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TEZ TOUR – 
kelionių organizatorius, 
kuriuo pasitiki milijonai

mieli keliautojai,

ne veltui liaudies išmintis sako: „Roges ruošk vasarą, o 
ratus žiemą“. Tad sukluskite, metas ruošti slides! Na gal 
galąsti jas dar ir ankstoka, bet planuoti kelionę į kalnus 
pats metas. Didžiausią viešbučių pasirinkimą ir geriausias 
kainas galime pasiūlyti kelionę planuojantiems iš anksto. 
Tad nelaukite žiemos!

austrija kaip visada pasitiks nepriekaištingai paruoštomis 
trasomis, austrams būdinga švara ir tvarka viešbučiuose, 
puikiu aptarnavimu, jaukiais kalnų miesteliais ir mielais, 
visada padėti pasiruošusiais žmonėmis. Patyrę žiemos 
sporto entuziastai jau įvertino austrijos alpių kurortų 
privalumus. kviečiame prisijungti ir pradedančiuosius. 
mes pasirūpinsime ne tik jūsų kelionės komfortu, bet ir 
padėsime pasirinkti slidinėjimo mokyklą bei instruktorių. 
Taip pat esame pasirengę išpildyti visus jūsų pageidavimus 
ir pasiūlyti dar daugiau aktyvių laisvalaikio praleidimo 
būdų.

iki pasimatymo austrijos alpėse!

Smagių ir įspūdingų atostogų jums linki 
TEZ TOUR atstovybė austrijoje.

Mums labai svarbu, kad kelionėse po šią nuostabią šalį 
jaustumėtės saugiai ir patogiai. Tad nuolat investuojame 
į transporto priemonių parko modernizavimą. Į 
ekskursijas jus vešime patogiai įrengtais autobusais ir 
mikroautobusais. jus lydės gerai apmokyti, atestuoti ir 
išmanantys savo dabą gidai. 

TEZ TOUR – tarptautinis kelionių organizatorius, savo 
veiklą pradėjęs 1994 m. ir vienijantis net 29 tarptautines 
kompanijas. TEZ TOUR įmonių tinklas patenka į 
pagrindinių Europos kelionių organizatorių, tokių kaip „Tui“, 
„Thomas cook“ bei „Thompson“, penketuką ir didžiuojasi 
daugiau kaip per 15 sėkmingos veiklos metų sukaupta 
patirtimi. mūsų lėktuvai kyla iš lietuvos, latvijos, Estijos, 
Rusijos, bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos, baltarusijos, 
kazachstano, armėnijos bei moldovos. 
TEZ TOUR – aukščiausius pasaulinius standartus 
atitinkantis prekės ženklas. kompanija nuolat investuoja 
į nuolatinį progresą bei tobulėjimą, pagrįstą turizmo 
technologijų modernizavimu, viešbučių tinklo plėtra, 
turizmo procesų standartizavimu ir tobulinimu kiekvienoje 
šalyje, kur įsikūrusios TEZ TOUR įmonės.

apgyvendinimo paslaugas šalyse, į kurias ruošiatės keliauti 
savarankiškai. apgyvendinimą bei nuvežimą iš oro uosto 
į viešbutį ir atgal galime pasiūlyti Graikijos Rodo saloje, 
Ispanijoje (kosta del Solis, kosta del Solis-marbela, kosta 
Dorada, kosta brava ir maresmė), Kanarų salose (Tenerifė-
costa adechė), Tailande (bankokas, Pataja, Puketas), 
Austrijoje, Italijoje, Kroatijoje, Juodkalnijoje, šri Lankoje, 

galite nuvykti į labiausiai pamėgtus ir populiariausius 
Turkijos (antalija, alanija, belekas, kemeras, Sidė, 
marmaris, Fetija, kušadasis, bodrumas, Didimas), 
Bulgarijos (Nesebaras, Obzoras, Elenitės, auksinės 
kopos, Saulėtas krantas, šv. konstantinas ir Elena, šv. 
Vlasas), Egipto (Hurgada, El guna, makadi bei, Soma 
bei, Safaga, marsa alamas, šarm El šeichas, Dahabas, 
Taba), Ispanijos (kosta brava, kosta Dorada, kosta de 
barselona-maresmė), Kanarų salų (Tenerifė-kosta adeje, 
Tenerifė-gija de isora), Balearų salų (maljorka), Graikijos 
(kretos sala: lasitis, chanija, Heraklionas, Retimnas. 
Rodo sala: Rodo miestas, iksija ir jalysas,  kalitėja 
ir Falirakis,  kolymbija,  lindos), Tailando (bankokas, 
Puketas, Pataja) kurortus. Žiemos sezono metu taip pat 
kviečiame keliauti į Austriją (kurortai: bad gaštainas, 
bad Hofgaštainas, cel am Zė, Hinterglemas, kaprunas, 
Zalbachas, kicbiuelis, mairhofenas), kuri vilioja puikiomis 
kalnų slidinėjimo trasomis bei kokybiškomis SPa centrų 
paslaugomis.

Po austriją su TEZ TOUR keliaukite drąsiai

kas yra TEZ TOUR

TEZ TOUR jums pasiūlys

Su TEZ TOUR iš lietuvos

TEZ TOUR įmonių tinklas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt2



Kuboje, Andoroje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, 
Meksikoje, Brazilijoje ir Dominikos Respublikoje.

jus sutinkančias atstovybes mes turime kiekvienoje 
pasitinkančioje šalyje. jos rūpinasi keleivių poilsio kokybe 
atvykus į šalį, o kelionių rezervacijos tarnyba koordinuoja 
sklandžius viešbučių kambarių užsakymus, ekskursijų 
rezervavimo bei kitas papildomai užsakomas paslaugas. 
Tad jūsų poilsiu galime rūpintis visos kelionės metu.

mes kruopščiai atrenkame tiek ekonominės klasės, tiek 
prabangius viešbučius ir visada stengiamės pasiūlyti 
aukštą kokybę už priimtiną kainą. 
TEZ TOUR  valdo gerai pasaulyje žinomo prekės ženklo 
„amara World“ viešbučių tinklą. Taip pat bendradarbiauja 
su lyderiaujančiais pasauliniais viešbučių tinklais, tokiais 
kaip „mariott“, „Sheraton“, „le meridien“, „Sol melia“, 
„Princess“, „Hilton“, „kempinski“ ir kt.

Turkijos, Egipto, Tailando, Dominikos Respublikos, Šri 
Lankos, Kubos, Maldyvų, Ispanijos, Austrijos, Italijos, 
Kroatijos, Bulgarijos, Juodkalnijos, Andoros, JAE, 
Meksikos, Brazilijos ir Graikijos kurortai.

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Armėnijos, Moldovos.

jūsų patogumui – galimybė keliones išsirinkti ir įsigyti 
internetu. kompiuterinė sistema leidžia mums būti 
arčiau jūsų, greičiau reaguoti į jūsų poreikius. Tai ne 
tik siekis tobulinti ir pritaikyti naujausias informacinių 
technologijų priemones bei skatinti turizmo plėtrą, bet 
ir sukurti kuo daugiau patogumo. kviečiame apsilankyti 
TEZ TOUR tinklalapyje www.teztour.lt ir sužinoti daugiau 
apie siūlomas keliones, viešbučius bei poilsio galimybes 
įvairių šalių kurortuose. 

kiekvienoje šalyje jus pasitiks TEZ TOUR

TEZ TOUR partneriai – 
lyderiaujantys viešbučiai

Poilsiautojus pasitinka:

TEZ TOUR lėktuvai kyla iš:

TEZ TOUR kelionė internetu

EGIPTAS

TURKIJA

GRAIKIJA

TENERIFĖ

DOMINIKOS RESPUBLIKA

BRAZILIJA

MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI

ŠRI LANKA

TAILANDAS

BULGARIJA
KROATIJA

AUSTRIJA

ITALIJA

ISPANIJA
MALJORKA

JUODKALNIJA

LIETUVA

LATVIJA

ESTIJA

RUSIJA

BALTARUSIJA

UKRAINA

MOLDOVA
KAZACHSTANAS

ARMĖNIJA
BULGARIJA

RUMUNIJA

LIETUVA
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austrija – kalnų šalis. kalnai su vi-
sais savo priekalniais čia užima be-
veik 80 % teritorijos. alpių peizažai 
kvapą gniaužia ir vasarą, ir žiemą  – 
jaukios kalnų trobelės, maži kaime-
liai lyg iš atvirukų, vešlios pievos su 
besiganančiomis karvėmis arba baltu 
sniego patalu apkloti vilnijantys kal-
nai. Tad ką siūlo ir kuo didžiuojasi 
austrijos alpės?

TOP 10

TiROliO
lEDYNai
Slidinėjimo sezonas alpėse 
trunka nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio, o ledynuose 
slidinėti galima ištisus metus. Ti-
rolyje, dar vadinamame „alpių širdimi“, 
stūkso per 600 viršukalnių ir 5 ledy-
nai. Platus Stubaierio slėnis su net 
keturiais ledynais priskiriamas prie 
gražiausių Tirolio aukštikalnių. Dar 
vienas, Hintertukso ledynas (3250 m), 
yra viena vaizdingiausių alpių viršūnių. 
Sakoma, kad tai pačios įdomiausios 
ledyninės trasos austrijoje. būtent 
Hintertukso ledyne 1968 metais buvo 
atidarytas pirmasis Tirolyje vasaros 
slidinėjimo centras. Čia verta užsukti 
ne tik išbandyti trasų, bet ir pasigrožėti 
nepakartojamais baltais peizažais.

SliDiNĖjimaS
ideali žiemos sporto 

infrastruktūra būtent šaltuoju se-
zonu į austrijos alpes sutraukia 
daugiausiai turistų. Čia – tiesiog 
tobulos sąlygos išvalyti galvą nuo 
rūpesčių. Nuostabūs alpių peizažai, 
malonūs žmonės ir daugybė gerai 
paruoštų trasų. Slidinėjimo trasos 
aprūpintos pačia naujausia ir moder-
niausia technika, o kurortuose pa-
sitinka nepriekaištingas aukšto lygio 
aptarnavimas. Tad nenuostabu, kad 
alpių sostine tituluojamame insbruke 
net du kartus vyko olimpinės žiemos 
žaidynės (1964 ir 1976 metais) bei 
jaunimo žiemos olimpinės žaidynės 
(2012 m.). Olimpines trasas galite 
išbandyti ir jūs.

kicbiUEliS
Tai miestas su viduramžių 
gatvelėmis ir senoviniais na-
mais. Susipažinti su miesto 

kultūra ir istorija galima kraštotyros 
mu ziejuje, įsikūrusiame buvusioje pi-
lyje. Čia galima išvysti priešistorinius 
laikus menančius eksponatus ir 
slidinėjimo trofėjus, pasiektus XX-XXi 
a. vie tiniuose kalnų šlaituose. kurorte 
ir jo apylinkėse yra daug žymių vietų: 
šv. bernardo, alpinistų užtarėjo, 
koplyčia, šv. jekaterinos bažnyčia, 
pranciškonų vienuolynas, alpių gėlių 
sodas. Tačiau ryškiausia kicbiue-
lio „žvaigždė“ – legendinė pasau-
lio čempionatų greitojo nusileidimo 
„štraifo“ (Streif) trasa. ji pripažinta 

pačia sudėtingiausia 
ir įdomiausia greitojo 
nusileidimo trasa pa-
saulyje. Pažiūrėkite, 
kaip ja skrieja sporto 
žvaigždės.

JÄGERTEE
Nė viena slidinėjimo pertrau-
kėlė austrijos alpėse neap-
sieina be jėgas grąžinančio 

garuojančio kvapnaus „jägertee“  – 
„medžiotojo arbatos“ – puodelio. jo 
receptas sukurtas dar 1864 metais: 
rinktinė arbata, cukrus, romas, vai-
siai, vanilė, cinamonas – tokie aro-
matingojo romo gėrimo ingredien-
tai. Žiemą jis visada patiekiamas 
karštas – viena dalis „jägertee“ ir trys 
dalys karšto vandens arba arbatos. 
besileisdami slidinėjimo trasomis 
stabtelkite prie lauko restoranėlio – 
ten tikrai bus karšto „jägertee“.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt4
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LICHTENŠTEINO
TARPEKLIS
Dar vienas austrijos alpių gamtos 
stebuklas, kuriuo grožėtis galima tik 
šiltuoju metų laiku, nuo balandžio 
iki spalio mėnesio. šis giliausias 
austrijos tarpeklis buvo atrastas 
1875 m. kunigaikščio johano ii von 
lichtenšteino. lichtenšteino tarpek-
lio ilgis – 4 km, pasivaikščiojimas 
juo trunka apie pusvalandį. Großar-
ler Ache tunelis, vertikaliai į dangų 
šaunančios tarpeklio sienos ir čia 
pat gilyn smingančios bedugnės bei 
kriok lys tarpeklio gale tiesiog svai-
gina grožiu.

gašTaiNO 
SlĖNiO
gYDYklOS 

Į vieną didžiausių ir gražiausių 
aukštutinio Tauerno alpių slėnių  – 
gaštainą – atostogautojus vilioja 
dvi svarios priežastys: puikios tra-
sos ir slėnį išgarsinusios gydyklos. 
Slidinėjant šiame slėnyje kiekvieną 
intensyvią dieną galima užbaigti 
pasilepinimu garsiosiose gaštaino 
karštosiose versmėse. Vanduo čia 
turi gydomųjų ir jauninančių savybių. 
Pailsinkite kūną saunose, basei-
nuose, garų voniose, neatsisakykite 
ir masažo.

ZalcbURgaS
Tai vartai į alpes – barokiniai, 

elegantiški, muzikalūs. Tai miestas–
baroko architektūros šedevras, tuo 
pačiu žavintis labai jaukia atmosfera. 
Zalcburgas taip pat persismelkęs mo-
carto dvasia ir jo muzika. Čia būtina 
užsukti ir pasižvalgyti nuo Zalc-
burgo tvirtovės mūrų, pasivaikščioti 
Getreidegasse gatvele, garsėjančia 
įspūdingomis iškabomis ir vitrinomis, 
ir kurioje nors senamiesčio kavinukėje 

išgerti puodelį kvapnios 
austriškos kavos.

TiROliO 
ViRTUVĖ
mėgstantys tradicinę 
lietuvišką virtuvę čia 

bus pamaloninti. kalnų regionuose 
mėgstami sotūs, riebūs mėsos pa-
tiekalai. Tradicinės sriubos – sul-
tiniai su kukulaičiais arba su lie-
tiniais blynais (jie supjaustyti lyg ilgi 
makaronai). kepta mėsa, dešrelės 
su bulvių ir raugintų kopūstų gar-
nyru, rūkytos dešros ir kumpiai – ar 
jums neprimena mūsų gimtosios 
virtuvės? būkite ramūs, slidinėdami 
nei kalorijų, nei energijos tikrai ne-
pristigsite.

S V a R O V S k i O 
kRiSTalai

Žėrinčių, blizgančių, skaidrių 
krištolinių kristalų gimtinė – taip 
pat austrija. XiX amžiaus pabaigo-
je inžinieriaus Danielio Swarovski 
atrastas būdas tiksliai ir tobulai šlifuoti 
krištolą iki šiol laikomas paslaptyje. jį 
žino tik tiesioginiai paveldėtojai, o visi 
kiti darbuotojai meistriškai išmano 
tik savo amatą. aplankę „Swarovs-
ki“ muziejų insbruke tų paslapčių 
taip pat nesužinosite, bet iki soties 
pasigrožėsite blizgiais eksponatais.

GROSSGLOCKNER 
alPių kEliaS

Tai pritrenkiančio grožio kelias, esan-
tis gražiausių ir romantiškiausių pa-
saulio kelių dvidešimtuke. jis 48 km 
vingiuoja netoli Zalcburgo, pakyla 
net į 2571 metrų aukštį ir vairuotojus 
išbando net trisdešimt šešiais 180 
laipsnių posūkiais. Važiuodami juo 
kirsite nacionalinį parką „Hohe Tau-
ern“, nuvyksite iki Grossglockner kal-
no (3700 m) ir pasigrožėsite Pa zerce 
ledynu. Deja, nuostabiuoju gros-
gloknerio keliu galima pasimėgauti 

tik nuo gegužės 1 d. iki 
spalio pabaigos. liku-
siais mėnesiais dėl 
kritulių jis dažniausiai 
būna uždarytas.
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PATARIAME

 kUR PaSiRUOšTi 
„kalNų SEZONUi“?
DRUSkiNiNkų „SNOW aRENOjE“!
kad įgytumėte naujų ar nepraras-
tumėte jau turimų slidinėjimo įgūdžių, 
kurių jums prireiks atostogaujant aus-
trijoje, kartu su visa šeima apsilankykite 
ištisus metus veikiančiame „Snow are-
na“ žiemos pramogų komplekse Drus-
kininkuose. Žiemiško šaltuko bijoti ne-
reikia - trasų viduje lepina labai švelniai 
žiemiška temperatūra vos -2 °c šalčio.

laikO NESkaiČiUOkiTE
Po aktyvaus poilsio atsipalaiduokite 
ir ramiai gurkšnokite šiltą arbatą, 
nežiūrėdami į laikrodį – jūsų laiko 
vidinėje zonoje niekas neskaičiuoja. 
Specialios apskaitos programos dėka 
yra skaičiuojamas tik slidinėjant pra-
leistas laikas.

SVEikaS iR 
NaTūRalUS maiSTaS
Tokia taisykle vadovaujasi ,,Snow arena“  
restoranų virtuvės vyr. šefas. Taigi po 
aktyvaus poilsio trasose užsukite sušilti 
ir su draugais treniruočių rezultatų ap-
tarti į „ledo“, „Finišo“ ir „Snobo“ barus, 
pasistiprinkite ir jėgas atgaukite savitar-
nos restorane, skanaukite gurmaniškų 
patiekalų ir švęskite asmenines šventes 
arenos perliuku vadinamame „aero 
ga llery“ restorane. Nors keliaujate ne 
į užsienį, „Snow arenos“ kepyklėlėje-
picerijoje kepta duona, bandelės ir 
pyragėliai tik rai nudžiugins lauktuvių 
namuose laukiančius namiškius.

iR PRaDiNUkUi, iR 
PROFESiONalUi
Tai vienintelis žiemos pramogų cent-
ras pasaulyje, turintis uždaras ir at-
viras slidinėjimo trasas, taigi čia tre-
niruotis, ilsėtis ir pramogauti galite tiek 
žiemą, tiek vasarą. arenoje yra įrengtos 
pradedančiųjų, pagrindinė su snieglenčių 
parku bei lauko slidinėjimo trasos, į kurias 
kelia naujausi šveicariški keltuvai, tad čia 
puikiai jausis tiek ketinantys pirmą kartą 
išbandyti save, tiek jau patyrę, sudėtingas 
trasas vertinantys profesionalai ir adre-
nalino mėgėjai.

jEi NETURiTE
SaVO ĮRaNgOS
jei slidinėjate retai ir neturite įrangos 
bei šiltos aprangos, ,,Snow arenos” 
nuomos punkte gausite viską, ko pri-
reiks slidinėjimui. Taip pat siūlomos 
slidžių ir snieglenčių vaškavimo bei 
priežiūros paslaugos. besiilsint ar 
pietaujant kavinėje jūsų daiktai bus 
saugūs rakinamose asmeninėse 
spintelėse.

,,SNOW aRENa“ 
maŽiESiEmS
komplekse yra įrengtas pramogų 
parkas „DruFunPark“, skirtas vai-
kams nuo 3 iki 12 metų. Žaidimų 
parke mažieji suras daugybę 
pramogų bei atrakcionų ir tikrai 
neturės kada nuobodžiauti. Tuo 
tarpu vaikučių tėveliai galės ra-
miai mėgautis slidinėjimu, nes jų 
mažyliais pasirūpins kvalifikuotos 
„DruFunPark“ auklės.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt6



„SNOW aRENa” SliDiNĖjimO iNSTRUkTORiUS PaTaRia:

Daugiau informacijos 
www.snowarena.lt bei

„SNOW aRENa“ 
TRaSOS
Pradedančiųjų trasa – 150 m ilgio.
Pagrindinė trasa – 460 m ilgio.
lauko trasa – 640 m ilgio.
bendras trasų ilgis – 1100 m.
kalnų aukštis – 66 m.
Nuolydis – 25 %.

Ar reikalingas specialus fizinis 
pasirengimas prieš išvykstant į kalnus? 
Specialus fizinis pasirengimas 
nebūtinas, bet klimato bei aukščio 
pokyčiai mažiau veikia treniruotą 
žmogų. Prieš vykstant į kalnus 
rekomenduočiau kiek palavinti fizinę 
ištvermę – pasivažinėkite dviračiu, 
pabėgiokite, paplaukiokite baseine.

Kaip išvengti traumų kalnuose?
Pagrindinė taisyklė – teisingas 
savo techninių ir fizinių galimybių 
įvertinimas, tad nepersistenkite ir 
be reikalo nerizikuokite. Pradedan-
tiesiems rekomenduočiau pradžioje 
slidinėti su patyrusiu slidininku ir 
visiems be išimties prieš slidinėjimą 
padaryti trumpą apšilimą.

Kaip išsirinkti tinkamiausias slides? 
kiekvienais metais slidžių gamy-
ba tobulėja, slidės gražėja, tačiau 
pagrindiniai pasirinkimo principai  
išlieka tie patys. Slides kompeten-
tingas parduotuvės ar nuomos punk-
to darbuotojas parinks pagal jūsų 
ūgį, svorį, slidinėjimo stilių, pasi-
rengimo lygį (pradedančiųjų slidės 
yra minkštos, pažengę turėtų rinktis 
standesnes).

Kaip išsirinkti tinkamiausią snieglentę? 
Snieglentę rinktis reikia lygiai to-
kiu pačiu principu, kaip ir slides  — 

atsižvelgus į savo duomenis ir 
poreikius. iš jums priimtinos kainų 
kategorijos išsirinkite snieglentę, 
tinkančią jūsų ūgiui – ji neturi siekti 
nosies, tačiau negali būti žemesnė 
nei smakras.

Į ką atkreipti dėmesį 
renkantis batus? 
batai – pati svarbiausia jūsų įrangos 
dalis. Nuo to, kaip koja „jausis“ ba-
tuose, priklausys jūsų slidinėjimo 
sėkmė ir savijauta. batai turi būti 
kaip tik, didysis kojos pirštas turi vos 
liesti priekinę bato dalį. kiekvieno 
žmogaus koja individuali, tad tiesiog 
matuokitės ir išsirinkite savuosius.

Mokytis pačiam, ar samdyti 
instruktorių? Kodėl?
instruktorius – žmogus, kuris 
bandymų, klaidų, traumų, savo pa-
tirties dėka pasiekė patį aukščiausią  
slidinėjimo lygį. jūsų pasirinkimas – 
ar visa tai patirti savo kailiu, ar pasi-
naudoti neįkainojama instruktoriaus 
patirtimi ir išvengti galimų traumų. 

Nuo kelių metų mokyti vaiką slidinėti? 
Kur ir nuo ko pradėti mokyti? 
Rekomenduojama pradėti mokyti 
slidinėti ne jaunesnius nei 3 metų 
vaikus ir būtinai su vaikų instruk-
toriaus pagalba, geriausia grupėje. 
Taip mokydamiesi vaikai greičiau 

ir lengviau perpranta ir išmoksta 
slidinėjimo techniką. jokiu būdu ne-
verskite vaikų slidinėti, jie turi patys 
to norėti ir domėtis.

Kokios yra pagrindinės 
pradedančiųjų klaidos kalnuose? 
Kaip jų išvengti?
Pagrindinės klaidos yra: nežinomos 
trasos, per sudėtingų trasų pasi-
rinkimas, draudžiančių, įspėjančių 
ženklų ignoravimas. Tik laikydamiesi 
pagrindinių elgesio kalnuose taisyklių 
jausitės patogiai ir saugiai.

Kokios apsaugos yra reikalingos? 
Svarbiausia – šalmas. Taip pat reko-
menduoju užsidėti alkūnių ir riešų 
apsaugas. Snieglentininkams taip pat 
būtini specialūs šortai, kelių ir nuga-
ros apsaugos.
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Naudinga informacija

SUTaRTiNiS TRaSų 
SUDĖTiNgUmO 
ŽENkliNimaS

Pradedantiesiems slidininkams tinkančios plačios, neretai ilgos 
ir neturinčios stačių nusileidimų trasos.

Sudėtingesnės ir dažnai statesnės nei mėlynos trasos, tinkan-
čios pažengusiems slidininkams. Raudonos trasos gali būti pla-
čios, siauros, ilgos ir visai trumpos.

Profesionalams skirtos labai sudėtingos trasos, dažniausiai la-
bai stačios ir siauros, turinčios staigius posūkius bei neretai be-
sitęsiančios nuo kalno viršaus iki papėdės.

RAUDONOS TRASOS

JUODOS TRASOS

MėLYNOS TRASOS

DĖmESiO!
austrijos slidinėjimo kurortuose yra privalomai mokamas 
„turisto mokestis“ – apie 2 € asmeniui už dieną!
Dauguma austrijos apartamentinio tipo apgyvendinimo sektorių 
(pensionai, apartamentai, vilos, svečių namai) už galutinį 
kambarių sutvarkymą ima išankstinį privalomą mokestį bei 
užstatą, kuris yra grąžinamas viešnagės pabaigoje.

Mėlyna trasa

Mėlyna trasa

raudona trasa

juoda trasa

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt8



SliDiNiNkO ŽODYNĖliS

NaUDiNgi PaTaRimai

APRES-SKI
laisvalaikio praleidimo vieta, baras ar kavinė, kur po 
dienos, praleistos trasose, su slidinėjimo apranga 
renkasi slidininkai linksmai leisti laiko.

SKI-PASS
Tai slidinėjimo bilietas, leidžiantis naudotis keltuvais. 
Ski-pasai parduodami įvairioms trukmėms, leidžia kilti 
ir slidinėti vieno arba kelių slėnių trasomis. Dažniausiai 
tai – magnetinė kortelė. ją būtina turėti su savimi. 
kai kuriuose slidinėjimo kurortuose perkant šį bilietą 
ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui, reikalinga asmens 
nuotrauka. Ski-pasai dažniausiai skirstomi į moteriškus, 
vyriškus, vaikiškus, jaunuolių bei senjorų.

SKI-RENT
Slidinėjimo inventoriaus nuomos punktai, kuriuose 
dažniausiai būna ir inventoriaus bei daiktų saugojimo 
kameros, taip pat džiovyklos.

SKI-SERvICE
inventoriaus nuomos punktuose teikiamos slidinėjimo 
inventoriaus taisymo, vaškavimo bei panašios paslaugos.

Slidininko krepšyje
turėtų būti:
• slidininko kostiumas;
• apatiniai drabužiai (tinkamiausi
    sintetiniai, gerai praleidžiantys
    drėgmę);
• 2 poros pirštinių (specialios arba kitos, 
   tik ne vilnonės);
• 2 kepurės;
• puskojinės (specialios arba kitos, 
    tik ne vilnonės);
• akiniai nuo saulės;
• kremas nuo saulės;
• apsauginis pieštukas lūpoms;
• šalmas – rekomenduojamas
   suaugusiems ir privalomas vaikams.

Patarimai ir įspėjimai:
• Pavojingiausios kalnų slidininkams – pirmoji ir paskutinioji slidinėjimo dienos. Tik atvy-
kus patartina iškart nepulti į trasą – apsiprasti su kalnų aplinka, prisiminti pagrindines tai-
sykles ir tik po truputį pradėti slidinėti. O paskutiniąją atostogų dieną nereikėtų pervertinti 
savo galimybių, nes daugelis, pasijutę slidinėjimo žinovais, pasiryžta manevrams, kurie 
gali baigtis traumomis.
• Vykstantiems slidinėti patartina apsidrausti padidintos rizikos kategoriją turinčiu sveika-
tos medicininių išlaidų draudimu.
• Pirmą kartą vykstant slidinėti verta užsisakyti slidinėjimo instruktoriaus pamokas. Slidi-
nėjimo mokyklose pamokos vyksta grupėms arba individualiai. grupių mokymai dažniau-
siai trunka visą ar pusę savaitės, po 2–3 val. kasdien, o individualūs – pagal atskirą susita-
rimą bei kiekvieno asmens poreikį. Pamokėlių metu ne tik susipažinsite su pagrindinėmis 
taisyklingo slidinėjimo taisyklėmis, bet ir išmoksite tinkamai stabdyti, judesių, kurių reikia 
vengti slidinėjant.
• Vykstantiems slidinėti su vaikais, patartina nors vienai dienai juos leisti į slidinėjimo mo-
kyklėlę, kurioje jie ne tik mokysis slidinėti, bet ir smagiai praleis laiką su kitais vaikais.
• Slidinėjant reikia saugoti savo slidinėjimo inventorių, kai einate į kavinę ar restoraną – 
nepamiršti, kur jį paliekate. kartais ir kalnuose pasitaiko vagysčių, kartais supainiojamos 
slidės ar lazdos. Slidinėjimo inventoriaus nuomos punktuose dažnai siūloma inventorių 
apdrausti, siekiant išvengti panašių situacijų. 

SKI-buS
autobusai, kursuojantys po vieną ar kelis kurortus ir 
vežantys slidininkus iki keltuvų ar trasų. Turintiems ski-
pasą – dažniausiai jie yra nemokami.

Kalnuose pramogų suras visa šeima
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Pagrindinės taisyklės 
slidininkams ir 
snieglentininkams

būkiTE aTSakiNgi

lENkiTE PROTiNgai

kUR galima SUSTOTi?

SUTEikiTE PagalbĄ

aR galima kOPTi iR 
NUSilEiSTi PĖSČiOmiS?

STEbĖkiTE ŽENklUS 
iR ĮSPĖjimUS

liUDiNiNkai, 
aTSakOmYbĖ

kONTROliUOkiTE 
SliDiNĖjimO gREiTĮ

kaDa iR kaiP 
PRaDĖTi ČiUOŽTi? 
kaiP ĮSijUNgTi 
Į kiTĄ TRaSĄ?

laikYkiTĖS SaUgaUS 
aTSTUmO

Slidininkas ar snieglentininkas privalo elgtis 
taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems. 
jis atsako už savo veiksmus ir už slidinėjimo 
inventoriaus patikimumą bei saugumą.

Slidininkas ar snieglentininkas privalo atsi-
žvelgti į visas informacines iškabas ir ženkli-
nimus, esančius prie nusileidimo trasų. Nu-
sileidimo trasos sudėtingumas yra žymimas 
juoda, raudona, mėlyna ir žalia spalvomis. Sli-
dininkas ar snieglentininkas trasą pasirenka 
įvertinęs savo pasirengimo lygį. Taip pat būtina 
atsižvelgti į ženklus, nurodančius kryptį, įspė-
jančius apie pavojus ar trasos pabaigą.

Siekiant išaiškinti nelaimingo atsitikimo aplin-
kybes, labai svarbūs yra liudininkų parodymai. 
Pranešimai gelbėjimo tarnybai ar policijai, 
nuotraukos – reikšminga pagalba nustatant 
civilinę ir baudžiamąją atsakomybę. Įvykus 
nelaimingam atsitikimui, kiekvienas slidinin-
kas ar snieglentininkas bei įvykio liudininkai ar 
atsakingi asmenys privalo prisistatyti, nurody-
dami vardą, pavardę, adresą. 
Slidinėjimas ar čiuožimas snieglente, kaip ir 
dauguma sporto šakų, yra priskiriami padidin-
tos rizikos grupei. FIS (tarptautinės slidinėjimo 
federacijos) taisyklės apibrėžia atsakingo ir 
saugaus slidininko ir snieglentininko elgesio 
normas, siekiant išvengti nelaimingų atsitiki-
mų trasoje. Taisyklės yra privalomos visiems 
slidininkams ir snieglentininkams. jų nepai-
santis slidininkas ar snieglentininkas, įvykus 
nelaimingam atsitikimui, gali būti patrauktas 
civilinei ir baudžiamajai atsakomybei.

Slidininkas ar snieglentininkas privalo kont-
roliuoti greitį, įvertindamas asmeninius ge-
bėjimus, pasirengimą, vietovę, sniego ir oro 
sąlygas, o taip pat ir intensyvumą eismo tra-
soje. Dažniausios susidūrimų priežastys – per 
didelis greitis arba blogas matomumas. Priva-
loma sugebėti laiku sustoti, apsisukti ir judėti 
matomumo ribose. Perpildytose teritorijose 
arba vietose, kur matomumas yra prastas, 
privaloma judėti saugiu greičiu, ypač stataus 
šlaito pakraštyje, nusileidimo trasos apačioje 
ir vietose, kurias supa pakėlimo takai.

Slidininkas ar snieglentininkas gali aplenkti 
kitą aukščiau arba žemiau, iš kairės arba de-
šinės, lenkiamajam palikdamas pakankamai 
erdvės, nedarydamas jokių tyčinių ar pavojin-
gų manevrų. lenkiantysis yra atsakingas už 
tai, kad, užbaigdamas manevrą lenkiamajam 
nesukels trikdžių. ši taisyklė privaloma net 
tuomet, kai lenkiamas asmuo nečiuožia.

Priešakyje esantis slidininkas ar snieglenti-
ninkas visada turi pirmumo teisę. Čiuožian-
tysis iš paskos ta pačia kryptimi nuo jo turi 
išlaikyti saugų atstumą. artėjantis iš užnu-
gario privalo pasirinkti tokią kryptį, kad nesu-
keltų pavojaus slidininkui ar snieglentininkui, 
esančiam priešakyje. Slidinėjimas slidėmis 
ar čiuožimas snieglente yra nesuvaržytos 
sporto šakos, kiekvienas gali judėti kur nori ir 
kaip nori, tačiau visada reikia atsižvelgti į savo 
asmeninius gebėjimus ir padėtį kalnuose.

Sustoti galima tik už trasos ribų. Slidininkas 
ar snieglentininkas turi išvengti sustojimo 
greitojoje nusileidimo trasos dalyje, siauroje 
ar riboto matomumo vietoje, nebent tai yra 
neišvengiama. Nukritus tokioje vietoje, nuo 
trasos privaloma pasitraukti kaip įmanoma 
greičiau.

Nelaimingo atsitikimo atveju, kiekvienas sli-
dininkas ar snieglentininkas privalo padėti 
nukentėjusiajam. Nedelsiant turi būti suteik-
ta pirmoji pagalba, informuoti atsakingi as-
menys, o įvykio vieta paženklinta, taip įspėjant 
kitus slidininkus ir snieglentininkus.

Slidininkas ar snieglentininkas kopti bei nusi-
leisti pėsčiomis gali tik už trasos ribų.

Slidininkas ar snieglentininkas čiuožti prade-
da pažymėta trasa. Po sustojimo ar lipimo į 
viršų nuokalne, prieš pradėdamas čiuožti vėl, 
privalo įsitikinti (pasižiūrėti aukštyn ir žemyn), 
kad gali judėti nesukeldamas pavojaus sau ir 
kitiems. Įsijungimas į kitą nusileidimo trasą 
ar pradėjimas čiuožti po sustojimo yra dažna 
nelaimingų atsitikimų priežastis. Reikia įver-
tinti situaciją ir įčiuožti į kitą nusileidimo trasą 
saugiai, nesukeliant pavojaus sau bei kitiems. 
Vėl pradėjęs čiuožti, netgi nedideliu greičiu, 
slidininkas ar snieglentininkas turi pirmeny-
bę prieš greitesnius slidininkus ir snieglenti-
ninkus, čiuožiančius iš paskos.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt10
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KICBIUELIS 394 401 84 75 92 105 129 166
MAIRHOFENAS 489 494 179 169 68 74 157 197
HINTERTUKSAS 507 515 197 190 86 92 175 215
BAD GAŠTAINAS 396 388 102 96 201 202 228 264
BAD HOFGAŠTAINAS 387 380 95 89 194 195 221 257
CEL AM ZĖ 375 390 83 77 158 159 183 213
KAPRUNAS 398 390 105 99 154 155 181 215
ZALBACHAS 384 411 92 86 167 168 192 226
HINTERGLEMAS 388 416 96 90 171 172 196 230

aTSTUmai TaRP miESTų/ORO UOSTų 
iR aUSTRijOS SliDiNĖjimO kURORTų (km)

Aukščiausia Austrijos 
Alpių viršūnė 
Grosglokneris siekia 
net 3798 metrus
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cel am Zė-kaprunas
Ski-pasas galioja visiems Cel am Zė-Kapruno keltuvams.

cel am Zė-kaprunas Sezonas
2012 12 23–2013 04 05

Žemas sezonas
2012 11 24–2012 12 22
2013 04 06–2013 04 14

Ski-pasas Suaugusiems Vaikams* Jaunimui** Suaugusiems Vaikams* Jaunimui** 
2 dienos 85,00 42,00 63,00 76,00 38,00 57,00

2½ dienos nuo 11.30 113,50 56,00 85,00 99,00 49,00 74,00
3 dienos 126,00 63,00 94,00 109,00 54,00 81,00

3½ dienos nuo11.30 148,00 74,00 111,00 129,00 64,00 96,00
4 dienos 160,00 80,00 120,00 140,00 70,00 105,00
5 dienos 190,00 95,00 142,00 166,00 83,00 124,00
6 dienos 216,00 108,00 162,00 191,00 95,00 143,00
7 dienos 237,00 118,00 177,00 211,00 105,00 158,00

Lankstūs bilietai
5 iš 7 dienų 211,00 105,00 158,00 185,00 92,00 138,00

10 iš 14 dienų (nuotrauka) 330,00 165,00 247,00 291,00 145,00 218,00

kainos nurodytos eurais. kainos gali keistis.
Vaikai*: gimę 1997-2006 m.
jaunimas**: gimę 1994-1996 m.
Vaikai, gimę 2007 m. ar jaunesni, privalo būti lydimi suaugusiųjų ir jiems ski-pasas nekainuoja. 
Vaikų ir jaunimo ski-pasams įsigyti, privaloma pateikti asmens dokumentą.
Užstatas už magnetinę ski-paso kortelę - 2,00 EUR. grąžinamas visuose ski-pasų pardavimo punktuose.

„Ski-circus“ Zalbachas-Hinterglemas
Ski-pasas galioja Zalbacho, Hinterglemo ir Leogango slidinėjimo keltuvuose bei Zalbacho, Hinterglemo ski-busuose. 

Aukštas sezonas
2012 12 22–2013 01 06
2013 01 26–2013 03 15

Suaugusiems Jaunimui ** Vaikams * Tarpsezonis 
2013 01 07–2013 01 25 Suaugusiems Jaunimui ** Vaikams *

09.00–12.30 36,50 27,50 18,00 09.00–12.30 36,50 27,50 18,00
nuo 11.45 36,50 27,50 18,00 nuo 11.45 36,50 27,50 18,00
nuo 14.00 30,50 23,00 15,00 nuo 14.00 30,50 23,00 15,00

1 diena 45,00 33,50 22,50 1 diena 45,00 33,50 22,50
2 dienos 87,00 65,00 43,50 2 dienos 87,00 65,00 43,50
3 dienos 124,50 93,50 62,00 3 dienos 124,50 93,50 62,00
4 dienos 158,00 118,50 79,00 4 dienos 158,00 118,50 79,00
5 dienos 189,00 141,50 94,50 5 dienos 179,50 134,50 89,50

5 iš 7 dienų 206,50 155,00 103,00 5 iš 7 dienų 196,00 147,00 98,00
6 dienos 220,00 165,00 110,00 6 dienos 209,00 156,50 104,50
7 dienos 239,50 179,50 119,00 7 dienos 227,50 170,50 113,50

Žemas sezonas
2012 11 30–2012 12 21 Suaugusiems Jaunimui ** Vaikams * Žemas sezonas

2013 03 16–2013 04 07 Suaugusiems Jaunimui ** Vaikams *

09.00–12.30 29,00 21,50 14,50 09.00–12.30 33,00 24,50 16,50
nuo 11.45 29,00 21,50 14,50 nuo 11.45 33,00 24,50 16,50
nuo 14.00 24,50 18,50 12,00 nuo 14.00 27,50 20,50 13,50

1 diena 36,00 27,00 18,00 1 diena 40,50 30,50 20,00
2 dienos 69,50 52,00 34,50 2 dienos 78,50 59,00 39,00
3 dienos 99,50 74,50 49,50 3 dienos 112,00 84,00 56,00
4 dienos 126,50 95,00 63,00 4 dienos 142,00 106,50 71,00
5 dienos 151,00 113,00 75,50 5 dienos 170,00 127,50 85,00

5 iš 7 dienų 165,00 123,50 82,50 5 iš 7 dienų 186,00 139,50 93,00
6 dienos 176,00 132,00 88,00 6 dienos 198,00 148,50 99,00
7 dienos 191,50 143,50 95,50 7 dienos 215,50 161,50 107,50

kainos nurodytos eurais. kainos gali keistis.
Vaikai*: gimę 1997-2006 m.
jaunimas**: gimę 1994-1996 m.
Vaikų ir jaunimo ski-pasams įsigyti, privaloma pateikti asmens dokumentą. 
Ski-pasams 9-ioms arba daugiau dienų reikalinga nuotrauka. 
Užstatas už magnetinę ski-paso kortelę - 2,00 EUR. 

SKI-PaSų kaiNOS 2012/2013
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bad gaštainas–bad Hofgaštainas–Dorfgaštainas

 
Aukštas sezonas

2012 12 22–2013 01 04     
2013 01 26–2013 03 29

Tarpsezonis
2013 01 05–2013 01 25

Sezonas
2012 12 21–2013 03 30

Suaugusiems Jaunimui** Vaikams* Suaugusiems Jaunimui** Vaikams* Suaugusiems Jaunimui** Vaikams*
1,5 dienos 77,00 59,00 37,50 77,00 59,00 37,50 71,50 55,00 35,00
2 dienos 87,00 67,50 43,00 87,00 67,50 43,00 81,00 63,00 40,00

2,5 dienos 117,00 90,00 57,50 117,00 90,00 57,50 108,50 83,50 53,50
3 dienos 130,00 100,50 64,00 130,00 100,50 64,00 121,00 93,50 59,50
4 dienos 168,00 129,50 82,50 168,00 129,50 82,50 156,50 120,50 77,00
5 dienos 200,50 154,50 98,50 193,50 149,00 95,00 186,50 143,50 91,50

5 iš 7 dienų 213,00 164,00 104,50 205,50 158,00 101,00 198,00 152,50 97,00
6 dienos 218,00 168,00 107,00 210,50 162,00 103,50 202,50 156,50 99,50
7 dienos 243,00 187,00 119,50     234,50 180,50           115,00         226,00 174,00 111,00

kainos nurodytos eurais. kainos gali keistis.
Vaikai*: gimę 1997-2006 m.
jaunimas**: gimę 1994–1996 m.
Vaikai, gimę 2007 m. ar jaunesni, privalo būti lydimi suaugusiųjų ir jiems ski-pasas nekainuoja.
Slidinėjant daugiau nei 1,5 dienos galioja „Ski amadé“.
Vaikų ir jaunimo ski-pasams įsigyti, privaloma pateikti asmens dokumentą.
Ski-pasams 8-ioms arba daugiau dienų reikalinga foto nuotrauka.
Užstatas už magnetinę ski-paso kortelę - 3,00 EUR. grąžinamas visuose ski-pasų pardavimo punktuose.

„kitzbüheler alpen allStarcard“ – kicbiuelis
Ski-pasas galioja Kitzbühel, Wilder Kaiser–Brixental, Schneewinkel, 
Hochtal Wildschönau, Alpbachtal, Saalbach–Hinterglemm–Leogang, 
Zell am See–Kaprun slidinėjimo regionuose.

Galioja nuo 2012 11 10 iki 2013 05 10

Ski pasas Suaugusiems Vaikams* Jaunimui** 
1 diena  48,00  24,00  38,00 

2 dienos  92,00  46,00  74,00
3 dienos  131,00  65,00  105,00
4 dienos  168,00  84,00  134,00
5 dienos  201,00  100,00  161,00
6 dienos  232,00  116,00  186,00
7 dienos  254,00  127,00  203,00

kainos nurodytos eurais. kainos gali keistis.
Vaikai*: gimę 1997-2006 m.
jaunimas**: gimę 1994–1996 m.
Vaikai, gimę 2007 ar jaunesni, privalo būti lydimi suaugusiųjų ir jiems 
ski-pasas nekainuoja.
Vaikų ir jaunimo ski-pasams įsigyti, privaloma pateikti asmens 
dokumentą.
Ski-pasams 6-ioms arba daugiau dienų reikalinga foto nuotrauka.
Užstatas už magnetinę ski-paso kortelę - 2,00 EUR. grąžinamas 
visuose ski-pasų pardavimo punktuose.

mairhofenas
Ski-pasas galioja visose Zillertal slėnio slidinėjimo zonose, įskaitant 
ir Hintertukso ledyną.

Galioja nuo 2012 12 01 iki 2013 04 14

Dienos Suaugusiems Jaunimui ** Vaikams *
2 dienos 88,00 70,00 40,00

2,5 dienos nuo 12 

val.

106,00 85,00 48,00

3 dienos 124,00 99,00 56,00
3,5 dienos nuo 12 

val.

142,00 113,00 64,00

4 dienos 155,00 124,00 70,00
5 dienos 185,00 148,00 84,00
6 dienos 215,00 172,00 97,00
7 dienos 244,00 195,00 110,00

4 iš 6 dienų 171,00 137,00 77,00
5 iš 7 dienų 201,00 161,00 91,00
6 iš 7 dienų 224,00 179,00 101,00

kainos nurodytos eurais. kainos gali keistis.
Vaikai*: gimę 1998–2006 m. 
jaunimas**: gimę 1994–1997 m.
Vaikai, gimę 2007 m. ar jaunesni, privalo būti lydimi suaugusiųjų ir 
jiems ski-pasas nekainuoja.
Vaikų ir jaunimo ski-pasams įsigyti, privaloma pateikti asmens 
dokumentą.
Užstatas už magnetinę ski-paso kortelę - 2,00 EUR. grąžinamas 
visuose ski-pasų pardavimo punktuose.
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Naudinga informacija

Hinterglemas
Laikotarpis  2012 11 10–2013 04 14

 1 diena 2 diena 3 diena 4 diena 5 diena 6 diena
Slidės - Snowell 25,00 50,00 70,00 95,00 109,00 114,00

Slidės - Diamond 50,00 100,00 125,00 150,00 175,00 181,00
Slidinėjimo mokykla 16,00 30,00 43,00 49,00 54,00 63,00
Snieglentė - Snowell 25,00 50,00 70,00 95,00 109,00 114,00

Snieglentininko batai - Snowell 25,00 30,00 40,00 50,00 60,00 63,00

cel am Zė–kaprunas
Laikotarpis  2012 11 10–2013 04 14

 1 diena 2 diena 3 diena 4 diena 5 diena 6 diena
Slidės - Budget 29,00 39,00 49,00 59,00 69,00 79,00

Slidės - Economy 25,00 50,00 70,00 85,00 100,00 107,00
Slidės - Premium 30,00 60,00 90,00 115,00 130,00 137,00

Slidininko/snieglentininko šalmas 6,00 12,00 15,00 18,00 21,00 25,00
Slidininko komplektas - Budget 30,00 59,00 69,00 79,00 89,00 99,00

Slidininko komplektas - Economy 33,00 65,00 100,00 120,00 140,00 149,00
Slidininko komplektas - Premium 50,00 100,00 125,00 150,00 170,00 179,00

Snieglentė - Economy 25,00 50,00 70,00 85,00 100,00 107,00
Snieglentė - Premium 32,00 64,00 92,00 112,00 127,00 137,00

Snieglentininko komplektas - Economy 38,00 75,00 99,00 119,00 139,00 149,00
Snieglentininko komplektas - Premium 43,00 85,00 120,00 145,00 165,00 179,00

Zalbachas
Laikotarpis  2012 11 10–2013 04 14

 1 diena 2 diena 3 diena 4 diena 5 diena 6 diena
Slidės - Economy 24,00 45,00 64,00 80,00 94,00 99,00
Slidės - Comfort 28,00 55,00 75,00 95,00 110,00 119,00
Slidės - Prestige 32,00 63,00 90,00 124,00 139,00 149,00

Slidininko/snieglentininko šalmas 6,00 12,00 15,00 18,00 21,00 25,00
Slidininko komplektas - Economy 33,00 65,00 100,00 120,00 140,00 148,00
Slidininko komplektas - Comfort 50,00 100,00 125,00 150,00 170,00 178,00

Snieglentė - Economy 24,00 45,00 64,00 80,00 94,00 99,00
Snieglentė - Comfort 28,00 55,00 75,00 95,00 110,00 119,00

Snieglentininko komplektas - Economy 38,00 75,00 98,00 118,00 138,00 148,00
Snieglentininko komplektas - Comfort 50,00 100,00 125,00 150,00 170,00 178,00

SliDiNĖjimO iNVENTORiaUS NUOma

bad gaštainas–bad Hofgaštainas–Dorfgaštainas
Laikotarpis  2012 11 10–2013 04 14

 1 diena 2 diena 3 diena 4 diena 5 diena 6 diena
Slidės - Economy 25,00 40,00 70,00 80,00 90,00 95,00
Slidės - Premium 30,00 60,00 90,00 115,00 130,00 135,00
Slidės - Exclusiv 40,00 70,00 110,00 140,00 160,00 175,00

Slidininko/snieglentininko šalmas 4,00 8,00 11,00 14,00 17,00 20,00
Slidininko komplektas - Economy 33,00 61,00 87,00 108,00 128,00 139,00
Slidininko komplektas - Premium 60,00 120,00 155,00 180,00 200,00 209,00
Slidininko komplektas - Exclusiv 65,00 130,00 170,00 200,00 230,00 249,00

Snieglentė - Economy 25,00 45,00 64,00 80,00 90,00 95,00
Snieglentė - Premium 35,00 65,00 90,00 110,00 125,00 135,00

Snieglentininko komplektas - Economy 33,00 61,00 87,00 108,00 128,00 139,00
Snieglentininko komplektas - Premium 48,00 84,00 118,00 143,00 164,00 179,00

kicbiuelis
Laikotarpis  2012 11 10–2013 04 14

 1 diena 2 diena 3 diena 4 diena 5 diena 6 diena
Slidės - Economy 25,00 50,00 70,00 85,00 100,00 110,00
Slidės - Premium 35,00 70,00 100,00 125,00 145,00 155,00
Slidės - Exclusiv 52,00 104,00 147,00 165,00 185,00 195,00

Slidininko/snieglentininko šalmas 6,00 12,00 15,00 18,00 21,00 25,00
Slidininko komplektas - Economy 33,00 65,00 100,00 120,00 140,00 149,00
Slidininko komplektas - Premium 60,00 120,00 155,00 180,00 200,00 209,00
Slidininko komplektas - Exclusiv 65,00 130,00 170,00 200,00 230,00 249,00
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aUSTRijOS TiROliO REgiONO SliDiNĖjimO kURORTų cHaRakTERiSTika
Tirolio regionas

Kicbiuelis Mairhofenas Hintertuksas

Kurorto aukštis 800 630 1500
Slidinėjimo zonos aukščių skirtumas, m 800–2000 630–2500 1500–3250

Bendras trasų Ilgis, km

bendras 170 159 86
mėlynos 72 45 23
Raudonos 74 94 47
juodos 24 20 16

Snieglentininkų parkai
„halfpipe“ * * *

„funpark“ * * *
Apšviestos trasos *

Slidinėjimo keltuvai

bugelinis keltuvas 15 16 10
krėslinis keltuvas 28 18 6
kabina-keltuvas 9 6 5
gondolinis keltuvas 2

Lyguminių trasų ilgis, km 96 30 28
Rogučių trasos * * *
Vaikų zona slidinėjimo trasose *
Baseinas/sporto centras kurorte * * *
Terminiai kompleksai *
Teniso kortai * *

Snieglentė - Economy 25,00 45,00 64,00 80,00 90,00 95,00
Snieglentė - Premium 35,00 65,00 90,00 110,00 125,00 135,00

Snieglentininko komplektas - Economy 33,00 61,00 87,00 108,00 128,00 139,00
Snieglentininko komplektas - Premium 48,00 84,00 118,00 143,00 164,00 179,00

mairhofenas
Laikotarpis  2012 11 10–2013 04 14

 1 diena 2 diena 3 diena 4 diena 5 diena 6 diena
Slidės - Economy 29,00 39,00 49,00 59,00 69,00 79,00
Slidės - Premium 25,00 50,00 70,00 85,00 100,00 105,00
Slidės - Exclusiv 30,00 60,00 90,00 115,00 130,00 135,00

Slidininko/snieglentininko šalmas 6,00 12,00 15,00 18,00 21,00 25,00
Slidininko komplektas - Economy 30,00 59,00 69,00 79,00 89,00 99,00
Slidininko komplektas - Premium 33,00 65,00 100,00 120,00 140,00 145,00
Slidininko komplektas - Exclusiv 50,00 100,00 125,00 150,00 170,00 175,00

Snieglentė - Economy 25,00 50,00 70,00 85,00 100,00 107,00
Snieglentė - Premium 32,00 64,00 92,00 112,00 127,00 137,00

Snieglentininko komplektas - Economy 38,00 75,00 99,00 119,00 139,00 149,00
Snieglentininko komplektas - Premium 43,00 85,00 120,00 145,00 165,00 179,00

kainos nurodytos eurais. kainos gali keistis.
Slidininko komplektą sudaro: slidės, batai, slidžių lazdos. 
Snieglentininko komplektą sudaro: snieglentė ir batai.
Economy – inventorius be indentifikacijos ženklo ir 
nenurodyti pagaminimo metai. 
Tai patys paprasčiausi modeliai, nuomojami jau ne pirmą sezoną. 
Premium – kokybiškesnis žinomų gamintojų inventorius, 
nuomojamas pirmą sezoną. 
Exclusiv – pirmos klasės, žinomų gamintojų inventorius, 
nuomojamas pirmą sezoną. 
inventorių galima keisti kasdien bei išbandyti skirtingų 
gamintojų inventorių. 

aUSTRijOS ZalcbURgO REgiONO SliDiNĖjimO kURORTų cHaRakTERiSTika
Europos sporto regionas Gaštaino slėnis

Cel am Zė Kaprunas 
(Kitštainhornas)

Zalbachas-
Hinterglemas Bad Gaštainas Bad Hofgaštainas

Kurorto aukštis 750 800 1003 900 859
Slidinėjimo zonos aukščių skirtumas, m 750–2000 800–3029 1003–2100 859–2246

Bendras trasų Ilgis, km

bendras 77 41 200 118 81
mėlynos 25 22 90 35 28
Raudonos 27 16 95 70 51
juodos 25 3 15 13 2

Snieglentininkų parkai
„halfpipe“ * * * *

„funpark“ * * * *
Apšviestos trasos * *

Slidinėjimo keltuvai

bugelinis keltuvas 10 10 24 9 7
krėslinis keltuvas 10 5 16 9 7
kabina-keltuvas 5 3 15 5 3
gondolinis keltuvas 2 1 2 2

Lyguminių trasų ilgis, km 14 7 12 90
Rogučių trasos * * * * *
Vaikų zona slidinėjimo trasose * * * * *
Baseinas/sporto centras kurorte * * * * *
Terminiai kompleksai * *
Teniso kortai * * * * *
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PATARIAME

šTRUDEliS
štrudelis – absoliučiai austriškas 
saldėsis, dar tituluojamas žiemiškų 
desertų karaliumi – šiltas ir sotus, 
tradiciškai su obuoliais, cinamonu, ra-
zinomis, aplietas vaniliniu padažu. jo 
receptai austrijoje keliauja iš kartos į 
kartą, tačiau iškepti jį namie tobulą – 
sudėtinga. Tad viešėdami austrijoje 
būtinai paragaukite štrudelio – su 
obuoliais, varške ar net mėsos įdaru. 
anksčiau vyrai net nuotaką rinkda-
vosi pagal tai, kaip ji kepa štrudelį. O 
iškepti jį ne taip paprasta – tešla turi 
būti plona, kaip rūkomasis popierius ir 
trapi, kad tirptų burnoje.

PaRagaUkiTE

ViRTa jaUTiENa SU 
kRiENų PaDaŽU
austrai mėgsta mėsiškus patiekalus 
ir juos gamina itin meistriškai. Dar 
vienas patiekalas iš imperatoriaus 
Pranciškaus juozapo i meniu – virta 
jautiena su krienų padažu (Tafelspitz) – 
labai minkšta ir sultinga.

kaVa
kavos kultūra austrijoje turi labai 
gilias tradicijas. jos paruošimo būdų 
daugybė – nuo šaltos „Wiener Eiska-
ffee“, patiekiamos su plakta grietinėle 
ir ledo gabaliukais, iki paprastos juo-
dos kavos.
austrijos kavinukėse jums pasiūlys 
ne ką mažiau kavos rūšių nei italijoje. 
išmokite bent keletą pavadinimų ir 
būsite pagerbti nepakartojamo skonio 
kavos puodeliu: „Franziskaner–me-
lange“ kava su plakta grietinėle, 
„kapuziner“  – juoda stipri kava su 
pienu, „Fiaker“  – moka su romu, 
„Turkisher“ – kava, paruošta pagal 
turkiškas tradicijas, „Einspanne“ – 
juoda kava su plakta grietinėle.

TORTai
austrų konditerija itin aukšto lygio. 
Tradiciniai austrų kepiniai garsūs 
visame pasaulyje – linco tortas 
(Linzertorte  kepamas pagal seniausią 
pasaulyje pyrago receptą), šokoladinis 
tortas (Sachertorte – tikras Vie-
nos konditerių pasididžiavimas), 
šokoladinis pudingas su aguonomis. 
bet kurios konditerijos parduotuvėlės 
asortimentas austrijoje pakylės iki 
devinto dangaus.

ViENOS PjaUSNYS
austrijoje dar ir šiandien galima 
paragauti patiekalų iš imperatoriaus 
Pranciškaus juozapo i epochos (1830–
1916). garsiausias be abejo – Vienos 
pjausnys (Wiener Schnitzel) – plonas, 
džiūvėsėliais apibarstytas, veršienos 
kepsnys.

DEšRElĖS
Tikras išsigelbėjimas išalkus aukštai 
kalnų trasoje. karštos, sultingos, 
prieskoningos, kvapnios – austrai tik-
rai moka gaminti dešreles. Ne veltui 
tai tradicinis austriškas patiekalas.

gUliašaS
austrijoje, kaip ir Vengrijoje, itin 
populiarūs guliašai – Vienos (Wiener Gu-
lasch), jautienos (Rindsgulasch) ir sultin-
gasis (Saftgulasch). jie valgomi su juoda 
duona. Vieniečiai sako, kad guliašas su 
alumi – geriausias vaistas nuo pagirių.

REKOMENDUOJAME

Tradicinis austrų desertas Štrudelis

Austrų kavos kultūra 

orientuota į itališką 
„kavos mokyklą“ 

Gardžios, kvapnios ir sultingos austriškos dešrelėsVirta jautiena su 
krienų padažu – 
tikras delikatesas

Tirštas ir labai 
aromatingas guliašas

Viešint Austrijoje 
nuodėmė neparagauti 

Vienos pjausnio

Šokoladinis austrų konditerijos stebuklas – „Sacher“ tortas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt16



laUkTUVĖS

APRES-SKI

„mOcaRTUkai“
Viešėdami Zalcburge, mocarto mie ste, 
būsite apstulbinti mocarto saldainių, 
vadinamų „mozartkugel“, gausa. 
Tai ne tik labai gražūs, bet ir skanūs 
saldėsiai – šokoladiniai rutuliuko for-
mos saldainiai su marcipanų įdaru.

maiRHOFENaS
Paragauti autentiškų tirolietiškų 
patiekalų užsukite į „Wirtshaus zum 
griena“ restoraną.  
jaukus šeimyninis restoranėlis „Hotel 
Neue Post Restaurant“ – puiki vieta va-
kariniams pasisėdėjimams.
aplankykite ir nepaprastą barą ledo 
urve „White lounge“.
Puiki atmosfera bare „Scotland Yard“.
Pašėlti kviečia naktiniai klubai „Sports 
arena Disco“ ir „Schlusselalm“.

cEl am ZĖ
Neapsiriksite apsilankę viename iš šių 
restoranų: „kupferkessel“, „Feinsch-
mecker“, „Seehotel Freiberg“.
Smagus laikas garantuotas disko bare 
„Shakers“ arba „Villa crazy Daisy“ 
(Salzmannstr. 8), įsikūrusiame gražioje 
vieto je prie ežero šalia „grand Hotel“.

kaPRUNaS
alus, puiki muzika ir publika laukia 
klube, disko bare „baumbar“.

ZalbacHaS
išskirtinei vakarienei rekomenduojame 
„Hotel Sonne“ viešbučio restoraną.
Pasiklausyti linksmos tirolietiškos 
muzikos ir išmokti šokių galėsite 
kiekvieną trečiadienį „Saalbacher Hof“ 
viešbutyje (Dorfstrasse 27). 
Vienas geresnių klubų – „club Dis-
coteque club“ „berger’s Sporthotel“ 
viešbutyje (Dorfstrasse 33).

HiNTERglEmaS
būtinai paragaukite „Hot goat“ – taip 
vadinama „goasstall“ užeigoje (Rei-
terkogelweg 491) prie Reiterkoge-
lio slidinėjimo keltuvo patiekiama 
vakarienė – tradiciškai paruošta ir ant 
medinio padėklo patiekta ožkiena.
Senesnės muzikos mėgėjų laukia disko 
baras „almbar“.
Viešbutyje „glemmtalerhof“ įsikūrusi 
labai populiari aktyvaus naktinio gyve-
nimo vieta – „glemmerkeller Nightclub“ 
(glemmtalerlaudstrasse 150).
gyvos muzikos galite pasiklausyti 
„knappenhof knappenkeller“ (knap-
penhof Tirolerhof, Hauptstrasse 222). 

kicbiUEliS
Neužmirštama vakarienė garantuota 
šiuose restranuose: „Tennerhof Res-
taurant“, „Restaurant Hochkitzbuhel“ ir 
„lois Stern“.
bokalui alaus rekomenduojame barus 
„mangoes“, „londoner“ arba „grieserl“.
Naktinis kicbiuelio gyvenimas verda 
klubuose „club Take 5“, „Olympia“, 
„Royal“ bei „club Python“.

baD gašTaiNaS
„belevue alm“ – aukštai kalnuose 
įsikūręs tradicinis restoranas, kurį 
pasiekti galima keltuvu, o pasisoti-
nus labai skania vakariene – nusileisti 
rogėmis.
Vienas geriausių regiono restoranų 
„lutter&Wegner” su didžiule vynoteka 
priklauso viešbučiui „Villa Solitude“.
O jei norėsite pašokti, apsilankykite 
klube „gaTZ mountain club“ (meyer-
beerweg 3).

„STiPRiOS“
laUkTUVĖS
apsistojus ūkininkų kaimo sodyboje 
po vakarienės jums būtinai pasiūlys 
naminės degtinės degustaciją, 
jos paragauti galima ir vietiniuose 
restoranėliuose. austrijos ūkininkai 
naminę degtinę gamina iš obuolių 
ir kitų vaisių (šioje šalyje specialiai 
naminės degtinės gamybai vedamos 
tinkamų obelų veislės ir auginami ištisi 
sodai). Dažnai naminę degtinę dar 
paskanina ir aromatizuoja žolelėmis 
arba uogomis.

kaVa
Nenustebkite, jei vaikštinėjant ins-
bruko ar Zalcburgo gatvėmis, jus 
netikėtai „pagaus“ nepaprastai gardus 
kavos aromatas. Pasiduokite jam ir 
būsite atvesti į nedidelę kavos pupelių 
krautuvėlę. Įsigykite ten kavos – ji tik-
rai labai gera ir itin aromatinga.

SliDĖS
Pačios geriausios lauktuvės sau – be 
abejo nauja slidinėjimo įranga arba koks 
nors madingas aksesuaras (kepurė, 
šalikas ar pirštinės). Slidinėjimo ku-
rortuose sporto prekių parduotuvės 
tiesiog lūžta nuo pačių naujausių ir 
madingiausių kostiumų, šalmų, slidžių 
ir visko, kas slidinėjimo malonumą 
pakylėja į patį aukščiausią lygį.
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miESTO PORTRETaS

FakTai

būTiNa PamaTYTi

PaPilDOmi ObjEkTai

POilSiO DiENa

miUNcHENaS

Prabangus, karališkas, vokiškai 
tvarkingas ir itališkai gražus. 
Toks įspūdis neatsitiktinis, nes 
senamiestyje gausu barokinių bei 
rokoko stiliaus pastatų, pastatytų dar 
XViii a., kuomet bavarijos valdovai 
stengėsi miuncheną statyti panašų 
į žymius italijos miestus. šiandien 
miunchenas garsėja ne tik masinėmis 
alaus šventėmis, bet ir gausiomis 
parduotuvių galerijomis. Taip taip, 
miunchenas bando paveržti pirkinių 
sostinės vardą iš pačio milano.

Faktas, kad į kalnų kurortus turistai 
susirenka slidinėti. Dienotvarkė čia 
spartietiška: ankstyvas kėlimasis, 

pusryčiai, slidinėjimas, pietūs, vėl 
slidinėjimas, vakarienė, poilsis – ir 
taip visą savaitę. mes jums siūlome 

paįvairinti sportišką kasdienybę bent 
viena poilsio diena. Tuo labiau, kad 
nusileidus nuo kalnų yra ką pamatyti.

Tai pietų Vokietijos miestas prie izaro 
upės ir kartu bavarijos federacinės 
žemės sostinė. Tai ne tik svarbus 
kultūros, transporto centras, bet ir 
puikus turistinis miestas, viliojantis 
parduotuvėmis, naktiniu gyvenimu, 
garsiomis aludėmis bei festivaliais. 
miestas turi labai gerą transporto 
infrastruktūrą – didelis geležinkelio 
mazgas, daug automagistralių, šalia 
miesto yra tarptautinis oro uostas.

jei turite tik pusdienį – tiesiog 
pasivaikščiokite senamiesčiu. marijos 
aikštė (Marienplatz), naujoji rotušė, 
gotikinė dviejų bokštų miuncheno 
katedra, antras didžiausias Vokietijos 
universitetas, senoji aludė bei 
parduotuvių gausa – pasigrožėsite, 
apsipirksite, paragausite bavariškų 
patiekalų.

Rezidenz rūmai – bavarijos karalių 
rezidencija.
Vokiečių muziejus (Deutsches 
Museum) – tikra mokslo ir technikos 
meka. 60 000 kv. m  pilni nepaprastai 
įdomių interaktyvių eksponatų.
Olimpinis parkas, pastatytas 1972 m. 
olimpinėms žaidynėms.  Čia galite 
aplankyti 290 m aukščio televizijos 
bokštą, olimpinį stadioną, kuriame 
telpa daugiau nei 60 000 žmonių. 
Netoli olimpinio parko įsikūręs 
įspūdingas „bmW Welt“. šiame 
kvapą gniaužiančiame architektūros 
šedevre yra toks pat įspūdingas bmW 
automobilių muziejus.

PiRkiNių SOSTiNĖ

Ekskursijos

giDaS REkOmENDUOja
Norintiems atnaujinti garderobą 
reikėtų pasivaikščioti pėsčiųjų zona 
tarp Karlsplatz ir Marienplatz aikščių, 
ten vingiuoja pagrindinės miuncheno 
prekybos gatvės. Vertinantiems 
išskirtinius prekinius ženklus 
reikėtų apsilankyti Maximilianstrasse, 
pasivaikščioti po Theatinerstrasse 
arba Residenzstrasse gatves. 
Schwabing kvartalas – stilingų 
aksesuarų „medžiotojams“. Na, o 
ieškantiems gerų kainų teks vykti į 
didžiuosius prekybos centrus tolėliau 
nuo centro. išpardavimai prasideda 
iš karto po kalėdų.

Marijos aikštė paskendusi naktyje

Austriški meduoliniai 
sausainiai – puikiausios 
lauktuvės

Jaukūs Miuncheno 

priemiesčiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt18



ViETa SVaRbU!

gYDOmOSiOS gašTaiNO 
SlĖNiO POŽEmiNĖS 
RaDONO galERijOS
Svarbiausia gaštaino slėnio 
brangenybė yra unikalios požeminės 
radono galerijos Radhausbergo 
kalne. iš pradžių jos buvo naudoja-
mos aukso rūdos gavybai. Vėliau, 
po daugybės tyrimų, mokslininkai 
nustatė gydomąjį radono galerijų 
poveikį žmogaus organizmui. ir štai 
jau virš 50 metų galerijos naudoja-
mos gydymo tikslais.

Prieš važiavimą į galerijas užpildoma 
speciali anketa ir atliekama 
medicininė apžiūra.
Ekskursija prasideda antroje dienos 
pusėje ir trunka iki vakaro, tad nepra-
randama slidinėjimo diena kalnuose.

Stebuklingą poveikį sudaro trys fak-
toriai: radonas (iki 4,5 nanokiuri/1 oro 
litrui), oro temperatūra (nuo 37,5 iki 
41,5 °c) ir didelė drėgmė (70–95 %). 
iš požeminių šaltinių virstantys šilti, 
radono prisotinti vandens garai suku-
ria nepakartojamą gydomąjį klimatą, 
kuris suaktyvina medžiagų apykaitą 
ir ląstelių atsistatymo mechanizmus. 
Radono galerijos rekomenduojamos 
kaulų, raumenų, odos ir kvėpavimo 
takų ligų profilaktikai. 90 % gydymo 
šiuo mikroklimatu duoda sėkmingus 
ilgalaikius rezultatus, o taip pat puikiai 
tinka sveikatos palaikymui ir imuniteto 
profilaktikai. 
Specialiu traukiniu važiuojama 1800 m į 
kalno Radhausbergo gilumą. šiluma ir 
didelis oro drėgnumas sukelia natūralų 
laipsnišką organizmo įkaitimą (kūno 
temperatūra pakyla 0,5–1 °c). Plečiasi 
kraujagyslės, dažnėja kvėpavimas, 
širdis plaka intensyviau, gerėja kraujo 
apytaka. šis reiškinys, taip pat turintis 
stimuliuojančių ir skausmą malšinančių 
savybių, medicinoje dar vadinamas hi-
pertermija. Poveikis daug kartų stiprėja 
radono garų dėka, kurie, skverbdamiesi 
į organizmą per plaučius ir odą, stimu-
liuoja medžiagų apykaitą ir atsistatymo 
mechanizmus ląstelių lygmenyje.

POVEikiS

19



miESTO PORTRETaS

būTiNa PamaTYTi

PaPilDOmi ObjEkTai

ZalcbURgaS

Nepaprasto grožio gatvelėmis 
galima klaidžioti visą dieną ir toks 
pasivaikščiojimas po mocarto dvasia 
persismelkusį miestą tikrai neprailgs. 
barokinė architektūra, vaizdingi 
gamtovaizdžiai ir jaukūs restoranėliai 
bei kavinukės, senovinės šventyklos 
ir vienuolynai, prabangūs rūmai su 
parkais, viduramžių tvirtovė, turtin-
giausi muziejų eksponatai, parodos ir 
galerijos, teatrų bei koncertų sezonai 
ir festivaliai, puikios pasivaikščiojimų 
alėjos ir elegantiškos parduotuvės, 

rafinuoti restoranai žavi viso pasaulio 
keliautojus.

Viename gražiausių Europos miestų, 
įtrauktų į pasaulinį UNEScO kultūros 
paveldą, būtina  pasivaikščioti Getre-
idegasse – pagrindine senamiesčio 
gatve, apžiūrėti katedrą, šv. Petro vie-
nuolyno bažnyčią ir senovės romėnų 
miesto juvavumo laikus menančias 
kapines, mocarto namą.

jei dar liks laiko, pasikelkite į 
Zalcburgo tvirtovę ir nuo kalvos 
pasigrožėkite miesto panorama, 
aplankykite mirabelės sodą.

mUZiEjUS PO aTViRU DaNgUmi

Ekskursijos

giDaS REkOmENDUOja
kiekvienų metų sausį Zalcburge 
vyksta mocarto savaitė – ar 
nenorėtumėte suderinti aktyvaus 
laisvalaikio kalnuose su nuostabios 
muzikos vakarais?

Mocarto miestas Zalcburgas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt20



šią Tirolio žemės 
sostinę supa vaiz-
dingi kalnai ir į dvi 
dalis dalija Silo 
upė. Vaikštant labai 
jaukiomis miesto 

gatvelėmis galima išvysti šuolių su 
slidėmis tramplinų. Toks sporti-
nis akcentas neleidžia pamiršti, kad 
šiame mieste net du kart vyko žiemos 
olimpinės žaidynės. insbrukiečiai ne-
paprastai didžiuojasi mieste vykusiais 
bei vyksiančiais olimpiniais renginiais 
ir save vadina žiemos sporto ir turiz-
mo sostine.

miESTO PORTRETaS aPlaNkYSimE REkOmENDUOjamE

iNSbRUkaS

Top objektas. „kriš-
tolinis Svarovskio 
pasaulis“ (Swarovski 
Kristallwelten) – tai 
pačių žinomiausių 
dizainerių, dirbusių 

vadovaujant austrijos architektui 
andre cheleriui, kūrinys. kelionė į 
legendinį muziejų – viena iš labiausiai 
įsimintinų ekskursijų. Originalumu 
žavintis mu ziejus su „Swarovski“ 
kristalais nu sagstytomis sieno-
mis, skulptūromis, įvairiomis kam-
barių detalėmis bei veidrodžiais, 
kuriančiais pasaulį, kuris asocijuojasi 
su stebuklų šalimi, įsikūręs Vatenso 
miestelyje netoli insbruko.

Pasivaikščiokite puikiai išlikusiu 
insbruko senamiesčiu. apžiūrėkite 
imperatorių Habsburgų rezidenci-
jos „auksinį stogą“ – pagrindinį ins-
bruko simbolį. aplankykite garsiojo 
imperatoriaus maksimiliano kapą, 
imperatoriaus rūmus, „ambras“ 
pilį, įspūdingą „bergisel“ apžvalgos 
bokštą, daugybę bažnyčių, muziejų.

ŽiEmOS SPORTO SOSTiNĖ

giDaS REkOmENDUOja
jei mėgstate lankytis muziejuose, 
insbruke užsukite į druskos istorijos 
muziejų. Čia eksponuojami druskos 
kasybos įrankiai, demonstruojama, 
kaip anksčiau būdavo kasama druska.
meno mylėtojai turėtų apsilankyti au-
gustino bei insbruko miesto galerijoje, 
kur eksponuojami modernaus meno 
objektai.

Snieguotoji Tirolio žemės sostinė Insbrukas
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ZalcbURgO 
REgiONaS
cEl am ZĖ,  kaPRUNO, ZalbacHO iR 
HiNTERglEmO kURORTai

KELTUVų SISTEMA NETURI LYGIų VISOJE 
AUSTRIJOJE.

„SKI-CIRCUS“ REGIONE VYKSTA SVARBIAUSIOS 
KALNų SLIDINėJIMO VARŽYBOS.

BENDRAS TRASų ILGIS – 200 KM.

TRASOS UNIKALIOS IR UNIVERSALIOS: MINKšTI 
šLAITAI, SLALOMO IR KARVINGO PLOTAI. 

APLINKKELIO TUNELIS LEIDŽIA PėSčIOMIS 
VAIKščIOTI PO REGIONą.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt22



Regionas siūlo nuos-
tabiuose alpių kam-
peliuose įsikūrusius 
slidinėjimo kurortus 
su puikiai įrengtomis 
trasomis ir jau kiais 

viešbučiais, įsikūrusiais visai greta 
slidinėjimo trasų.
Zalcburgo regionas slidinėjimui pa-
trauklus dar ir tuo, kad turi ne tik pui-
kias slidinėjimo trasas, tinkančias ir 
pradedančiajam slidininkui, ir patyru-
siam profesionalui, bet ir siūlo daugybę 
kitų laisvalaikio praleidimo būdų. Žiemos 
kurortuose galima mėgautis SPa cent-
rais, terminių vonių procedūromis, ra-
dono urvais, o norintys pažintinio poilsio 
gali rinktis iš plataus ekskursijų spektro, 
nes miestas ir jo apylinkės turi daug 
lankytinų vietų, muziejų, vyksta aktyvus 
kultūrinis, ypač muzikinis, gyvenimas. 
Čia pat ir Zalcburgo miestas, viliojantis 
įdomiais kultūriniais objektais ir rengi-
niais. 

Zalcburgas – turbūt vienas iš gražiausių 
barokinių miestų, įsikūręs to paties pa-
vadinimo austrijos žemėje, ant Zalca-
cho upės krantų, šiaurinėje alpių kalnų 
papėdėje. Už savo ilgaamžį klestėjimą 
Zalcburgas turi būti dėkingas druskai, 
kurios kasimas ir gamyba buvo regiono 
ekonomikos pagrindas. Tai atsispindi ir 
miesto pavadinime – išvertus iš vokiečių 
kalbos Zalcburgas reiškia ,,druskos 
miestą“. 
Zalcburgas dar vadinamas ir mocarto 
miestu. būtent čia 1756 m. gimė didysis 
kompozitorius. Dabar jo vaikystės name 
įrengtas muziejus, kur eksponuojami 
šeimos portretai, laiškai ir kitos relikvi-
jos. Ne mažiau įdomi ekspozicija yra ir 
Markplatze 8, kur vėliau persikraustė 
17-mečio Volfgango amadėjaus šeima. 
Vienoje iš vitrinų guli natos, parašytos 
paties genialaus klasiko ranka. mo-
carto dėka Zalcburgas tapo vienu iš 
pagrindinių „senojo pasaulio“ muzikinių 
centrų. 

Zalcburgas

išSkiRTiNUmaS ZalcbURgO miESTaS REkOmENDUOjamE

giDaS REkOmENDUOja
Susipažinti su miesto įžymybėmis 
patogu ir naudinga įsigijus Zalcburgo 
kortelę, su kuria galima nemokamai 
aplankyti daugelį muziejų, o taip pat 
gauti nuolaidų koncertams, kazino, 
patiekalams restoranuose ir t.t.

kairiajame Zalca-
cho upės krante 
esančiame sena-
miestyje, kurį UNES-
cO įtraukė į pasau-
linio kultūros paveldo 

sąrašą, yra pagrindinės Zalcburgo 
miesto įžymybės. Tarp jų ypatingą vietą 
užima šv. Petro benediktinų abatija, 
vyskupo Ruperto įkurta apie 690 m. 
Dabar čia – vyrų vienuolynas. Nuo jo 
įkūrimo skaičiuojama Zalcburgo isto-
rija. abatijos teritorijoje 1143 m. buvo 
pastatyta ištaiginga šv. Pero katedra, 
kuri išliko iki mūsų dienų. katedra, ku-
rioje kadaise krikštijo mocartą – vienas 
tobuliausių baroko statinių, kuriame yra 
nuostabiai skambantys 4000 vamzdžių 
vargonai, paliekantys lankytojams 
neišdildomą įspūdį. 
Senamiesčio širdį – Rezdencplaco 
aikštę – puošia vienas grandioziškiausių 
baroko epochos fontanų – „Tritono“ fon-
tanas. 
Verta dėmesio ir puiki kunigaikščių–
arkivyskupų rezidencija. joje saugomi 
patys seniausi ir garsiausi vargonai 
,,Zalcburgo jautis“. 
Virš miesto iškilusi choenzalcburgo 
tvirtovė, kurios statyba už pinigus iš 
prekybos ,,baltuoju auksu“ prasidėjo 
dar Xi a. šiandieną choenzalcburgas – 
architektūrinis Zalcburgo simbolis ir 
viena stambiausių ir puikiai išsilaikiusių 
Europos viduramžių tvirtovių.
grožio mylėtojus pakerės grakštūs mi-
rabelio rūmai, kurie didžiuojasi savo 
marmurine sutuoktuvių sale, vie-
na prabangiausių pasaulyje. Priešais 
rūmus yra mirabelio parkas, kurį 1690 
m. suprojektavo johanas fon Erlachas. 
Virš naujojo miesto iškyla vaizdingas, 
apaugęs miškais kapucinerbergo kal-
nas, kurio viršūnėje įsikūrusi kapucinų 
abatija. Netoliese yra žinomo austrų 
rašytojo Stefano cveigo, gyvenusio 
Zalc burge nuo 1918 m. iki 1934 m., vila.

Vienas gražiausių barokinių miestų - Zalcburgas
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cEl am ZĖ
VaiZDiNga TaRPUkalNĖ

VIENAS UNIVERSALIAUSIų KURORTų 
AUSTRIJOS ALPėSE.

BENDRAS TRASų ILGIS 77 KM.

PRIE GRAŽAUS ZeLL EŽERO.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt24



Nordabfahrt

Schüttlift
Areitbahn I

Ebenbergbahn

Zeller See
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GRAND HOTEL ZELL AM SEE

BERNER HOTEL

HEITZMANN HOTEL

STADT WIEN HOTEL

FREIBERG SEEVILLA HOTEL

WALDHOF HOTEL

ST. GEORG ZELL AM SEE HOTEL

UNTERBERGER GAESTEHAUS

HUBERTUS PENSION

GRUENER BAUM HOTEL

ALPENPARKS HOTEL EDER

VILLA KLOTHILDE

LIVING HOTEL MAX

MAVIDA BALANCE HOTEL & SPA

LATINI HOTEL

DAXER HOTEL

HAGLEITNER FAMILY BALANCE 

HOTEL & SPA

MUELLAUER PENSION PENS

ALPENROSE PENSION PENS 

gražus senovinis 
miestas cel am Zė, 
įsikūręs vaizdingoje 
tarpukalnės įduboje, 
didingo alpių ežero 
Zell krante, 80 km 

nuo Zalcburgo. šis miestas yra Pincgau 
apskrities administracinis centras. 
kadaise cel am Zė buvo vienuolių 
buveinė (die Zelle – vienuolio celė).

Pagal populiarumą ir aktyvaus poil-
sio galimybes jam nėra lygių visoje 
austrijoje. cel am Zė garsėja savo 
išpuoselėtomis kalnų slidinėjimo tra-
somis, kurių bendras ilgis – 77 km. 
be to, dauguma jų nutiestos taip, kad 
slidinėjantieji netrukdytų vieni kitiems. 
kalnų šlaitai skirti daugiausia viduti-
nio pasiruošimo slidininkams (27 km 
„mėlynų“ trasų), tačiau čia sau tinka-
mas trasas ras tiek naujokai, tiek ir pro-
fesionalai. greitojo čiuožimo mėgėjams 
paruoštos geros 40 km ilgio trasos. be 
to, cel am Zė sukurtos puikios sąlygos 
pradedantiems snieglentininkams.
kurorte sėkmingai suplanuota ir keltuvų 
sistema (viso apie 30). Vienas pastaty-
tas pačiame šiutdorfo centre, kartu su 
pagrindiniais kurorto viešbučiais, kitas 
prasideda cel am Zė pėsčiųjų zonoje, o
trečiasis, pats talpiausias, šmiten-
chebano funikulierius yra už 5–7 min. 
kelio nuo centro.

geriausias laikas slidinėjimui – nuo 
gruodžio pabaigos iki kovo pabaigos. 
Tačiau dėl netoliese esančio 
kitcštainhorno ledyno, kur sniegas 
išsilaiko net karščiausiais mėnesiais, 
slidinėti galima bet kuriuo sezonu.

Žiemos kalnų slidinėjimo kurortas 
cel am Zė vasarą pavirsta į puikų 
poilsio centrą ant Zeller-See ežero 
kranto. Vanduo čia sušyla iki 22 °c, yra 
žvyro ir smėlio paplūdimių. kasmet 
vyksta muzikos festivaliai ir vandens 
slidžių varžybos. Ežerą seniai pamėgo 
nardymo mėgėjai, taip pat čia tikras 
rojus žvejybos mėgėjams. kalnų ežere 
veisiasi lydekos, upėtakiai, sterkai, 
lynai, karšiai, todėl sėkmingas laimikis 
garantuotas. aktyvaus laisvalaikio 
mėgėjai renkasi pasivažinėjimus 
dviračiais ir pasivaikščiojimus 
pėsčiomis, buriavimą. kurorte yra ir 
sporto–sveikatingumo kompleksas, 
kuriame įrengta dirbtinio ledo čiuožykla, 
25 metrų baseinas su vandens kalneliais 
ir tramplinais, sauna, soliariumas, 
masažas, garinė pirtis, boulingas.

cel am Zė turi gerai 
išvystytą pramogų 
infrastruktūrą.
šlaituose pastatyta 
daugybė kavinių. 
Poilsiautojų paslau-

goms – restoranai, barai, diskotekos, 
naktiniai klubai, kur galima pabend-
rauti, skaniai pavalgyti, pašokti ar 
paprasčiausiai paklausyti muzikos.

Pagrindines miesto įžymybes – 
senovinę šv. ipolito karališkąją katedrą, 
evangelistų bažnyčią, Prilau tvirtovę, 
paveikslų galeriją rotušėje ir istorijos 
muziejų.

Cel am Zė

ViETa

TRaSOS

ŽiEmOS SEZONaSVaSaROS SEZONaS

PRamOgOS

REkOmENDUOjamE
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kaPRUNaS
jaUkUS iR RamUS

IšSKIRTINė RAMYBė.

TRASų ILGIS – 40 KM.

KURORTE VEIKIA 5 SLIDINėJIMO 
MOKYKLOS.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt26



jaukus miestukas kaprunas įsikūręs už 
100 km nuo Zalcburgo, to paties pava-
dinimo federalinėje austrijos žemėje. 

kalnų slidinėjimo infrastruktūrą su-
daro virš 40 km puikiai įrengtų trasų ir 
20 keltuvų. Netoli kapruno yra 3203 m 
aukščio kitcštainhorno ledynas, kurio 
rajone galima slidinėti ištisus metus.
Čia daug plačių ir ilgų trasų, tinkančių 
pradedantiesiems slidininkams, yra 
ir keletas patrauklių ,,juodųjų“ nusi-
leidimų, o apšviestos naktinės trasos – 
lyguminėms slidėms. kylant į ledyno 
viršūnę atsiveria stulbinantis vaizdas 
į nacionalinį Choe Tauerno parką, o 
šviesiomis dienomis galima pamatyti 
grosgloknerį, pačią aukščiausią aus-
trijos viršūnę (3764 m). 2446 m aukštyje 
yra įsikūręs restoranas ,,alpincenter“. 
keltuvai veikia nuo 8 val. iki 16.30 val.

gruodį snieglentininkų laukia tradicinės 
varžybos. Vasario mėn. ruošiamos 
rogių lenktynės. gegužę vyksta šventė 
ant ledyno ,,Firn & Fun Happening” 
(gyva muzika, mėgėjiškos varžybos, 
nemokamas naujų slidžių modelių tes-
tavimas, susitikimas su garsiais austrų 
kalnų slidininkais).

kaip ir bet kuriame kurortiniame 
miestelyje, kaprune yra diskotekų, 
restoranų ir aludžių. Pats populiariau-
sias naktinis klubas – „baum“. jo šokių 
salės centre stovi medis, nuo kurio ir 
kilo šios vietos pavadinimas.

kapruno pilį, senų 
mašinų muziejų, ku-
riame eksponuoja-
mos įvairios 50-ųjų 
ir 70-ųjų metų trans-
porto priemonės. 

iš šio kurorto taip pat galima vykti į 
ekskursijas prie mozenbodeno (10 km) 
ir krimlo (50 km) krioklių. 

be to, kapruno slėnis garsėja savo 
unikaliomis dambomis. šie hidro-
technikos įrenginiai sulaiko 19 mlrd. 
galonų alpių vandens ir sudaro tris 
ežerus. Nedideliame hidroelektrinės 
muziejuje galima susipažinti su tech-
niniais piešiniais ir nuotraukomis, 
kurios puikiai perteikia šio projekto 
didingumą.

Kaprunas

ViETa

SliDiNĖjimO TRaSOS

RENgiNiai

PRamOgOS REkOmENDUOjamE

TAUERN SPA KAPRUN

STEIGENBERGER HOTEL KAPRUN

VIER JAHRESZEITEN HOTEL

VOETTERS SPORTKRISTALL HOTEL

WAIDMANNSHEIL APARTHOTEL

GOTTHARD APARTMENTHAUS APTS

SSG APARTHOTEL KAPRUN AP.HTL 

ORGLER HOTEL

7

7
8

8 Jaukus miestelis 
kalnuose - Kaprunas
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas

mavida balance 
Hotel & SPa

berner Hotel

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, centrinėje šiutdorfo dalyje, 500 m iki „areitbano“ slidinėjimo 
keltuvo, šalia autobusų stotelės. Viešbutis sujungtas su „Hagleitner“ 
viešbučiu. Viešbutyje yra 47 numeriai: dviviečiai balance Superior tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), dviviečiai SPA Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 33 kv. m), Panorama Suite Superior, Panorama Suite 
Deluxe, Mavida Suite tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 5410. Faksas (0043) 6542 56760.

Interneto svetainė: www.mavida.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ SPa centras
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ konferencijų salė 
(iki 35 asm.) Vaikams:

 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 
12 metų, „Hagleitner“ 
viešbutyje)

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 350 m iki cel am Zė miesto centro, 50 m iki Ebenbergbano 
ir 100 m iki „city Express“ slidinėjimo keltuvo, 200 m iki autobusų 
stotelės. Slidėmis nuo kalno galima nusileisti iki pat viešbučio. 
Viešbutis pastatytas 1960 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 
metais. 5-ių aukštų viešbučio pastate yra 34 numeriai: Double Type 
1 numeriai (maks. 2 asm., 20-25 kv. m), Junior Suite Type 2 numeriai 
(maks. 3 asm., 25-30 kv. m), Junior Suite Type 3 numeriai (maks. 3 
asm., 25-30 kv. m), Suite Type 4 numeriai (aks. 4 asm., 33 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 779. Faksas (0043) 6542 7797.

Interneto svetainė: www.bernerhotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ baseinas
 ♦ pirtis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt30



Freiberg Seevilla Hotel 

grand Hotel Zell am See

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro uosto, 100 
m iki cel am Zė miesto centro, 600 m iki „city Express“ slidinėjimo keltuvo, 300 
m iki autobusų stotelės. Įsikūręs ant ežero kranto istoriniame pastate, statytame 
1894-1896 metais. Viešbutį sudaro du korpusai, sujungti požemine perėja, 
kuriuose yra 125 numeriai: Double Comfort Mountain view tipo numeriai (maks. 
2 asm., 23 kv. m), Double Comfort Lake view tipo numeriai (maks. 2 asm., 23 kv. 
m.), Double Superior (maks. 3 asm., 30 kv. m.), Junior Suite tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 45 kv. m), šeimyniniai apartamentai, Double Deluxe, Grand Suite, Suite 
Kaiserin tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 7880. Faksas (0043) 6542 788035.

Interneto svetainė: www.grandhotel-zellamsee.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų 
džiovintuvas

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ baras
 ♦ kavinė
 ♦ sveikatingumo 
centras

 ♦ SPa centras
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pramoginiai 

renginiai
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ SPa centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo 
oro uosto, netoli cel am Zė miesto centro, šalia nuostabaus 
kalnų ežero, iki cel am Zė slidinėjimo zonų veža nemokamas 
autobusas. Viešbutis pastatytas 2000-2006 metais, o 2011 metais 
atlikti renovacijos darbai. Trijų korpusų viešbutyje yra 40 numerių: 
dviviečiai Panorama tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), Junior 
Suite Seevilla tipo numeriai (maks. 4 asm., 40 kv. m), Suite tipo 
numeriai (maks. 2 asm., apie 60 kv. m), šeimyniniai apartamentai 
(maks. 4-5 asm., apie 60 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 72643. Faksas (0043) 6542 7405945.

Interneto svetainė: www.seehotel-freiberg.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ slidžių saugojimo 
kambarys

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas

Cel am Zė–Kaprunas
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Hagleitner Family balance Hotel 
& SPa

Heitzmann Hotel

Pusryčiai

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 13 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, centrinėje šiutdorfo miesto dalyje, 500 m iki „areitbano“ 
slidinėjimo keltuvo, šalia autobusų stotelės. Viešbutis sujungtas 
su „mavida“ viešbučiu. Viešbutyje yra 47 numeriai: Hundstein tipo 
apartamentai (maks. 4 asm., 40 kv. m), Sonnberg tipo apartamentai 
(maks. 6 asm., 50 kv. m), Kitzsteinhorn tipo apartamentai (maks. 
6 asm., 55 kv. m), Erlberg tipo apartamentai (maks. 6 asm., 45 
kv. m), Fuersten Suite tipo numeriai (maks. 8 asm., 95 kv. m), 
Schmittenhoehe Suite tipo numeriai (maks. 6 asm., 100 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 57187. Faksas (0043) 6542 56195.

Interneto svetainė: www.hotelhagleitner.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ virtuvėlė
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ vyno rūsys
 ♦ internetas
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ SPa centras 
(„mavida“ 
viešbutyje)

 ♦ garažas
Vaikams:

 ♦ baseinas
 ♦ kūdikių klubas (nuo 
3 mėn. iki 3 metų)

 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 12 metų)

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, cel am Zė miesto centre, 200 m iki „city Express“ slidinėjimo 
keltuvo, 50 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas XiX a. pab., 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate 
yra 29 numeriai: standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 20-30 kv. m), 
standartiniai vIP tipo numeriai (maks. 3 asm., 25-30 kv. m), Junior 
Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 38-42 kv. m), Suite, šeimyniniai 
Suite tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 72152. Faksas (0043) 6542 7215233.

Interneto svetainė: www.zellamsee-hotel.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas (už 
papildomą mokestį)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ soliariumas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirtis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ gydytojo konsultacija
 ♦ kosmetinės procedūros

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt32



Waldhof Hotel

latini Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo 
oro uosto, šiutdorfo miesto centre, 300 m iki „areitbano“ 
slidinėjimo keltuvo, šalia autobusų stotelės. Už viešbučio yra 
treniravimosi trasos bei netoli yra slidinėjimo mokykla. Viešbutyje 
yra 57 numeriai: dviviečiai numeriai (maks. 3 asm., 20-25 kv. m), 
Suite Edelweiss tipo numeriai (maks. 4 asm., 33 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 5422. Faksas (0043) 6542 542281.

Interneto svetainė: www.latini.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ kavinė
 ♦ 2 barai
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirtis

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ soliariumas
 ♦ grožio procedūros
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 600 m iki cel am Zė miesto centro, 400 m iki „city 
Express“ keltuvo ir 1,5 km iki „šmitenhoehebano“ slidinėjimo 
keltuvo, 50 m iki autobusų stotelės. Viešbutis paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro du 2-jų ir 4-ių aukštų 
kompleksai, sujungti požemine perėja, kuriuose yra 79 numeriai: 
standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 20 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 25 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 
4 asm., 40 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 775. Faksas (0043) 6542 77528.

Interneto svetainė: www.derwaldhof.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ atviras šildomas 
baseinas

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ slidinėjimo 
inventoriaus nuoma

Cel am Zė–Kaprunas
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living Hotel max

St. georg Zell am See Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, cel am Zė miesto centre, 250 m iki pėsčiųjų zonos, 450 m iki „city 
Express“ keltuvo, viešbutis turi transportą, vežantį iki keltuvų. Viešbutis 
pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 4-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 40 numerių: vienviečiai numeriai (15 kv. m), 
dviviečiai numeriai (maks. 2 asm., 19-26 kv. m), triviečiai numeriai (maks. 
3 asm., 22-26 kv. m), šeimyniniai numeriai (maks. 2+3 asm., 35-40 kv. m), 
šeimyniniai Suite, Design Suite tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 72303. Faksas (0043) 6542 723033.

Interneto svetainė: www.livingmax.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, keletas minučių pėsčiomis iki cel am Zė miesto pėsčiųjų zonos 
bei iki „city Express“ keltuvo. šalia viešbučio yra autobusų stotelė. 
Viešbutis pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 
metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate yra 35 numeriai: standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), Superior tipo numeriai (maks. 3 
asm., 24 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 30 kv. m), 
šeimyniniai apartamentai (maks. 2+2 asm. 42 kv. m), apartamentai 
(maks. 4 asm. 33 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6432 768. Faksas (0043) 6432 768300.

Interneto svetainė: www.stgeorg-hotel.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ vyno rūsys
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ kosmetinės 
procedūros

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt34



Stadt Wien Hotel

Daxer Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro uosto, 
2 km iki iki cel am Zė miesto centro, 100 m iki „šmitenhoehebano“, „Trans 
Express“ slidinėjimo keltuvų, 150 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 
1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio 3-jų aukštų 
pastate yra 49 numeriai: Type 1 tipo numeriai (maks. 2 asm., 18-22 kv. m), Type 
2 tipo numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m), Type 3 tipo numeriai (maks. 4 asm., 
30-35 kv. m), Type 4 tipo numeriai (maks. 5 asm., 30-35 kv. m) ir apartamentai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6542 72283. Faksas (0043) 6542 722836.

Interneto svetainė: www.hotel-daxer.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirtis

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 500 m iki cel am Zė miesto centro, 300 m iki „city Express“ 
slidinėjimo keltuvo, šalia autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 1960 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 3-jų aukštų viešbučio 
pastate yra 57 numeriai: Double Erlberg tipo numeriai (maks. 3 asm., 15-
21 kv. m), Single Erlberg tipo numeriai (10-15 kv. m.), Studio Honigkogel 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 26-34 kv. m), Double Sonnberg, Gallery 
Room Juchhe, Gallery Suite Juchhe, Suite Schmittenhoehe, Suite Sonnalm 
tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6542 7620. Faksas (0043) 6542 76251.

Interneto svetainė: www.hotel-stadt-wien.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ atviras šildomas 
baseinas

 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ sūkurinė vonia

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ joga
 ♦ „Thalasso“ centras
 ♦ stalo futbolas

Cel am Zė–Kaprunas
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alpenparks Hotel Eder

gruener baum Hotel

Pusryčiai

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro uosto, 
cel am Zė miesto centre, 250 m iki „city Express“ keltuvo, 150 m iki autobusų 
stotelės. Paskutinį kartą atnaujintas 2000 metais. Viešbučio 3-jų aukštų 
pastate yra 34 numeriai: standartiniai Spar Hit tipo numeriai (maks. 2 asm., 
12 kv. m), Comfort tipo numeriai (maks. 3 asm., 15-20 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 25 kv. m), vienviečiai Spar Hit tipo numeriai (12 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6542 763. Faksas (0043) 6542 76355.

Interneto svetainė: www.alpenparks.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ seifas
 ♦ slidžių/batų saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, cel am Zė miesto centre, 300 m iki „city Express“ slidinėjimo 
keltuvo, 200 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 1986 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro trys 3-jų 
aukštų pastatai, kuriuose yra 64 numeriai: vienviečiai numeriai (15 
kv. m), standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 23 kv. m), Economy tipo 
numeriai (maks. 2 asm, 15 kv. m), apartamentai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6542 7710. Faksas (0043) 6542 47188.

Interneto svetainė: www.gruener-baum.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ kavinė
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ garažas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ 2 pirtys
 ♦ biliardas
 ♦ stalo futbolas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt36



Hubertus Pension

Unterberger gaestehaus

Pusryčiai

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, apie 1 km iki cel am Zė centro, šiutdorfe, 500 m iki „areitbano“ 
slidinėjimo keltuvo ir autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 1961 metais, 
paskutinį kartą visiškai atnaujintas 2008 metais. 2-jų aukštų pastate yra 13 
numerių: standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m), apartamentai b 
(miegamasis ir svetainė-miegamasis, maks. 4 asm., 36 kv. m), apartamentai 
C (2 miegamieji, svetainė, maks. 6 asm., 58 kv. m), apartamentai D (3 
miegamieji, svetainė, maks. 8 asm., 58 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (0043) 6542 55005. Faksas (0043) 6542 55005.

Interneto svetainė: www.sbg.at/haus-unterberger

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ virtuvėlė (tik 
apartamentuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ slidžių/batų saugojimo 
kambarys

 ♦ valgomasis

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro 
uosto, cel am Zė miesto centre, šalia „city Express“ slidinėjimo 
keltuvo, 30 m iki autobusų stotelės. Triaukštis pensionas pastatytas 
1954 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Pastate yra 
21 standartinis numeris (maks. 3 asm., 12-20 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6542 72427. Faksas (0043) 6542 7242727.

Interneto svetainė: www.hubertus-pension.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ internetas
 ♦ kavinė
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ garažas
 ♦ slidžių/batų saugojimo 
kambarys

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ pirtis

Cel am Zė–Kaprunas
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Villa klothilde

alpenrose Pension

Pusryčiai

Pusryčiai

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro uosto, 2 
min. pėsčiomis iki cel am Zė miesto centro, 300 m iki „city Express“ slidinėjimo 
keltuvo, 50 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 1974 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro du 3-jų aukštų pastatai, kuriuose 
yra 15 numerių ir 4 apartamentai: standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 20-28 
kv. m), Suite tipo numeriai (miegamasis, atskirtas arka, svetainė, maks. 4 asm., 
30 kv. m), apartamentai A (maks. 4 asm., 40 kv. m), apartamentai b (maks. 6 
asm., 65 kv. m), vienviečiai numeriai (15 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6542 72660. Faksas (0043) 6542 7266060.

Interneto svetainė: www.villa-zellamsee.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(ne visuose 
numeriuose)

 ♦ televizorius (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo kambarys

 ♦ kavinė
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 300 iki miesto centro, 150 m iki „city Express“ 
slidinėjimo keltuvo, 150 m iki autobusų stotelės. Viešbutyje yra 
20 dviviečių numerių (maks. 3 asm., 22-30 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6542 72570. Faksas (0043) 6542 7257035.

Interneto svetainė: www.pension-alpenrose.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ internetas
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ baseinas

Pens

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt38



junges Hotel Zell am See

muellauer Pension

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo oro uosto, šalia 
centrinės šiutdorfo dalies bei Zeller See ežero. šalia viešbučio yra autobusų 
stotelė, 800 m iki „areitbano“ slidinėjimo keltuvo. Viešbutis pastatytas 1956 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 20 numerių: vienviečiai numeriai (maks. 1 asm., 9 kv. m), 
dviviečiai numeriai (maks. 2 asm., 15-20 kv. m), triviečiai numeriai (maks. 3 asm., 
20-25 kv. m), keturviečiai numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 2*.

Tel. (0043) 6542 57283. Faksas (0043) 6542 572833.

Interneto svetainė: www.pension-muellauer.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

Pramogos ir 
sportas:

 ♦ infraraudonųjų 
spindulių pirtis

Viešbutis: 213 km iki miuncheno oro uosto, 77 km iki Zalcburgo 
oro uosto, šiutdorfe, 2 km iki iki cel am Zė miesto centro, 1,5 km 
iki „areitbano“ slidinėjimo keltuvo, 30 m iki autobusų stotelės. 
Viešbutyje yra 30 numerių: dviviečiai numeriai (maks. 2 asm., 15 
kv. m), keturviečiai numeriai (maks. 4 asm., 20 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (maks. 6 asm., 25 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (0043) 6542 57185. Faksas (0043) 6542 5715854.

Interneto svetainė: www.seespitz.hostel-zellamsee.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ stalo futbolas

Pens

Pens

Cel am Zė–Kaprunas
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Tauern SPa kaprun

Steigenberger Hotel kaprun

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 99 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 1 km iki kapruno miesto centro ir „maiskogelio“ slidinėjimo 
keltuvo, šalia autobusų stotelės. Viešbutyje yra terminių šaltinių 
kompleksas „SPa Tauern“, kuris požemine perėja yra sujungtas su 
viešbučiu. Viešbučio pastate yra 160 numerių: standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 31 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 38 
kv. m), Senior Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 73 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6547 20400. Faksas (0043) 6547 2040 9900.

Interneto svetainė: www.tauernspakaprun.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ internetas
 ♦ vyno rūsys
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas
 ♦ 6 konferencijų salės Vaikams:

 ♦ žaidimų kambarys

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 99 km iki Zalcburgo oro 
uosto, kapruno miesto centre, 100 m iki autobusų stotelės. Viešbutis 
pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 3-jų 
aukštų viešbučio pastate yra 125 numeriai: Standard & Comfort tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), Deluxe tipo numeriai (maks. 3 
asm., 30 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 3 asm., 35 kv. m), 
Suite, Suite Deluxe tipo, šeimyniniai numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6547 7647. Faksas (0043) 6547 7780.

Interneto svetainė: www.steigenberger.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ grožio salonas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo kambarys

 ♦ garažas
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ „Thalasso“ centras
 ♦ slidinėjimo 
inventoriaus nuoma

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ pirtis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ SPa centras

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt40



Orgler Hotel

Vier jahreszeiten Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 99 km iki Zalcburgo oro 
uostas, 400 m iki kapruno miesto centro, 500 m iki „Schafelbergbano“ 
slidinėjimo keltuvo, šalia autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 
1987 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 3-jų aukštų 
viešbučio pastate yra 42 numeriai: Suite Grossglosckner tipo numeriai 
(miegamasis, maks. 4 asm., 40-50 kv. m), Junior Suite Kitzsteinhorn 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m), Maiskogel tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 20 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6547 8316. Faksas (0043) 6547 831644.

Interneto svetainė: www.hotel-vierjahreszeiten.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ seifas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo kambarys

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
20 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ baseinas
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 99 km iki 
Zalcburgo oro uosto, kapruno miesto centre, 100 m iki 
„maiskogelio“ slidinėjimo keltuvo, Kitzsteinhorn papėdėje, 
šalia autobusų stotelės. Viešbutyje yra 37 dviviečiai 
numeriai (maks. 3 asm., 33 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6547 8205. Faksas (0043) 6547 7567.

Interneto svetainė: www.hotel-orgler.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ garažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ sūkurinė vonia

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ „Tauern Spa World“ 
(suaugusiems, vaikams – 
su nuolaida)
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Voetters Sportkristall Hotel

Waidmannsheil aparthotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 99 km iki Zalcburgo oro uosto, 
kapruno miesto pakraštyje, 400 m iki kapruno miesto centro, 500 m iki 
„Schafelbergbano“ keltuvo, priešais autobusų stotelę bei šalia slidinėjimo 
trasų. Viešbutis pastatytas 1987 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 
metais. 3-jų aukštų viešbučio pastate yra 54 numeriai: Suite Grossgloskner 
tipo numeriai (atskirtas miegamasis, maks. 4 asm., 40-50 kv. m), standartiniai 
numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. m), standartiniai Comfort tipo numeriai (maks. 
3 asm., 18-20 kv. m), Suite burgblick, Suite Kristall, Hochzeits Suite, Pinzgau 
Hochz tipo numeriai, šeimyniniai numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6547 71340. Faksas (0043) 6547 713450.

Interneto svetainė: www.sport-kristall.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 120 asm.)

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 99 km iki Zalcburgo oro uosto, kapruno 
miesto centre, 100 m iki „Panoramabano Schaufelbergo“ slidinėjimo keltuvo. autobusų 
stotelė šalia viešbučio. Viešbutis pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 15 skirtingų apartamentų: Gemse (maks. 4 asm., 31 kv. 
m), Wildschuetz (maks. 4 asm., 32 kv. m), Sennerin (maks. 4 asm., 40 kv. m), Steinbock 
(maks. 4 asm., 40 kv. m), Fuchsbau (maks. 7 asm., 55 kv. m), birkhahn (maks. 6 asm., 57 
kv. m), Rehbock (maks. 7 asm., 55 kv. m), Auerhahn (maks. 7 asm., 71 kv. m), Murmeltier 
(maks. 7 asm., 73 kv. m), Sonnenalm (maks. 7 asm., 78 kv. m), Hohe Tauern (maks. 7 
asm., 80 kv. m), Almrausch (maks. 7 asm., 83 kv. m), Dachsbau (maks. 8 asm., 85 kv. m), 
Hochalm (maks. 8 asm., 92 kv. m), Penthouse (maks. 6 asm., 108 kv. m). apartamentai 
Gemse+Murmeltier, Fuchsbau+Wildschuetz, Rehbock+Sennerin gali būti sujungti į vieną 
apartamentų erdvę, maks. 11 asmenų.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6547 8243. Faksas (0043) 6547 8243.

Interneto svetainė: www.waidmannsheil.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų 
džiovintuvas

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ virtuvėlė
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ savitarnos 
skalbykla

 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirčių 
kompleksas
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ soliariumas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt42



gotthard apartmenthaus

SSg aparthotel kaprun

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 99 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 600 m iki kapruno miesto centro, 400 m iki „maiskogelio“ 
slidinėjimo keltuvo, 150 m iki autobusų stotelės. apartamentai 
pastatyti 2006 metais. 3-juose korpusuose, sujungtuose požemine 
perėja yra 16 apartamentų: Typ 1 (miegamasis, svetainė, maks. 4 asm., 
40 kv. m), Typ 2 (2 miegamieji, svetainė, maks. 6 asm., 60-65 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (0043) 6547 70404. Faksas (0043) 6547 7040450.

Interneto svetainė: www.ssgkaprun.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 215 km iki miuncheno oro uosto, 99 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 5 min. pėsčiomis iki kapruno miesto centro, 100 m iki 
autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. 3-jų aukštų pastate yra: apartamentai A 
(maks. 6 asm., 65 kv. m), apartamentai b (maks. 3 asm., 48 kv. m), 
apartamentai C (maks. 7 asm., 78 kv. m), apartamentai D (maks. 5 
asm., 45 kv. m), apartamentai E (maks 8 asm. 78 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6547 82430. Faksas (0043) 6547 82437.

Interneto svetainė: www.waidmannsheil.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ virtuvėlė
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo 
patalpos

 ♦ internetas

be maitinimo

Pusryčiai

Apts

Ap.Htl

Cel am Zė–Kaprunas
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ZalbacHaS – 
HiNTERglEmaS
VaiZDiNgaS glEmTaliO 
SlĖNiS

KELTUVų SISTEMA NETURI LYGIų VISOJE 
AUSTRIJOJE.

„SKI-CIRCUS“ REGIONE VYKSTA SVARBIAUSIOS 
KALNų SLIDINėJIMO VARŽYBOS.

BENDRAS TRASų ILGIS – 200 KM.

TRASOS UNIKALIOS IR UNIVERSALIOS –MINKšTI 
šLAITAI, SLALOMO IR KARVINGO PLOTAI. 

APLINKKELIO TUNELIS LEIDŽIA PėSčIOMIS 
VAIKščIOTI PO REGIONą.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt44
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ALPINE PALACE HOTEL

BERGERS SPORTHOTEL

NEUHAUS SPORT & 

SPA HOTEL SAALBACH

SAALBACHER HOF HOTEL

SONNLEITEN HOTEL

RIEDLSPERGER PENSION PENS

SIEGMUNDSHOF PENSION

Žavingi alpių kai-
meliai – Zalbachas 
ir Hinterglemas – 
išsidėstę vaizdingame 
glemtalio slėnyje, vos 
4 km vienas nuo kito. 

kartu su leogangu jie sudaro vieną iš 
stambiausių austrijos sporto regionų 
„ski-circus“.

„Ski-circus“ – tai apie 10 slidinėjimo 
zonų, apimančių 200 kilometrų 
trasų grandinę bet kokiam skoniui: 
ekstremalių, lygių ir plačių, saulėtų  – 
pietiniuose šlaituose ir pavėsingų – 
šiauriniuose. Regione gausu ilgų (90 
km) „mėlynų“ nusileidimų, o taip pat 
patrauklių ,,raudonų“ (95 km). Naujokų 
ir šeimų su vaikais laukia komfortiškas 

šatbergo viršūnę (2020 m) poilsiautojus 
pakelia didžiausio šalyje kabančio lynų 
kelio 100 vietų vagonai. Visos žemutinės 
stotys yra netoli viešbučių, todėl sli-
dininkai, slidinėdami Zaalbacho–Hin-
terglemo–leogango regione, negaišta 
laiko, laukdami eilėse prie keltuvų.

slidinėjimas pietiniuose Vildenkarkoge-
lio, berno ir Reiterkogelio šlaituose. 
Profesionalai įvertins ,,juodąsias“ 
(15 km) šiaurines šatbergo ir Zvolf-
erkogelio trasas. karvingo ir kalvotų 
nusileidimų mėgėjams geri nusileidimai 
yra leogango rajone. Pradedantiems 
slidininkams tiks pati ilgiausia 7 km 
Šatberg-Ost-Jauseralmo trasa.
mėgstantys slidinėti vakare, apšviestus 
nusileidimus atras Hintergleme ir leo-
gange, o pasaulio čempionatų trasos 
yra Zvolferkogelyje ir bernkogelyje.
Visoje teritorijoje yra – „top spots“ – 
specialūs laisvo sti liaus, slalomo ir 
snieglentininkų nusileidimai. Zalbache 
yra puikus „half–paip“, atitinkantis 
pasauli nius sportinius standartus. grei-
tojo slidinėjimo slidžių mėgėjams regio-
nas siūlo 43 km trasų.

Žiemos sezonas Zal-
bacho-Hinterglemo–
leogango arenoje 
prasideda tikra 
švente, su šūkiu ,,Ne-
sibaigiantys malonu-

mai“, kai visi, kas tik nori, gali išbandyti 
naujus slidžių ir snieglenčių modelius, o 
pabaigoje svečių laukia koncertai po at-
viru dangumi. 
kasmet Hinterglemo centre startuoja 
įspūdingos „Swatch-Snow-mobile“ 
motorinių rogių lenktynės, kuriose 
dalyvauja įvairios įžymybės. kaimy-
niniame Zalbache vyksta legendinis 
„Rave on Snow“ šou, kai 48 valandas 
kelios dešimtys kviestų didžėjų leidžia 
elektroninės muzikos plokšteles. Tarp-
tautinio „mountain attacky“ maratono 
metu dalyviai su slidėmis įveikia šešias 
viršūnes. Turiningą „ski-circus“ sezoną 
užbaigia liaudies muzikos festivalis 
„musikanten Ski Wm“.

Regione platus ir kitų sporto šakų 
pasi rinkimas. Veikia čiuožyklos, teni-
so kortai, „kėgelbanai“, rogių trasos. 
mėgstantys ramų ir romantišką poilsį, 
gali dalyvauti naktinėse eitynėse su 
fakelais, važinėtis arkliais pakinkytomis 
rogėmis arba pasivaikščioti vaizdingais 
takeliais, kurių bendras ilgis 80 km.

Vienas svarbiausių „ski-circus“ 
pasididžiavimų yra efektyvi keltuvų 
sistema, juosianti visas slidinėjimo zo-
nas. austrijoje ji neturi lygių. Į rytinio 

Zalbachas–Hinterglemas

Hinterglemas

Zalbachas
ViETa

TRaSOS

PRamOgų SEZONaS

POilSiS

PaSiDiDŽiaVimaS

45



NACHTRODELN

NACHTRODELN

NEU Mit Tagesrodelbahn



NACHTRODELN

NACHTRODELN

NEU Mit Tagesrodelbahn



bergers Sporthotel

Neuhaus Sport & SPa 
Hotel Saalbach

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 226 km iki miuncheno oro uosto, 86 km iki Zalcburgo oro 
uosto, įsikūręs Zalbacho miesto centre, 50 m iki „Schattberg Express“ 
keltuvo, kelios minutės kelio pėsčiomis iki autobusų stotelės. Viešbutis 
pastatytas 1972 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbučio pastate yra 58 numeriai: standartiniai numeriai (maks. 3 
asm.), vienviečiai, Junior Suite tipo numeriai ir apartamentai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6541 6577. Faksas (0043) 6541 657760.

Interneto svetainė: www.bergers-sporthotel.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ garažas
 ♦ grožio salonas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo kambarys

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 226 km iki miuncheno oro uosto, 86 km iki Zalcburgo oro 
uosto, Zalbacho miesto centre, 50 m „bernkogelifto“ slidinėjimo 
keltuvo, 150 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 1974 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 5-ių aukštų viešbučio pastate 
yra 73 numeriai: Spielberg tipo numeriai (maks. 2 asm., 22 kv. m), 
Kohlmais tipo numeriai (maks. 2 asm., 25 kv. m), Asitz tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 30 kv. m), Junior Suite bernkogel tipo numeriai (maks. 
3 asm., 30 kv. m), Suite Neuhaus tipo numeriai (maks. 6 asm., 60-80 
kv. m). apartamentai Schattberg (maks. 4 asm., 35 kv. m), vienviečiai 
Zwoelfer tipo numeriai (17 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6541 7151. Faksas (0043) 6541 715174.

Interneto svetainė: www.neuhaus.co.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas 
 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirtis
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ SPa centras

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt48



Saalbacher Hof Hotel

Sonnleiten Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 226 km iki miuncheno oro uosto, 86 km iki Zalcburgo oro uosto, 
viršutinėje Zalbacho dalyje, šalia viešbučio driekiasi slidinėjimo trasa, galima 
pradėti slidinėti „nuo durų“ ir nusileisti iki „Turmlift“ slidinėjimo keltuvo. 
Pastatytas 1964 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 73 numeriai: vienviečiai Kohlmais tipo 
numeriai (20 kv. m), dvivietis 1 Kohlmais ir dvivietis 2 bernkogel tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 25-28 kv. m), Junior Suite A11 Spielberg ir Junior Suite A12 
Schattberg tipo numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m), A2 Zwoelfer tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 35 kv. m), A2 Tristkogel tipo numeriai (maks. 4 asm., 55 kv. m), AS 
Sonnleiten tipo numeriai (maks. 5 asm., 35 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6541 64020. Faksas (0043) 6541 640224.

Interneto svetainė: www.hotel-sonnleiten.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ garažas
 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ baseinas

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ stalo žaidimai

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 226 iki miuncheno oro uosto, 86 km iki Zalcburgo oro 
uosto, Zalbacho miesto centre, 2 min. iki „Schattberg Express” 
slidinėjimo keltuvo. Viešbutis atnaujintas 2010 metų vasarą. 5-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 91 numeris: standartiniai numeriai 
(maks. 2 asm., 25 kv. m), standartiniai Superior tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 28-30 kv. m), standartiniai Deluxe tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 35 kv. m), Junior Suite, Suite tipo numeriai, 
vienviečiai numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6541 7111. Faksas (0043) 6541 711142.

Interneto svetainė: www.saalbacherhof.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ terasa/balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo kambarys

 ♦ garažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ naktinis klubas

Zalbachas–Hinterglemas
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Siegmundshof Pension

Riedlsperger Pension

Pusryčiai

Pusryčiai

Viešbutis: 226 km iki miuncheno oro uosto, 86 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 7 min. pėsčiomis iki Zalbacho miesto centro ir „Schattberg 
Express“ slidinėjimo keltuvo. autobusų stotelė šalia pensiono. 
Pensionas pastatytas 1973 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2002 
metais. 4-ių aukštų pastate yra 25 numeriai: standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 18-24 kv. m), vienviečiai numeriai (12 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6541 6572 . Faksas (0043) 6541 657272 .

Interneto svetainė: www.saalbach-hinterglemm.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ internetas

Viešbutis: 226 km iki miuncheno oro uosto, 86 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 700 m iki Zalbacho miesto centro ir „Schattberg Express“ 
slidinėjimo keltuvo, 150 m iki autobusų stotelės. Pensionas pastatytas 
1960 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2000 metais. 3-jų aukštų 
pensiono pastate yra 16 numerių: vienviečiai numeriai (11 kv. m), 
dviviečiai numeriai (maks. 3 asm., 16-18 kv. m), triviečiai numeriai 
(maks. 3 asm., 20 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (0043) 6541 6248. Faksas (0043) 6541 6248.

Interneto svetainė: www.mimo.st

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

Pens

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt50



alpine Palace Hotel Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 230 km iki miuncheno oro uosto, 90 km iki Zalcburgo 
oro uosto, Hinterglemo miesto centre, šalia „Reiterkogebano“ 
slidinėjimo keltuvo, 300 m iki autobuso stotelės. Viešbutis 
pastatytas 2008 metais. 5-ių aukštų pastate yra 82 numeriai: 
standartiniai Deluxe & Double Deluxe Sued tipo numeriai (maks. 
3 asm., 40-45 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (miegamasis 
maks. 4 asm., 50 kv. m), Junior Suite Deluxe tipo numeriai (uždaras 
miegamasis, maks. 4 asm., 60 kv. m), Alpine Suite, Palace Suite tipo 
numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*.

Tel. (0043) 6541 7408. Faksas (0043) 6541 7408309.

Interneto svetainė: www.wolf-hotels.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ SPa centras
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ verslo centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas
 ♦ 4 konferencijų salės Vaikams:

 ♦ vaikų klubas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia (lauke)
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ SPa centras

Zalbachas–Hinterglemas
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas

Už papildomą mokestį: 
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas

Sonnalp clubhotel Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 230 km iki miuncheno oro uosto, 90 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 400 m iki Hinterglemo miesto centro, 250 m iki „Zvoelferkogelto“ 
slidinėjimo keltuvo, 200 m iki autobusų stotelės. Viešbutis kasmet 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro 4 pastatai sujungti tarpusavyje, kuriuose 
yra 60 numerių: vienviečiai Kat.5 tipo numeriai (17 kv. m), dviviečiai 
Ekonomy tipo numeriai (maks. 2 asm., 20 kv. m), dviviečiai Kat.3 tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 20-25 kv. m), dviviečiai Kat.2, dviviečiai Kat.4, 
šeimyniniai apartamentai Kat.1, dviviečiai Komfort tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. (0043) 6541 7735. Faksas (0043) 6541 8137. 

Interneto svetainė: www.clubhotel-sonnalp.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 barai
 ♦ vyno rūsys
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt52



Dorfschmiede Hotel

adler aparthotel

Pusryčiai, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 230 km iki miuncheno oro uosto, 90 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 300 m iki Hinterglemo miesto centro, 100 m iki „Reiterkogebano“ 
slidinėjimo keltuvo, 500 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 
1979 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 47 apartamentai: Typ I (maks. 5 asm., 42 kv. m), Typ II 
(maks. 6 asm., 50 kv. m), Chalet in Aparthotel tipo numeriai (maks. 6 
asm., 75 kv. m), Chalet in Landhaus, Adler Suite Design tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6541 73310. Faksas (0043) 6541 733178.

Interneto svetainė: www.aparthotel-adler.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ virtuvėlė
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ SPa centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų kambarys

Vaikams:
 ♦ uždaras baseinas

Viešbutis: 230 km iki miuncheno oro uosto, 90 km iki Zalcburgo 
oro uosto, Hinterglemo miesto centre, 100 m iki „Reiterkogebano“ 
slidinėjimo keltuvo, 300 m iki autobusų stotelės. Viešbutis 
pastatytas 1982 metais, paskutinį kartą atnaujintas 1996 metais. 
4-ių aukštų viešbučio pastate yra 48 numeriai: vienviečiai (12-15 
kv. m), dviviečiai (maks. 3 asm., 20-25 kv. m), Woelfslein’s Nest tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), Hochzeit Suite, Kamin Suite, 
Paradise Suite, Maisonette Suite, Wolf’s Suite tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6541 7408. Faksas (0043) 6541 7408309.

Interneto svetainė: www.wolf-hotels.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ slidžių inventoriaus 
nuoma

Ap.Htl

Zalbachas–Hinterglemas
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gašTaiNO SlĖNiS
baD gašTaiNO iR baD HOFgašTaiNO kURORTai

Nuostabaus grožio gaštaino slėnis 
yra pačiame alpių centre, apsuptas 
vaizdingų Hohe Tauerno kalnų. Dėl 
savo gydomųjų terminių šaltinių šis 
slėnis žinomas visame pasaulyje. Visi 
5 slėnio kurortai – bad gaštainas, 
bad Hofgaštainas, Darfgaštainas, 
bekštainas ir Sport gaštainas – 
populiarūs poilsio centrai, teikiantys 
aukščiausios klasės gydymo ir 
sveikatingumo paslaugas. be to, 
regione sukurtos puikios sąlygos 
sportuoti ir slidinėti.

gaštaino slėnį renkasi norintys 
paslidinėti ir tuo pačiu sustiprinti 
sveikatą. Terminiai radono, azoto 
šaltiniai, kuriais garsėja regiono 
kurortai, efektingi esant kaulų–
raumenų susirgimams (reumatiniam 
artritui, komplikaacijoms po 
traumų, bechterevo ligai), 
periferinių kraujagyslių (varikozei 
su trofinėmis, sunkiai gyjančiomis 
opomis, flebitams), burnos ertmės 
(gingivitams ir stomatitams), o taip pat 
medžiagų apykaitos sutrikimams ir 
ginekologinėms problemoms.

giDaS REkOmENDUOja
2003 metais bad Hofgaštaine buvo 
atidarytas pats šiuolaikiškiausias 
Europoje terminis kompleksas 
„alpen Therme gastein“. šiame 
milžiniškame sveikatingumo centre 
svečių laukia daugybė vandens 
pramogų, gydomosios, profilaktinės 
procedūros ir galimybės gerai fizinei 
formai palaikyti. komplekse yra 
atvirų baseinų su terminių šaltinių 
ir gėlu vandeniu, kalnelių, geizerių, 
saunų su nuosavu nedideliu kalnų 
ežeru, sveikatos centras, grožio 
salonas, treniruoklių salės.

išSkiRTiNUmaS NE Tik SliDiNĖTi

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt54
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Schlossalm Bergbahn

GRAND PARK HOTEL

OESTERREICHISCHER HOF HOTEL

IMPULSHOTEL TIROL

ST. GEORG 

BAD HOFGASTEIN HOTEL

KUR - UND SPORTHOTEL PALACE

KUR – UND SPORTHOTEL ALPINA

NORICA HOTEL

KURHAUS TAUERNBLICK &

 VILLA FROHSINN

ALPENPARKS RESIDENCE APTS

BAD GAŠTAINAS–BAD HOF GAŠTAINAS

baD HOF-
gašTaiNaS
SVEikaTOS 
STiPRiNimUi

BALNEOLOGINIS KURORTAS.

GARSUS UNIKALIAIS GYDOMAISIAIS 
MINERALINIAIS šALTINIAIS.

GARSUS RADONO URVAIS 
RADHAUSBERGO KALNE.

BENDRAS TRASų ILGIS – 81 KM.

bad Hofgaštainas yra vos už 7 km nuo bad 
gaštaino. kadaise buvęs nedidelis alpių 
prekybinis miestelis, bad Hofgaštainas yra 
įsikūręs plačioje, saulėtoje plynaukštėje, 
850 m aukštyje virš jūros lygio, pačioje 
gaštaino slėnio širdyje.

ViETa

kurorte sudarytos visos sąlygos puikiam slidinėjimui: aukščio 
skirtumas 859–2246 m, tvirta sniego danga, puikus keltuvų 
išdėstymas (viso 19), pakankamai sudėtingos, bet tuo pačiu 
ir patogios 81 km trasos, kurios tinka net pradedantiems 
kalnų slidininkams. Poilsiautojų paslaugoms – slidinėjimo 
parkas vaikams nuo 3-jų metų ir mokykla vaikams nuo 4-ių 
metų. Sezonas čia tęsiasi tiek pat, kiek ir bad gaštaine – nuo 
lapkričio iki balandžio.

TRaSOS

aktyvaus poilsio ir pramogų mėgėjams bad Hofgaštainas 
gali pasiūlyti jojimą žirgais (uždarame manieže), uždarus 
teniso kortus, aikšteles skvošui, parasparnius, 90 km 
pėsčiųjų maršrutų, sportinį šaudymą, medžioklę, sportines 
animacines programas vaikams, atvirą ledo čiuožyklą, 
restoranų, barų ir diskotekų. 

alTERNaTYVUS POilSiS

Snieguotos kalnų 
viršūnės traukia akį
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HOTELDORF GRUENER BAUM

MONDI HOLIDAY BELLEVUE HOTEL

SONNGASTEIN HOTEL

ELISABETHPARK HOTEL

VILLA EXCELSIOR HOTEL

ALPENBLICK HOTEL

ST. LEONHARD PENSION PENS  

RADER HOTEL

VILLA HIRSCHEN HOTEL

PAWLIK HOTEL

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt56



HOTELDORF GRUENER BAUM

MONDI HOLIDAY BELLEVUE HOTEL

SONNGASTEIN HOTEL

ELISABETHPARK HOTEL

VILLA EXCELSIOR HOTEL

ALPENBLICK HOTEL

ST. LEONHARD PENSION PENS  

RADER HOTEL

VILLA HIRSCHEN HOTEL

PAWLIK HOTEL

BAD GAŠTAINAS–BAD HOF GAŠTAINAS

baD 
gašTaiNaS
gašTaiNO SlĖNiO 
PaSiDiDŽiaVimaS

BENDRAS TRASų ILGIS – 118 KM.

17 TERMINIų šALTINIų.

GARSUS SVEIKATINGUMO KOMPLEKSAS 
„FELSENBAD GAšTAINAS“.

VIENAS POPULIARIAUSIų IR STAMBIAUSIų 
EUROPOS SVEIKATINGUMO KURORTų.

1000 m virš jūros lygio, kalnų tarpeklyje 
esantis pasagos formos miestas–kurortas 
išsiskiria daugiaaukščiais mūriniais 
pastatais, statytais dar XViii–XiX a. 
Senoviniai viešbučiai, kartu su šiuolaikišku 
poilsio ir pramogų infrastruktūros 

ansambliu, suteikia bad gaštainui ypatingo žavesio. miesto 
architektūra tiesiog kerinti – aukšti, grakštūs, gražūs 
pastatai pastatyti nedideliuose žemės lopinėliuose stačiuose 
kalnuose.

Slidinėjimo sezonas kurorte tęsiasi nuo lapkričio iki balandžio 
pabaigos. 

ViETa

SEZONaS

Trasų ilgis 118 km, jas aptarnauja 25 keltuvai. kurorte daug 
sudėtingų nusileidimų, kuriuos įveikti gali tik gerai pasiruošę 
kalnų slidininkai. Peraukštėjimas yra nuo 900 iki 2246 m.

gyvenimas bad gaštaine nesustoja ir vakare. Poilsiautojų 
laukia vietiniai barai ir diskotekos (įskaitant centrinį pramogų 
parką kongresų centre), bei stambiausias pasaulyje kazino 
kalnuose.

TRaSOS

PRamOgOS

Bad Gaštaine sudarytos 
puikiausios sąlygos slidinėjimui
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Žemėlapio simbolių aprašymai:

6 vietų krėslinis keltuvas
Mašinų stovėjimo aikštelė
Ski-busas

Mėlynos trasos
Raudonos trasos
Juodos trsos

Lyguminio slidinėjimo trasos

Slidinėjimo mokykla
Slidinėjimo reikmenų nuoma

S

 Dirbtinio sniego mašinos

Slidinėjimo "free ride" trasos

Karvingo slidžių trasos

Treniravimosi zona

Funikulierius

Gondolisnis keltuvas
Didysis gondolinis keltuvas

Bugelinis keltuvas

4 vietų krėslinis keltuvas

Apšviesta trasa

Rogučių trasa

www.skigastein.com

Terminių vandenų kompleksas
Geležinkelio stotis

2 vietų krėslinis keltuvas

Savitarnos restoranas
Slidinėjimo trasa su laikmačiu

Snieglenčių parkas „Gastein“
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Žemėlapio simbolių aprašymai:
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį: 
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ SPa centras

Elisabethpark Hotel Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 257 km iki miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo oro 
uosto, bad gaštaino miesto centre, pėsčiųjų alėjoje, priešais kazino, 
500 m iki „Stubnerkogelbahno“ keltuvo, 50 m iki krioklio. iki keltuvo 
veža autobusas. Pastatytas 1882 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2008 metais. Viešbutį sudaro du 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 
119 numerių: 66 dviviečiai numeriai (maks. 2 asm., 20 kv. m), 30 
dviviečių Deluxe tipo numerių (maks. 4 asm., 25 kv. m), 14 vienviečių 
numerių, 5 Junior Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m), 
Panorama Suite tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*. 

Tel. (0043) 6434 25510. Faksas (0043) 6434 255110. 

Interneto svetainė: www.elisabethpark.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas (a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ kavinė
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ internetas 
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt60



Hoteldorf gruener baum Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 264 km iki miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 2,5 km iki bad gaštaino miesto centro ir keltuvų. Netoli 
viešbučio yra mokomoji nuokalnė pradedantiesiems ir vaikų 
slidinėjimo mokykla, taip pat slidinėjimo takas. iki keltuvų veža 
viešbučio autobusas. Viešbutis pastatytas 1831 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Penkiuose 3-jų aukštų pastatų 
kompleksuose yra 80 numerių: Jaeger tipo numeriai (maks. 2 asm., 
20 kv. m), Herzog tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), Single 
Herzong tipo numeriai (10 kv. m), Single Jaeger tipo numeriai (10 kv. 
m), Suites & Apartments tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6434 2516. Faksas (0043) 6434 25165.

Interneto svetainė: www.hoteldorf.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ konferencijų salė 
(iki 150 asm.)

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 
3 iki 10 metų)

Bad Gaštainas–Bad Hofgaštainas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ 2 uždari baseinai
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
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mondi Holiday bellevue Hotel Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis

Viešbutis: 264 km iki miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 100 m iki bad gaštaino miesto centro, 500 m iki 
„Stubnerkogelbahno“ slidinėjimo keltuvo, 100 m iki autobusų stotelės. 
Viešbutis pastatytas 1916 metais, paskutinį kartą atnaujintas 1996 
metais. Viešbutį sudaro penki 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 208 
numeriai: 62 Double/Studio tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 25-29 kv. m), 
125 apartamentai ir Junior Suite tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 41-59 kv. 
m), Standard & Talblick-Suite tipo numeriai (2 miegamieji, maks. 6 asm., 
61-80 kv. m), TurmSuite Silberkrug, TurmSuite Graukogl, TurmSuite Hohe 
Tauern & TurmSuite Gamskar tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*. 

Tel. (0043) 6434 6006. Faksas (0043) 6434 600666. 

Interneto svetainė: www.bellevue.mondiholiday.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ virtuvėlė (tik 
apartamentuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt62



Bad Gaštainas–Bad Hofgaštainas

Sonngastein Hotel

alpenblick Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 264 km iki miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 10 minučių kelio iki bad gaštaino miesto centro, šalia autobusų 
stotelės, netoli „graukogelio“ slidinėjimo keltuvo. Viešbutis pastatytas 
1975 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutyje yra 38 
numeriai: standartiniai dviviečiai (maks. 2 asm., 15 kv. m), šeimyniniai 
(maks. 5 asm., 30 kv. m), vienviečiai numeriai bei dviviečiai numeriai su 
panoraminiu vaizdu (maks. 3 asm., 22 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6434 20620. Faksas (0043) 6434 21354.

Interneto svetainė: www.alpenblick.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ SPa centras

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ aerobika

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 

3 metų)
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 96 km iki Zalcburgo oro uosto, 264 km iki miuncheno 
oro uosto, 3 km iki bad gaštaino miesto centro, 4 km iki keltuvų. 
Organizuojamas viešbučio gyventojų nuvežimas iki „Stubnerkogelio“ 
ir „šlosamo“ keltuvų (8 min. kelio). šalia viešbučio yra lyguminio 
slidinėjimo takas. Viešbutis pastatytas 1980 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate yra 
50 numerių: standartiniai Superior Sued tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 27 kv. m), šeimyniniai numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6434 33260. Faksas (0043) 6434 33268.

Interneto svetainė: www.hotel-sonngastein.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė
 ♦ čiuožykla

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ tinklinis
 ♦ krepšinis

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ SPa centras
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas
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Villa Excelsior Hotel Pusryčiai, vakarienė

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 264 km iki miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 7 min. pėsčiomis iki bad gaštaino miesto centro, 5 min. 
pėsčiomis iki autobusų stotelės. Viešbučio svečiai nuvežami iki 
slidinėjimo keltuvo. Viešbutis įsikūręs 1895 metais pastatytame 
pastate, paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 28 numeriai: Panorama tipo numeriai (maks. 
3 asm., 20-25 kv. m), Excelsior tipo numeriai (maks. 3 asm., 25-30 
kv. m), Excelsior A tipo numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), vienviečiai 
Excelsior tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6434 21350. Faksas (0043) 6434 213504.

Interneto svetainė: www.villa-excelsior.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 50 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ SPa centras

Pawlik Hotel Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 96 km iki Zalcburgo oro uosto, 500 m iki bad gaštaino miesto 
centro, 300 m iki „graukogelio“ slidinėjimo keltuvo, 150 m iki autobusų 
stotelės. Viešbutyje yra 33 numeriai: vienviečiai numeriai (maks. 1 asm., 
18 kv. m), DbL Grand Lit tipo numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. m), dviviečiai 
numeriai (maks. 2-3 asm., 22 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6434 3221. Faksas (0043) 6434 322122.

Interneto svetainė: www.haus-pawlik.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ garažas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt64



Haus luise be maitinimo

Viešbutis: 264 km iki miuncheno oro uosto, 96 km iki 
Zalcburgo oro uosto, 5 min. pėsčiomis iki bad gaštaino 
miesto centro, 10 min. iki „Stubnerkogelbahno“ keltuvo ir 
„Felsenbad“ terminio komplekso bei autobusų stotelės. 2-jų 
aukštų pastate yra 6 apartamentai: Gamskogl ( maks. 6 asm., 
70 kv. m), apartamentai Graukogl ( maks. 4 asm., 50 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6434 2683. 

Interneto svetainė: www.haus-luise.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ virtuvėlė

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ internetas

Apts

Bad Gaštainas–Bad Hofgaštainas

Villa Hirschen Hotel Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 264 km iki miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 500 m iki bad gaštaino miesto centro, 1 km iki 
„Stubnerkogelbahno“ slidinėjimo keltuvo, 10 m iki autobusų 
stotelės. Viešbutis pastatytas 1735 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate yra 18 
numerių: standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 20-25 kv. m), 
Superior tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m), Suite tipo numeriai 
maks. 4 asm., 50 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6434 30140. Faksas (0043) 6434 3014064.

Interneto svetainė: www.villahirschen.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 
(už papildomą 
mokestį)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
Už papildomą mokestį:

 ♦ SPa centras („Haus 
Hirt“ arba „grüner 
baum“ viešbučiuose)
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St. leonhard Pension

Rader Hotel

Pusryčiai

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 264 km iki miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo oro 
uosto, bad gaštaino miesto centre, 200 m iki „Stubnerkogelbahno“ 
slidinėjimo keltuvo, 100 m iki „Felsenbado“ terminio komplekso. 
Viešbutis pastatytas 1973 metais ir kasmet atnaujinamas. 3-jų aukštų 
pensiono pastate yra 17 standartinių numerių (maks. 3 asm., 16-20 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6434 2312. Faksas (0043) 6434 23057.

Interneto svetainė: www.pension-leonhard.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ valgomasis
 ♦ internetas

Vaikams:
 ♦ vaikų kambarys

Viešbutis: 264 km iki miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo 
oro uosto, pagrindinėje istorinio alt-beokštaino kaimelio aikštėje, 
3 km iki bad gaštaino miesto centro ir keltuvų, 50 m iki autobusų 
stotelės. Viešbutis pastatytas 1780 metais, kasmet atnaujinamas. 
3-jų aukštų viešbučio pastate yra 25 standartiniai numeriai 
(maks. 4 asm., 20-23 kv. m)

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (0043) 6434 2405. Faksas (0043) 6434 24056.

Interneto svetainė: www.hotel-rader.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ internetas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis

Pens
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Bad Gaštainas–Bad Hofgaštainas

grand Park Hotel Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 257 km iki miuncheno oro uosto, 89 km iki Zalcburgo 
oro uosto, bad Hofgaštaino miesto centre, 500 m iki „šlosalm 
bergbano“ keltuvo, 50 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 
1912 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 89 numeriai: 46 standartiniai East tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 30 kv. m) ir standartiniai South/West tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 28-35 kv. m), 13 standartinių Deluxe tipo 
numerių (maks. 3 asm., 38 kv. m), Single East, Single West, Single 
bath East, Single Deluxe South, Studio, Studio Deluxe, Gasteiner Suite 
tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*.

Tel. (0043) 6432 63560. Faksas (0043) 6432 8454.

Interneto svetainė: www.grandparkhotel.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ grožio salonas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ SPa centras
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Norica Hotel

impulshotel Tirol

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 257 km iki miuncheno oro uosto, 89 km iki Zalcburgo oro 
uosto, bad Hofgaštaino miesto centre, 400 m iki „šlosalm bergbano“ 
slidinėjimo keltuvo, 200 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 
1976 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 75 numeriai: vienviečiai (maks. 1+1 asm., 15-20 
kv. m), Economy tipo numeriai (maks. 2 asm., 17 kv. m), dviviečiai 
numeriai (maks. 3 asm., 24-30 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6432 8391. Faksas (0043) 6432 8391500.

Interneto svetainė: www.hotel-norica.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ vyno rūsys
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ kavinė
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 150 asm.)

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 257 km iki miuncheno oro uosto, 89 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 200 m iki bad Hofgaštaino miesto centro, 800 m iki „šlosalm 
bergbano“ keltuvo. šalia viešbučio yra autobusų stotelė. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro du 4-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 61 numeris: standartiniai numeriai ir Smart tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 20 kv. m), Alpine Classic tipo numeriai (maks. 
3 asm., 28 kv. m), Impuls tipo numeriai (maks.3 asm., 30 kv. m), 
Single Standart, Single Alpine Classic, Studio, standartiniai šeimyniniai, 
šeimyniniai Deluxe tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6432 6394. Faksas (0043) 6432 860186.

Interneto svetainė: www.hotel-tirol.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ specialisto konsultacijos
 ♦ kosmetinės procedūros
 ♦ „Thalasso“ centras

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ terminis kompleksas 

„alphen Therme“
Už papildomą mokestį:

 ♦ soliariumas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ kosmetinės procedūros
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kur-Und Sporthotel alpina

kur-Und Sporthotel Palace

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 257 km iki miuncheno oro uosto, 89 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 500 m iki bad Hofgaštaino miesto centro, 800 m iki „šlosalm 
bergbano“ keltuvo. šalia viešbučio yra autobusų stotelė. Viešbutis 
pastatytas 1968 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
3-jų aukštų viešbučio pastate yra 198 numeriai: 97 standartiniai 
numeriai (maks. 4 asm., 26 kv. m), 101 vienvietis numeris (maks. 2 
asm., 18 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6432 67150. Faksas (0043) 6432 671567.

Interneto svetainė: www.kurhotelpalace.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ druskų kambarys

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ gydomosios 
procedūros

 ♦ kosmetinės 
procedūros

 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius

Viešbutis: 257 km iki miuncheno oro uosto, 89 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 3 min. pėsčiomis iki bad Hofgaštaino miesto centro, 
400 m iki „šlosalm bergbano“ slidinėjimo keltuvo, šalia autobusų 
stotelės. Viešbutis pastatytas 1958 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2009 metais. 4-ių aukštų viešbučio pastate yra 
68 numeriai: standartiniai (maks. 2 asm., 20-24 kv. m), vienviečiai 
numeriai (13-23 kv. m), Apartment 1 (maks. 2+2 asm., 32-34 kv. m), 
Apartment 2 (maks. 4 asm., 32-38 kv. m) tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6432 8475. Faksas (0043) 6432 847570.

Interneto svetainė: www.alpina-hotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (už užstatą)
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas 
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ sūkurinė vonia

Bad Gaštainas–Bad Hofgaštainas
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St. georg bad Hofgastein Hotel 

Oesterreichischer Hof Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 257 km iki miuncheno oro uosto, 89 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 300 m iki bad Hofgaštaino miesto centro, 400 m iki „šlosalm 
bergbano“ keltuvo, 100 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 
1962 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 3-jų aukštų 
viešbučio pastate yra 51 numeris: Without balcony tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 25 kv. m), With balcony tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 25 kv. m), vienviečiai numeriai (20 kv. m), Apartament/Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 30-35 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6432 6100. Faksas (0043) 6432 610061.

Interneto svetainė: www.stgeorg.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 257 km iki miuncheno, 89 km iki Zalcburgo oro uosto, 
bad Hofgaštaino miesto centre, 500 m iki „šlosalm bergbano“ 
slidinėjimo keltuvo, 30 m iki autobusų stotelės. Viešbutis pastatytas 
XX a. pradžioje, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 50 numerių: standartiniai Comfort tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 26 kv. m), standartiniai Deluxe tipo numeriai (maks. 3 
asm., 30 kv. m), Single Comfort tipo numeriai (maks. 1 asm., 15 kv. m), 
Single Deluxe, Suite tipo numeriai, apartamentai (2 kambariai, maks. 4 
asm., 40 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 6432 6216. Faksas (0043) 6432 621651.

Interneto svetainė: www.oehof.at

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ terminis kompleksas 
„alpen Therme“ 

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ kosmetinės 
procedūros

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ grožio salonas
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kurhaus Tauernblick & Villa Frohsinn

alpenparks Residence

Pusryčiai, vakarienė

be maitinimo

Viešbutis: 257 km iki miuncheno oro uosto, 89 km iki Zalcburgo oro uosto, 150 
m iki bad Hofgaštaino miesto centro, 2 km iki „šlosalm bergbano“ slidinėjimo 
keltuvo, 50 m iki autobusų stotelės. Viešbutis atidarytas 2008 metais. Trijuose 
5-ių aukštų pastatuose yra 31 apartamentas: Comfort tipo numeriai (maks. 
6 asm., 76 kv. m), Luxury tipo numeriai (maks. 6 asm., 90 kv. m), Dreams tipo 
numeriai (maks. 8 asm., 105-110 kv. m), Premium tipo numeriai (maks. 8 
asm., 110-125 kv. m), Penthouse Royal tipo numeriai (maks. 12 asm., 160 kv. 
m), Penthouse Superior tipo numeriai (maks. 6 asm., 75 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (0043) 6432 26028. Faksas (0043) 6432 260288.

Interneto svetainė: www.alpenparks.at

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ televizorius
 ♦ virtuvėlė
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ internetas
 ♦ baras
 ♦ kavinė
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 257 km iki miuncheno oro uosto, 89 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 400 m iki bad Hofgaštaino miesto centro, 400 m iki 
„šlosalm bergbano“ slidinėjimo keltuvo, 50 m iki autobusų stotelės. 
Viešbutis paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 3-jų ir 4-ių 
aukštų viešbučio pastatuose yra 26 numeriai (21 numeris „kurhaus 
Tauernblick“ pastate ir 5 numeriai „Villa Frohsinn“ pastate): 
standartiniai vienviečiai (maks. 1 asm., 13-16 kv. m), dviviečiai 
numeriai (maks. 2 asm., 20-22 kv. m) bei dviviečiai Panorama tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 25 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 6432 8475. Faksas (0043) 6432 8470.

Interneto svetainė: www.alpina-hotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras terminis 
baseinas

 ♦ pirčių kompleksas
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ „Thalasso“ centras

Apts

Bad Gaštainas–Bad Hofgaštainas
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TiROliO kRašTaS
maiRHOFENO iR kicbiUEliO kURORTai

Tirolio kraštas ribojasi su Vokietija, 
šveicarija bei italija, o riba tarp Zalcbur-
go bei Tirolio regionų – natūrali kalnų 
siena su keliais tuneliais pravažiavimui. 
Tirolio regionas turtingas ne tik savo 
gamtos grožiu bei kalnais – čia stūkso 
virš 600 viršukalnių bei 5 ledynai. 
Tirolyje yra puikių ledynų, kuriuose gali-
ma slidinėti, net jei žiema nedžiugina 
gausiu sniegu ir šaltuku. Sakoma, kad 
garsiajame Hintertukso ledyne galima 
slidinėti net vasarą. 
Tirolio regione vyksta ir pasauliniai 
slidinėjimo turai, kadangi trasos la-
bai kokybiškos. Neslidinėjantys ras 
gausybę kitų pramogų: terminiai ba-
seinai, pirtys, čiuožimas, vaikštinėjimas 
kalnuose, rogutės. Norinčiųjų atsikvėpti 
laukia jaukus insbruko miestas.

Tirolio sostinė insbrukas – menininkų 
bei laikrodininkų miestas ir, žinoma, vie-
nas populiariausių slidinėjimo kurortų. 
Tai unikalus aukščiausios klasės kuror-
to ir vadinamojo miesto–muziejaus deri-
nys, kurio istorija žinoma apie 800 metų. 
kurortas įsikūręs pačiame rytinių alpių 
centre, prie karvendelio viršukalnės. 
Vaikštinėti po miestą vienas malonu-
mas – čia daugybė paveikslų galerijų, 
senovinių pastatų, katedrų ir muziejų. 
insbruke net du kartus vyko žiemos 
olimpinės žaidynės, tad kurorte liko pui-
ki kalnų slidinėjimo infrastruktūra: sta-
dionai, tramplinai, čiuožyklos, įvairios 
trasos ir kt.

Nuostabų insbruko parką, kuris kažkada 
buvo Habsburgų šeimos nuosavybė. 
kai kuriems šio parko medžiams jau 
daugiau nei 300 metų, o pasodinti jie 
pačios imperatorienės marijos Teresės.
Vienoje iš pagrindinių insbruko preky-
bos gatvių (Herzog-Friedrich-Strasse) 
yra 56 m aukščio miesto bokštas, XiV a. 
senoji rotušė, o taip pat miesto simbo-
lis „auksinis stogas“, sukurtas kaizerio 
maksimiliano i užsakymu. Dabar šiame 
pastate atidarytas olimpinių žaidynių 
muziejus su nuostabiu fasadu.

išSkiRTiNUmaS iNSbRUkO miESTaS REkOmENDUOjamE

Idilė snieguotuose kalnuose

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt72
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maiRHOFENaS
ZilERTaliO SlĖNiO PaŽiba

VIENAS SLIDINėJIMO PASAS VISAM 
ZILERTALIO REGIONUI.

BENDRAS TRASų ILGIS NET 620 KM.

SLIDINėJIMO TRASOMIS GALIMA 
NUSILEISTI į DAUGELį MIESTELIų.

MODERNūS KELTUVAI.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt74
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MANNI’S SPORTHOTEL

KRAMERWIRT ALPENHOTEL

NEUHAUS ALPENDOMIZIL HOTEL

BRUECKE HOTEL

STROLZ HOTEL PENS

VALENTINA PENSION PENS 

STRASS GARNI HOTEL

STRASS HOTEL

Zilertalio slėnis (Zillertal) yra 
pietvakarinėje austrijos dalyje, Tirolyje, 
nuo insbruko nutolęs ~70 km, nuo 
Zalcburgo ~160 km, nuo miuncheno 
~230 km. 

Slidinėjimo sezonas Zilertalio slėnyje 
tęsiasi nuo gruodžio iki balandžio, o 
Hintertukso ledyne slidinėti galima 
ištisus metus.

Su mairhofeno slidinėjimo pasu galima 
čiuožti daugiau nei 150 km skirtingo 
lygio trasomis, naudotis 49 keltuvais ir 
pasiekti 2500 m aukštį. Sniego pramogų 
mėgėjai iki pat pavasario gali mėgautis 
puikiai įrengtomis trasomis, tame 
tarpe ir ilgiausia regione 5,5 km trasa, 
nusileidžiančia tiesiai į mairhofeną. Na o 
stiprių pojūčių mėgėjams – nusileidimas 
„Harakiri“ trasa – pačia stačiausia 
austrijoje. 78 laipsnių kampas reikalauja 
ištvermės ir atitinkamo pasirengimo.

Po sportiškos dienos kiekvieno 
laukia restoranai, kavinės, barai, 
kazino, klubai, muzikiniai renginiai, 
nuo klasikinės muzikos koncertų iki 
tradicinių tirolietiškų melodijų, roko 
koncertų ir diskotekų. be to, mairhofene 
gerai išplėtota sporto infrastruktūra: 
vandens atrakcionų parkas, sporto 
centrai, baseinai, teniso ir skvošo 
aikštynai, trasos rogutėms, čiuožyklos, 
panoraminiai skrydžiai. Tikrai nebus 
kada nuobodžiauti.

Tai populiariausias kurortas Zilertalio 
slėnyje. Į populiariausiųjų sąrašą 
mairhofenas patenka dėl daugelio 
priežasčių: užburiantys kalnų peizažai, 
didelis trasų pasirinkimas ir vienas 
bendras slidinėjimo pasas. be to, tai 
vienas gyviausių ir jaunatviškiausių 
kurortų Europoje. mairhofenui iki šiol 
pavyko išsaugoti tradicinę tirolietišką 
architektūrą ir dvasią. Spalvingos 
gatvelės, medžio raižiniais dekoruoti 
namų fasadai, tirolietiškos tradicijos ir 

papročiai. Svetingi, 
linksmi ir muzikalūs 
mairhofeno gyventojai 
svečiams siūlo puikią 
virtuvę, pramogų 
mažiems ir dideliems.

giDaS REkOmENDUOja
būtinai užkilkite (3250 m virš jūros 
lygio) ir bent vieną dieną ant slidžių 
praleiskite Hintertukso ledyno 
trasose. būtent čia 1968 metais 
buvo atidarytas pirmasis Tirolyje 
vasaros slidinėjimo centras. O 
dabar, netoli mairhofeno (17 km) 
esančiame ledyne (1500–3250 m) 
įrengtos trasos, vadinamos pačiomis 
įdomiausiomis ledyninėmis trasomis 
austrijoje. 86 km sudarančios kalnų 

slidinėjimo trasos 
puikiai pritaikytos 
pradedantiesiems 
bei savo įgūdžius 
tobulinantiems 
slidininkams.

MAIRHOFENAS

ViETa

SEZONaS

TRaSOS

PRamOgOS
maiRHOFENaS
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kicbiUEliS
lEgENDiNiS kURORTaS

SENIAUSIAS IR PRESTIŽIšKIAUSIAS 
AUSTRIJOS ALPIų KURORTAS.

BENDRAS TRASų ILGIS – 168 KM.

LEGENDINė „šTRAIFO“ TRASA.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt78
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Hahnenkam
m

bahn

Kitzbüheler Hornbahn

Streifalm
li ft 1

SCHLOSS LEBENBERG HOTEL

HARISCH HOTEL WEISSES ROSSL

SCHWARZER ADLER HOTEL KITZBUHEL

šis gražus ir jaukus miestelis, įsikūręs 
rytinėje Tirolio dalyje, 90 km nuo 
insbruko ir 100 km nuo Zalcburgo, 
garsėja kaip vienas seniausių ir 
prestižiškiausių austrijos kurortų. 
Dar 1928 m. čia buvo įrengti pirmieji 
keltuvai. O laikui bėgant kicbiuelis tapo 
vienu didžiausių ir lankomiausių žiemos 
sporto centrų alpėse. 

iš kicbiuelio su greitąja gondola, kurios 
kiekviena kabina turi kokio nors įžymaus 
sportininko, pasaulio čempionato 
varžybų dalyvio, vardą, galima pakilti 
į Hanenkam kalną (800–1972 m). Čia 
yra restoranas ir traukiamas keltuvas 
pradedantiems slidininkams. Nuo kalno 
į miestą veda ilgi „raudoni“ nusileidimai 
su staigiais viražais miško viduryje. Tarp 
jų yra legendinė „štraifo“ trasa, kurioje 
kasmet vyksta kalnų slidinėjimo ir 
slalomo pasaulio čempionato etapai.

Sezonas čia prasideda gruodį ir baigiasi 
balandžio pabaigoje. kalnų aukščio 
svyravimai siekia 800–2000 m. bendras 
kalnų slidinėjimo trasų ilgis – 168 km, 
iš jų 67 km lengvų, 78 km vidutinių ir 23 
sudėtingų nusileidimų. aplink kurortą 
dviejų slėnių šlaituose yra įrengti 64 
keltuvai, kurie suteikia galimybę atlikti 
įdomius žiedinius maršrutus. Sportinių 
slidžių mėgėjams paruoštos prižiūrėtos 
trasos, kurių bendras ilgis – 120 km, 
pusė šių trasų yra šalia kicbiuelio.
miesto teritorijoje yra 2 slidinėjimo 
zonos. „Hanenkam–Restreh“ zonoje 
nutiestos „ski safari“ trasos. Tai – 35 
km nusileidimų, vingiuojančių alpių 
pievomis ir ilgaamžiais kėnių miškais, 
kalnų fermomis ir uolėtais skardžiais, 
skirtų tik patyrusiems slidininkams. 
antra slidinėjimo zona „chorna“ – 
tiesiog sukurta snieglentininkams. Čia 
yra „fun“ parkas, „half-paipai“, o taip 
pat specialiai suprojektuota 400 m „X“ 
trasa su gyvatėle, kalvelėmis, „super 
šuoliais“, slydimu bangomis ir kt.
Pats ilgiausias regiono nusileidimas 
„Pengelštain“ (6,8 km) veda prie Resterh 
kalnų masyvo. šis rajonas išsiskiria 
daugybe „raudonų“ ir „mėlynų“, trumpų 
ir mažai apkrautų trasų.

Norintiems paįvairinti poilsį siūlomos 
ledo čiuožyklos, dengti teniso kortai, 
aikštelė akmenslydžiui, baseinas 
„akvaarena“, sauna ir soliariumas. 
kicbiuelio kurorte yra galimybė pakilti 
oro balionu, pasivažinėti rogėmis ir 
arklių kinkiniais.
Vakarus kurorto svečiai gali praleisti 
baruose, restoranuose, diskotekose, 
naktiniuose klubuose, kazino.

KICBIuELIS

ViETa lEgENDiNĖ TRaSa

TRaSOS

alTERNaTYVUS POilSiS

„Štraifo“ trasoje 
kasmet vyksta 
slidinėjimo 
čempionatai
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Neuhaus alpendomizil Hotel

Strass garni Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 197 km iki mairhofeno oro uosto, 170 km iki Zalcburgo oro 
uosto, kurorto centre, 50 m iki autobusų stotelės. Viešbučio pastate 
yra standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 33 kv. m), Superior tipo 
numeriai ( maks. 4 asm., 33 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 4 
asm., 48 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 5285 6703. Faksas (0043) 5285 63808.

Interneto svetainė: www.hotel-neuhaus.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vyno rūsys
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 40 asm.)

Pramogos ir 
sportas:

 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ „Thalasso“ centras

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Viešbutis: 197 km iki mairhofeno oro uosto, 170 km iki 
Zalcburgo oro uosto, kurorto centre, 30 m iki „Penkenbelno“ 
slidinėjimo keltuvo. Viešbutyje yra standartiniai dviviečiai 
numeriai, Junior Suite tipo numeriai (30-35 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 5285 6705. Faksas (0043) 5285 63477.

Interneto svetainė: www.hotelstrass.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas (a la carte)
 ♦ baras
 ♦ SPa centras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo kambarys

 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas:

 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt82



Strass Hotel

manni’s Sporthotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 197 km iki miuncheno oro uosto, 170 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 75 km iki insbruko oro uosto, kurorto centre, 200 m iki 
„Penkenbelno“ slidinėjimo keltuvo, šalia viešbučio yra autobusų 
stotelė. Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 
metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 47 dviviečiai 
numeriai (maks. 3 asm., 25-28 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje -4*.

Tel. (0043) 5285 633010. Faksas (0043) 5285 6330110.

Interneto svetainė: www.sporthotel-manni.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ baras
 ♦ kavinė
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo kambarys

 ♦ sporto prekių 
parduotuvė

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ garažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ soliariumas
 ♦ masažas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 197 km iki miuncheno oro uosto, 170 km iki Zalcburgo 
oro uosto, mairhofeno kurorto centre, šalia „Penkenbelno“ 
slidinėjimo keltuvo. Viešbutyje yra standartiniai dviviečiai 
numeriai, Junior Suite tipo numeriai (30-35 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 5285 6705. Faksas (0043) 5285 63477.

Interneto svetainė: www.hotelstrass.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas (a la carte)
 ♦ baras
 ♦ SPa centras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo kambarys

 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas:

 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas

Tirolio kraštas–Mairhofenas
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kramerwirt alpenhotel

bruecke Hotel

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 197 km iki miuncheno oro uosto, 170 km iki Zalcburgo 
oro uosto, mairhofeno kurorte, Zilertalio slėnyje. Viešbutyje yra 
Suite, Superior, Double ir Double Annex tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*.

Tel. (0043) 5285 6700. Faksas (0043) 5285 6700502.

Interneto svetainė: www.kramerwirt.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ SPa centras
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ konferencijų salė
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas:

 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ soliariumas
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 197 km iki miuncheno oro uosto, 170 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 5 min. pėsčiomis iki mairhofeno kurorto centro, šalia 
„ahornbano“ slidinėjimo keltuvo, 3 min. pėsčiomis iki „Penkenbelno“ 
slidinėjimo keltuvo, autobusų stotelė šalia viešbučio (50 m). Viešbučio 
pastate yra 62 standartiniai numeriai (maks. 2-3 asm.).

Viešbučio kategorija šalyje - 3*.

Tel. (0043) 5285 62232. Faksas (0043) 5285 6223232.

Interneto svetainė: www.gasthof-bruecke.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirčių kompleksas
Už papildomą mokestį:

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ soliariumas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt84



Strolz Hotel

Valentina Pension

Pusryčiai, vakarienė

Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 197 km iki miuncheno oro uosto, 170 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 75 km iki insbruko oro uosto, 250 m iki mairhofeno kurorto 
centro, 250 m iki „Penkenbelno“ slidinėjimo keltuvo, 50 m iki autobusų 
stotelės. Pastatytas 1984 metais, reguliariai vykdomi remonto darbai. 
Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 9 numeriai: vienviečiai 
numeriai (12 kv. m), dviviečiai numeriai (maks. 2-3 asm., 20 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (0043) 5285 62249. Faksas (0043) 5285 62249.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

Viešbutis: 197 km iki miuncheno oro uosto, 170 km iki Zalcburgo 
oro uosto, 75 km iki insbruko oro uosto, 300 m iki mairhofeno 
kurorto centro, 800 m iki „Penkenbelno“ slidinėjimo keltuvo, 
60 m iki autobusų stotelės. Pastatytas 1927 metais, reguliariai 
vyksta remonto darbai. Viešbutį sudaro trys pastatai: 4-ių aukštų 
pagrindinis pastatas, 3-jų aukštų „Villa Strolz“ korpusas, 2-jų 
aukštų „grtenhaus“ korpusas. Viešbučio pastatai tarpusavyje 
nesujungti. Viešbutyje yra 50 numerių: vienviečiai numeriai (16 
kv. m), dviviečiai numeriai (maks. 2-3 asm., 22 kv. m), dviviečiai 
Dependance tipo numeriai (maks. 2-3 asm., 20 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (0043) 5285 622560. Faksas (0043) 5285 6225677.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ vyno rūsys
 ♦ internetas
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ baseinas
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ soliariumas

Pens

Pens

Tirolio kraštas–Mairhofenas
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ SPa centras

Harisch Hotel Weisses Rossl Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 166 km iki miuncheno oro uosto, 106 km iki insbruko oro 
uosto, kicbiuelio miesto centre, pėsčiųjų zonos pradžioje, 500 m iki 
„Hahnenkambano“ keltuvo. Pastatytas 1582 metais, atnaujinamas 
kasmet. Dviejuose 4-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 68 numeriai: 
Double Superior Streif tipo numeriai (maks. 2 asm., 28 kv. m), Double 
Deluxe Greif tipo numeriai (maks. 3 asm., 40 kv. m), standartiniai Suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 40 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 5*. 

Tel. (0043) 5356 71900. Faksas (0043) 5356 7190099. 

Interneto svetainė: www.roesslkitz.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ vyno rūsys
 ♦ SPa centras
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ 2 konferencijų salės

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt86



Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ soliariumas
 ♦ vandens aerobika

Schloss lebenberg Hotel Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 166 km iki miuncheno oro uosto, 106 km iki insbruko oro 
uosto, 1,5 km iki kicbiuelio miesto centro ir iki „Hahnenkambano“ 
keltuvo, 7 min kelio pėsčiomis iki autobusų stotelės. Pastatytas 
1531 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
keturiuose 5-ių aukštų viešbučio pastatuose yra 150 numerių: 
dviviečiai Lebenberg tipo numeriai (maks. 3 asm., 28-33 kv. m), 
dviviečiai Panorama tipo numeriai (maks. 3 asm., 37-41 kv. m), 
Schlossapartment tipo numeriai (maks. 4 asm., 32-57 kv. m), Junior 
Suite, Double Superior tipo numeriai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*.

Tel. (0043) 5356 6901. Faksas (0043) 5356 390188.

Interneto svetainė: www.austria-trend.at

 ♦ Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ baras
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 70 asm.)

Kicbiuelis
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ atviras baseinas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ SPa centras

Schwarzer adler Hotel kitzbuhel Pusryčiai, vakarienė

Viešbutis: 166 km iki miuncheno oro uosto, 106 km iki insbruko oro 
uosto, 100 m iki kicbiuelio miesto centro, 600 m iki „Hahnenkambano“ 
keltuvo, 400 m iki sporto centro „aquarena“, 10 m iki autobusų stotelės. 
Pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
5-ių aukštų viešbučio pastate yra 88 numeriai: dviviečiai standartiniai 
Kitzbuehel tipo numeriai (maks. 3 asm., 32 kv. m), dviviečiai Superior 
Walde tipo numeriai (maks. 2 asm., 32 kv. m), dviviečiai Superior 
Sonnbuehel tipo numeriai (maks. 3 asm., 32 kv. m), Grand Junior Suite 
Wilder Kaiser tipo numeriai (maks.2 asm., 54 kv. m).

Viešbučio kategorija šalyje - 4*. 

Tel. (0043) 5356 69110. Faksas (0043) 5356 73939. 

Interneto svetainė: www.adlerkitz.at

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
(ne visuose 
numeriuose)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ baras
 ♦ slidžių/batų 
saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas
 ♦ konferencijų salė 
(iki 70 asm.)

Kicbiuelis

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt88



Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems

Pasas ir kiti kelionės dokumentai

Prieš išvykdami poilsiauti įsitikinkite, kad turite visus reikiamus dokumentus, 
galiojančius užsienio kelionėms (pasą ar kitus asmens tapatybę liudijančius 
dokumentus, galiojančius kelionei), kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan. 
Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes. 
Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, 
tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi 
specialias sutartis ar susitarimus. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybės, 
vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, kad dauguma 
užsienio valstybių reikalauja, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas galiotų 
ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl 
išankstinės informacijos kreipkitės į šalies migracijos tarnybas.
Visus kelionės dokumentus turite atsiimti prieš išvykdami Jus aptarnavusioje 
kelionių agentūroje.
Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, dokumentus 
galima atsiimti Vilniaus  oro uoste UAB TEZ TOUR atstovybėje.

Vaiko išvykimas į užsienį

Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, 
reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą).
Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, 
t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens 
tapatybės kortelę. Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo liudijimas nėra 
asmens tapatybės dokumentas, todėl nepilnametis negali vykti į kelionę su 
šiuo dokumentu.
Tuo atveju, kai pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta, 
pavarde, Lietuvos pasieniečiams pasienio kontrolės punkte turi būti 
pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba notaro patvirtinta 
kopija).
Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje www.pasienis.lt arba 
sužinokite paskambinę Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda

Iki 5 metų vaiką visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams 
pageidaujant, nuo 5 iki 12 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos 
darbuotojų palydos paslauga. Smulkesnę informaciją galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Skrydis nėštumo metu

Skrydžiams nėščioji privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta 
nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Dėl taisyklių, galiojančių aviakompanijų 
skrydžiams nėštumo periodu, daugiau informacijos teiraukitės kelionę 
parduodančio agento.
Nei aviakompanijos, nei UAB TEZ TOUR  neprisiima jokios atsakomybės dėl 
motinos ar vaiko sveikatos sutrikimų.

Vizos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija savo interneto svetainėje 
yra pateikusi šalių, į kurias vykstantiems Lietuvos Respublikos piliečiams vizų 
nereikia, sąrašą.
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Austriją vizos nereikalingos.
Vykstant į Šengeno šalis galioja bevizio įvažiavimo režimas ir nėra pasienio 
kontrolės. Tačiau, judėjimo Šengeno erdvėje negalima tapatinti su judėjimu 
vienoje valstybėje narėje be kelionės dokumentų ar tapatybės kortelės. 
Nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad kiekvienas keliaujantysis 
privalo turėti galiojantį pasą ar tapatybės kortelę. Nes Šengeno narių valstybių 
teisėsaugos institucijų pareigūnai turi teisę patikrinti asmens tapatybę, 
vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais. Daugiau informacijos galima 
rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje. 
UAB TEZ TOUR neatsako už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus 
sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius. 

Pažymėtina, jog ne Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems iš Lietuvos, 
vizų išdavimo tvarka gali skirtis.

Skiepai

Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie 
užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik 
po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso: 
nuo kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios 
ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 
4-6 savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią 
šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo 
amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą.
Daugiau informacijos apie skiepus galite rasti interneto svetainėje:
www.saugikelione.lt

Sveikatos draudimas

Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių 
išlaidų draudimą. Rekomenduojame draudimo sąlygas perskaityti dar 
neišvykus į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurioje įsigijote draudimą, 
sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, UAB TEZ TOUR 
rekomenduoja susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo rūšimis 
(draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso 
draudimas ir pan.) bei jomis apsidrausti. Vykstantiems į Europos Sąjungos 
valstybes rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Apie 
kortelę plačiau: http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=tit&kat_id=7

Skrydžio laikai

Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykstant iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse, adresais www.vilnius-airport.lt, www.
teztour.lt.
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums 
suteiks TEZ TOUR atstovas arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros 
esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve.
Kai kuriais atvejais, (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti 
atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, 
turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui ir pan.) net ir 
lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio, 
kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės 
formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl 
atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose.
UAB TEZ TOUR neatsako, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo kaltės 
neatvyksta į oro uostą.

Bagažas

Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra aviakompanija „Small  Planet Airlines“, 
kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama 
vežtis ne daugiau kaip 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. 
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame bagaže neturėtų būti: dužių daiktų, gendančių produktų, 
pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens 
dokumentų ir pan. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas 
bagažo vienetas negali viršyti 32 kg. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti interneto svetainėje www.teztour.lt.
Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, 
durklus, peilius (tarp jų - ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus 
smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. 
Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal 
krovinių vežimo taisykles. Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 
d. visuose ES ir Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojo 
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naujos taisyklės. Pagal šias taisykles, rankiniame bagaže leidžiama turėti tik 
nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 
100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą 
plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį. Vienas krepšelis – vienam keleiviui. 
Daugiau informacijos galite rasti adresu: www.teztour.lt
UAB TEZ TOUR  neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis.
Vežantis daugiau bagažo nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną 
viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo 
aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės.
Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus nedelsiant 
reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir informuoti  TEZ 
TOUR atstovą.

Sporto inventoriaus gabenimas

Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
• slidžių/snieglenčių komplektas (pora slidžių, lazdų bei batai arba snieglentė 
bei batai).
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi 
iš anksto informuoti  UAB TEZ TOUR aviacijos skyrių apie norimų vežtis 
daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi būti 
supakuota specialiuose maišuose, kurių svoris neturi viršyti 32 kg.
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės 
(į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, 
susijusių su atitinkamos įrangos leidimu/neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų 
nuostolių.

Gyvūnų gabenimas

Norint pervežti gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
• gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių masė su specialia 
dėže ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip 48cm x 
32cm x 29 cm;
• gyvūnai pervežami tik keleivių salone;
• skrydžio metu draudžiama gyvūną išimti iš narvo;
• gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, katės, 
naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius 
tokiam pervežimui skirtus narvus;
• gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo 
į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys, 
bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;
• specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas 
neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus 
skysčiams padėklas gyvūno šlapimo surinkimui. Dėžėje privalo būti tiek 
erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. 
Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti 
konteinerio viduje;
• nei UAB TEZ TOUR, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės 
dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų 
sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu/neįleidimu į šalį;
• Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną;
• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;
• gyvūno gabenimas apmokestinamas. Mokestis mokamas UAB TEZ TOUR 
atstovybėje oro uoste, prieš skrydį;
• UAB TEZ TOUR  turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų.
Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai 
apie tai privalo informuoti UAB TEZ TOUR aviacijos skyrių, pateikiant gyvūno 
aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, 
reiso numerį, išvykimo-grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija 
organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio. Gyvūno 
gabenimas galimas tik gavus UAB TEZ TOUR raštišką atsakymą – patvirtinimą.

Keleiviai gabenantys gyvūną, prieš registruojantis į skrydį, privalo pasirašyti 
„Gyvūnų gabenimo UAB TEZ TOUR užsakomaisiais reisais taisykles“ ir 
sumokėti nustatytą mokestį (UAB TEZ TOUR  atstovybėje Vilniaus oro uoste).

Oro transporto vežėjo atsakomybė

Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti 
teisiniai aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo 
pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti 
pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo 
atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo 
biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje.
Už viską, kas keleiviui gali nutikti skrydžio metu, atsako aviakompanija. 
Prireikus, vežėjas be įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar 
lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ir pakeisti ar praleisti nurodytas sustojimo
vietas.

Daugiau informacijos

Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje, adresu www.urm.lt. Taip pat patariame 
atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje, 
adresu www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“), turistams skirtą 
informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir interneto 
svetainėje http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti 
pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.

TEZ TOUR  atstovai

Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis į 
UAB TEZ TOUR  biurą, kuriame esantis UAB TEZ TOUR darbuotojas, suteiks 
visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. UAB TEZ TOUR biurą galite 
rasti tarptautiniame Vilniaus oro uoste keleivių terminalo trečiame aukšte. 
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, suteiks 
pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo 
metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau informacijos apie 
šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu net ir tuo atveju, jei 
šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, jog gautumėte daugiau informacijos ir 
išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu.
Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto. 
Visada galite susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu 
arba bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar interneto 
svetainėje www.teztour.lt. Šioje interneto svetainėje rasite ir kitus TEZ TOUR 
atstovų ar biurų kontaktinius duomenis.
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų 
kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma 
pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių kalbomis. 

Ekskursijos

TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informacija apie 
ekskursijų trukmę, programą, kainas.
Visas ekskursijas organizuoja „TEZ TOUR Austria“. UAB TEZ TOUR turistinių 
ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako.
Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas 
bei juos teikiančius subjektus.

Viešbučių kategorijos

Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus tam 
tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios viešbučių 
kategorijos (žymimos simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, 
valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos 
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bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis 
turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Viešbučio kategorija šalyje neapsprendžia viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo. Dėl šių 
priežasčių, tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet ir 
toje pačioje šalyje gali skirtis. 
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis 
užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Nuo katalogo spausdinimo 
momento iki kelionės pradžios gali pasikeisti ir viešbučio kategorija. Aktualią 
viešbučio kategoriją šalyje rasite interneto puslapyje www.teztour.lt, viešbučio 
aprašyme.
UAB TEZ TOUR  kataloguose ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio 
pavadinimo) Austrijos viešbučių kategorijos papildomai žymimos simboliu

, tačiau šis žymėjimas neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio 
įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas.
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo daugiau 
informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš agentūros, kurioje įsigyjate kelionę, 
tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, nuotraukų, 
viešbučio interneto puslapio ir t. t.
„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba interneto svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu ar  simboliu pažymėti viešbučiai. Šis 
žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei 
turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, 
baldų ir/arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, 
mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangus aptarnaujančio 
personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.
„Ski express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas Austrijoje, 
kai viešbutis perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, 
kurorto, rajono. Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus subjektyviu 
vertinimu žymimas bendriniu pavadinimu SKI EXPRESS 2*/3*/4*/5*/HV-1/
HV-2/APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. Dėl šios priežasties „Tez 
express“ kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis gali būti nekategorizuotas 
arba turintis kategoriją nuo 1* iki 5*, ar apartamentai šalyje. Viešbutis 
nebūtinai bus iš UAB TEZ TOUR  kataloge ar interneto svetainėje aprašytų 
viešbučių.

Informacija gali keistis

Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo 
metu informacija apie viešbučius gali keistis, tačiau jos pakeisti kataloge 
nebeįmanoma. Todėl naujausią ir aktualiausią informaciją apie viešbučius, jų 
kategorijas, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitus pasikeitimus Jūs galite 
rasti mūsų interneto svetainėje www.teztour.lt.

Apgyvendinimas

Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Pageidavimai gali būti 
patenkinti tik esant galimybei (gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam 
tikrame korpuse, aukšte ir pan.).
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius 
numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė 
lova arba dvi atskiros viengulės lovos. Vienviečio numerio kaina asmeniui 
visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio kaina vienam asmeniui. 
Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai 
numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, 
gali būti apgyvendinamas ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas).
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina 
visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti apartamentai, Suite 
tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos. Įprastai viešbučiuose 
nėra triviečių ar keturviečių numerių. Turistui pageidaujant, užsakius vietą 
trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje 
pastatoma papildoma sulankstoma lova, sofa, sulankstomas fotelis-lova 
ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Už papildomą mokestį galima 
išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai mokesčio už jas neima). 

Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti 
mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių draudimų 
būtina laikytis.
Kelionės organizatoriai, esant svarbioms priežastims, apie kurias nedelsiant 
informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios 
arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje trukmei arba jos 
daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo 
paslaugų teikimo sutarties pažeidimu.

Viešbučio para

Pagal tarptautines taisykles atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra nuo 
14 iki 18 val., tai priklauso  viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant, 
apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10–12 
valandos. Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų išvykimo iš 
viešbučio laikas yra vėlesnis, galbūt net po 24 valandos. Jei yra galimybė, 
išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai reikia 
sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.

Maitinimas

Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai:
RO (Room only) - be maitinimo.
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai.
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata 
(arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. 
Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali 
teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės 
gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – 
nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Pietų 
ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba 
kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. 
Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba 
nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai - alus, vynas, 
vanduo) – nemokamai.
AI (All inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai 
ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). 
Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato 
viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, 
šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive plus), SAI (Superior All Inclusive), 
EXTAI (extended All Inclusive), ELGAI (elegance All Inclusive), VIPAI (VIP 
All Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All inclusive). 
Kataloge šios sistemos pavadintos AI luxe (viskas įskaičiuota luxe). Paprastai 
AI luxe prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei teikiamos 
paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie sistemos 
„viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gauna kai kuriuos, viešbučio administracijos 
nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir/arba 
papildomas paslaugas.

Pastaba:
Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats 
savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo 
AI paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio administraciją.
Pagal sistemas AI, UAI ir AI luxe visi gėrimai patiekiami tik kiekiais skirtais 
vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno 
ar pan. – reikia sumokėti papildomai.
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip 
vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte 
arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai 
patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus. Paprastai stalas 
statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų 
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prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų 
valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgoma. Priklausomai 
nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei 
pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz. 
maistas gali būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti 
įskaičiuotas į kainą (pvz.: viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba už 
papildomą mokestį.
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. 
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų 
pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto paruošimo (atskirais atvejais  – už 
papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų 
paruošimo tvarka –  viešbučio administracijos nuožiūra. 

šventinės vakarienės

Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis viešbučiai įprastai ruošia šventines 
vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. Už 
šias vakarienes įprastai imamas papildomas mokestis, kurį nustato viešbučio 
administracija. Kainas, UAB TEZ TOUR pateikia pastabose kaip priemoką, 
kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės 
vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos pagal pageidavimą. Ši 
informacija taip pat yra pateikiama pastabose.

Maitinimas lėktuve

Skrydžių į Austriją metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas - 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsakyti papildomai iš orlaivio meniu. 
Kainoraštį galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.

Gydytojo paslaugos

Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei 
atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nutikus 
draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo 
polise. Apie tai informuokite ir TEZ TOUR atstovą. Jeigu kreipsitės į viešbučio 
registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo paslaugos – mokamos. 
Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite 
visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos draudimo polise) – mokėjimo kvitą, 
ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei parašytą 
ant firminio gydytojo kabineto blanko.

Seifas

Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba 
registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai nei viešbučio 
administracija, nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje paliktus 
daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį.

Mini baras

Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų 
ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos 
viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant 
poilsiautojui. Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo 
gėrimais tik poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik 
mineralinis vanduo ir/arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai 
kambariuose įrengia ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip 
šaldytuvai (nepažeidžiant viešbučių vidaus taisyklių). Už mini baro paslaugas 
įprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.

Elektros srovė

Įprastai viešbučiuose būna 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 
V. Dažniausiai tai nurodoma instrukcijose vonioje.

Atstumas iki slidinėjimo trasų ar keltuvų

Įprastai atstumas iki slidinėjimo trasų nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio taško iki slidinėjimo trasų arba 
keltuvų keliančių į trasas.
Apgyvendinimo objektai, esantys šalia kalnų slidinėjimo keltuvų, įprastai 
kainuoja brangiau už kitus lygiaverčius objektus esančius kitoje vietoje.

Triukšmas

Kai kurie UAB TEZ TOUR kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose 
kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. 
Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje, viešbučio administracija neatsako. Todėl, 
norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti 
dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekiant Jūsų poreikių tinkamo 
užtikrinimo, siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios 
kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga 
priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio 
administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių 
statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų nei kelionės organizatorius, nei 
viešbučio administracija neatsako.

Pretenzijos

Kelionės metu, kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti 
pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems 
nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje 
raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima 
operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas. Jeigu pretenzijos 
pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali būtis komplikuotas. 
Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas kelionės organizatoriui 
galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu 
su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo 
sutarties kopijas. Pretenzijas reikia siųsti registruotu laišku į UAB TEZ TOUR 
biurą Vilniuje. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 
15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. 
UAB TEZ TOUR neprisiima atsakomybės dėl  force majeure aplinkybių, kurių 
pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti.
Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos 
įstatymų numatyta tvarka.

Palikti/rasti daiktai

UAB TEZ TOUR  neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus/rastus turistų 
daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB TEZ TOUR biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) 
ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, 
pagal turisto prašyme sudarytą paliktų/prarastų daiktų sąrašą. Taip pat UAB 
TEZ TOUR neprivalo paliktų/rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei 
neatsako už pristatymo išlaidas.

„Room service“ (aptarnavimas numeriuose)

Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis viso to, ką galima užsisakyti 
į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis su gėrimu, ar prabangi 
vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys į numerį. Be maisto, 
galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo paslaugas ir pan. Tereikia 
paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus. Nepamirškite, 
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kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10–15 procentų brangesnės, 
be to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami arbatpinigiai. 
Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 val. arba 
gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose šios 
paslaugos teikiamos visą parą.

Apgyvendinimo tipas

Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL/TWIN – (double room/twin room) - dvivietis numeris su viena dviviete lova 
arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB – (double room with extra bed) - dvivietis numeris su viena dviviete 
(arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova. Papildoma 
lova dažniausiai būna mažesnė/siauresnė, todėl 3-jam asmeniui taikoma 
žemesnė kaina, nei vienam asmeniui DBL numeryje.
TRPL – (triple room) - numeris trims, įprastai su trimis atskiromis vienvietėmis 
lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova.
SGL – (single room) - vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis 
numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame 
apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena vieta 
DBL numeryje.
SGL+CHD – (single room and 1 child) - vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, 
tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD – (double room and 1 child) - standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su viena 
dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio 
apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio administracija 
numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiais. Išimtiniais atvejais, esant 
pakankamai erdvės numeryje, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, 
sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.
DBL+2CHD – (double room and 2 child) - standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. 
Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 
arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų 
vaikų gali miegoti su suaugusiais.

Numerių kategorijos:

Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame 
būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos 
priklauso nuo viešbučio lygio.
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – 
pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė 
gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar kambariai 
yra atskirti durimis ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. 
Paprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, 
kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.
executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas – į 
miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas.
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, 
padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos 
dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei 
standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5*, 
rečiau 4* viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai 
numeriai.
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių 
numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, 
jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik 
vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, 
dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka 
su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei 
standartinis numeris.
Deluxe Suite, excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia 
kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, 

didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris kainuoja beveik dvigubai brangiau 
nei standartinis numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo 
kabinetas, du vonios kambariai, nemokamai vynas ir vaisiai kambaryje. 
Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai 
neapsistoja. Šalia dažniausiai būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame 
numeryje teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei standartiniame.
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele 
svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali 
būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 5* 
viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis 
personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis.
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki 
trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle ir vonios 
kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, 
techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas – miegamąją ir 
svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, 
virtuvėlėse gali būti indai ir stalo įrankiai. 
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai tik 
kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai pensionuose 
nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali būti pasiekiamas 
tik darbo metu.

„Hotel Garni“ - kai kurie Austrijos kalnų viešbučiai, dar vadinami „viešbučiais-
garni“. Pagrindinis „viešbučio-garni“ ir tradicinio viešbučio skirtumas – 
maitinimo teikimas. „Viešbutis-garni“ dažniausiai yra mažesnis nei tradicinis 
viešbutis, skiriasi numerių skaičiumi bei siūlo apsistojimo paslaugas 
teikdamas savo svečiams tik pusryčius.

Austrijoje apie 18 000 įstaigų priskiria save prie apgyvendinimo objektų. 
Būtina turėti omenyje, kad apgyvendinimo objektui, turinčiam iki 14 lovų, 
nereikia specialios licencijos. Būtent dėl to mažieji pensionai arba svečių 
namai Gasthof gali neatitikti įprastinių standartinio objekto, skirto turistų 
apgyvendinimui, kriterijų.

Vaizdas pro langą

Garden View – numeris su vaizdu į vidinę viešbučio teritoriją.
Mountain view – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad pro 
langus gali matytis tik kalnų kontūrai.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba galinį kiemą.

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl naujausią informaciją apie pasikeitimus 
galite rasti TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt.

Naudinga žinoti

„TEZ TOUR Austrija“ biuras Vienoje
Franzensbrueckenstrasse 10-12, A-1020 Vienna, Austria
Tel.: +43 676 842 453 218
E-mail: info@teztour.at

LR ambasada Austrijoje
Löwengasse 47/4, 1030 Vienna
AUSTRIA
Tel.: +43 1 718 5467
E-mail: amb.aturm.lt

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali keistis, todėl naujausią informaciją apie 
pasikeitimus galite rasti UAB TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt.
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1. SUTaRTiES šalių ĮSiPaREigOjimai
1.1. kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. jeigu kataloge ar kitoje kelionę 
aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal 
pakeistą programą. Кatalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. kelionių organizatoriaus 
interneto puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino)/ www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos)/www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų 
užsienio valstybių) skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t.y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau 
kaip 10 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių 
organizatorius nebeatsako už turistų patirtą žalą.
1.1.3. iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, 
grįžimo vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas 
kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, 
apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino)/ www.teztour.lv (jeigu 
išvykimas iš Rygos)/www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, 
lankomų vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos 
draudimo įforminimo tvarką ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba 
pagalbos išlaidos, turistinių paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, 
kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką. 
Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius interneto tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.
teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino)/ www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos)/www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal 
priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti 
turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. kelionių organizatorius taip pat  įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie 
patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio 
vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir 
elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui 
nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. jei į kelionę vyksta 
nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7.  informuoti juos apie šalį į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
1.1.9. kai  sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad  sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių 
organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)   kelionės įsigijimo metu. jeigu  sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje neskelbiamos ar  kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad  sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų 
teikimo sutarčių sąlygas.
1.2. Turistas(ai) įsipareigoja:
1.2.1. laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą 
sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą 
(standartinės  apmokėjimo sąlygos). šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo 
(vartojimo kredito) sutartį. Turistui įsigyjant kelionę pagal išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, pagal kurią  išvykimas yra ne iš lietuvos ir/arba kelionę, 
kuriai taikomos specialios apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių  apmokėjimo sąlygų, yra 
atskirai nurodomos Turizmo paslaugų teikimo sutartyje;
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo 
nurodytas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo 
taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į 
kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio 
valstybes, nepriklausančias šengeno erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 23-858).
1.2.3. atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už 
jį apmoka atsakingas asmuo. jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių 
organizatorius turi teisę žalą išieškoti lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus   (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje 
nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEiSĖ aTSiSakYTi SUTaRTiES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo 
momento.
jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės 
(dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo)), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali 
viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus 
patirtus nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą 
turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2.  jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti 
(pvz. Dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, 
išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių 
organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir kelionės atsisakymą.  Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. 
Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas – turisto liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti 
nedarbingumo pažymėjimo kopiją. šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte 
pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių 
organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.  
2.1.3. jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba 
dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad 
jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės 
kokybės, alternatyvų kelionės variantą. jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią 
kelionę, kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Sutarties nutraukimo laikas kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20% 
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50% 
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80%
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95% 
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Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

2.3. kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. jokia žala 
turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba  nenugalimos jėgos.
2.4. kai, nutraukus  sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organizuotą turistinę 
kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
 
3. SUTaRTiES SĄlYgų PakEiTimaS
3.1. kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę 
atsisakyti keisti sutartį.
3.2. kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant 
išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas 
kainos padidėjimas. Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo 
3.3. jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi 
teisę reikalauti gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. jei kelionių organizatorius atsisako 
sutarties, tais atvejais, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1  punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas. 

4. SUTaRTiES šalių PaSikEiTimaS
4.1. bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės 
pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju 
(kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui 
ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas 
ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę 
perleidimu, sumokėjimą. šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios 
ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 100 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė 
į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios  mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 200 
litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas.  Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų 
išlaidų paskaičiavimą. jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 
2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
 
5. aTSakOmYbĖ UŽ NETiNkamĄ SUTaRTiES VYkDYmĄ
5.1. jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių 
organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą 
sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako tretysis asmuo,  nesusijęs su šia sutartimi.
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius 
naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. jeigu sutartis vykdoma ne pagal  turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą 
pagalbą ir paramą. jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą 
ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, 
susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio 
pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3.  jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui 
(-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų 
paslaugų kainos skirtumą. jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos 
atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip 
pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus 
tyčios ar didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Vežimui oru atitinkamai taikomos konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. 
spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 
m. spalio 12 d. pakeitimą, konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. monrealyje nuostatos, 
apribojančios Vežėjo atsakomybę Ec 899/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą Ec 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. 
šie teisės aktai nustato ir daugelyje atveju apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti 
bagažą.
 
6. bENDROSiOS SĄlYgOS
6.1. Turisto teises gina civilinis kodeksas, Vartotojų teisių  apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 
(Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas  pareikšti žodžiu kelionių 
organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, - kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų 
problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo 
dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. ginčai dėl 
netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, -   lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta 
tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų 
prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais   po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta 
atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų 
kelionės variantą sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią 
galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų 
kelionės variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo 
atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. nustatyta tvarka. 
Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame 
išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, 
išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, 
imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta 
vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto puslapį www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu  išvykimas iš Talino)/ www.teztour.lv (jeigu išvykimas 
iš Rygos)/www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas 
jos nuostatas bei informavo kitus turistus   naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo 
vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
Sutarties priedai:  katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga.
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Simbolių paaiškinimas

Užrašams

„Viešbutis tinkantis šeimoms“ - viešbutis savo paslaugų pasiūla bei 
apgyvendinimo tipų įvairove, orientuotas į šeimų su vaikais poilsį.

„Viešbutis, esantis kurorto centrinėje dalyje“ - tai viešbutis, 
nurodantis savo lokaciją kaip kurorto centre esančio arba nuo centro 
(centrinės zonos, promenados, diskotekos/barų gatvės) nutolęs ne 
daugiau kaip 1 km atstumu. Kurorte taip pat gali būti ne vienas 
centras, tad atstumas gali būti nurodytas iki pagrindinio miesto 
centro arba iki kelių centrų.

Žemiau aprašyti simboliai - tai kataloge bei interneto svetainėje 
figūruojantys viešbučių segmentai, kurie nurodo viešbučio paskirtį. Tai 
subjektyvus organizatoriaus viešbučių segmentavimas pagal jų teikiamų 
paslaugų spektrą. į visus papildomai iškilusius klausimus, padės atsakyti 
Jūsų kelionių agentas.

„Viešbutis šalia slidinėjimo trasų/keltuvų“ – tai apgyvendinimo 
variantas, esantis visai netoli (iki 100 m) slidinėjimo keltuvų, 
užkeliančių į slidinėjimo trasas, arba esantis šalia trasų, kuriomis 
nusileisti galima beveik iki viešbučio.

„Viešbutis grupėms“ – tai apgyvendinimo variantas, tinkantis 
didesnėms grupėms, šeimoms, pritaikytas kolektyvui. Dažnai 
tai gali būti apartamentai, skirti iki 6-8 asmenų, sujungti bendra 
svetainės-virtuvės zona.

„Viešbutyje yra SPA centras“ – tai viešbučiai ar kita apgyvendinimo 
rūšis, kuriuose yra dideli pirčių kompleksai.

„Romantiškos, ramios atostogos“ - tai jaunavedžiams, jaukiam 
poilsiui romantiškoje ir/arba ramioje aplinkoje.
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė
viešbučiai iki 2011 metų liepos 1 dienos. Išsamesnė bei 
naujesnė informacija, apie viešbučiuose įvykusius 
pasikeitimus, skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt

Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią 
pateikė viešbučiai iki 2012 metų birželio 1 dienos. 
Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt


