Ски Почивка и Релакс
Резервирайте своята луксозна ски почивка

Хотели по програмата
1. Хотел Thermenwelt Hotel Pulverer
Семейният 5-звезден хотел се намира в покрайнините на биосферния парк Nockberge,
само на три минути пеша от кабинковия лифт Maibrunn в Бад Клайнкирхайм - Австрия.
Той предлага горещ минерален извор и СПА зона с площ 2100 кв. метра със закрит и
открит басейн, десет различни вида сауни и разнообразни уелнес процедури и масажи.
През зимния сезон се провеждат различни дейности, включващи ски обиколки със ски
инструктор. Пред хотела има спирка на ски автобуса. Четири пъти седмично има
музика на живо, а гостите могат да ползват трите частни ски хижи на хотела.
Стаите в хотел Pulverer са с панорамен изглед и балкон към планините на Каринтия.
А-ла-карт ресторантът Loy-Stube се помещава в 400-годишна ферма и предлага много
продукти собствено производство.

Цени: От € 123 на човек, на вечер, с включена закуска

***Офертата важи при двойно настаняване в Balcony Junior Suite.
*** Посочените цени са стартови в евро, на човек при двойно настаняване и са
валидни до Април 2018г.

2. Хотел Elisabeth Hotel Mayrhofen
Наскоро реновираният хотел само за възрастни - ElisabethHotel Premium Private Retreat,
се намира в центъра на Майрхофен - Австрия , на 5 минути пеша от ски зоната Zillertal
3000. СПА зоната с площ 1400 кв.м включва сауна, парна баня, както и 17-метров закрит
басейн. Стаите са обзаведени в модерен и изискан тиролски стил и включват балкон,
телевизор с плосък екран, кът за сядане, както и просторен санитарен възел с вана или
душ. Осигурени са също чехли и халати за баня.
ElisabethHotel разполага с бар с открита камина и ресторант, сервиращ местни
специалитети. Всяка седмица се организират вечери на шведска маса със свещи и
музика на пиано. Предлага се 5-степенно меню със салатен бюфет и разнообразие от
сирена, както и следобедна закуска.

Гостите могат да се възползват от селекция от козметични процедури и фитнес
център.

Цени: От € 155 на човек, на вечер, на база полу-пансион

***Офертата важи при двойно настаняване в Authentic Room
*** Посочените цени са стартови в евро, на човек при двойно настаняване и са
валидни до Април 2018г.

3. Хотел Das Alpenhaus Gasteinertal
Обновеният 4-звезден хотел се намира в "Долината на здравето", намиращ се в
Залцбургските планини. Гостите се настаняват в стаи за непушачи с обзавеждане в
алпийски стил, балкон с изглед към планината, телевизор с плосък екран с кабелни
канали, минибар и баня с халати и сешоар.Хотелът разполага със СПА зона с площ 2000
м², включващ панорамен закрит басейн, джакузи, сауна пейзаж с 8 сауни и други. Срещу
доплащане гостите могат да си резервират масажни и уелнес процедури. Фитнес
центърът на хотела е модерно оборудван.Ресторантът на Alpenhaus разполага с бар и
слънчева тераса. Сервират се интернационални, вегетариански и вегански ястия.
През януари клиентите могат да се насладят на заснежените склонове и горещите
минерални извори в Гащайн.

Цени: От € 75 на човек, на вечер, с включена закуска

***Офертата важи при двойно настаяване в Double Room
*** Посочените цени са стартови в евро, на човек при двойно настаняване и са
валидни до Април 2018г.

