AUSTRIA - SCHII IARNA 2019-2020
Vacanţe la schi: Altenmarkt - Întinderea nesfârşită de Ski la picioare.

Salzburger Sportwelt - Ski amadé:Regiunea de schi Ski amadé este un exemplu de urmat printre regiunile de schi.
Prin asocierea a cinci domenii schiabile s-a format un autentic paradis de iarnă, unde nici o dorinţă nu rămâne
neîndeplinită. Cele 25 de staţiuni din regiune sunt toate fermecătoare şi oferă un amestec reuşit de atmosferă
primitoare rurală şi plină de viaţă. Profitaţi de excelentele domenii schiabile şi pârtii. Pentru mic sau mare, începător
sau expert - dacă ceea ce vă interesează este distracţia pe pârtii - aţi făcut o alegere foarte bună! Oferta de Après-Ski
este de asemenea foarte variată, fie petrecere, sport sau alte distracţii, pentru zile de vacanţă de ţinut minte o viaţă!
Altenmarkt - Întinderea nesfârşită a Ski amadé la picioare: Altenmarkt este situat idilic la 842 m
altitudine în Salzburger Sportwelt. Mai multe biserici şi capele contribuie la imaginea pitorească a localităţii.
Altenmarkt a fost deja de mai multe ori gazda a diverse competiţii sportive, cum ar fi Campionatele Mondiale de
Freestyle sau Cupa Mondială de Schi Alpin. Accesul la domeniu schiabil incredibil se face prin "leagănul" RadstadtAltenmarkt. După o zi variată pe pârtie vă stă la dispoziţie un program la fel de variat de agrement. Chiar şi iubitorii
de Shopping au destule de văzut şi cumpărat, îi aşteaptă multe magazinaşe şi Boutique în timp ce cei care vor să
continue sportiv şi în după-amiază pot încerca derdeluşele sau face o plimbare mai lungă prin peisajul impresionant.
Puteţi bineînţeles şi să petreceţi ultime ore ale zile şi liniştit la unul din refugii.

HOTEL BRUCKENWIRT ***

( Altenmarkt)

Aşezare şi facilităţi: Hotelul de 3 stele Superior cu management de familie Brückenwirt este situat la cca. 400 m de
centrul Altenmarkt. Skibus-ul opreşte chiar la cazare. Până la domeniul schiabil Flachau sunt în jur de 4 km, iar instalaţia pe
cablu Eben din Pongau este la cca. 2 km.
Hotelul primitor dispune de recepţie, lobby, ascensor (nu pentru toate etajele), restaurant, sală de mese, cafenea, sală comună,
săli rustice şi sală fitness. În plus hotelul vă pune la dispoziţie spaţiu pentru schiuri şi clăpari. Locuri de parcare gratuite la
cca. 200 m depărtare
La zona de spa de cca. 170 m², parţial renovată vă aşteaptă în mod gratuit cu piscină acoperită, saună finlandeză, bio-saună,
baie de aburi, cabină infra-roşu, duş multifuncţional, bănci termice şi spaţiu cu aer rece.
Camere: Camerele confortabile renovate dispun de grup sanitar cu duş sau cadă, de TV-sat, telefon, precum şi de
balcon sau terasă.Descriere camera: Cameră dublă Duş/WC , DP (Camere primitoare cu TV-cablu; balcon); Cameră
dublă/1 pat suplim. Duş/WC DP (Camere primitoare cu TV-cablu balcon)
Servicii incluse: Sejur de 7 nopti cazare in camera duble, optional duble cu un pat suplimentar ( 2,3 persoane);
Demipensiunea inclusă în preţ este compusă din bufet la micul dejun şi meniuri la alegere cu 3 feluri de mâncare la cină - din
când în când cu bufet de salate sau desert. 1 dată pe săpt. bufet ţărănesc.Cinele de Crăciun şi Revelion sunt incluse; Skipass
Ski amadé 6 zile , Acces la zona de spa(cca. 170 m², parţial renovată vă aşteaptă în mod gratuit cu piscină acoperită, saună
finlandeză, bio-saună, baie de aburi, cabină infra-roşu, duş multifuncţional, bănci termice şi spaţiu cu aer rece).; Acces la sala fitness;
Meniu de Crăciun şi Revelion; Pingpong; Pătuţ copil; Locuri de parcare (disponibilitate limitată)
Observaţii importante:
 Accesul copiilor la piscina acoperită peste permis copiilor doar însoţiţi de un adult.
 Zona de saună poate fi folosită de copii de la 14 ani însoţiţi de un adult.
 Pentru copii născuţi în 2014 şi după nu se emite un voucher de skipass. Pentru folosirea instalaţiilor pe cablu de către ei
trebuie achiziţionat un mini-card (skipass, max. 25 €/copil). Mai multe detalii la casele de bilete

Cost in euro/pers/pachet de 7 nopti cazare cu HB , kipass inclus
14 Dec 2019

21Dec 2019

25 Ian; 01 Feb 2020

08,22,29 Feb 2020

21 Mart 2020

Loc in camera dubla ( 2 persoane), masa regim demipensiune
789

1139

869

1110

760

Loc in camera dubla cu un pat suplimentar ( 2/3 persoane), masa regim Demipensiune
789

1150

-

1110

760

Reduceri:
Toţi participanţii din Cameră dublă Duş/WC, DP se bucură de următoarea reducere:
 până la inclusiv 5 ani 35%
 6-15 ani 20%
 16-18 ani 10%
La cazarea cu 2 plătitori integrali în Cameră dublă/Pat suplim. Duş/WC, DP se acordă următorul rabat pentru ceilalţi participanti:
 până la inclusiv 5 ani 100%





6-10 ani 40%
11-15 ani 30%
de la 16 ani 20%

