AUSTRIA – IARNA SCHI 2019-2020
Döllach: Idilica localitate Döllach aparţine de Großkirchheim şi este situată la 1.024 m m, în una din cele mai mari rezervaţii
naturale ale Europei Centrale, Parcul Naţional Hohe Tauern. Reprezentativ pentru localitate este castelul Großkirchheim, cu
muzeu integrat. Domeniul schiabil al Heiligenblut este la doar 10 km depărtare. Pe cei care caută varietate şi în afara pârtiilor
Döllach îi aşteaptă cu diverse posibilităţi de petrecere a timpului liber. De la patinoar şi derdeluş până la trasee pentru plimbări şi
drumeţii – există multe complemente pentru vacanţa dumneavoastră la schi. Păduri împădurite, şi trasee pentru drumeţii vă
aşteaptă la plimbări romantice sau tururi de-a lungul râurilor de munte. În Döllach puteţi petrece o săptămână de refacere şi vă
desfăta în acelaşi cu delicatesele culinare locale.
Großglockner:În centrul Hohen Tauern se ridică impresionant şi majestuos Großglockner - cu ai săi 3789 m altitudine cel mai
înalt vârf al Austriei. Regiunea din jurul Hohe Tauern este considerată şi azi ca leagănul alpinismului.Datorită situării la
altitudini între 1301 şi 2989 m pe creasta principală a Alpilor domeniul schiabil Heiligenblut vă oferă siguranţă în ceea ce
priveşte existenţa zăpezii până bine în primăvară. Pârtiile de dificultate medie şi variata gamă de oferte de petrecere a timpului
liber fac din această regiune o destinaţie ideală de vacanţă de iarnă atât pentru schiorii sportivi cât şi pe

Pensiunea Gasthof Marx ** - Dollach
Aşezare şi facilităţi: Confortabila pensiune de 2 stele Gasthof Marx este situată în centrul Döllach. Până la domeniul schiabil
Heiligenblut sunt cca. 10 km, cea mai apropiată staţie de skibus este la doar ca. 150 m de clădire, iar până la cea mai apropiată
pârtie de schi fond sunt cca. 500 m.
Din facilităţile pensiunii fac parte recepţie, Wi-Fi, restaurant, bar, sală comună, încăpere pentru depozitare echipament de schi şi
un loc de parcare gratuit(în limita disponibilităților).
Camere: Camerele mobilate simplu dispun de grup sanitar cu duş/WC şi TV. Cameră dublă Duş/WC, DP (Camere
simple cu TV,Balcon). Cameră dublă/Pat suplim. Duş/WC, DP ( Camere simple cu TV, Balcon, Paturile
suplimentare pot fi ocupate doar de copii până la 12 ani)
Servicii incluse: sejur de 7 nopti cazare in camera dubla cu pat suplimentar cu demipensiunea compusă din un bufet
la micul dejun şi o masă de seară cu 3 feluri de mâncare și un pahar de șnaps de rămas-bun, inclusa Cina de
Revelion ,kipass inclus; Pătuţ copil; Locuri de parcare (disponibilitate limitată)

Observaţii importante:



Copiilor (născuţi 2010 şi după) nu li se eliberează voucher pentru skipass. Aceştia, însoţiţi de un părinte ridică la faţa locului
Schneemannkarte (Cardul Om de Zăpadă), de achitat cca. 4 €/copil/zi. Pentru copiii care circulă singuri (de exemplu în cadrul
lecţiilor de schi) este valabil tariful pentru copii. Mai multe informaţii la casa de bilete a instalaţiilor pe cablu.
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 7 nopti cazare cu Demipensiune si skipass inclus
04,11,25 Ian 2010

399
-

15,29 Feb
2020

07 Mart 2020

14,21,28 Mart
2020

Loc in camera dubla cu doua ( 2 persoane)- Demipensiune
469
429
390
Loc in camera dubla cu doua pat suplimentar ( 2,3 persoane) - Demipensiune
469
429
390

Reduceri:
Toţi participanţii din Cameră dublă Duş/WC, DP se bucură de următoarea reducere:
 2-9 ani 35%
 10-14 ani 15%
 15-18 ani 5%
 de la 65 ani 5% La cazarea cu 2 plătitori integrali în Cameră dublă/Pat suplim. Duş/WC, DP se acordă următorul rabat pentru
ceilalţi participanti:
 2-9 ani 100%
 10-12 ani 40%

