 1 

gyermek (13 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek/Sípályák:   Spinale kabinos
felvonó kb. 350 m-re.
Síbusz: kb. 50 m-re.
Sítároló:   a szállodában, fűtött.

SÍ információ

 HOTEL ITALO  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   MADONNA DI CAMPIGLIO 

1 éj félpanzióval

már 69,-€/fő ártól
(22.080,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 03505

Elegáns szálloda a Monte Bondo-
ne síterületen.

Fekvése:   Kb. 1.650 m magasan fek-
szik, Vason városrészben. Üzletek, ét-
termek és bárok a közvetlen közelben.
Felszereltsége:   A 90 szobás szállodá-
ban a vendégek rendelkezésére áll re-
cepció WIFI-vel, reggeliző/étkező, bár/
kávézó és lift.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A:   A kényelmes szo-
bákban zuhanyozó, WC, hajszárító,
telefon, SAT-TV, széf, hűtőszekrény és
balkon.
A4A: Kétágyas szoba két pótággyal,
egy részük balkonos.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 2 
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral, előétel- és desszertbüfével.
Kötelező karácsony (12.24-én) 
menü (a helyszínen fi zetendő fel-
ár: kb. 50,- €/fő, gyermekeknek 2-
15 éves korig 50% kedvezmény).  
Szilveszteri menü italokkal (bor, 
víz és 1 pohár pezsgő).
Wellness: Fedett medence (kb. 9x5
m, 16 év alatti gyerekeknek belépés
csak 18.00 óráig), szauna, gőzfürdő
és jégzuhany. Térítés ellenében: masz-
százs.
Gyerekek:   Játszószoba. Gyermek-
animáció naponta 17.00 és 19.00 óra
között.  
Szórakozás:   Esténként zene a bár-
ban.  

Parkolás:   Ingyenes, részben fedett 
parkoló és garázs korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
NAPONTA                2013.12.21.-12.27., 

2014.01.02.-03.14. / 3 éj
SZOMBAT                 2013.12.28. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
• 10% kedvezmény a síkölcsönző-
ben és sítárolóban  , kb. 150 m-re.
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 6 
napos Monte Bondone síbér-
let 2013.12.01.-12.22. és 2014.03.22.-
04.06. közötti tartózkodás esetén 35% 
kedvezménnyel, 2014.01.04.-01.19. és 
03.15.-03.23. közötti tartózkodás ese-
tén 15% kedvezménnyel, 2013.12.21.-
12.29. és 2014.01.18.-03.16. közötti tar-
tózkodás esetén 5% kedvezménnyel 
felnőtteknek.
Az 1948.11.30. előtt születettek számá-
ra 2013.12.01.-12.22. és 2014.03.22.-
04.06. közötti tartózkodás esetén 25% 
kedvezmény, 2014.01.04.-01.19. és 
03.15.-03.23. közötti tartózkodás ese-
tén 5% kedvezmény a 6 napos Mon-
te Bondone síbérlet árából.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (a Bom-y
baajánlattal együtt nem érvényes).  

Bombaajánlat:
7=6    12.21.-12.28., 01.04.-02.15.,

03.08.-03.22.
4=3    12.07.-12.21., 03.22.-03.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S: 1 gyermek (2-7 éves)
100%, 1 gyermek (8-15 éves) 60% il-
letve 1 gyermek (16 éves kortól) 25% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A4A: 4 fő részére, melyből max. 2 
gyermek (2-7 éves) 75%, max. 2 gyer-
mek (8-15 éves) 60% illetve max. 2 
gyermek (16 éves kortól) 25% egy 
szobában.   

Síliftek /kk Sípályák: Monte Bondo-
ne kb. 150 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 150 m-re.
Sítároló:   kb. 150 m-re.

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 HOTEL LE BLANC   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

 
JOKER-

SZOBA

  MONTE BONDONE 

1 éj félpanzióval

már 49,-€/fő ártól
(15.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 04761

Szállás példa

Szállás példa
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Hangulatos, 2013-ban felújított
apartmanhotel ideális helyen, 
közvetlen a síterületen.
Fekvése: A Passo Carlo Magno sípá-
lyánál fekszik. Madonna di Campiglio
kb. 1,7 km-re, bárok, éttermek és vásár-
lási lehetőségek kb. 50 m-re.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll 40 stúdió és apartman,
lobby, recepció, bár, étterem, lift és té-
rítés ellenében mosoda.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A - Stúdiók:   Fürdő-
szoba, zuhanyozó, WC, házi telefon
ébresztőfunkcióval, széf, SAT-TV, haj-
szárító, ingyenes WIFI, konyhasarok,
kávéfőző, hűtőszekrény, étkező- és

ülősarok.
A2B – Apartmanok: A 2 szobás 
apartmanokban nappali/hálószoba 
dupla, kihúzható kanapéval, egy két-
ágyas szoba és balkon.
A4B – Apartmanok: A 3 szobás 
apartmanokban nappali/hálószoba 
dupla, kihúzható kanapéval, 2 két-
ágyas szoba (az egyikben különálló 
ágyak) és balkon.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 3 
fogásos, menüválasztásos vacsora.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 10,- €/nap).  
Háziállat: 1 kis háziállatot lehet vinni 

(max. 10 kg-ig, előzetes lekéréssel, kb.
8,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj  

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 6 
napos Folgarida/Marilleva vagy 
Folgarida/Marilleva/Pejo (2 na-
pos Skiarea bérlettel) vagy Cam-
piglio Dolomiti Brenta síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 15% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-01.18., 
02.01.-02.08. és 03.08.-03.22. közöt-
ti tartózkodás esetén kb. 10% ked-
vezménnyel illetve többnapos 
Folgarida/Marilleva vagy Folgari-

da/Marilleva/Pejo (2 napos Ski-
area bérlettel) vagy Campiglio 
Dolomiti Brenta síbérlet 5% ked-
vezménnyel az összes szezonban (ki-
véve 2013.12.28.-2014.01.04. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (a Bom-y
baajánlattal együtt nem érvényes).  
Bombaajánlat:
5=4    12.07.-12.21., 01.11.-01.25., 
 03.15.-04.05.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1 
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy stúdióban, pótágyon.
Családi akció:
A2B: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (12 éves kortól) 30% 2 felnőt-
tel egy apartmanban, pótágyon.
A4B: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1-
2 gyermek (12 éves kortól) 30% 4 fel-
nőttel egy apartmanban, pótágyon.   

Síliftek/Sípályák:   kb. 100 m-re.
Sífutópálya: kb. 50 m-re.
Síbusz: a háznál (kb. 2,- €/fő/nap).
Sítároló:   a házban, sícipőszárítóval.
Korcsolyapálya:   Madonna di
Campiglioban, kb. 1,7 km-re.
Szánkópálya: kb. 50 m-re.

SÍ információ
5=4
kedvezmény

 APARTHOTEL R.T.A. CATTURANI  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   MADONNA DI CAMPIGLIO 

1 éj félpanzióval

már 53,-€/fő ártól
(16.960,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: HOWI 03773

Csúcskategóriás téli élményüdü-
lés kiváló wellness-lehetőségek-
kel.

Fekvése:   A szálloda az olasz VIP-síte-
lepülés, Madonna di Campiglio köz-
pontjától csak 600 m-re, elegáns kör-
nyezetben fekszik. Saját shuttle-busz a
sípályákhoz és a központba igény ese-
tén 08.00 és 20.00 óra között.
Felszereltsége: Az igényesen beren-
dezett szállodában 61 szoba, recepció,
társalgó ingyenes WIFI-vel, 2 lift, bár,
étterem és mosoda (térítés ellenében)
áll rendelkezésre.  
Helyi besorolás:   4,5*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban (kb.
16 m²) fürdőszoba vagy zuhanyozó,
WC, SAT-TV, széf, ingyenes WIFI, mi-
nibár (térítés ellenében), hajszárító,
kozmetikai tükör, fürdőköpeny és –pa-
pucs. Egy részük balkonos.
A2B:   Balkonos szobák (kb. 18 m²).
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és 2 fogásos, menüvacsora
salátabárral/zöldségbüfével és sajt-/
desszertbüfével. Heti 1x gálavacsora és
heti 1x vacsora trentói specialitásokkal.
Heti 1x aperitif. 12.28. és 01.03. között
vacsora specialitásokkal. Karácsonyi 
és szilveszteri menü.

Sport: Fitneszterem.
Wellness:   Fedett medence (kb. 10x4 
m), szauna, török gőzfürdő és pezs-
gőfürdő. Térítés ellenében: szolárium, 
masszázs és szépségkezelések.  
Gyerekek: Olasz és angol nyelvű mi-
ni-klub 3-12 éveseknek naponta 09.30-
12.00 és 15.30-22.00 óra között. Aszta-
litenisz és asztalifoci.   
Szórakozás: Piano-bár heti 3 x.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: 1 garázshely/szoba ingye-
nes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 

2013.12.07.-2014.01.03. / 7 éj
NAPONTA      2014.02.22.-03.07. / 5 éj  

 d SÍBÉRLET inklusive FREE SKI: 
2013.12.07.-12.21. közötti tartózkodás 
esetén 6 napos Superskirama sí-
bérlet ingyenesen.
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos Folgarida/Marilleva vagy 
Folgarida/Marilleva/Pejo (2 na-
pos Skiarea bérlettel) vagy Cam-
piglio Dolomiti Brenta síbérlet 
2014.03.22.-03.29. közötti tartózko-
dás esetén kb. 15% kedvezménnyel, 
2013.12.21.-12.28., 2014.01.04.-01.18., 
02.01.-02.08. és 03.08.-03.22. közöt-
ti tartózkodás esetén kb. 10% ked-
vezménnyel illetve többnapos 
Folgarida/Marilleva vagy Folgari-
da/Marilleva/Pejo (2 napos Ski-
area bérlettel) vagy Campiglio 
Dolomiti Brentasíbérlet 5% ked-
vezménnyel az összes szezonban (ki-
véve 2013.12.28.-2014.01.04. között).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
5=4    01.11.-02.08., 03.15.-03.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B:   1 gyermek (2 éves) 100%, 1
gyermek (3-13 éves) 50% illetve 1
gyermek (14 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.  
Családi akció:
A2A:   1-2 gyermek (2 éves) 100%, 1-
2 gyermek (3-13 éves) 50% illetve 1-
2 gyermek (14 éves kortól) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek/Sípályák:   Pradalago felvo-
nó kb. 200 m-re.
Síbusz: a szálloda saját, ingyenes
shuttle-busza igény esetén.
Síkölcsönző: kb. 600 m-re, 
a szálloda vendégei részére 
kedvezménnyel.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval. 

SÍ információ

5=4
kedvezmény

 HOTEL CRISTAL PALACE  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   MADONNA DI CAMPIGLIO 

1 éj reggelivel

már 99,-€/fő ártól
(31.680,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 03630

Szállás példa

118-127_ABBF_W14.indd   127118-127_ABBF_W14.indd   127 2013.07.31.   12:52:252013.07.31.   12:52:25
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Különböző színvonalú apartma-
nok Livigno völgyének napos ré-
szén, a Carosello síliftek közelé-
ben.

Fekvése: NNN:   A közelben számos
üzlet, étterem és bár, a legközeleb-
bi sílift kb. max. 900 m-re található (a
legtöbb apartmantól csak kb. 150 m-
re). A legközelebbi síbuszmegálló kb.
150 m-re.
NNNN:   Valamennyi apartman a sípá-
lyáknál található, Livigno 4 km-es, köz-
ponti zónájában. A legközelebbi felvo-
nó és a síbusz megállója kb. 150 m-re.
Figyelem! A szálláshely pontos cí-
mét elutazás előtt kb. 10 nappal 
tudjuk megadni. Kérjük, érdek-
lődjön az Ön utazási irodájában!
Felszereltsége: Ajánlatunkban külön-
böző apartmanok szerepelnek, melyek 
egyedien, a tulajdonos ízlésének meg-
felelően berendezettek.   

Helyi besorolás:   3*/4*.
Elhelyezés: Modern és jól berende-
zett apartmanok, a 3 illetve 4 csillagos 
kategóriának megfelelően.
NNN: Konyhasarok (hűtőszekrény, ká-
véfőzőgép) SAT-TV, zuhanyozó és WC.
F4F: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 35 m²).
F6F: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 55 m²). Kiegészítve széffel.
NNNN: Konyhasarok (hűtőszekrény, 
kávéfőzőgép, mosogatógép), SAT-TV, 
zuhanyozó és WC.
G4F:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²).
G6F:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 55 m²).  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, elutazás utáni ta-
karítás, üdülőhelyi díj. Ágyneműhuzat 
és törölköző heti váltással.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.

A helyszínen fi zetendő:
•   Kaució:   kb. 150,- €.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni
(előzetes lekéréssel).  
Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj  

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
11.30.-12.21. és 04.05.-04.26. között 
kedvezményes 6 napos Livigno sí-
bérlet (kb. 77,- €/fő), melyet a part-
nerirodánkban lehet megvásárolni a 
szállás-voucher felmutatásával (pontos 
cím az útidokumentumokban).

Síliftek/Sípályák:   kb. 900 m-re 
(NNN) ill. kb. 150 m-re (NNNN)
Síbusz: kb. 150 m-re.
Sítároló:   az apartmanokban.

SÍ információ

 APARTMANOK LIVIGNÓBAN      LIVIGNO 

1 éj/apartman önellátással

már 65,-€ ártól
(20.800,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 04824

LIVIGNO/BORMIO/SANTA CATERINA

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Livigno 128 2.797 30 65 20 6 14 11 1 30 Carosello 3000 0,3 20 Costaccia Roxy Puby 960
Ë Bormio 131 3.012 20 25 5 3 5 7 2 van pBormio Snowpark van van BeWhite! van 923
Ì Santa Caterina 131 2.800 2 27 6 2 2 6 van 50 - van van - - 930

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 215,- 143,- 70,-/50,-/ 6 nap/115,-tőlp/ 6 nap/265,-tőlp/ 6 nap/155,-tőlp/
Ë Bormio 158,-185,- 108-129,- /105,-/55,- p/5 nap/135,-től p/5 nap/155,-től p/5 nap/135-tól
Ì Santa Caterina 170-200,- 120-145,- 115,-től p/6 nap/135,-től p/6 nap/135,-től p/5 nap/155,-től

Figyelem! Olaszország egyes régióiban szezon közben az üdülőhelyi díjak 
mértékében változás várható. Pontos információk a helyszínen.

Ê LIVIGNO

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB Livigno vámmentes terület, En-
gadin és Bormio között fekszik, a sí-
elés mellett vámmentes bevásárlásra 
is csábít. A főleg kék és piros sípályák 
összhossza kb. 115 km, elsősorban 
hobbisíelők és kezdők számára megfe-
lelők. A mélyhó kedvelői és a haladók 
a Monte della Neve lejtőin találják meg 
kihívásaikat.
Bormio nem csak a profi knak, hanem 
a kisgyerekes családoknak és a kezdők-
nek is változatos pályákat kínál.
A freestyle rajongói is megtalálják itt 
számításukat, hiszen snowpark és half-
pipe is rendelkezésre áll. A környék ter-
málvizéről is ismert, így a téli sportok 
mellett érdemes kipróbálni a település 
termálfürdőjét is.
A Santa Caterina Valfurva pályáinak 
nagy része északi fekvésű, ezért szinte 
egész szezon alatt ideális hóviszonyok 
fogadnak minket. 

LIVIGNO
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt, kis szálloda közvetlenül a 
nyüzsgő központban. 

Fekvése: Livigno központjában fek-
szik, a hangulatos sétálóutcánál.   
Felszereltsége: Kis szálloda 18 szo-
bával. A vendégek rendelkezésére áll
reggeliző, TV-szoba, kis társalgó bárral
és napozóterasz.  
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: A2A:   A tágas szobákban 
zuhanyozó, WC, telefon, TV és egy ré-
szük balkonos.  
Ellátás: Büféreggeli.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
11.30.-12.21. és 04.05.-04.26. között 
kedvezményes 6 napos Livigno sí-
bérlet (kb. 77,- €/fő), melyet a part-
nerirodánkban lehet megvásárolni a 
szállás-voucher felmutatásával (pontos 
cím az útidokumentumokban).
 Kedvezmények 
Családi akció:
A2A:   1-2 gyermek (2 éves kortól) 40% 
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.   

Síterület:   Carosello síterület kb. 
150 m-re.
Síliftek: Carosello síliftek kb. 250 
m-re. Mottolino kabinos felvonó kb.
300 m-re.
Sípályák: kb. 250 m-re.
Síbusz: kb. 100 m-re.
Sítároló:   a szállodában. 

SÍ információ

 GARNI ZODIAC HOUSE   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   LIVIGNO 

1 éj reggelivel

már 42,-€/fő ártól
(13.440,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 04844

Apartmanház nyugodt, napos he-
lyen, közvetlenül a Carosello síte-
rület sípályáinál.

Fekvése:   Livigno 3 km hosszú, köz-
ponti régiójának szélén található, köz-
vetlenül a sípályáknál. Üzletek és bá-

rok a közelben.  
Felszereltsége: Új építésű, kényel-
mesen és ízlésesen, alpesi stílusban 
berendezett apartmanház. A vendégek 
rendelkezésére áll összesen 4 apart-
man.  
Helyi besorolás:   3,5*.  

Elhelyezés: Az apartmanokban kony-
hasarok (hűtőszekrény, mikrohullámú
sütő, kávéfőző, kenyérpirító, mosoga-
tógép), SAT-TV, hajszárító, széf, video/
CD-lejátszó, rádió, zuhanyozó és WC.
F4F:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 40 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és egy két-
ágyas szoba.
F6H: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 55 m²). Nappali/hálószoba

dupla, kihúzható kanapéval és 2 két-
ágyas szoba (az egyikben különálló 
ágyak).
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, elutazás utáni ta-
karítás, ágyneműhuzat, konyharuha és 
törölköző heti váltással.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 150,- €.
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 10,- €/nap).  
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj  

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 12.07.-
12.21. és 04.05-04.26. között kedvez-
ményes 6 napos Livigno síbérlet 
(kb. 77,- €/fő), melyet a partneriro-
dánkban lehet megvásárolni a szállás-
voucher felmutatásával (pontos cím az 
útidokumentumokban).

Síliftek:   az apartmanháznál.
Sípályák:   az apartmanháznál.
Sítároló:   az apartmanházban
(fűtött).

SÍ információ

 BAITA SORRISO   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   LIVIGNO 

1 éj/apartman önellátással

már 107,-€ ártól
(34.240,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 93440

A magyar vendégek körében kife-
jezetten kedvelt szálláshely.

Fekvése: Üzletek, bárok, pizzériák és
éttermek a közvetlen közelben, a sétá-

lóutca kb. 800 m-re található.  
Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll 7 modern és kényelmesen 
berendezett apartman.  
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: Az apartmanokban kony-
hasarok (hűtőszekrény, mikrohullámú
sütő), SAT-TV, széf, hajszárító, zuha-
nyozó és WC.
F4G: Kétszobás manzárdapartman 4
fő részére (kb. 30 m²). Nappali/há-
lószoba dupla, kihúzható kanapéval 
(normál ablakokkal) és egy hálószoba
a manzárd-részben dupla ággyal (tető-
ablakkal).
F4F:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba dup-
la, kihúzható kanapéval és hálószoba
dupla ággyal. Kiegészítve mosogató-
géppel.
F6F:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 60 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható kanapéval és 2 két-
ágyas szoba (az egyikben különvá-
lasztható ágyak). Kiegészítve moso-
gatógéppel.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, gáz, elutazás utáni takarí-

tás, ágyneműhuzat és törölköző heti 
váltással.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 150,- €.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni 
(kb. 10,- €/nap, előzetes lekérés szük-
séges).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 11.30.-
12.21. és 04.05.-04.26. között kedvez-
ményes 6 napos Livigno síbérlet 
(kb. 77,- €/fő), melyet a partneriro-
dánkban lehet megvásárolni a szállás-
voucher felmutatásával (pontos cím az 
útidokumentumokban).

Síliftek: kb. 100 m-re.
Sípályák:   az apartmanháznál. 
Síbusz: az apartmanháznál.
Sítároló:   az apartmanházban
(fűtött). 

SÍ információ

 CASA POZ   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   LIVIGNO 

1 éj/apartman önellátással

már 65,-€ ártól
(20.800,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 04828
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Családias hangulat kiváló szolgál-
tatásokkal, közel a sípályához.

Fekvése:   A szálloda Livigno keleti ol-
dalán fekszik, kilátással a völgyre és a
hegyekre. A központ duty free-üzletek-
kel, számos étteremmel és szórakozási
lehetőséggel kb. 1 km-re, gyalog is ké-
nyelmesen elérhető.
Felszereltsége:   A szállodában 42 
szoba, recepció, napozóterasz, társal-
gó, étterem, bár, lift és mosoda (térítés
ellenében) áll rendelkezésre.

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban zuha-
nyozó, WC, telefon, széf, LCD SAT-TV, 
ingyenes WIFI, hajszárító, konyhasarok 
hűtőszekrénnyel, étkezősarok és für-
dőköpeny (térítés ellenében).
A4B - Családi szobák: Tágasabb szo-
bák dupla ággyal és 2 szimpla ággyal 
illetve balkonnal.  
Ellátás: Félpanzió.   Bővített reggeli 
önkiszolgáló rendszerben és 3 fogásos 
menüvacsora előétel- és köretbüfével.  
Sport: Kis fi tneszterem.

Wellness: Szauna.
Gyerekek:   Játszószoba.
Szórakozás:   Biliárd és asztalifoci.  
Parkolás:   Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 7,- €/nap).
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 4 éj
SZOMBAT                          2013.12.28.,

2014.02.22.-03.07. / 7 éj

 EXTRA tipp 
• 15% kedvezmény a Center Aquay
Granda   wellness-központ belépő-
jéből  .

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2 éves) 100%, 1 
gyermek (3-5 éves) 50%, 1 gyermek 
(6-12 éves) 30%, 1 gyermek (13-16 
éves) 20% illetve 1 gyermek (17 éves 
kortól) 15% 2 felnőttel egy szobában, 
pótágyon.
Családi akció:
A4B: 2 gyermek (2 éves) 100%, 2 
gyermek (3-5 éves) 50%, 2 gyermek 
(6-12 éves) 30%, 2 gyermek (13-16 
éves) 20% illetve 2 gyermek (17 éves 
kortól) 15% 2 felnőttel egy szobában.   

Síliftek/Sípályák:   kb. 100 m-re.
Sífutópálya: kb. 200 m-re.
Síbusz: kb. 50 m-re.
Síkölcsönző: a központban, kb.
1 km-re.
Sítároló:   a szállodában, 
sícipőszárítóval.
Síbérletszerviz:   a recepción.

SÍ információ
Szállás példa

 HOTEL MARGHERITA  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   LIVIGNO 

1 éj félpanzióval

már 58,-€/fő ártól
(18.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 93409

Apartmanok napos, nyugodt kör-
nyezetben egy sífutópálya és ay
Palipert sílift mellett.

Fekvése: Üzletek, éttermek és bá-
rok a közelben. Livigno központja kb.
3 km-re.  
Felszereltsége:   14 apartman.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés:   A jól berendezett stúdi-
ókban/apartmanokban konyhasarok 
(hűtőszekrény, kávéfőző, mikrohullá-
mú sütő), SAT-TV, zuhanyozó, WC.
F2F:   Stúdió 2 fő részére (kb. 20 m²).
Nappali/hálószoba dupla, kihúzható
heverővel.
F4H:   Háromszobás apartman 4 fő ré-
szére (kb. 40 m²). Nappali és további 2 
szoba 2-2 ággyal.
F6J: Háromszobás apartman 5-6 fő ré-
szére (kb. 50 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható heverővel és további
2 szoba 2-2 ággyal. Figyelem! A tulaj-
donos javaslata alapján 6 felnőtt szá-
mára nem ajánljuk! (A dupla, kihúzha-

tó heverő 2 gyermek vagy 1 felnőtt és 
1 gyermek részére ajánlott.)  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, elutazás utáni ta-
karítás, üdülőhelyi díj. Ágyneműhuzat 
és törölköző 14 napi váltással.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha.
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 100,- €.
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Ingyenes. Garázs térítés el-
lenében (kb. 10,- €/nap).   
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  

Érkezés/Elutazás:
16.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
SZOMBAT / 7 éj  

 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 12.07.-
12.21. és 04.05.-04.26. között kedvez-
ményes 6 napos Livigno síbérlet 
(kb. 77,- €/fő), melyet a partneriro-
dánkban lehet megvásárolni a szállás-
voucher felmutatásával (pontos cím az 
útidokumentumokban).

Síliftek:   kb. 100 m-re.
Sípályák:   kb. 100 m-re.
Sífutópálya:   kb. 100 m-re.
Síbusz:   az apartmanháznál. 
Sítároló:   az apartmanházban, 
fűtött. 

SÍ információ

Szállás példa

 APPARTEMENTS LA FONTE   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   LIVIGNO 

1 éj/apartman önellátással

már 45,-€ ártól
(14.400,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 93410
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Stílusos szálloda napsütötte, nyu-
godt helyen.

Fekvése:   Bormio központjától és a sé-
tálóutcától kb. 350 m-re fekszik. A te-
lepülés ismert termálfürdője nagy, fe-
dett termálmedencével kb. 100 m-re 
található.  
Felszereltsége:   Az 54 szobás, világos
színekkel, modern-alpesi stílusban be-
rendezett szállodában a vendégek ren-
delkezésére áll elegáns recepció, han-
gulatos társalgó/bár és szép étkező.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3B: A kényelme-
sen berendezett szobákban zuhanyo-
zó, WC, telefon, SAT-TV és ingyenes
WIFI.  
Ellátás: Félpanzió. Bőséges büféreg-
geli és 3 fogásos, menüválasztásos va-
csora salátabárral.

Wellness: Pezsgőfürdő, szauna és tö-
rökfürdő. Térítés ellenében: masszázs 
és kozmetikai kezelések.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás: Mélygarázs térítés ellené-
ben (kb. 10,- €/nap).
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap, előzetes lekéréssel).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3B: 1 gyermek (2-6 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (7-12 éves) 50% 2 felnőt-
tel egy szobában.   

Síliftek/Sípályák:   kb. 1,2 km-re.
Síbusz: kb. 50 m-re.
Sísuli: kb. 2 km-re.
Síkölcsönző: kb. 500 m-re.
Sítároló:   a szállodában (fűtött)

SÍ információ

 HOTEL SANT ANTON  ÚJ     BORMIO 

1 éj félpanzióval

már 63,-€/fő ártól
(20.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 04005

Hangulatos szálloda Bormio tör-
ténelmi központjának közelében.

Fekvése: Egy szép parkban fekszik, tá-
vol az úttól. A település központja kb.
300 m-re.
Felszereltsége:   A nagyon elegáns és
kényelmes szállodában a vendégek 
rendelkezésére áll 40 szoba, szép tár-
salgó, bár, TV-szoba, hangulatos étke-
ző, lift és napozóterasz.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A2A/A3B:   A szobákban

fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, tele-
fon, SAT-TV és ingyenes WIFI.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 4 
fogásos, menüválasztásos vacsora sa-
látabárral.   Szilveszteri menü.
Wellness: Pezsgőfürdő, szauna és tö-
rökfürdő.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A3B: 1 gyermek (2-6 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (7-12 éves) 50% 2 felnőt-
tel egy szobában.   

Síliftek/Sípályák:   kb. 900 m-re.
Síbusz: kb. 50 m-re.
Sísuli: kb. 700 m-re.
Síkölcsönző: kb. 700 m-re.
Sítároló:   a szállodában (fűtött). 

SÍ információ

 HOTEL BAITA CLEMENTI  ÚJ     BORMIO 

1 éj félpanzióval

már 63,-€/fő ártól
(20.160,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 04004

Csodálatos panorámával rendel-
kező apartmanszálloda közvetle-
nül a sípályánál.

Fekvése:   Kb. 1.800 m magasan, nap-
sütéses hegyoldalban, közvetlenül San-
ta Catarina hóbiztos sípályáinál fekszik. 
A település központja kb. 250 m-re.  
Felszereltsége: Az új építésű, igénye-
sen berendezett komplexumban 180 
szoba és 70 apartman található. Recep-
ció, elegáns hall és bár, étterem, aján-

déküzlet, lift valamint nagy napozóte-
rasz áll a vendégek rendelkezésére. 
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A jól berendezett és tá-
gas apartmanokban SAT-TV, telefon,
konyhasarok (hűtőszekrény, főzőlap és
kávéfőzőgép), fürdőszoba vagy zuha-
nyozó és WC.
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 55 m²). Nappali/hálószoba dupla,
kihúzható ággyal és egy külön háló-
szoba dupla vagy különálló ágyakkal.
F6H: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 60 m²). Nappali/hálószoba
dupla, kihúzható ággyal és két szoba
2-2 ággyal. Részben kétszintesek, ahol
az egyik hálószoba nyitott.
Wellness:   Térítés ellenében: úszóme-
dence (fürdősapka használata kötele-
ző), szauna, pezsgőfürdő, törökfürdő
(egyszeri belépés kb. 13,- €/fő, heti
bérlet kb. 70,- €/fő, 14 éves kor alatt
csak a medence használható). 

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, gáz, fűtés, üdülőhelyi díj, 
ágyneműhuzat, kis törölköző, elutazás 
utáni takarítás.   
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Konyharuha és törölköző.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 150,- €.  
Parkolás: Ingyenes (egy kisebb, sa-
ját parkoló a háznál, kb. 200 m-re na-
gyobb, nyilvános, ingyenes parkoló.) 
Térítés ellenében: mélygarázs (kb. 
50,- €/hét, 12.28.-01.11. között kb. 15,- 
€/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.30-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.

Síliftek:   kb. 250 m-re.
Sípályák: a szállodánál.
Sítároló:   a szállodában (fűtött). 

SÍ információ

 HOTEL RESIDENCE TRE SIGNORI   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SANTA CATERINA VALFURVA 

1 éj/apartman önellátással

már 144,-€ ártól
(46.080,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.30-ig

Szálláskód: FEWI 04821
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www.neckermann.hu

PUY SAINT VINCENT

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- Hütte Távolság 

(Bp-től)
Ê Puy Saint Vincent 132 2.700 28 34 13 - 7 6 2 40 van van 35 - Le Tire Bouchon 1.242

A kedvelt síközpontban együtt él a 700 éves hagyományokkal rendelkező francia
sífalu kedvessége és a modern technika fejlettsége. Ez a kettősség teszi oly 
különlegessé Puy Saint Vincentet. Északi fekvésének és speciális mikroklímájá-
nak köszönhetően nagyon hóbiztos. Az 1600-as központban vannak a gyerekpá-
lyák, a haladók a terep legmagasabb pontjáról, a La Pendine-ről induló pályákat 
próbálhatják ki, ahonnan 1350 m szintkülönbséget és 7 km-es távot megtéve egé-
szen az 1.400 méteres alsó állomásig is lecsúszhatnak. 
Újdonság Puy-ben a snowpark, ami szinte minden igényt kielégít változatos
elemeivel, ugratóival. 1150 és 2600 méter között freeride útvonalak és szé-
les völgyek teszik változatosabbá a terepet. Itt található a híres Col du Bal, ami
méltán vált a Francia-Alpok egyik legkedveltebb pályán kívüli terepévé.
A 2 éjszakai sípálya és a természetes korcsolyapálya márciusig várja az érdeklődő-
ket. 1400 és 2000 méter között 40 kilométernyi sífutóterep húzódik. Ennek men-
tén 35 kilométer hosszan téli túraútvonal is található. A gyerekek számára három
síiskola, két „óvoda” és egy mini-klub biztosított.

A teljes szezonban magyar nyelvű csapat tartózkodik a helyszínen.

PUY SAINT VINCENT
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

2014.01.11-18. & 2014.03.22-29.
 • Magyar nyelvű asszisztencia a helyszínen  

• Síoktatás magyar síoktatókkal
• Gyermekfelügyelet

 • 10% kedvezmény a La Chaumiere 
étteremben a helyszínen   

Síliftek/Sípályák:   kb. 50-100 
m-re.
Sífutópálya:   a közelben.
Sísuli/Síkölcsönző:   kb. 850 m-re.
Sítároló: az apartmanokban.
Téli túraútvonalak:   a közelben.
Korcsolyapálya:  a közelben.     
Snowboard: kb. 100 m-re.

SÍ információ
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Fekvése:    A sípályáktól kb. 50 m-re, 
a központtól kb. 850 m-re helyezke-
dik el, ahova rendszeres transzfer köz-
lekedik.  
Felszereltsége: 4 különálló épületből 
álló létesítmény 103 apartmannal, to-
vábbá recepció, lift és 40 fős szeminá-
riumterem.   
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: Minden apartmanban
konyhasarok (főzőlap, hűtőszekrény,
mosogatógép, kávéfőző) fürdőszoba,
külön WC és balkon. TV térítés ellené-
ben (kb. 39,- €/hét).
A4A: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 25 m²). Nappali/hálószoba kihúz-
ható kanapéval és külön hálószoba 2 
szimpla ággyal.
A6A: Kétszobás apartman 6 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba kihúz-
ható kanapéval, 1 külön hálószoba  2 
szimpla ággyal és egy hálórész eme-
letes ággyal.
A8A: Négyszobás apartman 8 fő ré-
szére (kb. 60 m²). Nappali/hálószoba
kihúzható kanapéval, 3 külön hálószo-
ba (az egyikben dupla ággyal), 1 háló-
rész emeletes ággyal. 
Sport: Fitneszterem a „B” épületben.
Wellness:   Fedett úszómedence és
szauna a „B” épületben. 

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés és üdülőhelyi díj. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 6,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució: kb. 300,- €.
• Elutazás utáni takarítás: kb. 55-
90,- € az apartman méretétől függően.
Parkolás: Ingyenes parkoló az épület 
előtt.   Fedett parkoló térítés ellenében 
(kb. 45,- €/hét).
Háziállat: Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
16.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 d SÍBÉRLET inklusive 6 napos 
Puy Saint Vincent síbérlet ingye-
nesen.

 Kedvezmények 
Családi akció:
A4A/A6A/A8A      : Kedvezményes gye-
rekárak vehetők igénybe 1-2 gyermek 
(2-10 éves) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmaz-
za.    A max. létszámot így sem szabad
túllépni.

Fekvése:   A sípályák közvetlen köze-
lében helyezkedik el, a központtól kb. 
850 m-re, ahova rendszeresen közle-
kedik az ingyenes transzferbusz.  
Felszereltsége:   99 apartmannal ren-
delkező, igényesen kialakított létesít-
mény recepcióval, lifttel és WIFI térítés 
ellenében. 
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: Minden apartmanban
TV (francia csatornákkal), konyhasa-
rok (főzőlap, hűtőszekrény, mosogató-
gép, kávéfőző) fürdőszoba, külön WC 
és balkon. 
A4A: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 30 m²). Nappali/hálószoba kihúz-
ható kanapéval és tolóajtóval leválasz-
tott hálószoba emeletes ággyal.
A5A: Kétszobás apartman 5 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba kihúz-
ható kanapéval az 5. fő részére, toló-
ajtóval leválasztott hálószoba emeletes
ággyal és egy hálórész dupla ággyal.
A7A: Háromszobás apartman 7 fő ré-
szére (kb. 40-45 m²). Nappali/hálószo-
ba kihúzható kanapéval a 7. fő részére,
2 külön hálószoba emeletes ágyakkal
és egy hálórész dupla ággyal.
Wellness: Térítés ellenében: szauna
(kb. 10,- €/alkalom). 

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés és üdülőhelyi díj. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 6,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
  •   Kaució:   kb. 300-500,- € az apartman 
méretétől függően.
• Elutazás utáni takarítás: kb. 55-
95,- € az apartman méretétől függően.
Parkolás:   Ingyenes, fedett parkoló.
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
16.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 d SÍBÉRLET inklusive 6 napos 
Puy Saint Vincent síbérlet ingye-
nesen.

 Kedvezmények 
Családi akció :
A4A/A5A/A7A: Kedvezményes gye-
rekárak vehetők igénybe 1-2 gyermek 
(2-10 éves) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmaz-
za.    A max. létszámot így sem szabad
túllépni.

Fekvése:   Puy St. Vincent legfelső, pa-
norámás részén fekszik, közvetlenül a 
sípálya mellett. Bárok és éttermek kb. 
500 m-re a központban.
Felszereltsége: A 2006-ban épített, 
esztétikus, alpesi stílusú aparthotel-
ben  104 igényesen berendezett apart-
man található. Továbbá recepció WIFI-
vel (térítés ellenében), snack-bár, lift 
és síbolt.

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: Minden apartmanban
konyhasarok (főzőlap, hűtőszekrény,
mosogatógép, kávéfőző) fürdőszoba,
külön WC és balkon. TV térítés ellené-
ben (kb. 39,- €/hét).
A4A: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 30 m²). Nappali/hálószoba kihúz-
ható kanapéval és tolóajtóval leválasz-
tott hálószoba dupla ággyal
A6A: Kétszobás apartman 6 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba kihúz-
ható kanapéval, tolóajtóval leválasztott
hálószoba dupla ággyal és egy háló-
rész 2 különálló ággyal.
A8A: Háromszobás apartman 8 fő ré-
szére (kb. 45 m²). Nappali/hálószoba
kihúzható kanapéval, 2 külön hálószo-
ba (az egyikben dupla ággyal) és egy 
hálórész 2 különálló ággyal.
Sport: Fitneszterem.
Wellness: Nyitott úszómedence (fű-
tött) és szauna. 

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés és üdülőhelyi díj. 
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Ágyneműhuzat, de a helyszínen is le-
het bérelni (kb. 6,- €/fő/váltás). Töröl-
köző és konyharuha. 
A helyszínen fi zetendő:
  •   Kaució:   kb. 250-300,- € az apartman 
méretétől függően.
• Elutazás utáni takarítás: kb. 55-
95,- € az apartman méretétől függően.
Parkolás: Ingyenes. Fedett parkoló 
térítés ellenében (kb. 39,- €/hét).   
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 18.00 óra között/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  SZOMBAT / 7 éj

 d SÍBÉRLET inklusive 6 napos 
Puy Saint Vincent síbérlet ingye-
nesen.

 Kedvezmények 
Családi akció:
A4A/A6A/A8A      : Kedvezményes gye-
rekárak vehetők igénybe 1-2 gyermek 
(2-10 éves) foglalása esetén. A pontos
árakat a foglalási rendszer tartalmaz-
za.    A max. létszámot így sem szabad
túllépni.

 RESIDENCE LA DAME BLANCHE (1800 m)  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   PUY SAINT VINCENT 

7 éj önellátással

már 172,-€/fő ártól
(55.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 70508

 RESIDENCE LE PARC AUX ETOILE (1800 m)  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   PUY SAINT VINCENT 

Szálláskód: HOWI 70501

Szállás példa

 RESIDENCE LES GENTIANES (1800 m)   ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

  PUY SAINT VINCENT 

7 éj önellátással

már 172,-€/fő ártól
(55.040,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 60934

Szállás példa

7 éj önellátással

már 165-€/fő ártól
(52.800,- Ft/fő ártól)

Szállás példa
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www.neckermann.hu A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

SVÁJC

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Ê Zermatt 135 3.883 75 221 63 18 21 15 1 15 Gravity Parky 1,6 70 Blatten Hennustall 1.190 km
Ë Négy Völgy 136 3.330 161 181 70 14 24 46 5 73 gBurton Progression Park 24,2 172 La Marmotte Le Pub 1.200 km
Ì Davos/Klosters 136 2.844 65 133 62 15 11 26 1 75 Jatz Park 17,1 127 Jatzhütte Bolgen Plazag 900 km
Í Savognin 137 2.713 32 38 - 1 2 6 1 40 - 29,5 77 gSkihaus Tigia ggRoggi’s Baizli 940 km
Î Engadin St. Moritz web 3.303 73 206 70 11 19 27 5 200 Corvatsch 18 160 Chammana Salastrains 913 km

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Ê 305,- 163,- 183,-/83,-/ 5 nap/287,-tőlp/ 5 nap/324,-tőlp/ 5 nap/312,-tőlp/
Ë Négy Völgy 296,- 149,- /116,-/40,- p/5 nap/162,-től p/5 nap/162,-től p/5 nap/162,-től
Ì Davos/Klosters 265,- 106,- 141,-/90,-/ 1 nap/58,-tólp/ 1 nap/58,-tólp/ 1 nap/58,-tólp/
Í Savognin 207,- 104,- /165,-/60,- p/5 nap/233,-tól p/5 nap/208,-tól p/5 nap/224,-től
Î Engadin St. Moritz 304,- 202,- /116,-/58,- p/3 nap/233,-tól p/5 nap/233,-tól p/5 nap/233,-tól

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB

ZERMATT
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

SAVOGNIN
tippSÍ

tippGLECCSER

tippHÓBIZTOS

tippSNOWBOARD

tippSÍFUTÓ

tippCSALÁDI

tippAPRÉS SKI

tippTÚRA

SÍTERÜLETEK SVÁJCBAN

SVÁJC

Svájc az Alpok szívében egyedülálló télisport élményekkel csábít – extraszéles,
napos sípályák, érintetlen hegyvidék és szívélyes vendéglátás gondoskodik a fe-
lejthetetlen síüdülésről. Az üdülőhelyek és síterületek kiváló elhelyezkedésének 
köszönhetően a hóbiztosság itt természetes. Mindenekelőtt a gyermekes
családokat várják legszívélyesebben Svájcban. Sok üdülőhelyet értékeltek 
már a „Familien willkommen” (kiemelten családbarát) kitüntetéssel, ezek a helyek 
egész infrastruktúrájukat valóban a kicsik minél jobb ellátására rendezték be. Eh-
hez jönnek még az úgynevezett KidsHotelek, melyekben a gyerekek a királyok, és
kiválóan foglalkoznak velük.

A három üdülőrégiónak – Wallisnak, a Berner Oberlandnak és Graubün-
dennek – egyaránt megvan a maga egyedi sármja. 
Wallisban találhatók az Alpok legmagasabban fekvő síterületei illetve a leghosz-
szabb és leghóbiztosabb lesiklópályái is. 
A hangulatos Berner Oberland ezzel szemben kerek 350 km hosszú sífutó pá-
lyarendszerével és kb. 200 km-es téli túraútvonal hálózatával egy kicsit inkább a
sífutóknak és a túrázóknak kedvez. 
Graubünden, az 1. számú svájci üdülőrégió, a sípályákon kívül változatos kínála-
tot biztosít egyéb aktív szabadidős programokból is.

Mindent megteszünk tökéletes téli pihenéséért.
MySwitzerland.com
Svájcban mindent megtalál a kikapcsolódásához: sok-sok havat, csodálatos túraútvonalakat, lélegzetelállító alpesi panorámát és rengeteg kényelmi 

szolgáltatást. Mindegy, hogy egy hüttében fondüzik, álomszép sípályáinkon csúszkál, vagy egy wellness-szálloda masszázsszolgáltatásait élvezi – 

nálunk megfeledkezhet az idő múlásáról. További információkat a MySwitzerland.com/winter oldalon, vagy a 00 800 100 200 30 telefonszámon kaphat.
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Ideális választás, ha a híres zer-
matti sípályákon szeretnének sí-
elni - hiszen kb. 12 perc alatt el-
érhetők a szállodától.

Fekvése:   Täsch központjában fekszik,
a Zermattba közlekedő vonattól kb. 50
m-re.   
Felszereltsége: A szállodában 32 szo-
ba, társalgó kandallóval, bár, étterem/
reggeliző, a’la carte-étterem eredeti
sziklapincével, ingyenes WIFI az egész 
házban és lift.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A szobákban fürdőszoba
vagy zuhanyozó, WC, hajszárító, tele-
fon, rádió és SAT-TV. Egy részük bal-
konos.
A1A/A2A:   Egy- illetve kétágyas szo-
bák (kb. 18 m²). 
A1B/A2B:   Déli fekvésű egy- illetve 
kétágyas szobák (kb. 22 m²).

A2C:   „Superior Premium” kétágyas 
szobák az újépítésű szárnyban (kb. 28 
m²), balkonnal.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli bio-
sarokkal, 4 fogásos menüvacsora sa-
látabárral. Karácsonytól heti 1x helyi 
specialitások. Karácsonyi (12.24-én) 
és szilveszteri menü.
Wellness: Szauna, gőzfürdő és pi-
henőhelyiség. Térítés ellenében: szo-
lárium.  
Parkolás: Garázs térítés ellenében 
(kötelező, kb. 7,- €/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
6,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 4 éj

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén   el-
helyezés kétágyas szobában   (A1A, 
A1B). 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=5    12.07.-12.21., 01.04.-02.01.,
 03.29.-04.26.
7=6    02.01.-03.29.
4=3  *  12.07.-12.16., 01.04.-02.04., 
 02.15.-03.04., 03.15.-04.22.
*max. 6 éj foglalása esetén  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   az összes szezonban
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2B/A2C: 1 gyermek (2-5 éves) 
100% illetve 1 gyermek (6-12 éves) 
50% 1 felnőttel egy szobában. 1 gyer-

mek (2-5 éves) 100%, 1 gyermek (6-
11 éves) 50% illetve 1 gyermek (12-16
éves) 30% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  
Családi akció:
A2B/A2C:   2 gyermek (2-16 éves)
30% 2 felnőttel 2 külön szobában.
További gyermekágy elhelyezé-
se A2A/A2B/A2C típusokban nem 
lehetséges.

Síterület/Sípályák: Zermatt, vo-
nattal kb. 12 percre.
Síliftek: vonattal kb. 12 percre.
Sífutópálya: kb. 150 m-re.
Síbusz: vonat kb. 20 percenként.
Sísuli: Zermattban.
Síkölcsönző:   kb. 150 m-re.
Sítároló:   a szállodában, fűtött.
Téli túraútvonalak:   a környéken
számos útvonal. 

SÍ információ

7=5
kedvezmény

 HOTEL CITY      TÄSCH BEI ZERMATT 

1 éj félpanzióval

már 61,-€/fő ártól
(19.520,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 69188

Kellemes szálloda, mely ideális 
kiindulópont a téli sportok sze-
relmeseinek. Felüdülés testnek és
léleknek.

Fekvése:   A szálloda Grächen köz-
pontjában, az új „Märchen” kabinos
felvonótól csak kb. 100 m-re fekszik.
Felszereltsége: A 26 szobás szállodá-
ban 4 étterem, vinotéka, hall kandalló-
val, társalgó, bár, lift, napozóterasz.  
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   Az igényesen és
kényelmesen berendezett szobákban
SAT-TV, telefon, széf, ingyenes WIFI,
zuhanyozó és WC.
A1A: Balkonnal.
A4A - Családi szobák: Galéria bal-
konnal.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és könnyű, változatos, 5 fogá-
sos menüvacsora (vegetáriánus is). Az 
ételek friss, helyi, minőségi alapanya-
gokból készülnek.  

A helyszínen fi zetendő:
  •   Üdülőhelyi díj: kb. 2,- €/fő/nap, 6-
15 éves korig kb. 1,- €/fő/nap. 
Parkolás: Garázs térítés ellenében 
(kb. 10,- €/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
12,- €/nap, külön lekérésre).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT        2013.12.21.-2014.01.10., 

2014.02.01.-03.07. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 WELLNESS tipp    Szauna, török gőz-
fürdő, infrakabin, Kneipp-taposóme-
dence. Térítés ellenében: pezsgőfürdő, 
szolárium, masszázs és szépségszalon 
a szállodával szemben. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény (a Bom-y
baajánlattal együtt nem érvényes). A 
kedvezmény alapja a reggelis ár.  
Bombaajánlat:
7=6    12.14.-12.21., 01.11.-01.31., 
 03.08.-04.21.
4=3  *  12.15.-12.20., 03.23.-04.11.
*vasárnapi és hétfői érkezés és max. 4 
éj foglalása esetén
A kedvezmények alapja a reggelis ár.
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A az összes szezonban  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (6-11 éves) 50% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A4A: 1-2 gyermek (2-5 éves) 100%, 1-
2 gyermek (6-11 éves) 50% illetve 1-2 
gyermek (12-15 éves) 30% 2 felnőttel
egy szobában.
A 2 év alatti csecsemőkért a hely-
színen kb. 8,- €/fő/éj fi zetendő. 

Síliftek: kb. 100 m-re.
Sípályák: kb. 100 m-re.
Sífutópálya: kb. 300 m-re.
Sítároló:   sítároló szekrények a sífel-
vonóknál ingyenesen.
Téli túraútvonalak:   kb. 100 m-re.
Síbérletszerviz:   a recepción.

SÍ információ

Szállás példa

4=3
kedvezmény

 TURM HOTEL GRÄCHERHOF  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   GRÄCHEN 

1 éj reggelivel

már 55,-€/fő ártól
(17.600,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI ZWA07
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136 SVÁJC · WALLIS/GRAUBÜNDEN

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Különböző komfortfokozatú
apartmanok gyönyörű környe-
zetben.

Fekvése: Az apartmanházak nyugodt
helyen találhatók, Veysonnazban vagy 
Mayens de l’Oursban. Az apartmanok 
elosztása a kulcs átadásakor történik. A
központ vásárlási lehetőségekkel, bá-
rokkal és éttermekkel az apartmanok 
fekvésétől függően kb. 400-800 m-re.
Helyi besorolás: 2*/3*/4*/5*.  
Elhelyezés: A különböző kategóriájú
stúdiókban/apartmanokban konyha-
sarok (főzőlap, sütő, hűtőszekrény),

étkező- és ülősarok, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, balkon vagy terasz. Az 
elhelyezés részben emeletes ágyakon 
és a közlekedő részben történik. A na-
gyobb apartmanok egy részében kan-
dalló is található.
NN   - egyszerű és célszerű berende-gy
zéssel:
F2F: Stúdió 2 fő részére (kb. 25 m²).
F4G:   Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba 2 ágy-
gyal és 1 kétágyas szoba.
F6H:   Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 55 m²). Nappali/hálószoba 2 
ággyal és 2 kétágyas szoba.
F8J: Négyszobás apartman 8 fő részé-
re (kb. 60 m²). Nappali/hálószoba 2 
ággyal és 3 kétágyas szoba. Bérelhető 
TV helyi adókkal (kb. 9,- CHF/nap).
F10:   Ötszobás apartman 10 fő részére 
(kb. 75 m²). Nappali/hálószoba 2 ágy-
gyal és 4 kétágyas szoba (az egyikben 
emeletes ágy, a többiben különálló 
ágyak). Kiegészítve kandallóval, moso-
gatógéppel. Bérelhető TV helyi adókkal 
(kb. 9,- CHF/nap).

NNN   - kényelmesebb berendezéssel:y
G2F: Stúdió 2 fő részére (kb. 25 m²)
TV-vel.
G4G: Kétszobás apartman 4 fő részére 
(kb. 35 m²). Nappali/hálószoba 2 ágy-
gyal, TV-vel és 1 kétágyas szoba.
G6H: Háromszobás apartman 6 fő ré-
szére (kb. 55 m²). Nappali/hálószoba 2 
ággyal, TV-vel és 2 kétágyas szoba.
G8J:   Négyszobás apartman 8 fő részé-
re (kb. 60 m²). Nappali/hálószoba 2 
ággyal, TV-vel és 3 kétágyas szoba.
  Foglalhatók N  NNN apartmanok    
újszerű, modernebb berendezés-
sel illetve  NNNNN  apartmanok  
színvonalas berendezéssel. To-
vábbi információ a www.necker-
mann.hu oldalon.
Wellness:   Térítés ellenében: a vey-
sonnazi, nyilvános fedett uszoda well-
ness-központjában masszázs stb.  
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz és fűtés.  
Ajánlatos magunkkal vinni:
Ágyneműhuzat, törölköző és konyha-
ruha, vagy a helyszínen bérelhetők: kb.
15,- CHF/fő illetve 5,- és 2,- CHF/db/
váltás, előzetes foglalás szükséges.  
A helyszínen fi zetendő:
• Kaució:   kb. 300,- CHF, a Superior- il-
letve az 5*-os kategóriában kb. 450,-
CHF (hitelkártyával is fi zethető).
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,- CHF/fő/nap,
6-15 éves korig kb. 1,- CHF/fő/nap.
•   Elutazás utáni takarítás: F2F/G2F:
kb. 70,- CHF, F4G/G4G: kb. 90,- CHF,
F6H/G6H: kb. 105,- CHF, F8J/G8J/H4G:

kb. 120,- CHF, H6H: kb. 135,- CHF, J4J/
F10L: kb. 150,- CHF, H8J: kb. 165,- CHF, 
J6J/H10K: kb. 190,- CHF.   
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 5,- CHF/éj. Etetőszék kb. 3,- CHF/
nap. Előzetes foglalás az utazási iro-
dában szükséges, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot így sem szabad túl-
lépni.
Parkolás:   Apartmanonként 1 parko-
ló Mayens de l’Ours-ban illetve 1 ga-
rázshely Veysonnazban ingyenes. To-
vábbi garázshely Veysonnazban kb. 
10,- CHF/nap.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni NN 
és NNN kategóriákba előzetes lekérés-
sel (kb. 50,- CHF/hét).  
Érkezés/Elutazás:
  16.00 és 18.00 óra között/08.00 és 
10.00 óra között
VASÁRNAP 15.00 és 17.00 óra kö-
zött/09.00 és 11.00 óra között  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                        2013.12.28., 

2014.03.01. / 7 éj
NAPONTA                2013.12.21.-12.27., 

2014.02.15.-02.28. / 7 éj  
  A megadott     érkezési idő utáni érkezés 
esetén kb. 20,- CHF/lakóegység-
felár fi zetendő   a megrendelt extra 
szolgáltatások bekészítéséért (gyer-
mekágy, törölközők stb.).  
 EXTRA tipp 
  • Belépő a nyilvános, fedett uszo-
dába Veysonnazban.
• 10% kedvezmény a veysonnazi y

uszoda   wellness-részlegében  .
•   10% kedvezmény a „Neige Aven-y
ture” síiskolában és sportboltban.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.15-ig történő foglalás 
esetén 15% kedvezmény a 12.07.-
12.28., 01.04.-02.15., 03.08.-04.21. 
közötti utakra. Min. 45 nappal az 
érkezés előtt történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény a 12.07.-
04.21. közötti utakra.

Síterület/Sípályák: „Négy Völgy” 
síterület kb. 500-1200 m-re.
Síliftek: kb. 500-1200 m-re.
Sífutópálya:   kb. 20 percnyire.
Síbusz: kb. 20-50 m-re.
Sítároló:   az apartmanházban. 

SÍ információ

 APPARTEMENTS VEYSONNAZ-MAYENS DE L’OURS      VEYSONNAZ 

1 éj/apartman önellátással

már 48,-€ ártól
(15.360,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
45 nappal az érkezésig

Szálláskód: FEWI 65818

A Club Hotel Davos kedvelt és igé-
nyes szálloda optimális ár-érték 
aránnyal. Napos, csendes helyen,
egy déli lejtőn fekszik, a síterület
közelében.

Fekvése: A központ üzletekkel és ét-
termekkel kb. 300 m-re. A Jakobshorn
felvonó, sífutópályák és téli túraútvo-
nalak gyalog csak pár percre találha-
tók.
Felszereltsége:   A szállodában 145
szoba, hall bárral, recepció, étterem/
reggeliző, kis üzlet, lift, internetsarok 
és ingyenes WIFI az egész házban.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A rusztikusan
berendezett, északi fekvésű szobákban
fürdőszoba, WC, hajszárító, ülősarok,
telefon, szekrényágyak, rádió, TV, széf 
és hűtőszekrény.
B1A/B2A:   Déli fekvésű, balkonos
szobák. 
A2B:   „Komfort” kétágyas szobák dup-
la ággyal és kanapéval.
A2C - Superior-szobák:   Déli fekvé-
sű, balkonos szobák, vízforralóval ki-
egészítve.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és
4 fogásos menüvacsora vegetáriánus
büfével. Heti 1x fondue-est (hús- vagy 
sajt-fondue) illetve vacsora helyi spe-
cialitásokkal.   Karácsonyi (12.25-én) 
és szilveszteri menü.
Sport:   Asztalitenisz.

Wellness:   Ózon fedett medence (kb. 
8x10 m). Térítés ellenében: szauna és 
masszázs.
Szórakozás: Szilveszter este zenés 
szórakoztató programok.
Parkolás: Ingyenes, korlátozott szám-
ban. Garázs térítés ellenében (kb. 9,40 
€/nap).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,80 €/nap).   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 1 éj
NAPONTA       2013.12.25.-2014.01.02.,

2014.03.01.-03.07. / 3 éj  

 EXTRA tipp 
  • Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(B1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.01-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény. Min. 60 
nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
7=5    01.04.-01.20., 03.08.-04.13.
7=6              11.27.-12.25., 01.26.-03.01.
6=4*     01.26. (max. tartózkodás 6 éj)
5=4                       01.04.-01.15., 01.27.*
 (max. tartózkodás 5 éj), 03.08.-04.08. 
4=3*    01.28. (max. tartózkodás 4 éj)
3=2*    01.18. (max. tartózkodás 3 éj)
*csak a fenti érkezések esetén  

Családi akció:
A2A/B2A/A2B/A2C:   1-2 gyermek 
(2-5 éves) 100%, 1-2 gyermek (6-12 
éves) 60% illetve 1-2 gyermek (13 éves
kortól) 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.  További gyermekágy el-
helyezése nem lehetséges.

Síterület/Sípályák: kb. 300 m-re.
Síliftek: Jakobshorn felvonó kb. 
300 m-re.
Sífutópálya: kb. 300 m-re.
Síbusz: a szállodánál.
Sísuli: kb. 300 m-re.
Síkölcsönző: kb. 300 m-re, a sífel-
vonó völgymegállójánál.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak:   számos lehe-
tőség a környéken. 

SÍ információ4=3
kedvezmény

 CLUB HOTEL DAVOS   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   DAVOS-PLATZ 

1 éj félpanzióval

már 65,-€/fő ártól
(20.800,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 69347

Szállás példa
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Színvonalasan berendezett apart-
manok nyugodt, napsütéses he-
lyen. 

Fekvése:   A település szélén fekszik. A
városközpont éttermekkel és vásárlási
lehetőségekkel kb. 400 m-re, a felvo-
nók és sípályák csak kb. 300 m-re.
Felszereltsége:   Az ízléses létesít-
ményben 69 apartman található 4
épületben. A vendégek rendelkezésé-
re áll recepció és lift. Térítés ellenében:
mosó- és szárítógép.  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A kényelmesen és ízlése-
sen berendezett apartmanokban SAT-
TV, rádió, telefon, internetcsatlakozás
(térítés ellenében), széf, étkező- és
ülősarok, konyhasarok (kerámialapos
tűzhely sütővel, hűtőszekrény, kávéfő-
ző, mosogatógép), zuhanyozó, WC és
balkon vagy terasz. 
F2F/F4F:   Kétszobás apartman 2-4 fő
részére (kb. 47 m²). Nappali/hálószoba
dupla kanapéval és 1 kétágyas szoba.
F4G/F6G:   Háromszobás apartman 4-
6 fő részére (kb. 56 m²). Nappali/háló-
szoba dupla kanapéval, 2 kétágyas szo-
ba, külön WC.
F6H/F8H:   Négyszobás apartman 6-8
fő részére (kb. 77 m²). Nappali/háló-
szoba dupla kanapéval, 3 kétágyas szo-
ba, külön WC.
Gyerekek:   Játszószoba.

Szórakozás: Térítés ellenében: bili-
árd.
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés és elutazás utáni ta-
karítás.
Ajánlatos magunkkal vinni:
  Törölköző és konyharuha.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Kaució: kb. 156,- €. 
•   Üdülőhelyi díj: kb. 2,- €/fő/nap, 6-
11 éves korig kb. 1,- €/fő/nap.
• Ágyneműhuzat:   kb. 15,- €/fő/vál-
tás.
• Szemeteszsák:   kb. 2,- €/db (kb. 35 
literes).
1 pótágy:   Gyermekágy 2 éves korig 
kb. 27,30 €/tartózkodás. Etetőszék kb. 
15,60 €/tartózkodás. Előzetes foglalás 
az utazási irodában, fi zetés a helyszí-
nen. A max. létszámot csak így szabad 
túllépni. 
Parkolás:   Apartmanonként 1 parkoló-
hely kb. 8,- €/tartózkodás.   
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  15.00 órától/09.00 óráig   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA (kivéve vasárnap) / 4 éj
NAPONTA (kivéve vasárnap) 

2013.11.30.-12.27. / 3 éj
SZOMBAT                         2013.12.28.,

2014.01.25.-02.28. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  •   Játékkölcsönzés a Savognin 
Tourismustól a létesítmény területén.
• A könyvtár   használata.
• Ingyenes postabusz   Salouf, Savog-
nin és Bivio között. 
• 15% kedvezmény síbérlésre és 
sítárolásra a NTC Sport Savogninban, 
a sífelvonó völgyállomásánál.
•   Ingyenes síbérlés gyerekeknek 
10 éves korig  , ha egy szülő is felsze-
relést bérel a Wasescha Sport Rentnél.  

 d SÍBÉRLET inklusive Savognin 
síbérlet a gyermekeknek 10 éves 
korig ingyenesen.
 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.09.30-ig történő foglalás 
esetén 20% kedvezmény a 11.30.-
12.21., 03.15.-04.05. közötti utak-
ra. 2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény a 01.04.-
02.15., 03.08.-03.14., 04.06.-04.26. 
közötti utakra. 2013.10.01.-10.30. 
közötti foglalás esetén 5% ked-
vezmény a 11.30.-12.21., 03.15.-
04.05. közötti utakra.
Bombaajánlat:
14=12  az összes szezonban
7=6    11.30.-12.21., 03.15.-04.26. 

Sípályák/Síliftek:   kb. 300 m-re.
Sífutópálya: kb. 500 m-re.
Síbusz: a létesítménynél.
Sísuli: kb. 400 m-re.
Síkölcsönző: kb. 300 m-re.
Sítároló:   az apartmanházakban.
Téli túraútvonalak:   számos útvo-
nal a közelben.
Síbérletszerviz:   a recepción.

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 APPARTEMENTS SURSES ALPIN   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   SAVOGNIN 

1 éj/apartman önellátással

már 28,-€ ártól
(8.960,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: FEWI 65522

Kis, hangulatos szálloda, a promi-
nens személyek által szívesen lá-
togatott Gstaad közelében. 

Fekvése: A bájos Saanen település
központjában fekszik.
Felszereltsége:   A szállodában 20
szoba, recepció, hall, internetsarok,
ingyenes WIFI, reggeliző, étkező, étte-
rem, bár, lift.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A felújított,
nemdohányzó, tipikus, helyi stílusban,

fa bútorokkal berendezett szobákban 
síkképernyős TV, rádió, ingyenes WI-
FI, széf, ülősarok, WC, zuhanyozó vagy 
fürdőszoba, hajszárító.
A2B: Tágasabbak (kb. 22 m²).
A4A - Családi szobák: Dupla ággyal 
és két külön ággyal.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 3 
fogásos menüvacsora.   Karácsonyi 
(12.24-én) és szilveszteri vacsora.
Sport: Fitneszterem a testvérszálloda 
Alpine Lodge Hotelben (kb. 1 km-re).
Wellness:   Az Alpine Lodge Hotelben: 

fedett és kültéri medence (fűtött),
pezsgőfürdő, szaunavilág (fi nn szau-
na, török gőzfürdő), pihenőrész. Térí-
tés ellenében: szolárium.
Gyerekek:   Játszószoba, gyermekme-
nü, etetőszék, rácsos ágy. A testvér-
szállodában játszószoba, biliárdszoba,
játékautomaták.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 2,50 €/fő/nap,
12-16 éves korig kb. 1,25 €/fő/nap.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
8,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj
CSÜTÖRTÖK             2013.12.26. / 7 éj  

 EXTRA tipp 
  • Az autópálya matrica számlájának 
leadása ellenében, min. 7 éjszakás 
tartózkodás esetén   kb. 40,- CHF/
foglalás értékű kedvezmény az ital-
fogyasztás végösszegéből (készpénzre 
nem váltható).
• Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény.
Bombaajánlat:
7=6    12.13.-12.23., 01.05.-02.01.,
 03.09.-04.12.
4=3*    12.13.-12.22., 01.05.-01.31., 
 03.09.-04.12.
*csak vasárnapi érkezés és max. 4 éj 
esetén
Családi akció:
A2B/A4A:   Kedvezményes gyerekárak 
vehetők igénybe 2 felnőtt és 1-2 gyer-
mek (2 éves kortól) foglalása esetén. A 
pontos árakat a foglalási rendszer tar-
talmazza.

Figyelem!   A4A típusban 01.01.-03.29. 
illetve 04.12.-04.21. között nincs gyer-
mekkedvezmény.
Senior-kedvezmény: 60 év feletti
vendégeink részére 10% kedvezmény.   

Síliftek:   Saanen-Eggli kb. 1 km-re.
Sípályák:   Saanen-Eggli kb. 1 km-re.
Sífutópálya:   Saanen kb. 500 m-re.
Síbusz: a vasútállomásnál, kb.
100 m-re.
Sítároló: a szállodában.

SÍ információ

Szállás példa

4=3
kedvezmény

 LANDHAUS  ÚJ     SAANEN-GSTAAD 

1 éj félpanzióval

már 72,-€/fő ártól
(23.040,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI ZBO03

Szállás példa

137SVÁJC · GRAUBÜNDEN/BERNER OBERLAND
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Az 1.150 m magasan fekvő, ked-
velt szálloda közvetlenül a Jas-
na síkörzetben található, az Ala-
csony-Tátra festői környezetében,
közvetlenül a bejáratánál kezdőd-
nek a lesiklópályák.

Fekvése:   A sportkínálatáról híres szál-
loda Szlovákia legismertebb és leg-
nagyobb síterületén fekszik. Síelés
egészen a házig lehetséges. Jasna köz-
pontja kb. 100 m-re, Liptószentmiklós
kb. 18 km-re található. 
Felszereltsége: A 90 szobás, nemzet-
közi vendégkörrel rendelkező szálloda
ideális választás családok és sportked-
velők számára egyaránt. Rendelkezé-
sére áll hall ülősarokkal, recepció bé-
relhető széfekkel, ingyenes WIFI, a’la
carte-étterem, büféétterem, bár, éjsza-
kai bár és 2 lift.  

Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A1B/A2B: A szobákban 
(kb. 20 m²) zuhanyozó, WC, SAT-TV, 
telefon.
A2A:   A szuterén-részben találhatók 
(kb. 27 m²).
A4A - Családi szobák:   „Maisonette” 
típusú szobák (kb. 40 m²), nyitott galé-
riával, ahol mind a 4 ágy található.  
Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és 
büfévacsora (vegetáriánus étkezés kér-
hető). 12.27.-03.14. között heti 1x szlo-
vák specialitások. Karácsonyi menü 
(12.24-én). 4 fogásos szilveszteri 
menü és újévi reggeli. 
Sport:   Asztalitenisz. Térítés ellenében: 
fi tneszterem.  
Wellness: Térítés ellenében: fedett 
medence (kb. 8x8 m), relax-rész, szau-
na, infrakabin, pezsgőfürdő, szolárium 
és masszázs.

Gyerekek:   Játszósarok.   
Szórakozás:   Térítés ellenében: bili-
árd, darts. 12.27.-03.14. között heti 1x 
szlovák est folklórral. Szilveszterkor 
változatos programok. 
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 4,-
€/nap). 
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
5,- €/nap). 
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2013.12.21.-12.26. / 5 éj
PÉNTEK/SZOMBAT 

2013.12.27.-2014.01.02. / 5 éj
NAPONTA       2014.01.03.-03.14. / 5 éj

 EXTRA tipp 
• Min. 7 éjszakás tartózkodás esetén
1x medencehasználat ingyenesen.
•   Fitneszterem és medencehasz-
nálat   07.00 és 08.00 óra között in-
gyenesen.
• Karácsonykor   (12.24-én)   kis aján-
dék.

 ITALOK inklusive    A vacsoránál 1 
pohár bor, víz, sör vagy üdítő ingye-
nesen.  
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Síbérlet 20-30% kedvezménnyel, 
mely a Régió Kártyával (LIPTOV Card) 
vehető igénybe (kb. 3,- €/fő, a szálloda 
recepcióján megvásárolható).

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.31-ig történő foglalás 
esetén 5% kedvezmény.
Bombaajánlat:
14=12  az összes szezonban
4=3    11.23.-12.21., 03.15.-04.05.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2B:   1 gyermek (2-5 éves) 
100%, 1 gyermek (6-15 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (16 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A4A:   2 gyermek (2 éves kortól) 50% 2 
felnőttel egy szobában.   

Síterület: Biela pút’ síterület, Jasna
síkörzet a szállodánál.
Síliftek: közvetlenül a szállodánál.
Sípályák: közvetlenül a
szállodánál.
Sísuli:   a szállodában.
Síkölcsönző:   a szállodában.
Sítároló: a szállodában.

SÍ információ
4=3
kedvezmény

 JUNIORHOTEL JASNA   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   DEMANOVSKA DOLINA 

1 éj félpanzióval

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.31-ig

Szálláskód: HOWI 64178

ALACSONY-TÁTRA
SÍTERÜLETEK AZ ALACSONY-TÁTRÁBAN

A magyar síelők körében is oly kedvelt 
és folyamatosan korszerűsített szlo-
vákiai síterepek közelségük miatt 
akár egy hétvégi téli sportolásra is ki-
váló lehetőséget nyújtanak!
Chopok/Jasna jelenleg az ország leg-
nagyobb és talán legfejlettebb síköz-
pontja.
Demanovska Dolina Szlovákia egyik 
leggyakrabban felkeresett síterülete, 
a Deméni-völgy végénél található, a 
Chopok északi lejtőjénél.
Donovaly hangulatos szlovákiai sípa-y
radicsom. Az üdülőfalu gyönyörű kör-
nyezetben, hófödte hegycsúcsokkal 
körbezárt völgyben fekszik. Donovaly 
előnyeihez tartozik közelsége mellett, 

hogy a füves lejtőknek köszönhetően
már viszonylag kevés hó esetén is kivá-
lóan alkalmas a síelésre. 
Salamandra A „Salamandra Ski Cent-
rum” névre hallgató terep Szlovákia
egyik legdélebbi síközpontja, Buda-
pesttől csupán 140 km-re. A pályákat
Selmecbányától 8 km-re alakították ki,
amely gazdag történelmi múlttal ren-
delkező, UNESCO Világörökség listán
is szereplő város.
Bachledova pályái nem a Tátrában,
hanem a Szepesi-Pieninek hegyolda-
lain találhatók, nyugat-keleti fekvésé-
nek és a Magas-Tátra közelségének kö-
szönhetően hóbiztos, kedvelt családi
síközpont.

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

Chopok/Jasna 138 2.024 10 10 5 1 6 10 van 20 Burton Snowparkp 1 20 Happy End ppy Bar Srdiecko 270
Salamandra 140 850 - 1,5 - - 1 1 - 12 - - - - pAprés Ski Bar 140
Donovaly 139 1.361 5 6 - 1 1 14 van 11 Riders Park van - - ICE CAMP 205
Bachledova 140 1.160 7 2 1 - 2 7 - 28 - - - Tomi Bachledka 280

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

198,- 139,- 140,- 6 nap/140,-tőlp/ 6 nap/90,-tőlp/ -
Salamandra 72,- 55,- 60,- p/1 nap/60,-tól p/1 nap/50,-től -
Donovaly 109,- 76,- 77,- 1 nap/52,-tőlp/ 1 nap/45,-tőlp/ 1 nap/52,-tőlp/
Bachledova 95,- 70,- 60,- p1 nap/58,-tól p1 nap/50-től -

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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Call Center: 06 40 200 776

Donovaly község alsó részén, 
Mistríky övezet mellett található 
az új építésű Kamzik apartman-
ház. A szálloda előtt kezdődik az
ún. összekötő sílift, amely a Záh-
radište nevű pályára szállítja a sí-
előket. Természetesen lehetőség 
van a Novú hol’a sípályára is fel-
jutni sílifttel, melynek az alsó ál-
lomása is csupán 200 m-re talál-
ható a szállodától.

Fekvése: Az apartmanház egyszerűen
megközelíthető az E77 (Besztercebá-
nya–Rózsahegy) főútról.   
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll recepció széffel, internet-
csatlakozás.
Helyi besorolás:   3,5*.
Elhelyezés: A stúdiókban és apart-
manokban étkező- és konyhasarok 
(mosogató, főzőlap, vízforraló, mikro-
hullámú sütő), TV, kanapé, zuhanyozó,
WC, gardrób.

F2F - Stúdiók: 2 fő részére (kb. 28 
m²).
F3F - Kétszobás apartmanok:   3 fő 
részére (kb. 45-52 m²). Nappali, háló-
szoba egy dupla és egy szimpla ágy-
gyal.
F4F - Kétszobás apartmanok:   4-6 
fő részére (kb. 45-52 m²). Nappali, há-
lószoba egy dupla és két szimpla ágy-
gyal. Két pótágy elhelyezésére van le-
hetőség.  
A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha váltás nélkül.  
A helyszínen fi zetendő:
  • Üdülőhelyi díj:   kb. 0,50 €/fő/nap.
• Kaució: kb. 70,- €.  
1 pótágy: 1 gyermekágyat 11 éves ko-
rig az ár már tartalmaz. Pótágy 12 éves 
kortól kb. 9,- €/éj. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni.
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  14.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 2 éj
CSÜTÖRTÖK/PÉNTEK 

2013.12.19.-12.22. / 2 éj
NAPONTA 

2013.12.23.-2014.01.03. / 5 éj
NAPONTA      2014.01.04.-03.15. / 4 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a 03.16.-04.21. közötti 
utakra.
Bombaajánlat:
7=6/6=5    03.16.-04.21.

Síterület:   PARK SNOW Donovaly a 
közvetlen közelben.
Síliftek:   PARK SNOW Donovaly 
(1 kabinos felvonó, 1 ülőlift, 14
húzólift).
Sípályák:   PARK SNOW Donovaly.
Sífutópálya:   a településen (kb. 11 
km hosszú).
Sísuli: PARK SNOW Donovaly.
Síkölcsönző:   PARK SNOW 
Donovaly.

SÍ információ
6=5
kedvezmény

 APARTHOTEL KAMZIK   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   DONOVALY 

1 éj/apartman önellátással

már 39,-€ ártól
(12.480,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: FEWI 64057

Síelés DONOVALY-ban!
Utazzon a SÍBUSZ-szal, akár síelni, akár túrázni megy.

Donovaly Budapesttől mindössze 200 km-re található, hangulatos szlovákiai sípa-
radicsom 16 felvonóval, 11 km hosszú pályával. Síkölcsönzés és síoktatás több 

helyszínen. Lehetőség van korcsolyázásra, szánkózásra és bobozásra is!
Program:

  - Donovaly

Lehetőségek:

  jelentkezéskor kell jelezni!), további információk ski-school.sk és a 

Buszjegyek típusai:

listaár alatt)

Állandó buszjárat 
2013. december 1. és 2014. március 16. között MINDEN NAP!
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Igazi wellness-szálloda az egész
család részére.

Fekvése: A Kaskady kongresszus- és
wellness-központ a Kremnické vrchy-
hegység lábánál található, kb. 7 km-re 
Zólyom városától. 
Felszereltsége:   Nemdohányzó ét-
terem, bár, szlovák étterem (Koliba),
konferenciatermek modern technikai
felszereléssel állnak rendelkezésre.  
Helyi besorolás: 4*.  
Elhelyezés: A1A/A2A: A felújított,

nemdohányzó szobákban fürdőszoba, 
WC, SAT-TV, minibár, telefon, internet-
csatlakozás, hajszárító, széf, tea-/kávé-
főzési lehetőség, fürdőköpeny és -pa-
pucs. Foglalható Joker-szoba   A2S is.  
Ellátás: Reggeli   vagy   félpanzió. Bü-
féreggeli és 4 fogásos, menü- vagy bü-
févacsora (a foglaltságtól függően). 
Karácsonyi (12.24-én) és szilvesz-
teri menü.
Sport: Fitneszterem.
Gyerekek:   Gyermeksarok, játszószo-
ba vetítővel és interaktív, érintőképer-

nyős játékokkal, 12.30. és 01.05. kö-
zött gyermekanimációs programok 4
éves kortól.  
Szórakozás: Minigolf és társasjáté-
kok.   Szilveszteri parti.   Térítés ellené-
ben: biliárd és bowling.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 0,60 €/fő/nap.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
HÉTFŐ/VASÁRNAP 

2013.12.29., 12.30. / 4 éj
NINCS ÉRKEZÉS 

2013.12.31.-2014.01.03.
 EXTRA tipp 
• Egyágyas szoba foglalása esetén
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).
• Min. 3 éjszakás tartózkodás esetén   1 
pohár bor   ingyenesen (borkuponra).
• Min. 4 éjszakás tartózkodás esetén

1x kávé ingyenesen (kávékuponra).
• Min. 5 éjszakás tartózkodás esetén 
1x 30 perces masszázs   ingyenesen.
• 10% kedvezmény a helyben foglalt y
orvosi wellness-kezelések árából  .
 WELLNESS tipp  Fedett, termálvizes 
úszómedencék továbbá az Exclusive 
Spa-ban: gőzkabin, fi nn szauna, inf-
rakabin, többfajta szauna, jégkabin, te-
pidárium, pezsgőfürdő. Térítés ellené-
ben: masszázsok valamint ajurvédikus 
orvosi wellness-központ.  
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
10=9/9=8/8=7*  12.01.-04.05.
*a kedvezmény alapja a reggelis ár  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S: 1 gyermek (2-5 éves) 
100%, 1 gyermek (6-11 éves) 50% il-
letve 1 gyermek (12 éves kortól) 20% 
2 felnőttel egy szobában, pótágyon. 12 
éves kortól a kedvezmény alapja a reg-
gelis ár.  

Síliftek/Sípályák:   Tajov kb. 19km-
re, Králíky kb. 22 km-re, Donovaly 
kb. 38 km-re és Chopok (déli rész)
kb. 57 km-re.
Sífutópálya: a szállodánál.
Sísuli/Síkölcsönző: Donovalyban,
kb. 38 km-re.
Sítároló:   a szállodában.   

SÍ információ

8=7
kedvezmény

 HOTEL KASKADY  ÚJ   
JOKER-

SZOBA

  SLIAC 

1 éj reggelivel

már 66,-€/fő ártól
(21.120,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 64159

Hangulatos szálloda, mely csalá-
dok számára ideális választás.

Fekvése: A modern szálloda a Sala-
mandra síterület egyetlen szállodája
(Budapesttől kb. 140 km-re).  
Felszereltsége:   A nemdohányzó
szállodában 56 szoba, étterem napo-
zóterasszal, kávézó, borozó, bár, kan-
dallós szoba, lift, konferenciatermek,
moziterem és internetcsatlakozás.  
Helyi besorolás: 4*.  

Elhelyezés: A1A/A2A: Fürdőszoba 
vagy zuhanyozó, WC, telefon, SAT-TV, 
hajszárító, WIFI és minibár (kb. 28 m²). 
Fürdőköpeny a recepción ingyenesen.
A4A – Családi szobák:   Kéthelyisé-
ges, négyágyas szobák (kb. 31 m²).
Foglalható Joker-szoba   A2S   is.
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió. 
Minden étkezés büférendszerben.   Kö-
telező karácsonyi (12.24-én) gá-
lavacsora (a foglaláskor fi zetendő 
felár: 20,- €/fő). Kötelező szil-

veszteri gálavacsora (a foglalás-
kor fi zetendő felár: 27,- €/fő).
Sport:   Fitneszterem, squash, sport-
szerkölcsönzés. 
Wellness: Fedett medence pool-bár-
ral és pezsgőfürdővel, szaunakomple-
xum pihenővel és gőzfürdő. Térítés el-
lenében: masszázsok és pakolások.
Gyerekek:   Játszósarok, etetőszék, fe-
dett gyermekmedence csúszdával.  
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 0,30 €/fő/nap.  

Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
NAPONTA 2013.12.23.-2014.01.07. / 3 éj  
 EXTRA tipp 
  • Min. 5 éjszakás foglalás esetén 2x 
kávé/tea és sütemény.y
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
Salamandra síbérlet 20% kedvez-
ménnyel a szállodában történő vásár-
lás esetén.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.01.-12.22., 01.03.-03.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (6-12 éves) 40% 1 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.     Családi
akció: A4A:   1-2 gyermek (2-5 éves)
100% illetve 1-2 gyermek (6-12 éves)
40% 2 felnőttel egy szobában. A ked-
vezmények alapja a reggelis ár.

Síliftek/Sípályák: Salamandra, a 
szállodánál.
Sífutópálya:   a szállodánál.
Sísuli/Síkölcsönző:   a szállodánál.
Sítároló:   a szállodában.
Síbérletszerviz: a szállodában. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL SALAMANDRA  ÚJ  
PÁLYA-

SZÁLLÁS

 
JOKER-

SZOBA

  HODRUSA HAMRE 

1 éj reggelivel

már 55,-€/fő ártól
(17.600,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 64567

dezéssel.

Fekvése:   A szálloda csendes helyen,
a Monková-völgyben fekszik, gyönyö-
rű kilátással a Belianske-Tátra hegyge-
rinceire, kb. 1,5 km-re az egyedülálló-
an rusztikus Zdiar településtől, amely 

fi gyelemre méltó népi építészetéről és 
hagyományos folklórjáról ismert.  
Felszereltsége: A szállodában étte-
rem, bár, társalgó, grillezőterasz, in-
gyenes WIFI a recepciónál és a bárban 
áll rendelkezésre.  
Helyi besorolás:   2*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban zuha-

nyozó, WC, telefon és SAT-TV. A szobák 
egy része balkonos.
A3A: Háromágyas szobák.
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és 3 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora.
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.
Térítés ellenében: kerékpárok.  
Wellness:   Térítés ellenében: masz-
százsfotel (kb. 1,- €/8 perc) és masz-
százs.
Gyerekek:   Játszósarok.  
Szórakozás:   Asztalifoci. Térítés elle-
nében: biliárd.  
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
HÉTFŐ/VASÁRNAP 

2013.12.29., 12.30. / 4 éj
NINCS ÉRKEZÉS 

2013.12.31.-2014.01.03.

 ITALOK inklusive  A vacsoránál 1 ital 
ingyenesen. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény.

Bombaajánlat:
7=6 12.01.-12.21., 03.01.-04.05.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-15 éves) 30% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
A3A: 1 gyermek (2-15 éves) 30% 3 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmények alapja a reggelis ár.   

Síliftek/Sípályák: Bachledova kb. 
6 km-re, Strednica kb. 6 km-re.
Sífutópálya:   a szállodánál.
Sísuli:   a Bachledova síterületen, 
kb. 6 km-re.
Síkölcsönző:   kb. 2 km-re.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak: a szállodánál.
Síbérletszerviz: a szálloda 
recepcióján.

SÍ információ7=6
kedvezmény

 HOTEL MAGURA  ÚJ     ZDIAR 

1 éj reggelivel

már 21,-€/fő ártól
(6.720,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 64111
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141SZLOVÁKIA · MAGAS-TÁTRA

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kényelmes szálloda szép well-
ness-részleggel, közvetlenül a 
Csorba-tónál, gyönyörű kilátással 
a síugrósáncokra, kb. 1.350 m-en.

Fekvése: Strbske Pleso központja kb. 
300 m-re, Stary Smokovec kb. 15 km-
re, Tatranska Lomnica kb. 22 km-re. 
Felszereltsége: Az ízlésesen beren-
dezett, nemdohányzó szállodában 155 
szoba, hall, étterem, 2 lift, ingyenes 
WIFI és kis üzlet áll rendelkezésre. Kb. 
150 m-re található a szállodához tarto-
zó Koliba Patria (kis, helyi étterem, tipi-
kus szlovák ételekkel, heti 5x nyitva).  
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2B: A szobákban 
fürdőszoba, WC, telefon, SAT-TV, rádió, 
minibár, széf, hajszárító, fürdőköpeny. 
A szobák egy része balkonos.
Figyelem: 12.27.-01.09. között A1A tí-
pusú szoba nem foglalható!

Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió.   Bü-
féreggeli biosarokkal és büfévacsora.
Figyelem:   12.20.-01.02. között csak 
félpanziós ellátás foglalható!   Karácso-
nyi menü (12.24-én). 
Sport:   Fitneszterem és asztalitenisz.   
Gyerekek:   Játszószoba, gyermekfel-
ügyelet 12.26.-01.05. között. 
Szórakozás: Szilveszteri ünnep-
ség.
Parkolás:   Térítés ellenében (kb. 6,-
€/nap) illetve garázs térítés ellenében
(kb. 8,- €/nap) előzetes foglalással.   
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
15,- €/nap). 50 év feletti vendégeknek 
ingyenesen.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj
PÉNTEK  2013.12.20.-2014.01.02. / 6 éj
 EXTRA tipp 
• Félpanziós foglalás esetén a tartózko-
dás ideje alatt 1x lehetőség van a Koli-

bában vacsorázni (2 menü közül le-
het választani).
 WELLNESS tipp    Fedett meden-
ce (kb. 12x10 m). Térítés ellenében: 
igényes wellness-részleg 660 m²-en, 
masszázsmedence (kb. 7x5 m), fi nn 
szauna, 4 további szauna, tepidárium, 
pezsgőfürdő, jeges vízesés, télikert 
nyugágyakkal, különböző masszázsok, 
kozmetika és fodrászat. 

 Kedvezmények 
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2B az összes szezonban  

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-11 éves) 100% 1 
felnőttel egy szobában, pótágyon.
A2B: 1 gyermek (2-11 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (12-14 éves) 70% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. 

Síterület:   Strbske Pleso kb. 500
m-re.
Síliftek:   kb. 500 m-re (2 ülőlift és
3 húzólift).
Sípályák:   kb. 500 m-re (6 pálya, 
összesen 4,5 km hosszú).
Sífutópálya:   a szállodától (a Csor-
ba-tavat megkerülő pálya összesen 
kb. 2,5 km hosszú).
Sísuli/Síkölcsönző: a szállodában.
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak:   az időjárás
függvényében járható útvona-
lak, további, pontos információk a
szállodában. 
TATRY CARD:  szálloda recepció-
ján vásárolható  (kb. 3,- €/fő áron). 
A kártya számos kedvezményre jo-
gosít Szlovákia síterepein. További
információk a szálloda recepcióján. 

SÍ információ

 WELLNESS HOTEL PATRIA      STRBSKE PLESO 

1 éj reggelivel

már 37,-€/fő ártól
(11.840,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 64169

MAGAS-TÁTRA
SÍTERÜLETEK A MAGAS-TÁTRÁBAN

A magyar síelők számára már jól ismert 
síterepen számos síelési lehetőség vár-
ja a sportolni vágyókat. A Magas-Tát-
ra a világ legkisebb magashegysége, 
melynek teljes területét nemzeti park-
ká nyilvánították. Szlovákia legjelentő-
sebb és leghíresebb üdülőhelye, nem 
csak a sízők, hanem a túrázók és pi-
henni vágyók számára is.

A Tátrai Villamosvasút, amely a Ma-
gas - Tátra szinte összes turista- és síköz-
pontját összeköti (Csorba-tó, Ótátrafü-
red, Tátralomnic) 1908 óta közlekedik. 
Télen leginkább az egymáshoz közeli 
síterületek összeköttetését jelenti.

Strbske Pleso (Csorba-tó) az egyik 
legmagasabban fekvő terület a Ma-
gas-Tátrában. Ismert gyógyüdülőhely 
és híres csodálatos, napsütötte sípá-
lyáiról is.

Stary Smokovec (Ótátrafüred)
gyógyhatású levegőjéről híres üdü-
lőhely üzletekkel és fogaskerekű vas-
úttal.

Taranska Lomnica (Tátralomnic) a
Magas-Tátra egyik legjelentősebb és
leghíresebb települése. Szlovákia má-
sodik legmagasabb csúcsa, a 2.634
méteres Lomnici-csúcs lábánál fekszik, 
nagyjából 900 méteres magasságban.

SÍTERÜLET Oldal Síterület
(m-ig)

Sípályák
(km)

Kabinos
felvonók

Ülő-
liftek

Húzó-
liftek Síóvoda Sífutópálya

(km) Funpark Szánkó-
pálya (km)

Téli túraútvo-
nalak (km) Hütte Tipp Aprés Ski- 

Hütte
Távolság 
(Bp-től)

ŠŠtrbske Pleso 141 1.816 1,4 6 - - 3 4 van 18 Funtools Hrebienok - 30 Rainer - 276
Stary Smokovec 144 1.450 3,7 0,6 - 1 - 5 - 18 Funtools Hrebienok 2,6 20 jZbojnicka - 267
Tatranska Lomnica 144 2.196 4,8 3,9 1,2 2 2 3 van 2,7 Funtools Hrebienok - 50 Bilík pAprés Ski Bar 272

SÍTERÜLET 6 napos síbérlet
(felnőtt) kb. €

6 napos síbérlet
(gyermek) kb. €

6 napos síkölcsönzés
felnőtt/gyermek kb. €

Sísuli (felnőtt)
kb. €

Sísuli (gyermek)
kb. €

Snowboard  tanfolyam
kb. €

Štrbske Pleso 156,- 109,- 97,-/82,-/ 1 nap/72,-tőlp/ 1 nap/25,-tőlp/ 1 nap/72,-tőlp/
Stary Smokovec 138,- 98,- /97,-/82,- - - -
Tatranska Lomnica 156,- 109,- /97,-/82,- p/1 nap/72,-től p/1 nap/25,-től p/1 nap/72,-től

További szállásajánlatok a régióban:

tippWEB
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A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

A szálloda a Magas-Tátra egyik 
legnagyobb sportkomplexuma, 
nevét a FIS Nemzetközi Síszövet-
ségről kapta. 1.346 m magasan, a
Solisko és a Patria hegyek lábá-
nál, a Malomkőpataki-völgy bajá-
rata előtt, a Csorba-tó közelében 
fekszik. 

Fekvése:   Közvetlenül a síközpontban
található. Üzletek, éttermek, bárok, a
buszmegálló és a vasútállomás kb. 1
km-re, Poprád repülőtere kb. 20 perc-
re fekszik.  
Felszereltsége:   Az ismert szállodá-
ban a vendégek rendelkezésére áll
recepció, bár, nemdohányzó a’la car-
te-étterem szlovák és nemzetközi spe-
cialitásokkal, kávézó. WIFI a hallban és
a kávézóban.  
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: B2A:   A barátságosan
berendezett, nemdohányzó, földszin-
ti szobákban zuhanyozó, WC, telefon,
SAT-TV és hajszárító.  

Ellátás: Reggeli vagy félpanzió. Bü-
féreggeli és büfévacsora.
Sport:   A szálloda ideális kiindulópont 
téli túrázásokhoz. Asztalitenisz, fi tnesz-
terem, sportcsarnok (a recepción tör-
ténő előzetes foglalás alapján).  
Wellness:   Térítés ellenében: szauna.  
Szórakozás: Térítés ellenében: bili-
árd.   
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT                  2013.12.27. / 7 éj
NAPONTA      2014.01.04.-03.22. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Min. 3 napos tanfolyam esetén 25% 
kedvezmény a sísuliban.
• Min. 6 napos kölcsönzés esetén 25% 
kedvezmény a síkölcsönzőben.
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
6 napos síbérlet 30% kedvezmény-
nyel illetve 3 napos síbérlet 20% 
kedvezménnyel.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 10% ked-
vezmény a 11.02.-11.30. és 03.23.-
04.29. közötti utakra (a kedvez-
mény alapja a reggelis ár).  

Bombaajánlat:
7=6*    11.02.-11.30., 03.23.-04.29.
*a kedvezmény alapja a reggelis ár  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
B2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (6-11 éves) 50% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.

Síterület:   Strbske Pleso kb. 50
m-re.
Síliftek:   kb. 50 m-re (MOSTI-
KY lift, SOLISKO Expres, INTERSKI 
gyermeklift).
Sípályák:   kb. 50 m-re.
Sífutópálya:   kb. 50 m-re.
Sísuli:   kb. 50 m-re.
Síkölcsönző:   kb. 50 m-re (Tatry 
Motion).
Sítároló:   a szállodában.
Téli túraútvonalak:   kb. 50 m-re.

SÍ információ
7=6
kedvezmény

 HOTEL FIS   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   STRBSKE PLESO 

1 éj reggelivel

már 33,-€/fő ártól
(10.560,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 64216

Hangulatos szálloda kb. 1.400 m-
es magasságban, a Magas-Tátra
csodálatos csúcsai között. Töké-
letes hely a kikapcsolódásra és 
relaxálásra. Az elektromos Tátra-
vasút gyalog megközelíthető.

Fekvése:   A szálloda kényelmesen
megközelíthető, közvetlenül Strbske 
Pleso központjában fekszik, a közelben
üzletek, bárok és éttermek találhatók.  
Felszereltsége: A 60 szobás szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
recepció széfekkel, étterem helyi spe-
cialitásokkal, ingyenes WIFI az egész 
házban.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A:   A barátságosan be-
rendezett szobákban zuhanyozó, WC,
ülősarok, rádió, TV és ingyenes WIFI.
A4A - Családi szobák:   Két egybe-
nyíló szoba.  
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.   Bü-
féreggeli biosarokkal és 4 fogásos, me-
nüválasztásos vacsora, 12.23.-02.22. és
04.18.-04.21. között büfévacsora. Ka-
rácsonyi menü (12.24-én) és szil-
veszteri menü éjféli büfével.
Sport:   A szálloda kiváló kiindulópont
téli túrázásokhoz. Jelzett útvonalak ve-
zetnek a Krivan, Rysy, Solisko és a Kop-
rovsky stít csúcsokra, a Popradské Ple-
so és a Hincove Plesa hegyi tavakhoz.
Számos hütte várja vendégeit a Tátra
vonulatai között. 

Szórakozás: Karácsonyi program 
(12.24-én). Szilveszteri program 
élőzenével.
Parkolás:   Fedett parkoló ingyenesen.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
10,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
HÉTFŐ 2013.12.23. / 3 éj
CSÜTÖRTÖK/PÉNTEK 

2013.12.26.-12.27. / 6 éj
NINCS ÉRKEZÉS

2013.12.28.-2014.01.01.   

 WELLNESS tipp    Modern wellness-
részleg (10.27.-12.22., 02.23.-04.17. és 
04.22.-04.27. között csak pénteken, 
szombaton és vasárnap ingyenes): fe-
dett medence (kb. 10x3 m) ellenára-
moltatóval, pezsgőfürdő, tepidárium, 
fi nn szauna merülőmedencével, 2 
gyógynövényes szauna, infraszauna, 
szanárium, gőzfürdő, sókamra, pihe-
nőszoba nyugágyakkal, hidegvizes 
medence, Kneipp-taposómedence. 
Térítés ellenében: masszázs.   
 ITALOK inklusive    A vacsora mellé 1 
alkoholmentes ital ingyenesen.

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    01.02.-04.17., 04.21.-04.28. 
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100%, 1 
gyermek (6-14 éves) 50% illetve 1 
gyermek (15 éves kortól) 40% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Családi akció:
A4A  : 2 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 2 gyermek (6-14 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában. 

Síterület:   Strbske Pleso kb. 900
m-re.
Síliftek: kb. 900 m-re, gyermeksílift 
is (Areal Park Snow Strbske Pleso).
Sípályák: kb. 900 m-re.
Sífutópálya: kb. 900 m-re (kb. 5 
km hosszú).
Síbusz:   kb. 100 m-re, ingyenes.
Sísuli: kb. 900 m-re (Park 
Skischool).
Síkölcsönző: kb. 20 m-re 
(Intersport).
Téli túraútvonalak:   a szállodától 
(pl. Strbske Pleso-Popradske Pleso, 
Strbske Pleso-Skok-vízesés, Strbske 
Pleso-Sliezsky Dom).

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL TOLIAR      STRBSKE PLESO 

1 éj reggelivel

már 31,-€/fő ártól
(9.920,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 64486
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További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

A minden igényt kielégítő luxus-
szálloda - mely a Kempinski szál-
lodalánc tagja - 1.351 m-es magas-
ságban, gyönyörű kilátással várja 
a pihenésre vágyókat.

Fekvése: Nyugodt helyen fekszik,
Strbske Pleso központjától kb. 300 m-
re.  
Felszereltsége:   A színvonalas szállo-
dában a vendégek rendelkezésére áll
recepció, lift, étterem, lobby-bár, bor-
üzlet, ingyenes WIFI, kandalló és kon-
ferenciatermek.   
Helyi besorolás: 5*.  
Elhelyezés: A1A/A2A:   A nagyvona-
lúan és kényelmesen berendezett „Val-
ley View” típusú, egyedi elrendezésű

szobákban minibár, széf, rádió, LCD/
plazma-TV SAT- és fi zetős csatornákkal, 
ingyenes WIFI, fürdőköpeny, papucs, 
telefon, íróasztal, fürdőszoba fürdő-
káddal, zuhanyozó, WC, hajszárító. A 
szobák egy része balkonos. 
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió. Bü-
féreggeli és 3 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora.   
Sport:   Fitneszterem. Téli sportolási 
lehetőségek a közelben, mint pl. síe-
lés, sífutás, korcsolyázás, téli túrázás, 
szánkózás. 
Gyerekek:   Játszósarok.
Szórakozás: Kártyaszoba.   Kötelező 
szilveszteri gála (a foglaláskor fi -
zetendő felár: 12.31-én 260,- €/fő, 
01.01-én 85,- €/fő).

A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/nap.
Parkolás: Garázs lekérésre, térítés el-
lenében (kb. 20,- €/nap).  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (4
kg-ig kb. 35,- €/éj, 4 kg felett kb. 70,-
€/éj).
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 1 éj
NAPONTA

2013.12.27.-2014.01.07. / 4 éj
PÉNTEK                    2014.04.18. / 3 éj  
Figyelem!   11.01.-12.26., 01.08.-01.31.,
03.01.-04.17. és 04.22.-04.29. között
pénteken és szombaton hétvégi fel-
ár: 27,- €/fő/éj, a foglaláskor fi zetendő.
04.19-én húsvéti felár: 51,- €/fő/éj, a
foglaláskor fi zetendő.

 EXTRA tipp 
  • Érkezéskor   É 1 üveg ásványvíz   és 
gyümölcstál   a szobába bekészítve.
• Egyágyas szoba foglalása esetén 
elhelyezés kétágyas szobában
(A1A).  
 WELLNESS tipp  Szép wellness-rész-
leg: úszómedence (kb. 17x8 m), pezs-
gőfürdő, különböző zuhanyok, hid-
romasszázs, Kneipp-taposómedence, 
vitaminbár, spa-shop. 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 5% 
kedvezmény a 11.01.-12.26., 
01.07.-01.31., 03.01.-04.17. és 
04.22.-04.29. közötti utakra (a 
Bombaajánlattal együtt nem érvé-
nyes).  
Bombaajánlat:
4=3    11.01.-12.26., 01.07.-01.31., 
 03.01.-04.17., 04.22.-04.29.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (2-5 éves) 100% illet-
ve 1 gyermek (6-11 éves) 50% 2 felnőt-
tel egy szobában, pótágyon.
A kedvezmény alapja a reggelis ár.   

Síterület: Strbske Pleso kb. 1
km-re.
Síliftek:   Strbske Pleso kb. 1 km-re.
Sípályák:   Strbske Pleso kb. 1 
km-re.
Síbusz: ingyenes síbusz a szállodá-
tól Strbske Pleso síterületre.
Sísuli: kb. 1 km-re.
Síkölcsönző:   a szállodában.
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak:   közvetlenül a 
szállodától.

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 GRAND HOTEL KEMPINSKI      STRBSKE PLESO 

1 éj reggelivel

már 79,-€/fő ártól
(25.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 64197

Modern, felújított szálloda a leg-
magasabb hegycsúcs alatt.

Fekvése:   A szálloda a festői, Tátra 
alatti helységben, Stolában található, 
közvetlen a Gerlach-csúcs alatt, amely 
a Tátra legmagasabb pontja. Vásárlási 
lehetőségek kb. 1.700 m-re.
Felszereltsége:   A 2011-ben felújított 
szállodában 25 szoba, recepció és étte-
rem áll rendelkezésre. Az egész házban 
ingyenes WIFI.
Helyi besorolás:   3*.
Elhelyezés: A2A:   A szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, telefon, 
rádió, LCD-TV és ingyenes WIFI.
A2B – Családi szobák: Balkonnal ki-
egészítve.
Foglalható Joker-szoba A2S   is.

Ellátás: Félpanzió.   Büféreggeli és
3 fogásos, menüválasztásos vacsora.
Kötelező karácsonyi (12.24-én) 
gálavacsora (a foglaláskor fi ze-
tendő felár: 12,- €/fő). Kötelező 
szilveszteri gálavacsora (a fogla-
láskor fi zetendő felár: 20,- €/fő).
Sport:   Térítés ellenében: fi tneszsarok 
a wellness-részlegben. 
Wellness:   Térítés ellenében: a well-
ness-részlegben fi nn szauna, infraka-
bin, pezsgőfürdő, gőzfürdő, masszázs.
Gyerekek:   Játszósarok, játszószoba
asztalifocival, dartsszal és társasjáté-
kokkal, gyerekágy, pelenkázóasztal,
gyermekmenük és etetőszék az étte-
remben.
A helyszínen fi zetendő:
•   Üdülőhelyi díj: kb. 0,40 €/fő/nap.  
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
SZOMBAT 2013.12.21. / 6 éj
PÉNTEK/SZOMBAT 

2013.12.27., 12.28. / 5 éj
CSÜTÖRTÖK             2014.04.17. / 4 éj
NINCS ÉRKEZÉS       2013.12.29.-12.31.

EXTRA tipp 
 •  Min. 3 éjszakás foglalás esetén   1x 2 
óra wellness-használat   (az időpon-
tot a recepcióval lehet megbeszélni).
Min. 5 éjszakás foglalás esetén 2x 
2 óra wellness- és fi tneszsarok-
használat   (az időpontot a recepcióval 
lehet megbeszélni). 

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 

történő foglalás esetén 10%, min. 
30 nappal az érkezés előtt történő 
foglalás esetén 5% kedvezmény.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/A2S:   1 gyermek (2-14 éves) 50%
illetve 1 gyermek (15 éves kortól) 30%
2 felnőttel egy szobában, pótágyon.
Családi akció:
A2B:   2 gyermek (2-14 éves) 50% illet-
ve 2 gyermek (15 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon.  
Senior-kedvezmény: 55 év felet-
ti vendégeink részére min. 7 éjszakás
foglalás esetén 1x kávé és sütemény.

Síliftek/Sípályák: Lucivná kb. 4
km-re, Lopusná kb. 7 km-re, Strbske 
Pleso kb. 12 km-re.
Sífutópálya:   a szállodánál, kb. 5
km gondozott pálya.
Sísuli/Síkölcsönző:   a
síterületeken.
Sítároló: a szállodában.
Snowboard:   Snowpark Lucivná 
kb. 4 km-re.
Síbérletszerviz: a síterülete-
ken, illetve a szálloda recepcióján 
kedvezményesen.

SÍ információ

 HOTEL AVALANCHE  ÚJ   
JOKER-

SZOBA

  STOLA 

1 éj félpanzióval

már 25,-€/fő ártól
(8.000,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
30 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 64984

Szállás példa

Szállás példa
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Hangulatos szálloda kellemes ma-
gashegyi környezetben.

Fekvése:   Kb. 3 km-re találhatók Stary 
Smokovec és kb. 17 km-re Strbske Ple-
so síközpontjai.
Felszereltsége: 2 épületből áll, me-
lyek egymástól kb. 30 m távolságra 
találhatók. A főépületben recepció és 
társalgó, ahol reggelizési lehetőség is 
van.   
Helyi besorolás:   3*.

Elhelyezés: F2G: Stúdiók a főépület-
ben. Két ágy, heverő, kábel-TV, kony-
hasarok, zuhanyozó, WC.
F3G:   Kétszobás apartmanok a főépü-
letben (kb. 30-37 m²). Egy kétágyas
szoba dupla ággyal, nappali/hálószoba
kanapéval, asztal, előszoba ruhásszek-
rénnyel, kábel-TV, rádió, konyhasarok,
zuhanyozó, WC. 
F3H: Kétszobás apartmanok a főépü-
letben (kb. 50-55 m²). Egy kétágyas
szoba különálló ágyakkal, nappali/há-
lószoba 1 ággyal és 1 kanapéval, fotel,
asztal, előszoba ruhásszekrénnyel, ká-
bel-TV, rádió, konyhasarok, zuhanyo-
zó, WC.  
Sport: A szálloda közelében turista-
útvonalak vezetnek Stary Smokovec,
Dolny Smokovec és Tatranska Lomni-
ca irányába.  
Gyerekek:   Játszósarok.  
Szórakozás:   Térítés ellenében: bili-
árd.  

A bérleti díj tartalmazza:
  Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha váltás nélkül.   
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj:   kb. 1,- €/fő/nap.
• Kaució: kb. 70,- €.  
1 pótágy: Gyermekágyat 11 éves ko-
rig az ár már tartalmaz. Pótágy 12 éves 
kortól kb. 9,- €/éj. Előzetes foglalás az 
utazási irodában, fi zetés a helyszínen. 
A max. létszámot csak így szabad túl-
lépni. 
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   Nem vihető.  
Érkezés/Elutazás:
  14.00 órától/10.00 óráig  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
CSÜTÖRTÖK/PÉNTEK 

2013.12.19.-12.21. / 2 éj
NAPONTA 

2013.12.22.-2014.01.08. / 5 éj   

Síterület/Síliftek/Sípályák:   Stary 
Smokovec kb. 3 km-re.
Sífutópálya: kb. 17 km-re (Strbske 
Plesóban, kb. 14 km hosszú).
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 17 km-re 
(Strbske Pleso).
Téli túraútvonalak: kb. 4,5 km-re 
(Hrebienok).

SÍ információ

 MOUNTAIN RESORT      HORNY SMOKOVEC 

már 32,-€ ártól
(10.240,- Ft ártól)

Szálláskód: FEWI 64042

Szlovákia legmagasabban fekvő
hegyi szállodája (kb. 1670 m). 

Fekvése: A szálloda fekvésének kö-
szönhetően kiváló kiindulópont he-
gyi túrázásokhoz és az egyetlen hely, 
ahonnan a Gerlach-csúcsra vezető út-
ra csatlakozhatnak (Szlovákia legmaga-
sabb csúcsa).   
Felszereltsége:   A nemdohányzó, 
mozgássérültek számára is alkalmas 
szállodában a vendégek rendelkezésé-
re áll 2 étterem (ebből 1 önkiszolgáló), 
napozóterasz, bár, lobby-bár kandalló-
val, konferenciaterem és internetcsat-
lakozás.   
Helyi besorolás:   4*.

Elhelyezés: A2A:   A szobákban für-
dőszoba vagy zuhanyozó, WC, mini-
bár, WIFI, SAT-TV, telefon.
A2B - Családi szobák:   Pótággyal ki-
egészítve.
Foglalható Joker-szoba  A2S is.  
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió  . Bü-
féreggeli és 3 fogásos, menüválasztá-
sos vacsora.   Figyelem: 12.23.-01.02.
között csak félpanziós ellátás foglal-
ható!   Kötelező karácsonyi (12.24-
én) és szilveszteri gálavacsora (a 
foglaláskor fi zetendő felár: 20,- 
€/fő).
Wellness: Térítés ellenében: pezsgő-
fürdő, szauna, masszázs.
Szórakozás:   Darts, asztalifoci.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 1,- €/fő/éj.
Parkolás:   Parkoló a szállodánál térí-
tés ellenében, korlátozott számban,
előzetes lekéréssel (kb. 11,- €/nap).
A vendégek ingyenesen parkolhatnak 
Tatranska Polianka központi parkoló-
jában, ahonnan az érkezés és elutazás

napján a csomagokat és a vendégeket 
ingyenesen szállítják a szállodába és 
vissza (előzetes telefonos egyeztetés a 
szálloda recepciójával szükséges).  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
8,- €/nap).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 3 éj
HÉTFŐ                     2013.12.30. / 3 éj

 EXTRA tipp 
  •   10% kedvezmény a szállodai y well-
ness-szolgáltatásokra  .

• 55 év feletti vendégeink részére
min. 5 éjszakás tartózkodás esetén   2x 
kávé és sütemény ingyenesen.
 ITALOK inklusive  A vacsora mellé 1
ital ingyenesen. 
 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6    12.01.-12.22., 01.03.-03.30.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-12 éves) 50% 1 fel-
nőttel egy szobában.
A2B:   1 gyermek (2-12 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síliftek:   Tatranska Lomnica kb. 13
km-re, Strbske Pleso kb. 15 km-re.
Sípályák:   Tatranska Lomnica kb. 13
km-re, Strbske Pleso kb. 15 km-re.
Sísuli:   a síterületen.
Síkölcsönző:   a síterületen.
Téli túraútvonalak: a szállodától. 
Szánkópálya:   a szállodánál. 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL SLIEZSKY DOM   ÚJ   
JOKER-

SZOBA

  VYSOKÉ TATRY 

már 32,-€/fő ártól
(10.240,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 64950

A komplexum a világ egyik legki-
sebb és legszebb hegysége, a Ma-
gas-Tátra lábánál fekszik, a Slav-
kov-csúcs alatt. 

Fekvése: A vasútállomás kb. 900 m-
re, Poprad kb. 2 km-re, Stary Smokovec 
kb. 7 km-re található.   
Helyi besorolás: 3*.  

Elhelyezés: F6F - Hütte:   Kétemele-
tes vendégház 4-8 fő részére (kb. 70 
m²). 1 kétágyas hálószoba és 1 négy-
ágyas hálószoba az emeleten, nappa-
li/hálószoba 2 kanapéval a földszinten. 
SAT-TV, konyha étkezősarokkal (hűtő-
szekrény, mikrohullámú sütő, főzőlap, 
vízforraló), fürdőszoba, WC. A hütte 
előtt pihenőpad.

F2F - Stúdiók:   Kétágyas szoba két
pótággyal (kb. 30 m²). TV, konyhasa-
rok (hűtőszekrény, mikrohullámú sütő,
főzőlap, vízforraló), fürdőszoba, WC,
internetcsatlakozás.
Ellátás:   A helyszínen ellátás foglalható
a Salas Étteremben.
Szórakozás: Az Aquacity Poprad kb. 4
km-re található.
A bérleti díj tartalmazza:
Áram, víz, fűtés, elutazás utáni takarí-
tás, ágyneműhuzat, törölköző és kony-
haruha váltás nélkül.
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 0,60 €/fő/nap.
•   Kaució:   kb. 70,- €.
1 pótágy:   Gyermekágyat 11 éves ko-
rig az ár már tartalmaz. Pótágy 12 éves
kortól kb. 7,40 €/éj. Előzetes foglalás
az utazási irodában, fi zetés a helyszí-
nen. A max. létszámot csak így szabad

túllépni.  
Parkolás:   Ingyenes.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
7,- €/nap).
Érkezés/Elutazás:
  15.00 órától/10.00 óráig
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
  NAPONTA / 5 éj
NAPONTA      2014.01.08.-04.22. / 3 éj

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt tör-
ténő foglaláskor 10% kedvezmény 
a 01.08.-03.29. közötti utakra.
Bombaajánlat:
7=6    01.08.-03.29.   

Síterület/Síliftek/Sípályák: 
Tatranska Lomnica kb. 11 km-re,
Stary Smokovec kb. 7 km-re.  
Sísuli:   a síterületeken.    
Síkölcsönző: a síterületeken.    
Téli túraútvonalak: a 
síterületeken.
Síbérletszerviz: a síterületeken. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 AREAL TATRY HOLIDAY      VELKY SLAVKOV 

1 éj/apartman önellátással

már 34,-€ ártól
(10.880,- Ft ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: FEWI 64058

Szállás példa

141-146_ABBF_W14.indd   144141-146_ABBF_W14.indd   144 2013.07.31.   9:44:182013.07.31.   9:44:18



145SZLOVÁKIA · MAGAS-TÁTRA

További részletes tájékoztatás honlapunkon, az értékesítő irodákban és Call Centerünknél!

Kedvelt szálloda modern well-
ness-központtal.

Fekvése: A település peremén, nyu-
godt környezetben fekszik. Stary Smo-
kovec központja kb. 400 m-re.

Felszereltsége: A modern, hangu-
latos szállodában a vendégek rendel-
kezésére áll összesen 140 szoba, hall 
recepcióval, lobby-bár, borozó, 2 a’la 
carte-étterem, reggeliző, liftek és 2 in-
ternetterminál (ingyenes).  

Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   Az ízlésesen
berendezett, kényelmes szobákban
fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC, haj-
szárító, fürdőköpeny, telefon, SAT-TV,
ébresztős rádió, széf, minibár és egy 
részük balkonos. 
A4A   -   Családi szobák:   Hasonló fel-
szereltséggel, kiegészítve külön háló-
szobával.  
Ellátás: Reggeli vagyy   félpanzió.
Büféreggeli biosarokkal és 3 fogásos,
menüválasztásos vacsora salátabárral.
12.26.-01.01. között büfévacsora.   Fi-
gyelem: 12.22.-01.01. között csak fél-
panziós ellátás foglalható! 4 fogásos, 
karácsonyi menü (12.24-én). Szil-
veszteri gálamenü éjféli büfével 
és 20.00 órától minden helyi ital 
(alkoholos és alkoholmentes) in-
gyenesen.
Sport: Asztalitenisz. Térítés ellenében:
fi tneszterem és squash.  
Gyerekek:   Gyermekmedence.  
Szórakozás:   Térítés ellenében: bow-
ling. Szórakoztató programok 12.26.-
01.02. között. Karácsonykor (12.24-
én) és szilveszterkor változatos 
programok.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat: 1 háziállatot lehet vinni (kb.
15,- €/nap).   
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
VASÁRNAP                2013.12.22. / 3 éj
SZERDA/CSÜTÖRTÖK 

2013.12.25.-12.26. / 7 éj

NINCS ÉRKEZÉS
2013.12.27.-2014.01.01.   

 EXTRA tipp 
  • Karácsonykor és szilveszterkor   kis 
ajándék.
• 10% kedvezmény a házban műkö-y
dő síkölcsönzőben és síiskolában  .
 WELLNESS tipp    A modern, kb. 1000 
m²-es wellness-részlegen fedett úszó-
medence (kb. 20x10 m) vízeséssel, 2 
pezsgőfürdő masszázscsapokkal, fi nn 
szauna, gyógynövényes gőzfürdő, 2 
aromaszauna, sókamra, kinti merülő-
medence. Térítés ellenében: masszá-
zsok, inhaláció, iszappakolások, fény-
terápia, fodrászat és kozmetika.

 ITALOK inklusive  Félpanziós fogla-
lás esetén a vacsoránál 1 pohár sört,
bort vagy üdítőt szolgálnak fel.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
Min. 60 nappal az érkezés előtt 
történő foglalás esetén 5% ked-
vezmény.
Bombaajánlat:
7=6    11.03.-12.25., 01.02.-04.21.  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A az összes szezonban  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-6 éves) 100%,
1 gyermek (7-11 éves) 50% illetve 1
gyermek (12 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A4A: 2 gyermek (2-6 éves) 100%,
2 gyermek (7-11 éves) 50% illetve 2 
gyermek (12 éves kortól) 20% 2 fel-
nőttel egy szobában.

Síterület/Síliftek:   Stary Smokovec 
kb. 750 m-re, Tatranska Lomnica
kb. 4,5 km-re, Strbske Pleso kb. 15
km-re.
Sípályák: kb. 750 m-re.
Sífutópálya:   Tatranska Lomnica 
kb. 4,5 km-re, Strbske Pleso kb. 15
km-re.
Sísuli:   sí- és snowboard-iskola a 
szállodában.
Síkölcsönző: a szállodában.
Sítároló:   a szállodában (kártyával 
nyitható, fűtött, 30 zárható síbox).
Síszerviz kb. 250 m-re.
Téli túraútvonalak: kb. 500 m-re 
(Hrebienok). 

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 GRAND HOTEL BELLEVUE      HORNY SMOKOVEC 

1 éj reggelivel

már 34,-€/fő ártól
(10.880,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
60 nappal az érkezésig

Szálláskód: HOWI 64211

Modern szálloda nyugodt fek-
véssel, csodálatos kilátással Pop-
rádra. 

Fekvése: Tatranska Polianka központ-
ja kb. 2 km-re, Smokovec kb. 6 km-
re, Poprad kb. 13 km-re, a tátrai vasút 
megállója kb. 1,5 km-re található.
Felszereltsége:   A vendégek rendel-
kezésére áll recepció, széf, étterem té-
likerttel, teraszos kávézó, bár, borozó, 
napozóterasz napozószékekkel és 2 lift. 
A közelben található a szállodához tar-
tozó Koliba „U Tinkera” tipikus szlovák 
étterem, mely hetente 2x, 12.27.-01.01. 
között hetente 5x tart nyitva.
Helyi besorolás:   4*.
Elhelyezés: A1A/A2A:   A főépületi 
szobákban (NNNN)   fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, ébresztő-
funkciós rádió, SAT-TV, telefon, mini-
bár. Fürdőköpeny a recepción bérel-
hető.

B2A:   Kétágyas szobák a Villa Horec 
NNN   melléképületben (kb. 150 m-re a
főépülettől), hasonló felszereltséggel,
hajszárító és minibár nélkül.
Foglalható Joker-szoba   A2S is (kivéve 
12.27.-01.01. között).
Ellátás: Reggeli   vagy  félpanzió.
Büféreggeli biosarokkal és menüvá-
lasztásos vacsora salátabárral.   Figye-
lem: 12.27.-01.01. között csak félpan-
ziós ellátás foglalható! Karácsonykor 
(12.24-én) 5 fogásos menü. Szil-
veszterkor 5 fogásos menü, éjfé-
li büfé valamint 1 üveg pezsgő/
szoba.
Sport:   Fitneszsarok a wellness-rész-
legben. Térítés ellenében: teniszcsar-
nok.
Szórakozás:   Térítés ellenében: bili-
árd.   Változatos ünnepi programok:
12.22-én és 12.23-án zenés est, 12.24.
és 12.31. között délutánonként ünnepi
puncs, 12.24-én szlovák karácsony 
kis ajándékkal, 12.25-én folk-
lórest, 12.26-án táncos, élőzenés 
est, 12.31-én szilveszteri program 
tombolával.
Parkolás: Ingyenes.  
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni
(kb. 5,- €/nap, csak a melléképületbe 
vihető).  
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj
PÉNTEK                     2013.12.27. / 5 éj  

 EXTRA tipp 
  • Heti 1 x folklórest zenével és 
tánccal.
 WELLNESS tipp  A kb. 650 m²-es 
„Thalasso” Wellness és Beauty Oázis-
ban (nyitva naponta 07.00 és 21.00 
óra között, a szaunák 17.00 órától) fe-
dett, tengervizes medence (kb. 10x7 
m), fi nn szauna, sókamra, gőzfürdő, 
gyógynövényes gőzfürdő, pezsgőfür-
dő. Térítés ellenében: különféle masz-
százsok, kozmetika és testkezelések.   
 CSALÁDI tipp  Játszószoba, állatsimo-
gató, animációs programok az egész 
családnak 12.24.-01.12. között. Térítés 
ellenében: gyermekfelügyelet. Gye-
rekszilveszter.
CSOMAG A GYERMEKEKNEK
02.01.-02.28. közötti, min. 7 éjszakás 
tartózkodás esetén
• naponta belépés a hangulatos gyer-
mekparadicsomba,
• naponta apró meglepetések a vacso-
ra mellé,
• 1x pónilovaglás (kb. 15 perc),
• 1x szánkó ingyenesen.
 ITALOK inklusive  A vacsorához 0,3 
liter ásványvizet szolgálnak fel. 

 Kedvezmények 
Bombaajánlat:
7=6*    10.29.-12.21.,
 01.02.-03.02., 03.03.-04.01.
*a kedvezmény alapja a reggelis ár  
Egyágyas szoba felár nélkül:
A1A=A2A   az összes szezonban

Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A/B2A/A2S: 1 gyermek (2-11
éves) 100% illetve 1 gyermek (12-15
éves) 50% 2 felnőttel egy szobában,
pótágyon.   

Síliftek: Lopusna Dolina kb. 6 km-
re, Tatranska Lomnica kb. 12 km-re.
Sípályák:   Lopusna Dolina kb. 6
km-re, Tatranska Lomnica kb. 12 
km-re.
Sífutópálya: a szállodától (kb. 6
km hosszú).
Sísuli: kb. 6 km-re. 
Síkölcsönző:   kb. 6 km-re.
Sítároló: a szállodában.
Téli túraútvonalak:   a szállodától
(az időjárás függvényében).
Síbérletszerviz:   kedvezményes sí-
bérlet a szálloda recepcióján, továb-
bi információ a helyszínen.

SÍ információ

Szállás példa

7=6
kedvezmény

 HOTEL HUBERT VITAL RESORT    
JOKER-

SZOBA

  TATRANSKA POLIANKA/GERLACHOV 

1 éj reggelivel

már 23,-€/fő ártól
(7.360,- Ft/fő ártól)

Szálláskód: HOWI 64153
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146 SZLOVÁKIA · MAGAS-TÁTRA

A tájékoztatás nem teljeskörű! A feltüntetett árakra vonatkozó tájékoztatás a 8. oldalon!

Kedvelt, modern szálloda.

Fekvése: A központban fekszik, nyu-
godt helyen. A fogaskerekű vasút meg-
állója, mely a Hrebienokra vezet, kb.
400 m-re.
Felszereltsége:   A nemdohányzó
szállodában hall recepcióval, ülősarok,
széf, étterem, borozó, bowling-bár, lift.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A:   Zuhanyozó, WC,
SAT-TV, telefon, ébresztős rádió, bal-
kon.   A1A: Egyágyas szoba franciaágy-

gyal (kb. 140 cm széles).
A4A - Családi szobák:   Külön háló-
szobával és két fürdőszobával.
Foglalható Joker-szoba   A2S   is (kivéve 
12.27.-01.03. között). 
Ellátás: Reggeli vagy   félpanzió.
Büféreggeli biosarokkal és 3 fogásos 
menüvacsora vagy büfévacsora. Fi-
gyelem:   12.21.-04.21. között csak fél-
panziós ellátás foglalható!  
Gyerekek:   Játszószoba.  
Szórakozás: Biliárd. Térítés ellené-
ben: bowling.  

Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 2 éj
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2013.12.21.-12.22. / 3 éj
NAPONTA       2013.12.25.-12.29. / 5 éj
NAPONTA       2014.01.01.-04.16. / 3 éj
CSÜTÖRTÖK   2014.04.17.-04.21. / 4 éj
NINCS ÉRKEZÉS

2013.12.23.-12.24., 12.30.-12.31.

Kötelező karácsonyi (12.24-én) felár (a
foglaláskor fi zetendő: 27,- €/fő). Köte-
lező szilveszteri felár (a foglaláskor fi ze-
tendő: 66,- €/fő).

 WELLNESS tipp    Wellness-részleg: 3
aromaszauna, 3 fi nn szauna, gőzfürdő,
2 tepidárium, Kneipp-taposómedence,
pezsgőfürdő és pihenőrész.  

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.11.15-ig történő foglalás ese-
tén 10% kedvezmény a 01.04.-
04.16. közötti érkezésekre.
Bombaajánlat:
7=6    12.01.-12.26., 01.04.-04.16.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A1A:   1 gyermek (2-6 éves) 100%, 1 
gyermek (7-15 éves) 50% 1 felnőttel egy 

szobában, pótágyon.   A2A: 1 gyermek 
(2-6 éves) 100%, 1 gyermek (7-15 éves)
50%, 1 gyermek (16 éves kortól) 30% 2 
felnőttel egy szobában, pótágyon. 
Családi akció:
A4A: 1-2 gyermek (2-6 éves) 100%, 1-
2 gyermek (7-15 éves) 50%, 1-2 gyer-
mek (16 éves kortól) 30% 2 felnőttel
egy szobában.

Síterület/Sípályák:   Jakubkova Lú-
ka kis síterület kb. 50 m-re, Tatrans-
ka Lomnica kb. 7 km-re.
Síliftek: kb. 50 m-re (gyereklift is).
Sífutópálya:   Tatranska Lomnica kb.
7 km-re, Strbske Pleso kb. 15 km-re.
Sísuli:   közvetlenül     a szállodánál.
Síkölcsönző/Sítároló:   a házban.
Téli túraútvonalak: kb. 300 m-re. 

SÍ információ

7=6
kedvezmény

 ATRIUM HOTEL   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

 
JOKER-

SZOBA

  NOVY SMOKOVEC 

1 éj reggelivel

már 29,-€/fő ártól
(9.280,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.11.15-ig

Szálláskód: HOWI 64158

A hangulatos szálloda a kulturá-
lis értékekben gazdag, történelmi
Késmárk központjában található. 

Fekvése:   A központban fekszik.
Felszereltsége: A vendégek rendel-
kezésére áll összesen 35 szoba, recep-
ció (pénzváltó, széf), étterem, konfe-
renciaterem, szalon.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A szobákban zuhanyo-

zó, WC, telefon, SAT-TV, rádió, minibár, 
széf, internetcsatlakozás.  
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 3 
fogásos menüvacsora.  
A helyszínen fi zetendő:
• Üdülőhelyi díj: kb. 0,80 €/fő/nap.
Parkolás:   Ingyenes. Garázs lekérés-
re, térítés ellenében, korlátozott szám-
ban.
Háziállat:   1 háziállatot lehet vinni (kb. 
5,- €/nap).  

Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj
VASÁRNAP/HÉTFŐ 

2013.12.22.-12.24. / 3 éj
NAPONTA               2013.12.25.-12.30.,

2014.01.27.-03.09. / 5 éj
NINCS ÉRKEZÉS 

2013.12.31.-2014.01.02.
 EXTRA tipp 
•   20% kedvezmény az y Aquapark 
Vrbov   belépőjének árából (kb. 7 km-v
re).
• 20% kedvezmény ay  Kezmarok 
Múzeum   belépőjének árából.  
 d KEDVEZMÉNYES síbérlet 
SKI Bachledova síbérlet 20% ked-
vezménnyel.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2014.02.28-ig történő foglalás 
esetén 10% kedvezmény   (a Bom-
baajánlattal együtt nem érvényes).  

Bombaajánlat:
7=6    12.22.-12.28., 01.05.-03.09.
5=4/4=3    12.01.-12.21., 03.10.-04.29.
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A: 1 gyermek (2-5 éves) 100% il-
letve 1 gyermek (6-15 éves) 50% 2 fel-
nőttel egy szobában, pótágyon.   

Síterület:   Tatranska Lomnica kb. 12 
km-re, SKI Bachledova kb. 22 km-re.
Síliftek/Sípályák: a legközelebbi
húzólift és pálya kb. 1 km-re 
(Kezmarok), további liftek és pályák 
kb. 12 km-re (Tatranska Lomnica) és 
kb. 22 km-re (SKI Bachledova).
Sífutópálya: kb. 27 km-re 
(Strbske Pleso).
Sísuli:   kb. 22 km-re (SKI
Bachledova).
Síkölcsönző: kb. 12 km-re 
(Tatranska Lomnica).
Téli túraútvonalak: a Magas Tátra 
útvonalai (pl. Hrebienok-Studeny 
potok-vízesés útvonal, Hrebienok-
Bilík hütte útvonal stb.).
Síbérletszerviz: a szálloda recep-
cióján (síbérletek a SKI Bachledova 
síterületre).

SÍ információ

4=3
kedvezmény

 HOTEL CLUB      KEZMAROK 

1 éj félpanzióval

már 27,-€/fő ártól
(8.640,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2014.02.28-ig

Szálláskód: HOWI 64566

Hangulatos szálloda a Magas-Tát-
ra Nemzeti Park szívében.

Fekvése:   A központ kb. 300 m-re.
Felszereltsége: 129 szoba, étterem,
kávézó, bár, lobby-bár, ingyenes WIFI
(a közös helyiségekben), ajándékbolt.
Helyi besorolás: 3*.  
Elhelyezés: A2A:   A hangulatosan be-

rendezett „Classic” szobákban, melyek 
kivitelezését az évszakok inspirálták, 
zuhanyozó, WC, telefon és SAT-TV. 
A4A - Családi szobák: 2 kétágyas 
szoba összekötő ajtóval.
Ellátás: Félpanzió. Büféreggeli és 
büfé- illetve 3 fogásos menü- vagy 
menüválasztásos vacsora (a foglaltság-
tól függően). Kötelező karácsonyi 

(12.24-én, a foglaláskor fi zetendő 
felár: 59,- €/fő) és szilveszteri gá-
lavacsora (a foglaláskor fi zetendő 
felár: kb. 98,- €/fő).
Sport:   Asztalitenisz, asztalifoci. Térítés
ellenében: teniszcsarnok kb. 50 m-re. 
Gyerekek:   Játszósarok, gyermek-
programok és a wellness-részen csúsz-
da. Az étteremben etetőszék és mikro-
hullámú sütő.
Szórakozás:   Biliárd, társasjátékok.
Parkolás: Ingyenes.
Háziállat: Nem vihető.
Érkezési nap/Min. tartózkodás:
NAPONTA / 3 éj 
HÉTFŐ/CSÜTÖRTÖK/PÉNTEK/
SZOMBAT/VASÁRNAP 

2013.12.26.-2014.01.04. / 5 éj
 WELLNESS tipp  Relax-centrum rela-
xációs úszómedencével (kb. 30-31°C)
masszázscsapokkal, pezsgőfürdő, gőz-
fürdő, relax-bár. Térítés ellenében:
masszázs, pakolások, terápiák.

Figyelem!   Az úszómedence 11.04.-
11.18. között zárva tart.

 Kedvezmények 
Előfoglalási kedvezmény:
2013.10.15-ig történő foglalás ese-
tén 5% kedvezmény.

Bombaajánlat:
7=6    11.01.-12.25., 01.07.-04.16.  
Gyermekkedvezmény/Gyerekár:
A2A:   1 gyermek (4-12 éves) 20% 1 fel-
nőttel egy szobában. 
Családi akció:
A4A: 1-2 gyermek (4-12 éves) 20% 2 
felnőttel egyszobában.   

Síliftek/Sípályák: Tatranska Lom-
nica kb. 250 m-re (modern, fűtött, 
négyes ülőlift „Orange Bubble” és 
hatos ülőlift „Blue Bubble”, kabinos 
felvonó Sklalnate Pleso-ra és a Lom-
nicky-csúcsra ).
Gyermeksípálya: kb. 50 m-re.
Sífutópálya: a településen.
Sísuli/Síkölcsönző: kb. 50 m-re.
Sítároló:   sítároló a szállodában.
Téli túraútvonalak: a szállodától.

SÍ információ7=6
kedvezmény

 HOTEL SLOVAN   
PÁLYA-

SZÁLLÁS

   TATRANSKA LOMNICA 

1 éj félpanzióval

már 51,-€/fő ártól
(16.320,- Ft/fő ártól)

Előfoglalási kedvezmény
2013.10.15-ig

Szálláskód: HOWI 64150
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