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SCHI ÎN AUSTRIA Semmering 2020
Spital am Semmering, Austria

Descriere SCHI ÎN AUSTRIA - Semmering 2020 3*, Spital am Semmering, Austria
Semmering se poate mândri cu faptul c este cea mai veche arie de schi din Austria, fiind pân
la sfâritul Imperiului staiunea favorit a curii vieneze. Aici s-a organizat i prima competiie de schi oficial
din Austria. Copiii vor putea schia pe ariile Stuhleck, Hirschenkoegel, iar începtorii pe Schmoll Fun
, în total fiind 14 km de pârtii excelente. Majoritatea pârtiilor de ski sunt dotate cu tunuri de zpad, iar
pentru iubitorii snowboarding-ului i freestyleri exist Split-Park, o locaie care v întrece toate ateptrile.
De asemenea, se poate practica patinajul i sniuul, aici existând o pârtie de sniu de cca 3 km. Cu
cele 7 pârtii iluminate noaptea, Semmering este i cel mai mare domeniu de schi cu nocturn din
Europa.
ZIUA 1, 02.02.2020: Plecare din Timioara, la ora 6:00, pe traseul Szeged, Budapesta, Semmering. Cazarea se face la Hotel
Zauberblick 3*. Seara, cin la hotel.
ZIUA 2-6, 03-06.02.2020:

Mic dejun. Program liber de schi sau, optional, excursie la Viena (ziua 3) sau
Mariazell (ziua 4). Seara, cin i cazare la hotel.
ZIUA 7, 07.02.2020: Mic dejun. Plecare spre ar. În drum spre Timioara, ne vom opri la centrul comercial din Pandorf.

Informaii suplimentare:
HOTEL ZAUBERBLICK 3* - Semmering este situat la 1 km distanță de zona centrală a
Semmeringuului, la 1 km distanță de zona de shopping, la 2.5 km distanță de stația de
tren din Semmering, la 100 km distanță de aeroportul Wien-Schwechat. Altitudinea
medie a stațiunii: 1000 m, Zona de schi/schi lift din Hirschenkogel.
HOTEL ZAUBERBLICK 3*- Semmering dispune de camera de depozitare a echipamentului de schi,
cafenea, bar, sal de conferin, de camere duble (nefumtori) care sunt dotate cu grup sanitar propriu,
TV, telefon, internet. Check-in, de la 02.00 PM, Check-out pân la 11.00 AM.
Masa: Demipensiune, mic dejun – bufet suedez; Cina – 3 feluri de mâncare (la alegere).
Activiti incluse: tenis de mas, sal de gimnastic, activiti incluse pentru copii: ptu, sala de jocuri, meniu
pentru copii: la cerere, scaun pentru copii, animale de companie: cei - 10 euro/zi fr mâncare;
Descriere servicii: recepie, zon de recepie, hol/lobby, salon, salon cu TV, col de internet gratuit,
WLAN gratuit, depozit de echipamente, lift, parcare gratuit în limita locurilor disponibile, sal de mas,
bar, sal de seminarii, sal de conferin.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.10.2019 23:21)

Servicii incluse
·

6 nopi cazare în camere DBL , TPL, QPl , la Hotel Zauberblick 3* (
http://www.zauberblick.at/hotel);
·

transport cu autocarul;
·

însoitor de grup din partea ageniei;
·

tip de mas: demipensiune;
·

transfer cu autocarul de la hotel la pârtie;
·

bututri nealcoolice la mas.

Servicii neincluse
·

asigurare medical;
·

intrri la obiective turistice;
·

excursii opionale;
·

tax de staiune 2.40 €/pers./zi, copii 1.5 eur;
·

instructor de ski din România - Cost curs de ski, grup minim 10 persoane: 80 euro/pers. Cost
închiriere;
·

echipament: 5 euro/zi. Cost or privat: 30 euro.

Informatii utile
Pentru mai multe detalii referitoare la Skipass, puteți accesa: http://www.stuhleck.com/html/E/tickets.asp?pass=x

Ofertele early-booking i cele promoionale sunt valabile în limita locurilor disponibile.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Antrenor
Transfer
Acomodare
Masa
Ghid

Oferte SCHI ÎN AUSTRIA - Semmering 2020 3*, Spital am Semmering, Austria
Tip oferta

Perioada

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.10.2019 23:21)

Pret

DOUBLE
Schi

02.02.2020 -

980.00 EUR

08.02.2020

880.00 EUR
/pers / 6 nopti
2 adulti

Ski

02.02.2020 -

1 440.00 EUR

08.02.2020

1 230.00 EUR
/pers / 6 nopti
2 adulti + (0 - 12 ani)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.10.2019 23:21)

