AUSTRIA – IARNA SCHI 2019-2020
Zell am See-Kaprun
Zell am See-Kaprun este situată în inima landului Salzburg şi este una din cele mai cunoscute şi importante regiuni turistice ale
Austriei. Este înconjurată de vârfurile Kitzsteinhorn (3.203 m), Schmittenhöhe (2.000 m) şi Maiskogel (1.675 m) şi asociată cu Hohen
Tauern - această regiune de vacanţă este un sinonim pentru distracţie totală la schi! În special localităţile Zell, situată romantic lângă
lac şi învecinata Kaprun vă aşteaptă cu tot ceea ce este necesar pentru vacanţă reuşită la schi. Pe lângă pârtii foarte variate şi zăpadă
asigurată datorită gheţarului Kitzsteinhorn, vă oferă în plus un program foarte larg Après-Ski şi timp liber.
Zell am See este centrul turistic şi capitala Pinzgau. Înconjurată de vârfuri de peste 3000 de metri şi dealuri line, staţiunea este situată
încântător între lacul Zell şi Muntele Schmittenhöhe. Tunelul lung de 6 km menţine traficul rutier departe de oraş, oferind posibilitatea
de a merge liniştit la cumpărături în zona pietonală spaţioasă şi veche. Datorită zonei de schi foarte bune, precum şi ofertei foarte
variate de activităţi recreative, Zell am See deţine toate atuurile pentru a vă permite un excelent concediu la schi în Austria. Cazarea
oferită este la pensiuni şi apartamente confortabile, în Zell am See sau Maishofen, la aprox. 3 km depărtare în direcţia SaalbachHinterglemm.

Alpine Resort Zell am See****

- Zell am See

Aşezare şi facilităţi: Confortabila cazare de 4 stele Alpine Resort se află în zonă optimă, direct la stația de vale a instalației pe
cablu Schmittenhöhe, coborârea pe schiuri până la cazare fiind posibilă în condiții bune de zăpadă. Până în centrul stațiunii sunt cca. 2
km, iar skibus-ul care vă duce în domeniul schiabil Kitzsteinhorn, oprește la doar 50 m depărtare. O grădiniță de schi pentru copiii de
peste 3 ani se găsește chiar lângă hotel.
Hotelul cu management de familie dispune de recepție cu seif, lobby, ascensor, salon mic dejun, restaurant cu bar, săli comune
confortabile, sală de lectură cu bibliotecă, colț de internet, Wi-Fi (în lobby și în zona barului), bar après-ski și terasă însorită. Vă puteți
depozita echipamentul fie în încăperea pentru echipament cu uscător de clăpari, fie în depozitul pentru echipament, situat direct la
ieșirea de pe pârtie.
Folosirea zonei de spa cu piscină interioară cu duze pentru masaj integrate (08:00 - 20:00), zona de saune cu jacuzzi, baie de aburi,
precum și cameră relax (orar 14:30 - 19:00) este gratuită, iar contra cost puteți beneficia de diverse tratamente în centrul de frumusețe
sau de masaje (orar la cerere).
Pentru agrement, vă stă zilnic la dispoziție après-ski la barul cu umbreluță, 1 x săpt. muzică în direct și 1 x săpt. seară la săniuș
(închiriere sanie contra cost și în funcție de disponibilități).
Pentru cei mici este un colț de joacă precum și clubul "Alpine Kids Club" (cca. 3 - 13 ani, Lun. - Vin., cca. 3 - 4 ore pe zi, vezi detalii
la fața locului). Locuri de parcare disponibile în număr limitat.
La destinaţie primiţi în plus 5% reducere la restaurantul "Deins & Meins" în Zell am See (la prezentarea voucherului, pe care îl primiţi
odată cu documentele de
Camere: Camerele amenajate în stil rustic dispun de cadă sau duș/WC, TV-cablu, telefon, radio, seif, uscător de păr, mini-bar și o
parte cu balcon. Fel camera: Cameră dublă Duş/WC, DP PLUS (Camere confortabile cu pat dublu, TV-cablu, seif, mini-bar (contra
cost), telefon și radio, Grup sanitar cu cadă sau duș, WC şi uscător de păr); Cameră dublă Duș/WC (economic), DP PLUS ( Camere
confortabile cu pat dublu, TV-cablu, seif, mini-bar (contra cost), telefon și radio, Grup sanitar cu cadă sau duș, WC şi uscător de păr);
Cameră dublă/2 paturi suplim. Duş/WC, DP PLUS (Camere confortabile cu pat dublu şi 2 paturi suplimentare, TV-cablu, seif, minibar (contra cost), telefon și radio; Grup sanitar cu cadă sau duș, WC şi uscător de păr; Balcon); Suite Junior 6 pers. (35 - 40 m²), DP
PLUS (Camere separate optic cu pat dublu, pat individual sau canapea extensibilă, TV-cablu, seif, mini-bar (contra cost), telefon şi
radio; Grup sanitar cu cadă sau duş, WC şi uscător de păr; Balcon sau balcon franzuţesc)

Servicii incluse: Sejur de 4/5/7 nopti cazare in camera duble/duble si suite Junior ( 2-6 pers) cu masa Demipensiune Plus
Compusa dintr-un pahar de bun venit, mic dejun copios sub formă de bufet (cu feluri de mâncare calde și reci), o gustare
après-ski sau prăjitură după-amiaza (excepție sâmbăta) și un meniu cu 4 feluri de mâncare la cină (3 feluri principale la
alegere) cu bufet de salate și bufet de aperitive sau deserturi (alternativ).De mai multe ori pe săpt., se organizează seri
tematice, cum ar fi bufet țărănesc cu muzică specifică regiunii, seară italiană sau cu fondue. Cina Crăciun și cina festivă de
Revelion, cu gustare la miezul nopții, sunt incluse în prețul vacanței.; skipass Alpin Card inclus; Acces la zona de spa; Halat
si papuci de baie la cerere, pahar de bun venit; Wi-Fi in hol; Colţ internet la receptie; participarea la programul de activitati,
seif in camera, transport tur/retur de la gara cu programare, supraveghere copii, patut si scaun pentru copii – la cerere,
locuri parcare, 10% reducere la cursurile Şcolilor de Schi partenere, cupoane pentru restaurant si bourique la desrinatie
Observaţii importante:



Skipass-ul este valabil din ziua anterioară, începând cu ora 15:00.
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/sejur de 4 nopti cazare, masa regim HB PLUS si skipass inclus
14,15 Dec
2019

04,05,08,11,12 Ian; 07,08,15 Mart
2020

21,22,25,28,29 Mart.
2020

Loc in camera dubla masa HB Plus – ocupata cu 2 persoane
552
Loc in camera dubla economic masa HB Plus – ocupata cu 2-4 persoane
573
563
640
Loc in camera dubla cu 2 paturi suplimentare- masa HB Plus – ocupata cu 2 persoane
550
543
600
Loc in Suita Junior masa HB Plus – ocupata cu 2-6 persoane
640
620
600
504

Cost in euro/pers/sejur de 5 nopti cazare, masa regim HB PLUS

si skipass inclus

15 Dec 2019

05 Ian 2020
22 Mart 2019
29 Mart 2020
Loc camera dubla masa HB Plus – ocupata cu 2 persoane
640
698
755
Loc in camera dubla economic masa HB Plus – ocpat cu 2 persoane
700
690
777
Loc in camera dubla cu 2 paturi suplimentare- masa HB Plus – ocupata cu 2 persoane
747
795
Loc in Suita Junior masa HB Plus – ocupata cu 2-6 persoane
660
727
775

Cost in euro/pers/sejur de 7 nopti cazare, masa regim HB PLUS si skipass inclus
14 Dec 2019

883
960

04 Ian 2020

05,09 Ian 2020

01 Feb 2020

08 Feb 2020

29 Feb 2020

Loc camera dubla masa HB Plus – ocupata cu 2 persoane
1001
1243
Loc in camera dubla economic masa HB Plus – ocpat cu 2 persoane
982
Loc in camera dubla cu 2 paturi suplimentare- masa HB Plus – ocupata cu 2 persoane
1107
1107
1330
Loc in Suita Junior masa HB Plus – ocupata cu 2-6 persoane
1366
1571

21,22,26,
28 Mart; 04
Apr 2020
941
952
1067

1036
1124
Reduceri
 La cazarea cu 2 plătitori integrali în Cameră dublă/2 paturi suplim. Duş/WC, DP PLUS se acordă următorul rabat pentru
ceilalţi participanti:
o până la inclusiv 2 ani 85%
o 3-5 ani 75%
o 6-11 ani 50%
o 12-14 ani 20%
o de la 15 ani 15%
 La cazarea cu 3 plătitori integrali în Suite Junior 6 pers. (35 - 40 m²), DP PLUS se acordă următorul rabat pentru ceilalţi
participanti:
o până la inclusiv 2 ani 90%
o 3-5 ani 80%
o 6-11 ani 50%
o 12-14 ani 20%
o de la 15 ani 15%
 Toţi participanţii din Cameră dublă Duş/WC, DP PLUS se bucură de următoarea reducere:
o până la inclusiv 5 ani 30%
o 6-15 ani 15%
o 16-18 ani 10%
 Toţi participanţii din Cameră single Duş/WC, DP PLUS se bucură de următoarea reducere:
o până la inclusiv 5 ani 30%
o 6-15 ani 15%
o 16-18 ani 10%
 Toţi participanţii din Cameră dublă Duș/WC (economic), DP PLUS se bucură de următoarea reducere:
o până la inclusiv 5 ani 30%
o 6-15 ani 15%
o 16-18 ani 10%

