AUSTRIA - SCHII IARNA 2018 -2019
OFERTE Mallnitz – Mare de Varfuri
Gheţar Mölltal: "100% soare, zăpadă şi distracţie" - aceasta este reţeta simplă de succes a gheţarului Mölltal 3120 m şi
a Ankogel, sunt cele mai sigure în ceea ce priveşte siguranţa zăpezii din Carintia. Partea sudică a Alpilor este statistic cea mai
însorită din Austria. Vederea panoramică asupra celor în jur de 30 de vârfuri de peste 3000 m ai Hohen Tauern este unică în
toată Austria. Numit cu drag de fanii săi "Mölli" acest domeniu schiabil vă aşteaptă deja de la sfârşitul lui Septembrie cu zăpadă
cât se poate de prăfoasă.
Gheţarul Mölltaler şi vecinul Ankogel se mândresc cu 30 km de pârtii cu zăpadă sigură. Ankogel este şi el o provocare pentru
cei cu formă bună şi artişti off-piste, dar cu pârtiile sale generoase şi largi a fost de mult revendicat şi de carveri şi boarderi.
Extra-avantaj pe "Mölli" şi Ankogel: ideile de cozi la instalaţii şi de trafic de vârf pe pârtii sunt necunoscute aici. În ambele
domenii schiabile domneşte tipica comoditate – o combinaţie între relaxare şi ospitalitate. Razant şi cu o porţie de distracţie
garantată decurg orele şi la patinoar sau la derdeluş. O adevărată plăcere după sau în loc de activităţile sportive este o vizită la
piscina "Tauern-Bad". Localitatea Mallnitz vă oferă condiţii ideale pentru schi, păstrându-şi însă caracterul plăcut şi primitor:
situat la poalele Ankogel (3252 m), unul din cei mai înalţi munţi ai Carintiei, la cca. 1.200 m altitudine vă aşteaptă cu un raport
excelent calitate/preţ. Cu farmecul său şi caracterul rural este o destinaţie foarte potrivită pentru familii şi toţi cei care caută
un concediu de relaxare. În domeniul schiabil, la 2.800 m vă aşteaptă cea mai înalt situată grădină de iarnă a Carintiei,
restaurantul panoramic Eissee. Gigantica construcţie de oţel şi sticlă tronează deasupra gheţii veşnice şi oglindeşte munţii
Schareck de la Sonnblick până la Dolomiţii Lienz în ferestrele sale. Merită să cădeţi în numeroaselor specialităţi locale oferite
aici, cum ar fi chiftele afumate pe varză murată sau brânză de Carintia şi este uşor de accesat de către ne-schiori cu Express-ul
de Gheţar şi cabina Eissee.

Hotel Alber *** ( Mallnitz)
Aşezare şi facilităţi: Hotelul cu multă tradiţie de 3 stele Alber este situat central în Mallnitz. Skibus-ul opreşte chiar la

cazare şi vă duce la domeniul schiabil Ankogel, care se află la cca. 2 km (skibus-ul circulă începând din 06.01.2019) - gheţarul
Mölltal este în schimb la în jur de 23 de km. Hotelului cu management de familie este compus din două clădiri cu legătură
directă şi din facilităţile sale fac parte recepţie cu Wi-Fi (incl.), lobby, ascensor, bibliotecă, sală TV, sală rustică cu şemineu, sală
de masă, restaurant, bar, spaţiu pentru echipament şi terasă. Zona de spa are saună finlandeză, saună medicinală, baie de
aburi, jacuzzi şi sală fitness - pe care le puteţi folosi gratuit. Solarul şi Centrul Beauty cu masaje vă stau la dispoziţie contra
cost. Pentru oaspeţii mai mici de la 3 ani în sus se oferă supraveghere (Lun- Vin., câte 8 ore pe zi). Locuri de parcare de
asemenea disponibile
Camere: Camerele mobilate confortabil dispun de grup sanitar cu duş sau cadă, TV-sat şi telefon.
Servicii incluse: Sejur de 4 nopti cazare in camera dubla, optional 1,2 paturi suplimentare( 2,3,4 persoane) cu masa regim
demipensiune PLUS, cu pahar de bun venite, bufet la micul dejun, gustare de după-amiază cu prăjituri (fără băuturi) şi meniuri la
alegere cu 4 feluri de mâncare şi bufet de salate la cină. Skipass Gheţar Mölltaler; Acces la zona de SPA; Acces la sala fitness;
Wi-Fi (în hol); Supraveghere copii (cf. descriere); Pătuţ copil; Locuri de parcare (disponibilitate limitată)

Observaţii importante





Copiii de la 14 ani sunt bineveniţi în zona de SPA.
Folosirea instalaţiilor pe cablu de către copii sub 6 ani este gratuită, atâta vreme cât sunt însoţiţi de un adult. Copiii nu
primesc un skipass la destinaţie. Dacă copiii iau lecţii de schi pentru care este necesar un skipass acesta trebuie achiziţionat
separat.
Skibus-ul circulă începând din 06.01.2019.
La rezervarea de camere cu mai multe paturi sau cu paturi suplimentare, în cazul ocupării cu mai puţine persoane nu există un
drept asupra paturilor suplimentare

Cost in euro/pers/pachet de 4 nopti cazare cu HB Plus , kipass inclus.
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Cazare in camera duble, optional duble + 1 sau 2 paturi suplimentare ( 2,3,4 persoane) Masa: Demipensiune Plus
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350
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330
310

Reduceri





Toţi participanţii din Cameră dublă Duş/WC, DP PLUS se bucură de următoarea reducere:
o 2-5 ani 25%
o 6-18 ani 10%
La cazarea cu 2 plătitori integrali în Cameră dublă/Pat suplim. Duş/WC, DP PLUS se acordă următorul rabat pentru ceilalţi
participanti:
o 2-5 ani 100%
o 6-12 ani 70%
o 13-15 ani 45%
o 16-18 ani 30%
o de la 19 ani 15%
La cazarea cu 2 plătitori integrali în Cameră dublă/2 paturi suplim. Duş/WC, DP PLUS se acordă următorul rabat pentru
ceilalţi participanti:
o 2-5 ani 100%
o 6-12 ani 70%
o 13-15 ani 45%
o 16-18 ani 30%
o de la 19 ani 15%

