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АВСТРИЈА
ЗИМА 2017-2018
Bad Kleinkirchheim
Zell am See
Kaprun
Bad Gastein
Sölden
Nassfeld
Bad Hofgastein
Kitzbühel
Регион Корушка-сончева страна на Алпи и најуќжна регија на Австрија,со единствена комбинација на планина и езера.Карактеристична по совршено средени ски-стази,многу
сончеви денови и гостопримливост на домаќините.Во зимските денови планината е покриена со снег,а езерата заледени.За оваа област може да се каже дека може да ги
понуди сите атракции на снег.Може да се сретне и cross-country скијање кое е многу популарно,зимски пешачења,голф на лед,лизгање и многу други спортови.Од почетокот
на Декември регионот Корушка станува многу посетена дестинација од стана на скијачи,бордери.... и сите оние кои уживаат во зимската идила.
Bad Kleinkirchheim / St. Oswald – ски-центар кој се простира на планината Nockberge,во делокруг Spittal,едно од 15 најпосетувани во Австрија.Располага со преку 103km
уредени ски-стази,тука се наоѓа и најдолгагта стаза во оваа област,Klammer (4.2 km). Bad Klainkirchheim е популарен туристички центар,познат по натпреварите за FIS свектски
куп и посебно погоден за мирен и фамилијарен одмор.Исто така може да се ужива во прекрасните спа центри со природно минерална „St. Kathrein“ i „Römerbad“ (во склоп на
Römerbad во самиот ски-центар се наоѓа и базен на отворено со минерална).Исто така можете да најдете многу ресторани,бутици,продавници...Едноставно место каде може
да го задоволи вкусот на сите туристи. www.bkk.at
ЦЕНИТЕ ВО ТАБЕЛА СЕ ИЗРАЗЕНИ ВО EUR ПО ЛИЦЕ ПО СТУДИО/АПАРТМАН
Цени изразени во EUR по лице на база 7 полупансиони
*АКЦИЈА 7=6 во терминu 13.01.-20.01. и 03.03.-10.03. (7=6 е пресметано во цената за вадедените термини)
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период од10.03.-02.04. (во цената вклучува:7полупансиона+6 дневен ski pass 100%+ terme 50%)
HB - полупансион
Hotel Sonnalm 4*
Bad
Kleinkirchheim

23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-13.01.
20.01.-03.02.
7 ноќи

AKCIJA 7=6
13.01.-20.01.
7 ноќи

AКЦИЈА 7=6
03.03.-10.03.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE
WINTER 2018

€

635 €

773 €

€

669 €

797 €

€

704 €

853 €

03.02.-03.03.
7 ноќи

1/2 стандарна соба “Zirbe”
853 €
612 €
524 €
741
(max 2 лица) – cca 20m2
1/2 стандарна соба “Kathrein”
877 €
644 €
552 €
781
(max 3 лица) – cca 30m2
Classic suite (max 2-4лица) 926 €
676 €
580 €
821
cca 40m2
Туристичка Такса се наплаќа на лице место: 2,50 eur дневно по лице.деца до 15,9 год-0,50 по лице на ден.
1/1 соба на барање,доплата 15 еур по ден.
Попусти:деца од 0-4 год.ГРАТИС;деца 4-10год.плаќат 35 еур дневно во сите смени;деца 10-13 год плаќат 45 еур дневно во
дневно во сите смени

сите смени; деца од 13-17 год.плаќат по 60 еур
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Цени изразени во EUR по лице на база 7 полупансиони
*АКЦИЈА 7=6 во термин 07.01.-27.01. (пресметан во цената)
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период од 10.03.-24.03. (во цената вклучува:7 полупансиони + 6 дневен ski pass 100% + terme 50%)
HB - полупансион
Hotel Kolmhof 4*
Bad
Kleinkirchheim

07.12.-24.12.
7 ноќи

24.12.-07.01.
7 ноќи

AКЦИЈА 7=6
07.01.-27.01.
7 ноќи

27.01.-03.02.
24.02.-10.03.
7 ноќи

03.02.-24.02.
7 ноќи

1/2 стандарна соба “Kärtner”
684 €
1.038 €
656 €
765 €
869 €
(max 3 лица)
Junior suite “Maibrunn”
749 €
1.135 €
683 €
797 €
934 €
(max 2-4 лица)
Туристичка Такса се наплаќа на лице место: 2,50 eur дневно по лице.деца до 15,9 год-0,50 по лице на ден.
1/1 соба на барање-доплата 15 еур дневно.
Попусти:деца 0-4 год.ГРАТИС;деца 4-6 год. Плаќат 45 еур дневно:деца 6-13 год.плаќа 76 еур дневно;деца 13-16 год.плаќат 81 еур дневно.

10.03.-24.03.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE
WINTER 2018
813 €
853 €

Цени изразени во EUR по лице на база 7 полупансиони
*AKЦИЈА 7=6 во период 10.12.-23.12., 13.01.-20.01.и 03.03.-10.03. u (попустот е пресметан во цената)
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период до 10.03.-02.04. (во цената е вклучено:7 полупансиона + 6 деневен ski pass 100% + terme 50%)
HB - полупансион

AКЦИЈА 7=6
10.12.-23.12.
7 ноќи

23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-13.01.
20.01.-03.02.
7 ноќи

AКЦИЈА 7=6
13.01.-20.01.
7 ноќи

03.02.-03.03.
7 ноќи

AКЦИЈА 7=6
03.03.-10.03.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE
WINTER 2018

1/2 стандарт соба
“Sonnwiesen"
511 €
805 €
604 €
518 €
765 €
656 €
773 €
(max 3 лица)
1/2 стандарна соба со
балкон
Hotel Almrausch 4*
524 €
845 €
620 €
531 €
789 €
676 €
789 €
"
A
l
m
r
ausch/Brike"
Bad Kleinkirchheim
(max 3 лица)
1/2+2 фамилијарна
"Nockalm" (cca 27 m2,
max 2 возрасни лица и
552 €
894 €
668 €
573 €
845 €
725 €
845 €
2 деца(2 деца до 12 g.)
- 1 просторија
1/2-4 Junior suite
“Brike” (cca 28 m2)за
573 €
910 €
684 €
587 €
861 €
738 €
861 €
2-4 лица
Туристичка Такса се наплаќа на лице место: 2,50 eur дневно по лице.деца до 15,9 год-0,50 по лице на ден
1/1 соба на барање-доплата 15 еур дневно.
Попусти: 07.12.-22.12. и 06.01.-02.02. деца 0-2 год.- ГРАТИС, деца 2-6 год.–плаќат 22 eur дневно,деца 6-10 год. –плаќат 38 eur дневно, деца 10-17 год. - плаќат 53 eur
дневно, над 17 год. – 30% попуст;
23.12-06.01. деца 0-2год.-ГРАТИС; деца 2-6 год. –плаќат 49 eur дневно,деца 6-10 год.- плаќат 64 eur дневно, деца 10-17 год. – плаќат 76 eur дневно, над 17 god. – 25%;
03.02-10.03. и 10.03.-02.04. деца 0-2 год.-ГРАТИС; деца 2-6 год.- плаќат 38 eur дневно; деца 6-10 год.-плаќат 51 eur дневно;деца 10-17 год.- плаќат 65 eur дневно;над 17год.
-30% попуст.
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Цени изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената вклучува:7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% +терме 50%)
RR - наем

06.01.-13.01.
27.01.-03.02.
7 ноќи

23.12.-06.01.
7 ноќи

13.01.-27.01.
03.03.-10.03.
7 ноќи

03.02.-03.03.
7 ноќи

1/6-8 Aпартман (cca 88 m2)
ако апартманот се користи за 6
1.602 €
1.183 €
1.095 €
1.401
лица
Ако апартманот го користат 7
1.707 €
1.240 €
1.151 €
1.465
лица
Ако апартманот го користат 8
1.819 €
1.320 €
1.208 €
1.554
лица
Во цената е вклучено:струја,вода,греење,посленина(промена 1х неделно) и пешкири(промена 2х неделно )
Задолжителна доплата на лице место:Туристичка такса за лица над 16год.– 2,50 eur дневно по лице.за лица под 16год.– 0,50 eur дневно по
се подлежни на промена); финално чистење(цена по армант,плаќање на рецепција) 70-85 eur.
App. Bel Monte4*
Bad
Kleinkirchheim

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE
WINTER 2018

€

2.013 €

€

2.174 €

€

2.326 €

лице(цените за локалните такси

Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено:7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)

App. Juri 3*
Bad Kleinkirchheim

RR - наем

23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-03.02.
24.02.-10.03.
7 ноќи

03.02.-24.02.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE WINTER
2018

1/3 Студио за 2-3 лица (cca 40m2)

845 €

523 €

604 €

845 €

1/4Апартман (cca 50 m2) за 4 лица

1.167 €

684 €

805 €

1.248 €

1.288 €
765 €
966 €
1.449 €
1/6 Aпартман (cca 75 m2) апартман за 6 лица
Во цената е вклучено:струја,вода,греење,постелнина (промена 1х неделно)и пешкири (промена 2х неделно).
Задолжителна доплата на лице место:Туристичка такса:за лица над 16год. – 2,50 eur дневно по лице; за лица под 16 год.– 0,50 eur дневно по лице (цените на таксите се
подлежни на промена); финално чистење (цена по аратман,плаќање на рецепција): 1/3 ст удио – 50 eur; тип 1/4 - 65 eur; тип 1/6 - 75 eur; депозит: 100 eur по ап артман.
Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цена е вклучено: 7 ноќи + 6-дневенi ski pass 100% + терме 50%)
23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-03.02.
24.02.-10.03.
7 ноќи

03.02.-24.02.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE WINTER
2018

845 €

523 €

604 €

845 €

1.167 €

684 €

845 €

1.288 €

1/6 Aпартман (cca 75 m2) апартман за 5-6
1.288 €
765 €
лица
Во цената е вклучено:струја,вода,греење,постелнина(промена 1х неделно)и пешкири (промена 2х неделно).

926 €

1.449 €

RR - наем
App. Kaiserburg
3*
Bad
Kleinkirchheim

1/2-3 Студио (cca 40 m2) за 2-3 лица
1/4 Апартман (cca 45 m2) апартман за 3-4
лица
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Дополнително легло:15 еур по ден,во период SKI INCLUSIVE WINTER се доплаќа: 30 eur по ден.
Дозволен престој на домашни миленици,доплата: 30 еур за 7 дена!
Задолжителна доплата на лице место:Туристичка такса:за лица над 16год.– 2,50 eur дневно по лице;за лица до16 год. – 0,50 еур дневно по лице(цените за такси подлежат на
промена); финално чистење(цена по апартман): 1/3 студио – 50 eur; тип 1/4 - 65 eur; тип 1/6 - 75 eur; депозит: 100 eur по апартман
Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)
RR - наем

App. Reichl 3*
Bad
Kleinkirchheim

23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-13.01.
03.02.-24.02.
7 ноќи

13.01.-03.02.
24.02.-10.03.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE WINTER
2018

523 €

467 €

443 €

749 €

604 €

564 €

523 €

966 €

813 €

741 €

684 €

1.280 €

926 €

845 €

789 €

1.473 €

1/2 студио тип„B“ (cca 25-30 m2) за 2 лица
1/3 студио тип„D“ (cca 35 m2) за 3 лица
1/4 апартман тип„E“ (cca 45-50 m2) за 4 лица
1/5 апартман тип„G“ (cca 55-65 m2) за 5
лица

1.087 €
926 €
845 €
1.602 €
1/6 апартман тип„H“ (cca 60-70 m2)за 6 лица
Во цената е вкчлучено;струја,вода,греење,постелнина(промена 1х неделно)и пешкири(промена 2 х неделно)
Задолжителна доплата на лице место: за лица над 16 год. – 2,50 eur дневно по лице; за лица до 16 год. – 0,50 eur дневно по лице (ценитена локални такси се доплежни на
промени);финално чистење(цена по апартман,плаќање на рецепција): тип (B, C) - 30 eur; тип (D, E) - 40 e ur; тип (G, H) – 50 eur.

Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ночи на база наем
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)

App. Central 3*
Bad
Kleinkirchheim

RR - наем

23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-03.02.
03.03.-10.03.
7 ноќи

03.02.-24.02.
7 ноќи

24.02.-03.03.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE
WINTER 2018

1.264 €
692 €
926 €
805 €
1.465 €
1/4 Aпартман тип „A“ (cca 60 m2) за
4 лица
Во цената е вклучено:наем,струја,греење,постелнина(промена 1х неделно)и пешкири(промена 2х неделно.
Задолжителна доплата на лице место: Туристичка такса за лица над 16 год.– 2,50 eur дневно по лице; за лица над 16 год. – 0,50 eur дневно по лице (цените на локални такси се
подлежни на промена); финално чистење(цена по апартман,плаќање на рецепција) 65 eur.
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Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6 дневен ski pass 100% + терме 50%)
23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-03.02.
7 ноќи

03.02.-24.02.
7 ноќи

24.02.-10.03.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE
WINTER 2018

684 €

604 €

684 €

612 €

805 €

1/4 Апартман тип„A“ (cca 65 m2)
Ако апартманот го користат 3 лица

950 €

805 €

926 €

805 €

1.127 €

Ако апартманот го користат 4 лица

1.047 €

918 €

1.006 €

926 €

1.288 €

1/4-6 Aпартман тип „C“ (cca 90 m2)
Ако апартманот го користат 5 лица

1.167 €

1.006 €

1.143 €

1.006 €

1.409 €

RR - наем

1/2 Студио тип „B“ (cca 35 m2)за 2 лица
App. Diana 3*
Bad
Kleinkirchheim

1.328 €
1.208 €
1.336 €
1.208 €
1.731 €
Ако апартманот го користат 6 лица
Во цената е вклучено:струја,вода,греење,послетнина(промена 1 х неделно)пешкири(промена 2х неделно)
Задолжителна доплата на лице место:Туристичка такса за лица над 16 год.– 2,50 eur дневно по лице; за лица под 16 год.– 0,50 eur дневно по лице(цените на лоланите такси се
подлежни на промена); финално чистење (цена по апартман,плаќање на рецепција): 25-40 eur.
Дозволен престој на домашни миленичиња,доплата:30 eur за 7 дена !

Цени изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем
*Aкција 7=6 во период 13.01.-27.01. (пресметано во цената)
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената вклучува 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)
06.01.-13.01.
AKCIJA 7=6
23.12.-06.01.
27.01.-03.02.
03.02.-24.02.
RR - наем
13.01.-27.01.
7 ноќи
24.02.-03.03.
7 ноќи
7 ноќи
7 ноќи
1/2 студио тип “III“ (cca 29 m2)
Aparthotel
612 €
523 €
449 €
612 €
за 2 лица
Romerhof 3*
Bad
1/3 студио тип “III“ (cca 29 m2)
692 €
620 €
531 €
692 €
Kleinkirchheim
за 3 лица
1/4 апартман тип “II“
1.183 €
845 €
725 €
982 €
(cca 57-59 m2) за 4 лица

03.03.-10.03.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE
WINTER 2018

451 €

805 €

523 €

966 €

741 €

1.481 €

1/6 апартман тип „I“
1.489 €
1.047 €
897 €
1.232 €
966 €
1.771 €
(cca 78 m2) за 6 лица
Во цената вклучува:струја,вода,греење,постелнина(промена 1х неделно),пешкири(промена 2 х неделно).
Доплата на лице место:туристичка такса:за лица над 16 години. – 2,50 eur/дневно по лице од 16 години дневно – 0,50 eur дневно по лице (цените на локални такси се
подлежни промени);финално чистење (цена по апартман,плаќање на рецепција): 1/2 студио – 35 eur; 1/4 апартман – 55 eur; 1/6 aпартман – 70 eur.Интернет се наплаќа 15 за
недела.
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Цените се изразени во EURпо апартман за 7 ноќи на база наем

App. Taferner 3*
Bad
Kleinkirchheim

RR - наем

23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-03.02.
03.03.-02.04.
7 ноќи

03.02.-10.02.
24.02.-03.03.
7 ноќи

10.02.-24.02.
7 ноќи

1/2 студио тип„A“ (cca 18 m2)за 2 лица

660 €

370 €

459 €

564 €

861 €

459 €

564 €

652 €

990 €

644 €

700 €

797 €

1/3 апартман тип „B“ (cca 25 m2)за 3 лица
1/4 апартман тип„C“ (cca 38 m2) за 4 лица

1.183 €
845 €
886 €
990 €
1/5 апартман тип„D“ (cca 56 m2)за 5 лица
Во цената вклучува:постленина(промена 1х неделно) и пешкири(промена 2х неделно
Во цената не вклучува:струја(се наплаќа на лице место потрошена елекрична енергија за секој апартман посебно по броило,оквирна проченка околу 20еур за 7 дена)
Дозволен престој за домашни миленици:Dozvoljeni 3 eur на ден.
Задолжителни доплати:туристичка такса;за лица над 16 год.-2,50 eur дневно по лице;за лица под 16 год. – 0,50 eur дневно по лице(цените на локални такси се подлежни на промен
финално чистење(цени по апартман):тип „B“ - 35 eur; тип „C“ - 45 eur; тип „D“ - 55 eur; депозит: тип „B“ - 100 eur по апартман; тип „C“ и „D“ – 150 eur по апартман.

Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем
*Акција 7=6 во период 24.02.-03.03. (пресметано во цената)
Ski INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)
RR - наем
App.
Mariagrazia 4*
Bad
Kleinkirchheim

1/4 апартман(cca 72m2)за 4 лица
1/5 апартман (cca 72m2)за 5 лица

23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-03.02.
01.12.-23.12.
7 ноќи

03.02.-24.02.
7 ноќи

AKCIJA 7=6
24.02.-03.03.
7 ноќи

03.03.-10.03.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE
WINTER 2018

1.562 €

926 €

1.248 €

1.070 €

966 €

1.650 €

1.602 €

966 €

1.393 €

1.194 €

1.047 €

1.860 €

1.731 €
1.063 €
1.481 €
1.270 €
1.143 €
2.037 €
1/6 апартман (cca 72m2) за 6 лица
Во цената вклучува:струја,вода,греење,постелнина(промена 1 х неделно),пешкири(промена 2х неделно)
Туристичка такса се наплаќа на лице 2,50 eur дневно по лице,деца до 16 год. 0,50 eur дневно;финално чистење,се наплаќа на рецепција: 85 eur по апартман.
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Цените се изразени во EUR по апартман за 7 ноќи на база наем
SKI INCLUSIVE WINTER 2018> во период 10.03.-02.04. (во цената е вклучено 7 ноќи + 6-дневен ski pass 100% + терме 50%)
App.
Margeritenweg
4*
Bad
Kleinkirchheim

RR - наем

23.12.-06.01.
7 ноќи

06.01.-03.02.
7 ноќи

03.02.-03.03.
7 ноќи

03.03.-10.03.
7 ноќи

10.03.-02.04.
7 ноќи
SKI INCLUSIVE
WINTER 2018

1/4 апартман (cca 58m2)за 4 лица

1.377 €

837 €

1.240 €

926 €

1.634 €

1/5 aпартман (cca 58m2) за 5 лица

1.473 €

926 €

1.320 €

966 €

1.803 €

1.554 €
950 €
1.409 €
1.038 €
1/6 апартман (cca 58m2) за 6 лица
Во цената е вклучено:струја,вода,греење,постелнина(промена 1 х неделно);
Туристичка такса се наплаќа на лице место 2,50 eur дневно по лице,деца до 16 год. 0,50 eur дневно;финално чистење,плаќање на: 85 eur по апартман.
CHECK in: 15h / CHECK out: 10h
Aкција:
1.
2.
3.

2.013 €

Familien Euro: 06.01.-10.3.2018. – Деца до 11,99 плаќат 6 дневен ски-пас само 6 еур со секој купен 6 дневен ски-пас за возрасни.
Ski-Wellnes-Wochen 06.01.-02.02. и 24.02.-10.03.2018. важи само за терме Roemerbad и тоа:За купување на 3 деневен ски-пас 1 xвлез во терме Roemerbad,за
купување на 5 дневен ски-пас 2 xвлез во терме Roemerbad, за купување на 6 денвен ски-пас 3 x влез во терме Roemerbad.
Ski-Thermen-Wochen: Ski Pass Inclusive, 10.03.-02.04.2018. Uво цената на сместување вклучува:ски пас 100% и 50%попуст за влез во терме Roemerbad.

Услов за сите акции е да се купат ски-пас на рецепција каде гостите се сместени.

Nassfeld
Hermagor
www.nassfeld.at

Nassfeld - Hermagor Ски-центар во Nassfeldu – се наоѓа во близина на градот Hermagor во регија Корушка.Овој ски-ценtar е едen од
најпознатите центри во Австрија во овој регион.Специфичноста на ски-центарот e во распоредот на ски-стази дел од стазите припаѓаат на
Австрија а дел на Италија.Тука сезоната започнува од Декември и трае до крај на Април.Ски-центарот се наоѓа на надморска височина 610m –
2020 мнв,стазите се доволно долги,за сите типови на скијачи.Најброни се стазите означени со црвена боја.Ски-центарот располага со два
snowboard парка,и halfpipe за сите оние кои сакат да покажат што знаат.Почетна станица е жичарата „Millennium Express“ која се наоѓа во село
Tröpollach, 7 km одалеченост Hermagor.

Цени изразени EUR по соба на ден на база Полупансион

Falkensteiner
Hotel & Spa
Carinzia 4*
Tropolach
Nassfeld

23.12.-27.12.
03.02.-09.02.
17.02.-23.02.
24.03.-01.04.
1 ноќ

02.01.-06.01.
10.02.-16.02.
1 ноќ

28.12.-01.01.
1 ноќ

HB - Полупанисон

07.12.-22.12.
1 ноќ

07.01.-02.02.
24.02.-23.03.
02.04.-07.04.
1 ноќ

1/2 +1 Superior "Dorfsicht"

198 €

248 €

298 €

318 €

398 €

1/2+1 Deluxe "Bergsicht"

218 €

268 €

318 €

338 €

418 €

1/2+2 Junior Suite "Dorfsicht"

268 €

318 €

368 €

388 €

448 €

1/2+2 Junior Suite "Bergsicht"

288 €

338 €

388 €

408 €

468 €

1/2+3 Senior Suite
Дете 3 - 6 год. со 2 возрасни лица
во соба

368 €

418 €

468 €

488 €

548 €

59 €

65 €

79 €

89 €

109 €
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Дете 6 - 12 год. со 2 воз. лица во
соба
Дете 12 - 15 год. со 2 возрасни
лица во соба o
Дете 15 - 18 год. со 2 возрасни
лица во соба
3-то возрасно лица
Попусти: дете 0-3.год.-ГРАИТС

terratravel@terratravel.com.mk

59 €

65 €

79 €

89 €

109 €

59 €

65 €

79 €

89 €

109 €

130 €

130 €

130 €

130 €

130 €

130 €

130 €

130 €

130 €

130 €

Во цената влучува:туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 17 год. – 2,50 eur дневно по лице.(цените се подлежни на промени)
Задолжителна доплата за новогодишна и божиќна вечера(130 eur по лице,деца 15 год.не плаќат-на барање).
Домашни миленичиња-кучиња,доплата 15 eur по ден – на барање!
Доплата за 1/1 соба е 60 eur по ноќ!
Паркинг во гаража: 9 eur дневно, 54 eur неделно.
Цените се изразени во EUR по лице на ден на база Полнпансион

FB – Полнпансион

Falkensteiner
Hotel
Sonnenalpe 4*
Nassfeld

1/2+1 Comfort DBL
1/2+1 Superior
1/2+1 Deluxe
1/2+2 Junior suite
1/2+2 Family Comfort
1/2+2 Family Superior
1/2+3 Family Deluxe
дете 3 - 6 год.со 2 воз.лица во соба
дете 6 - 12год.со 2 воз.лица во соба
дете12 - 15год.со 2 воз.лица во
соба
дете 15 - 18 год.со 2 воз. лица во
соба

3-то возрасно лице
Попусти;дете:0-3.год.-ГРАТИС

07.12.-21.12.
02.04.-07.04.
1 ноќ

07.01.-02.02.
25.02.-22.03.
1 ноќ

22.12.-25.12.
03.02.-09.02.
17.02.-24.02.
23.03.-01.04.
1 ноќ

02.01.-06.01.
10.02.-16.02.
1 ноќ

26.12.-01.01.
1 ноќ

99 €

119 €

137 €

149 €

184 €

139
149
156
165
174
187

157
167
174
183
192
205

169
179
186
195
204
217

199
209
216
220
229
242

119
129
136
145
154
167

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

/

42 €

51 €

58 €

69 €

63 €

69 €

85 €

97 €

115 €

63 €

69 €

85 €

97 €

115 €

113 €

125 €

154 €

175 €

208 €

113 €

125 €

154 €

175 €

208 €

Во цената не е вклучено: туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 17 год. – 2,50 eur дневно по лице.(цените се подлежни на промени)
Задолжителна доплата за новогодишна и божиќна вечера (на барање).
Домашни миленичиња-кучиња,доплата 15 eur по ден – на барање!
Паркинг место:11 eur дневно, 64 eur неделно.
Доплата за 1/1 соба е 50 eur по ноќ.
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Регион Salzburg (Salzburgerland) го сочинуваат вклупно 22 ски-центри.Благодарение на невероватни песажи,одлични услови,уредени стази распространети на паданите
на Алпи,Австрија е со години наназад на топ листа по бројот на ски-туристи кои ги посетуваат Алпите.Сезоната на скијањео е многу долга,започнува од средина на
Ноември до Април.
Zell am See
Kaprun
www.zellamsee-kaprun.com

Zell am See (Cel am Ze)е најомиленото место на сите скијачи,благодарение на прекрасниот поглед со кој располага високи планини а во
долините езера.Заедно со Kaprun представува „Europa Sportregion“ со 130 km уредени скијачки стази. Средновековно градско езеро
изобилува со голем број на ресторани,винарски барови,екслузивни продавници.Градот покрај
ски центарот располага и со
лизгалиште,тениски терени,базени,во вечерните часови идеално за прошетка покрај езерото. Ски-центарот располага со 80 km ски-стази
идеално поврзани со жичари како и со соседниот ски-центар Kaprun. Zell am See се препорачува за фамилијарен одмор и скијачи
рекреативци.
Kaprun е традиционално туристичко место кое се одликува со богата понуда за квалитетно сместување,ресторани,продавници.
Ски-центар се наоѓа под Kitzsteinhorn што овозможува сезона коај трае и до 10 месеци.Стазите со должина од 50 km воглавно стазите се
за почетници и рекреативни скијачи.Kaprun е одалаќен на само 9 km од местото Zell am See.Предноста на 2-те места е близината на
Salzburg и воедно се многу добро поврзани.Скибус и жирите се вклучени во еден ski pass кој ги покрива 2-те места.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база Полупансион
HB - полупансион
Hotel Neue
Post 4*
Zell am See

*AКЦИЈА 7=6 во термини: 13.01.-02.02. и 03.03.-28.03.

23.12.-29.12.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

06.01.-13.01.
1 ноќ

AKCIJA 7=6
13.01.-02.02
1 ноќ

03.02.-02.03.
1 ноќ

AKCIJA 7=6
03.03.-28.03.
1 ноќ

111 €

134 €

102 €

102 €

111 €

102 €

121 €

144 €

113 €

113 €

121 €

113 €

1/2 стандарна соба
1/3 стандарна соба
2+1 дете 15 год.

140 €
173 €
135 €
135 €
140 €
1/4 стандарна соба(2 соби) 2+2
Во цената вклучува:коктел за добредојде,божиќна вечера(24.12.)и новогодишна вечера,ужина,новогошна вечера,користење на базен и спа центарот.
Туристичка такса вклучена во цената.
Попусти: деца 0-4 год. -100%; деца 4-10 год. -65%; деца 10-15 год. -55%, 3-то возрасно лице -45%.

135 €

Цените се изразени во EUR по лице дневно на база Ноќевање со појадок

Hotel Seehof 3*
Zell am See

BB – ноќевање со појадок

AKCIJA 7=6
16.12.-22.12.
17.03.-31.03.
1 ноќ

22.12.-25.12.
13.01.-26.01.
03.03.-17.03.
1 ноќ

52 €
52 €
1/3 стандарна соба- 15m2
Во цената не е вклучено:туристичка такса-задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,05 eur дневно по лице.
Домашни миленичиња –доплата 5 eur по ден.
Попусти:деца 0-4 год. -100%; деца 4-7 год. -50%; деца 7-12 год. -30%

02.01.-12.01.
1 ноќ

27.01.-02.03.
1 ноќ

58 €

63 €
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Цените се изразени EUR по лице дневно на база полупансион

Hotel Der
Waldhof 4*
Zell am See

terratravel@terratravel.com.mk

*AКЦИЈА 7=6 во термини 23.12.-29.12., 06.01.-26.01, 10.03.-14.04

HB - полупансион

AKCIJA 7=6
23.12.-29.12.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

AKCIJA 7=6
06.01.-26.01.
1 ноќ

27.01.-09.03.
1 ноќ

AKCIJA 7=6
10.03.-14.04.
1 ноќ

1/2 стандарна соба- 20m2

130 €

183 €

112 €

133 €

119 €

1/4 стандарна соба 2+2 - 25m2

142 €

197 €

125 €

144 €

130 €

1/4 deluxe соба 2+2 - 31m2

153 €

209 €

137 €

156 €

142 €

158 €
214 €
140 €
160 €
Junior suite - max 5 pax - anex
Цената вклучува:божиќна вечера (24.12.) и новогодишна вечера,користење на Wellness and Spa.Туристичка такса вклучена во цена.
Доплата за гаража 11 eur дневно.Домашни миленичиња,доплата 11 eur по ден.
Попусти:во период 23.12.-29.12.,10.02.-16.02.,31.03.-06.04.во пристуво на 3 ворасни лица и деца до 7 год.-100%, деца 7-11 год.-50%.Во период 30.12.-09.02.,
17.02.-30.03.,07.04.-14.04.во пристуво на две возрасни лица 12 год.-100%, деца 12-15 год.-50%, 3-та возрасно лица -25%.

147 €

Цените се изразени во EUR по дневно на база полупансион
HB - полупансион

07.12.-21.12. / 07.01.-26.01.
03.04.-30.04.
1 ноќ

22.12.-06.01. / 10.02.-03.03.
1 ноќ

27.01.-09.02. / 04.03.-02.04.
1 ноќ

1/2 стандарна соба - 20m2

91 €

127 €

115 €

Hotel Latini 4*
Zell am See

104 €
144 €
1/4 стандарна соба 2+2 chd или 3 adl - 25m2
Во цената не е вкклучено:туристичка такса- задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год.– 1,55 eur дневно по лице.
Домашни милиленичиња дозволен престој,11 eur по ден
Попустиo:дете 0-3 год.-100% во сите термини;во термини 21.12.-07.01. и 26.01.-10.02.:дете 3-11,99 год. Доплата 55 eur дневно;над 12 год.-20% попусти
Термини;07.01.-26.01. и 04.03.-02.04.:дете 3-11 год. Плаќа 55 eur дневно;над 12 год. – 10% попуст.

129 €

Ценит се изразени во EUR по лице дневно на база полупансион

Hotel Schutthof 3*
Zell am See

HB - полупансион

07.12.-21.12. / 07.01.-26.01.
1 ноќ

22.12.-06.01. / 10.02.-03.03.
1 ноќ

27.01.-09.02. / 04.03.-02.04.
1 ноќ

1/2 стандарна соба - 15m2

77 €

107 €

87 €

82 €
117 €
1/3 стандарна соба 2+1 chd - 19m2
Цената вклучува: божиќна вечера (24.12.) и новогодишна вечера,попладневна ужина.
Во цената не е вклучено:туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,55 eur дневно по лице .
Домашни миленици дозволени,доплата 11 eur по ден.
Попусти: дете 0-2 год. – 100%; дете 3-6 год. – плаќа 30 eur дневно, дете 6-11 год. – плаќа 50 eur дневно.

97 €
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Цените се изразени во EUR по апартман на база наем
RR - наем
App. Kristall
3*
Schuttdorf
Zell am See

AKCIJA 7=6
16.12.-22.12.
1 ноќ

23.12.-29.12.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

terratravel@terratravel.com.mk

*AKCIJA 7=6 во термини 16.12.-22.12. и 10.03.-16.03.
06.01.-26.01.
AKCIJA 7=6
03.03.-10.03.
27.01.-02.03.
10.03.-16.03.
16.03.-07.04.
1 ноќ
1 ноќ
1 ноќ

App. со 2 соби со балкон
97 €
126 €
161 €
101 €
(cca 40m2) за 2-4 лица
App. со 3 соби (cca 55m2)
131 €
161 €
225 €
135 €
за 3-6 лица
App. со 3 соби со балкон
148 €
184 €
245 €
155 €
(cca 60m2) за 3-7 лица
Цената вклучува: стуриј,вода,постелнина,пешкири(промена 1х неделно)користење на базен,сауна,паркинг.
Задолжителна доплата на лице место: туристичка такса,за лица над 15 год. – 1,20 eur дневно по лице.(цените се променливи).
Финално чистење: app 2-4 лица – 45 eur,app 3-6/7 лица- 65-70 eur.Депозит за 70 eur.

Цените изразени во EUR по лице на база полупансион

HB -полупансион
Hotel Toni 4*
Kaprun

134 €

101 €

174 €

135 €

189 €

155 €

*AKCIJA 7=6 во термини 11.11.-22.12., 06.01.-02.02., 03.03.-23.03., 31.03.-14.04.
AKCIJA 7=6 11.11.-22.12.
06.01.-02.02.
03.03.-23.03.
31.03.-14.04.
1 ноќ

23.12.-05.01.
1 ноќ

03.02.-02.03.
1 ноќ

90 €
134 €
107 €
¼ стандарна соба (cca 30m2) зa 2+2 или
3+1 chd до 12 год.
Цената вклучува: божиќна вечера(24.12.)и новогодишна вечера, користење на Wellness and Spa(деца до 16 год.не е дозволен влез во Spa centrar
Во центана не е вклучено: туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,10 eur дневно по лице.
Попусти: деца 0-6 год. - 100%; деца 6-12 год. - 50%.
Цените изразени во EUR по лице на база полупансион

Hotel Antonius
4*
Kaprun

HB - полупансион

24.03.-31.03.
1 ноќ

90 €

*AKCIJA 7=6 во термини 11.11.-22.12., 06.01.-02.02., 03.03.-23.03., 31.03.-14.04.
AKCIJA 7=6
11.11.-22.12.
06.01.-02.02.
03.03.-23.03.
31.03.-14.04.
1 ноќ

23.12.-05.01.
1 ноќ

03.02.-02.03.
1 ноќ

85 €
127 €
101 €
1/4 стандарна соба (cca 30m2) за 2+2 или
3+1 chd до 12 год.
Цента вклучува: божиќна вечера (24.12.) и новогодишна вечера,користење на Wellness and Spa(деца до 16 год.не е дозволен влез во Spa centrar)
Во центана не е вклучено: туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,10 eur дневно по лице.
Попусти: деца 0-6 год. - 100%; деца 6-12 год. - 50%; деца 13-16 год.- 30%.

24.03.-31.03.
1 ноќ

85 €

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија – Скопје
Тел: +389 2 3100 199 / 3100 177
Лиценца А Рег.Број:13-5859/2

www.terratravel.com.mk
Цените се изразени во EUR по апартман дневно на база наем

RR - наем
App. Toni 3*
Kaprun

terratravel@terratravel.com.mk

*AKCIJA 7=6 во термини 02.12.-22.12., 06.01.-02.02., 03.03.-23.03., 07.04.-13.04.
AKCIJA 7=6
02.12.-22.12.
06.01.-02.02.
03.03.-23.03.
07.04.-13.04.
1 ноќ

23.12.-29.12.
03.02.-02.03.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

24.03.-06.04.
1 ноќ

2-3 App. "Imbach" 2 соби
92 €
106 €
143 €
92 €
(cca 40m2)за max 3 лица
3-4 App. "Maiskogelbahn" 3 соби
120 €
143 €
191 €
120 €
(cca 45m2) za max 4 лица
3-5 App."Kitzsteinhorn" 3 лица (cca 50 m2)
138 €
160 €
222 €
138 €
za max 5 лица
Цената вклучува:вода,струја,греење,постелнина ипешкири(промена 1x неделно)и финално чистење на апарман (доколку е престојот помалку од 7 ноќи,можна е доплата за
финално чистење).
Дополнителни содржини со доплата на лице место во hotel Toni 4*,кој се наоѓа до апарманскиот комплекс: wellness пакет (wellnes простор cca 450 m2 – затворен
базен,џакузи,сауна,парна бања,инфрацрвена сауна.Доплата за полупансион(појадок и вечера-шведска маса).
Во центана не е вклучено: туристичка такса – задолжителна доплата на лице место за лица над 15 год. – 1,10 eur дневно по лице.

Bad Gastein
Bad Hofgastein
www.gastein.com

Dolina Gastein се наоѓа во склоп на најголемите скијачки региони во Австрија- Ski Amade,во регија Salcburg. Светско познато алпско
зимувалиште,терме Gasteiner Tal е сместено во глечарска долина опкружена со високи врвовисо надморска височина од 3000 m.Целата
долина изобилува богати термални извори.
Bad Gastein е термален град кој е дел од Gastein ски регион.Долгогодишна туристичка традиција на овој регион уште од времето на
царската Австрија,оставила траги во изглед на куќи и хотели,какко и богата туристичка.Како дел од овој регион се Bad Hofgastein,
Dorfgastein, Graukogel и Sportgastein на кој се дозволени пристап со одреден skipass.Спаѓа во самиот врв на австрискиот туризам.
Традиционален шарм,природни термални извори,изворедно скијање на височина 2655m и стази кои ги задоволуваат и најискусните
скијачи,активен ноќен живот,луксузни Wellness and Spa центри,казина,луксузни бутици,ресторани.

Bad Hofgastein е интернацилно признат скијални и термален туристички центар во долина на Gastein и еден од најубавите и најстари аустристи одмаралишта.Сместен во
најсончева и најширок дел од долината,има автентичено езеро опкружено со пешачка патека со многу продавници и хотели. Oдалеќен од Bad Gasteina околу 7.5 km.Овој
ски центар има голем избор на стази кои поминуваат низ зашумени делови. Bad Hofgastein е одличен за рекративни и искусни,има добро опремен дел за почетници.Во
понуда има се што неопходно за да еден одмор помине идеално од многуте хотелски капацитети,до најдобрите спа-центри како и богат ноќен живот.
Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион
HB -полупансион
Hotel
Elisabethpark 4*
Bad Gastein

15.12.-22.12.
24.03.-01.04.
1 ноќ

23.12.-29.12.
06.01.-09.02.
24.02.-23.03.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

10.02.-23.02.
1 ноќ

1/2 стандарна соба(cca 20m2)за max 2
57 €
76 €
108 €
86 €
лица
1/4 стандарна соба (cca 30m2)за min 2
76 €
95 €
128 €
115 €
max 4 лица
Цената вклучува: кокетел за добредојде и користење на Wellness and Spa centar.
Во центана не е вклучено: туристичка такса се наплаќа на лице место 2,50 eur дневно по лице(лица над 15 год.)Задолжителна божиќна вечера(24.12. - 13 eur по
лице/возрасни 10 eur деца,06.01. - 24 eur по лице возрасни, 19 eur деца)новогодишна вечера- 32 eur возрасни лица,26 eur за деца.
Попусти: деца 0-12 год. -100%; 3-то возрасно лице -20%.

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија – Скопје
Тел: +389 2 3100 199 / 3100 177
Лиценца А Рег.Број:13-5859/2
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Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион

Hotel Barenhof
3*
Bad Gastein

terratravel@terratravel.com.mk

*AKCIJA 7=6 во термини 16.12.-25.12., 06.01.-02.02., 03.03.-07.04.
AKCIJA 7=6
02.01.-05.01.
26.12.-01.01.
06.01.-02.02.
03.02.-02.03.
1 ноќ
03.03.-07.04.
1 ноќ
1 ноќ

HB -полупансион

AKCIJA 7=6
16.12.-25.12.
1 ноќ

1/2 economy (cca 19m2) за max 2 лица

66 €

98 €

82 €

67 €

1/2 standard (cca 25m2) за max 2 лица

72 €

104 €

88 €

73 €

72 €
104 €
88 €
1/4 standard (cca 28m2) за max 4 лица
Во цената вклучува:божиќна вечера(24.12.)и новогодишна вечера.
Во цената не е вклучено:туристичка такса која се наплаќа на лице место 2,50 eur дневно по лице (над 15 год.)цените се подлежни на промени.
Попусти: дете 0-6 год-100%; 6-14 год.-50%, 3-то возрасно лице.-20%.
Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион
HB -полупансион

16.12.-25.12.
26.01.-02.02.
1 ноќ

*AKCIJA 7=6 во термини 06.01.-26.01., 03.03.-31.03.
26.12.-29.12.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

AKCIJA 7=6
06.01.-26.01.
1 ноќ

03.02.-02.03.
1 ноќ

Hotel
Mozart 3*
Bad Gastein

1/2 economy (cca 20m2) за
64 €
73 €
77 €
64 €
68 €
max 2 лица
1/3 стандарна соба
70 €
79 €
82 €
70 €
73 €
(cca 20-40m2) за max 3 лица
1/4 стандарна соба
70 €
79 €
82 €
70 €
73 €
(cca 20-40m2) за max 4 лица
Во цената вклучува:божиќна вечера(24.12.)и новогодишна велера,користење на сауна и парна бања,паркинг.
Во цената вклучува: туристичка такса која се наплаќа на лице место 2,70 eur дневно по лице (над 15 год.)цените се подлежни на промени.
Попусти: деца 0-5 год. -100%; деца 5-11 год. - 50%; 3 и 4.возрасно лице (од 12 год.) - 20%.
Домашни миленичиња,доплата 10 eur по ден.
Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион

Hotel Norica
Therme 4*
Bad
Hofgastein

73 €

HB -полупансион

02.12.-22.12.
1 ноќ

AKCIJA 7=6
23.12.-29.12.
1 ноќ

1/3 стандарна соба без балкон
(cca 24m2) за max 3 лица

128 €

144 €

AKCIJA 7=6
03.03.-31.03.
1 ноќ
55 €
61 €
61 €

*AKCIJA 7=6 во термини 23.12.-29.12., 13.01.-02.02., 03.03.-02.04.
AKCIJA 7=6
30.12.-05.01.
06.01.-13.01.
13.01.-02.02.
03.02.-02.03.
1 ноќ
1 ноќ
03.03.-02.04.
1 ноќ
1 ноќ
165 €

128 €

128 €

144 €

135 €
152 €
173 €
135 €
135 €
152 €
1/4 стандарна соба без балкон
(cca 28m2) за max 4 лица
Во цената вклучува:божиќна вечера (24.12.) и новогодишна вечера,попладневна ужина,користење на Wellness and Spa центар,фитнес центар,и билјард,пинг-понг,и
паркинг(150 метри од хотел)
Во цената вклучува: туристичка такса која се наплаќа на лице место 2,20 eur дневно по лице(над 15 год.).цените се подлежни на промени.
Попусти: деца 0-6 год. -100%; деца 6-10 год. – плаќаат 42 eur дневно,деца 10-15 год. – плаќат 62 eur дневно.Освен во термин:03.02.-16.02.,деца до 10 год. – 100%,деца 10-15
год.– плаќат 44 eur дневно; 3-то возрасно лице - 30%.
Домашни миленичиња,доплата 11 eur од ден.

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија – Скопје
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Лиценца А Рег.Број:13-5859/2
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Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион

Hotel Alpina
4*
Bad
Hofgastein

HB -полупансион

terratravel@terratravel.com.mk

*AKCIJA 7=6 во термини 09.12.-22.12., 13.01.-02.02., 03.03.-01.04.

AKCIJA 7=6
09.12.-22.12.
1 ноќ

23.12.-29.12.
03.02.-02.03.
1 ноќ

06.01.-13.01.
01.04.-07.04.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

AKCIJA 7=6
13.01.-02.02.
03.03.-01.04.
1 ноќ

1/2 стандарна соба (cca 25m2) зa
84 €
95 €
113 €
84 €
84 €
max 2 лица
1/4 стандарна соба
88 €
98 €
117 €
88 €
88 €
(cca 32m2) зa max 4 лица
Во цената вклучува:божиќна вечера (24.12.)и новогодишна вечера,попладневна ужина,wi-fi,wellness and spa и паркинг(гаража се доплаќа 5 еur дневно на рецепција)
Во цената не е вклучено: туристичка такса се наплаќа на лице место 2,20 eur дневно по лице(лица над 15 год.).цените подлежат на промени.
Попусти: деца 0-5 год. -100%; деца 5-11 год. – плаќат 37 eur дневно, деца 11-15 год. – плаќат 47 eur дневно.
Домашни миленичиња дозволен престој,доплата 11 eur по ден.
Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион

App. Alpina 3*
Bad Hofgastein

*AKCIJA 7=6 во термини 18.11.-22.12., 03.03.-13.04.
AKCIJA 7=6
18.11.-22.12.
03.03.-13.04.
1 ноќ

RR - наем

06.01.-02.02.
24.02.-02.03.
1 ноќ

23.12.-05.01.
1 ноќ

03.02.-23.02.
1 ноќ

98 €
147 €
115 €
133 €
2-4 App. 2 соби (cca 40m2) зa max 4 лица
Во цената вклучува:користење базен во хотел Alpina (200m),паркинг,вода,греење,постелнина и пешкири(промена 1х неделно).
Во цената не е вклучено: туристичка такса се наплаќа на лице место 2,20 eur дневно по лице (лица над 15 год.) + 1,10 eur пријава за престо по лице.Финално чистење 48 eur
по апартман.Цените на локалните такси се подлежни на промени.Можност за доплата на оброци во хотел Alpina, BB - 12 eur, HB - 27 eur.
Домашни миленичиња дозволен престој,доплата 11 eur по ден.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион

Hotel
Astoria 4*
Bad
Hofgastein

*AKCIJA 7=6 во термини 02.12.-22.12., 13.01.-02.02., 03.03.-02.04.

HB -полупансион

AKCIJA 7=6
02.12.-22.12.
1 ноќ

23.12.-29.12.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

06.01.-13.01.
1 ноќ

AKCIJA 7=6
13.01.-02.02.
03.03.-02.04.
1 ноќ

03.02.-02.03.
1 ноќ

1/3 стандарна соба
(cca 17-23m2) за max 3 лица

91 €

102 €

120 €

102 €

102 €

120 €

1/4 стандарна соба
102 €
111 €
130 €
111 €
111 €
130 €
(cca 27-33m2) за max 4 лица
Во цената вклучува:божиќна вечера (24.12.)и новогодишна вечера.попладневна ужина,користење на Wellness and Spa centar.
Во цената не е вклучено:туристичка такса која се наплаќа на лице место 2,20 eur дневно по лице(лица над 15 год.)Цените на локалните такси се подлежни на промени.
Попусти:деца 0-6 год. -100%; деца 6-11 год. – плаќат 49 eur дневно, деца 11-14 год. – плаќаат 62 eur дневно. Одвен во термин 03.02.-16.02., деца до 10 год – 100%,деца
10-15 год – плаќаат 44 eur дневно.Домашни миленичиња дозволен престој,допалта 11 eur по ден.

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија – Скопје
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Регион Tirol е исполнет со есклузивни ски-центри,романтични долини го одушевуваат секој посетител.Главен гран е Innsbruck. Квалитетната понуда и природата се само
дел од причините поради кои оваа австриска регија одликуваа со повеќе годишна традиција.Кога се во прашање жичари и ски-лифтови како и инфраструктура,Tirol е
апсолутно на прво место помеѓу австриски регии.По голема е трета австриска регија.Со својата понуда ги задоволува сите вкусови-од луксузни дестинации St. Anton и
Kicbil до романтичните долини на Pitztal i Ötztal.
Kitzbühel
www.kitzbuehel.com

Kitzbühel (Kicbil) – Ски центар Kicbil со над 168km добро уредени ски стази и областа Kitzbüheler Alpa спаѓа помеѓу најпознати светски ски
центри.
Скијачните долини и околината се допбро поврзани со жичари и ски-бус.Најпозната помеѓу нив е Hahnenkamm со позната ски стаза ski
spust, потоа Kitzbüheler Hornсо стазите кои се предвидени исклучиво за snowboard. Ски-центри кои нудат услови на сите типови на
скијачи од професионални,па се до почетници.Надморска височина од 800 до 2000m. Kicbil е познат како мондеско одмаралиште бројните
ресторани,барови,казина,клубови,диско барови се гаранција за добра забава.Исто така шопингот е меѓу најдобрите во Австрија.најголем
број на посететилети доаѓаат на големите настани кои се одржуваат секоја година.Најпознатиот наста е трка на ски-куп кој се одржува во
Јануари.Покрај скијатњето се нуди и прекрасна забава во aqua-park„Aquarena“.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапансион
Hotel
Wellness &
Sporthotel
Bruggerhof
3* Kitzbuhel

HB - полупансион

16.12.-22.12.
1 ноќ

23.12.-29.12.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

*AKCIJA 7=6 во термини 06.01.-02.02. и 03.03.-01.04.
AKCIJA 7=6
AKCIJA 7=6
03.02.-02.03.
06.01.-02.02.
03.03.-01.04.
1 ноќ
1 ноќ
1 ноќ

80 €
88 €
102 €
84 €
92 €
81 €
1/4 стандарна соба
(cca 25-35m2) за max 4 лица
Во цената вклучува: божиќна вечера(24.12.) и новогодишна вечера,Wellness and Spa centar,паркинг.
Во цената не евклучено:туристичка такса се наплаќа на лице место 1,80 eur дневно по лице (лица над 15 год).Цените на локални такси се подлежни на промена.
Попусти: деца 0-6 год. -100%; деца 6-14 год. – 50%, 3-то возрасно лице-10%.
Домашни миленичиња дозволен престој,доплата 5 eur по ден.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион

Hotel Sonnalp 4*
Kirchberg
Tirol

HB – полупансион

19.12.-24.12.
17.01.-20.01.
1 ноќ

*AKCIJA 7=6 во термини 07.01.-16.01., 21.01.-02.02., 03.03.-02.04.
AKCIJA 7=6
03.01.-06.01.
07.01.-16.01.
25.12.-02.01.
03.02.-02.03.
21.01.-02.02.
1 ноќ
1 ноќ
03.03.-02.04.
1 ноќ

106 €
131 €
119 €
106 €
1/3 стандарна соба (cca 22-29m2) зa
max 3 лица
Во цената вклучува: божиќна вечера(24.12.) и новогодишна вечера,Wellness and Spa centar,фитнес центар.
Во цената не е вклучено туристичка такса се наплаќа на лице место 2 eur дневно по лице (лица над 15 год).Цените на локални такси се подлежни на промена.
Попусти: Деца 0-5 год. -100%; деца 6-15 год. – 50%, 3-то возрасно лице -20%.
Домашни миленичиња,дозволен престој-на барање!

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија – Скопје
Тел: +389 2 3100 199 / 3100 177
Лиценца А Рег.Број:13-5859/2

www.terratravel.com.mk

terratravel@terratravel.com.mk

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион
Hotel Lif
3*
Kirchberg
Tirol

HB - полупансион

07.12.-22.12.
1 ноќ

23.12.-29.12.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

06.01.-26.01.
10.03.-30.03.
1 ноќ

27.01.-09.02.
03.03.-09.03.
1 ноќ

10.02.-02.03.
1 ноќ

31.03.-14.04.
1 ноќ

49 €
72 €
80 €
60 €
68 €
73 €
1/4 стандарна соба
(cca 24m2) за max 4 лица
Во цената вклучува: божиќна вечера(24.12)новогодишна вечера,Wellness and Spa centar,фитнес центар.
Во цената не е вклучено туристичка такса се наплаќа на лице место 2 eur дневно по лице (лица над 16 год).Цените на локални такси се подлежни на промена.
Попусти: деца 0-5 год. -100%; деца 6-12 год. – 50%, деца 13-17год. – 30%, 3-то возрасно лице -20%.

www.solden.com

Sölden Sölden е едно од најпознатите и најпопулаените ски центри во Австрија.Се наоѓа во долината на Ötztal во покраина на Tirol.
Снегот е загаранитан од Октомври до Мај,благодарени на надморска височина на која се наоѓаат ски-стазите ( oд 1350 m – 3340 m ),
Rettenbach и Tiefenbach, и системи за вештачки снег се покриени околу 70% од стазите.Во самото место како и на стазите има доста
ресторани,кафичи Солден е познат по богат ноќен живот.Освен скијање,може да се искористи времето во пешачки
тури,санкање,планинарење.Вкупно има околу 150 km ски-стази, 34 ski lifta,и капатите за околу 69.000 скијачи на час.Во близина се
наоѓаат и најголемите Wellness and Spa центри во Авсѕтија Längenfeld, околу 13km одалеченост од Soeldeн.

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион

Hotel
Tyrolerhof
4*
Solden

57 €

HB -полупансион

25.11.-22.12.
1 ноќ

*AKCIJA 7=6 во термин 06.01.-19.01.
23.12.-05.01
1 ноќ

AKCIJA 7=6
06.01.-19.01.
1 ноќ

20.01.-26.01.
1 ноќ

27.01.-09.02.
03.03.-06.04.
1 ноќ

10.02.-02.03.
1 ноќ

1/2 стандарна соба (cca 22m2)
112 €
187 €
142 €
142 €
148 €
za max 2 лица
1/2 лукс соба (cca 25m2) за
125 €
200 €
155 €
155 €
161 €
max 2 лица
Во цената вклучува: божиќна вечера(24.12)новогодишна вечера,Wellness and Spa centar,фитнес центар.
Во цената не е вклучено туристичка такса се наплаќа на лице место 3 eur дневно по лице (лица над 16 год).Цените на локални такси се подлежни на промена.
Домашни миленичиња,дозволен престој (само кучиња)-доплата 20 eur по ден!
Попусти: деца 0-2 год. -100%, 2-6 год.- 60%, 6-11 год. – 30%; 11-15 год. – 20%

179 €
192 €

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија – Скопје
Тел: +389 2 3100 199 / 3100 177
Лиценца А Рег.Број:13-5859/2

www.terratravel.com.mk

terratravel@terratravel.com.mk

Цените се изразени во EUR по лице на ден на база полуапснион
HB - полупансион
Hotel Regina
4*
Solden

17.11.-23.12.
07.04.-15.04.
1 ноќ

24.12.-05.01.
1 ноќ

06.01.-26.01.
31.03.-06.04.
1 ноќ

27.01.-09.02.
10.03.-30.03.
1 ноќ

10.02.-16.02.
1 ноќ

17.02.-09.03.
1 ноќ

125 €

296 €

151 €

166 €

218 €

187 €

1/3 стандарна соба (cca 27m2)
зa max 3 лица

1/4 стандарна соба (cca 36m2)
137 €
319 €
174 €
189 €
241 €
210 €
зa max 4 лица
Во цената вклучува: божиќна вечера(24.12)новогодишна вечера,Wellness and Spa centar.
Во цената не е вклучено туристичка такса се наплаќа на лице место 2,50 eur дневно по лице (лица над 16 год).Цените на локални такси се подлежни на промена.
Домашни миленичиња,дозволен престој (само кучиња)-доплата 20 eur по ден!
Попусти: деца 0-7 год. -50%, деца 7-14 год. – 30%,
Цените се изразени во EURпо лице дневно на база ноќевање со појадок
Pension
Soldenkogl
Solden

BB – ноќевање со појадок

1/3 стандарна соба(cca 21-23m2) зa
max 3 лица

16.12.-22.12.
1 ноќ

23.12.-29.12.
1 ноќ

30.12.-05.01.
1 ноќ

06.01.-26.01.
10.03.-06.04.
1 ноќ

27.01.-09.03.
1 ноќ

49 €

57 €

62 €

50 €

55 €

ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

Пријавување во хотел/апартман/панисион/вила е после 15:00h,локално време.

Одјавување од хотел/апартман/пансион/вила е последен ден до 10:00h,локално време.

Индивидуални поаѓања/сопствен превоз/смени сабота на сабота или недела на недела,или онаму каде е поинаку наведено.Минимум престој од 7 ноќи/8 дена или
онаму каде е наведено поинаку.Во некои објекти смените се истакнати во Јануари или Декември каде е задолжителен дочек на Нова Година како и минимум престој
од 9,8 или 7,6 ноќи,пократок престојод наведениот исклучиво на барање!

Во сите хотели оброците се на база полупансион-појадок и вечера(појадок-шведска маса/вечера-мени класичен начин избор на повеќе јадења

Ski pass се купува на исклучиво на лице место,освен ако е вклучено во понудата на пакетот.

Важни напомени за Апартмани во BAD KLAJNKIRHAJM;доплатите кои се задолжителни уплатата се врши на задолжително на лице (ИСКЛУЧИВО ГОТОВИНА)уплата на
туристичка такса,финално чистење,депозит,потрошена електрична енергија(во апартманите Taferner и Amadee )

Во сите соби/апартмани/хотели забрането е пушење.

Попустии за деца како и за 3-то и 4-то возрасно лице важат само во присуство на две полноплатежни суми,и спијат на дополнителни легла во типови на соби
наведено во табелата.Дополнително легло зависност од самиот хотел и може да биде:фотеља,софа на развлачање,метален или дрвен лежај-САМИОТ ХОТЕЛ НЕМА
ОБРСКА ПРЕТХОДНО ДА ГИ ИНФОРМИРА ШТО КЕ БИДЕ ДОДЕЛЕНО КАКО ДОПОЛНИТЕЛНО ЛЕТЛО.

Деца до 2 години делат легло со родител.Baby cot-во повеќето хотели е со доплата и се подига на рецепција(освен ако не е поинаку наведено во понудата на хотелот)

Сите хотели/апартмани/пансиони се на баеање.Потврда од страна на хотелот се чека до 48h од денот на резервација(не се рачунаат викд како и празници)

Терра Травел Скај неможе да го гарантира(кат,блок,double bed/twin beds)-TOA ЗАВИСИ ИСКЛУЧИВО ОД САМИОТ ХОТЕЛ.

Категоризација на хотелите е направено по локална туристичка комора

Пасошот мора да има валидност минимум 6 месеци по завршување на патувањето

Терра Травел Скај не сноси одговорност за исправноста на документите како и валидноста.

