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Kalnai – tai liga. Kartą ja susirgus, pagyti neįmanoma. Slidinėjimo entuziastai teigia, kad 
savaitė mėgaujantis kalnų oru bei aktyviu laisvalaikiu atstoja mėnesį atostogų. Mes galime tik 

paantrinti ir pakviesti visus į nuostabiąsias Alpes – Austrijoje arba Italijoje. Sniego tikrai bus, 
bus ir kitų pramogų, na o besibaiminančius pirmą kartą stotis ant slidžių galime nuraminti – ten 

Jūsų laukia puikūs instruktoriai. Aktyvios ir sportiškos atostogos – tai nuostabu!

Apie TEZ TOUR

TEZ TOUR Lietuva
TEZ TOUR savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2003 metais, spalio 
17 dieną. Būtent šią dieną įvyko pirmasis užsakomasis skrydis 
į Egiptą, paženklinęs kompanijos veiklos pradžią. Ši kryptis ir 
šiandien išlieka viena populiariausių. Be Egipto šiandien su 

TEZ TOUR tiesiogiai iš Lietuvos galite nuvykti dar į  8 šalis. Taip 
pat Jums galime pasiūlyti apgyvendinimo paslaugas šalyse, į 
kurias ruošiatės keliauti savarankiškai.

LIETUVA

BULGARIJAITALIJA

TURKIJA

KIPRAS
GRAIKIJA

EGIPTAS

AUSTRIJA

MALJORKA
SARDINIJA

ISPANIJA

TENERIFĖ

DOMINIKOS RESPUBLIKA

BRAZILIJA

MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI
ŠRI LANKA

TAILANDAS
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Į Austriją ir Italiją – 
su TEZ TOUR
• Jūsų slidinėjimo įrangą į Austriją ir Italiją 
nugabensime nemokamai!*

• TEZ TOUR - vienintelis kelionių organiza-
torius, galintis pasiūlyti slidinėjimo paketus 
į Austriją.

• TEZ TOUR atstovybės Austrijoje: Cel am 
Zė kurorte (telefonas +43 676 755 84 38) 
bei Vienoje (telefonas +43 676 755 84 27). 
Iškilus klausimams, skambinkite nurodytais 
telefono numeriais arba rašykite elektro-
niniu paštu info@teztour.at

• TEZ TOUR klientų aptarnavimo centro 
numeris Italijoje +39 334 756 0056. Iškilus 
klausimams taip pat galite rašyti elektro-
niniu paštu italy@tez-tour.com

www.teztour.lt
Keliaukime kartu!

Atostogų kryptys 
iš Lietuvos

Kartu dirbame dėl 
nuostabių atostogų

Tiesiogiai iš Lietuvos šiandien Jus kviečiame vykti į labiausiai 
pamėgtus ir populiariausius Turkijos, Ispanijos, Graikijos, 
Bulgarijos kurortus. O šį sezoną pakviesime skristi dar dviem 
nuostabiomis kryptimis – į Kiprą bei Italijai priklausančią 
Sardinijos salą.
Žiemos sezono metu kviečiame pasišildyti į amžino pavasario salą 
Tenerifę, egzotiškąjį Tailandą bei amžinai saulėtą Egiptą. Aktyvių 
atostogų mėgėjų laukiame kalnuose Austrijoje bei Italijoje.

TEZ TOUR Lietuva priklauso vienai didžiausių Rytų Europoje bei Rusijoje 
veikiančių tarptautinių bendrovių TEZ TOUR. Ji vienija daugiau kaip 20 
kelionių operatorių skirtingose šalyse. Šių šalių keliautojams kompanija 
gali pasiūlyti net 17 atostogų krypčių. Visose priimančiose šalyse 
turistus aptarnauja pasitinkantys TEZ TOUR biurai. Jų tikslas – daryti 
viską, kad Jūs svečioje šalyje jaustumėtės kaip namuose. 
Dirbame su didžiuliais turistų srautais, puikiai orientuojamės turizmo 
rinkoje, tad garantuojame, kad mūsų partneriai – patikimiausios 
aviakompanijos bei patys geriausi viešbučiai.

Išskirtinės 
kelionės

17 atostogų 
krypčių

Be daugybės poilsinių kelionių, TEZ TOUR 
organizuoja išvažiuojamus seminarus ir 
konferencijas grupėms bei kompanijoms, 
vaikų stovyklas, pažintinius maršrutus 
bei išskirtines keliones, pažymėtas VIP 
ženklu.

Su tarptautiniu TEZ TOUR kelionių 
organizatoriumi jūs galite ilsėtis Meksikos, 
Kubos, Dominikos Respublikos, Brazilijos, 
Kinijos, Tailando, Šri Lankos, Maldyvų, Egipto, 
Jungtinių Arabų Emyratų, Turkijos, Graikijos, 
Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Kipro kurortuose. 
Slidinėti TEZ TOUR kviečia į Andorą, Italiją, 
Ukrainą, Turkiją, Bulgariją ir Austriją.

*Yra papildomų salygų. 3Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Patariame
Slidinėjimo
elementorius

PRIEŠ IŠVYKSTANT Į KALNUS

1. Prieš vykdami į kalnus palavinkite savo fizinę ištvermę, 
parenkite viso kūno raumenis. Tam labai tinka bėgimas, važiavimas 
dviračiu, plaukimas ir bendro pobūdžio mankšta.

2. Planuojantiems į kalnus vykti pirmą kartą būtina palavinti 
slidinėjimo įgūdžius. Idealu, kad Jus mokytų patyręs instruktorius. 
Nepagailėkite lėšų ir investuokite į profesionalias pamokas – 
išmoksite ne tik taisyklingai čiuožti, bet ir taisyklingai nugriūti, 
sustoti, o tai ateityje padės išvengti traumų.

3. Neskubėdami išsirinkite Jums tinkantį slidinėjimo inventorių. 
Šalmas – būtinas! Alkūnių, riešų bei nugaros apsaugos nėra 
privalomos, tačiau jas taip pat rekomenduojame užsidėti. 
Snieglentininkams būtini specialūs šortai, kelių ir nugaros 
apsaugos.

4. Specialiai slidinėjimui skirta apranga nėra vien madinga 
užgaida. Būtina įsigyti viršutinius slidinėjimo rūbus ir pirštines 
iš neperšlampančios, orui pralaidžios medžiagos, bei specialius 
apatinius rūbus iš plonos tamprios, prakaitą sugeriančios ir 
išsklaidančios medžiagos.

5. Slidinėjant aukštuose kalnuose verta pasirūpinti ir 
apsauginiu kremu nuo saulės. Žiemą oda yra jautresnė saulės 
spinduliams, tad slidinėjant saulėtą dieną galima labai greitai 
nudegti veido odą.

6. Prieš kelionę nepamirškite apsidrausti.

7. Atvykę į kalnus nepulkite stačia galva į trasas – 
nepamirškite apšilti!
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SUTARTINIS TRASŲ ŽENKLINIMAS

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

Sudėtingesnės ir dažnai statesnės trasos, 
tinkančios pažengusiems slidininkams. 
„Raudonos“ trasos gali būti ir plačios, ir 
siauros, ir ilgos, ir visai trumpos.

Profesionalams bei patyrusiems 
slidininkams skirtos sudėtingos trasos, 
dažnai labai stačios ir siauros, su staigiais 
posūkiais, neretai besitęsiančios nuo kalno 
viršukalnės iki papėdės.

SLIDININKO 
ŽODYNAS

SKI-PASS – tai slidinėjimo bilietas, leidžiantis naudotis keltuvais. 

„Ski-pasai“ parduodami įvairioms trukmėms, leidžia kilti 
ir slidinėti vienoje arba keliose slidinėjimo zonose bei 
regionuose. 

Dažniausiai tai būna magnetinė kortelė, kurią būtina 
turėti su savimi. 

Kai kuriuose kurortuose perkant „ski-pasą“ ilgesniam nei 
3 dienų laikotarpiui, reikalinga asmens nuotrauka. 

„Ski-pasai“ dažnai skirstomi į vaikiškus, jaunuolių bei 
senjorų. Būna „ski-pasų“, skirtų šeimai bei didesnėms 
grupėms.

SKI-BUS – tai autobusai, kursuojantys po kurortą ar tarp keleto 
kurortų ir vežantys slidininkus iki keltuvų ar trasų. 
Turintiems „ski-pasą” dažniausiai jie yra nemokami.

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

SKI-SERVICE –

SKI-LOCKER –

FUNPARK –

SKI-IN –

SKI-OUT –

SKI-SAFARI –

APRES-SKI –

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

speciali patalpa keltuvų stotyse arba inventoriaus 
nuomos punktuose slidinėjimo įrangos saugojimui.

snieglentininkams skirtas šlaitas su dirbtinai 
suformuotomis kliūtimis, tokiomis kaip „half-pipe“, 
„big-air“, „quarter-pipe“.

galimybė slidėmis nusileisti iki pat viešbučio.

galimybė pradėti slidinėti iš karto nuo viešbučio.

ilgas maršrutas (dažnai žiedinis), kurį galima įveikti 
nenusiėmus slidžių, kylant skirtingais keltuvais ir 
leidžiantis vis kita trasa.

„po slidinėjimo“ – tai laisvalaikio praleidimo vieta, 
baras ar kavinė, kur po dienos, praleistos trasose, 
su slidinėjimo apranga renkasi slidininkai pailsėti ir 
atsipalaiduoti.

KELTUVAI

Dažniausiai kelia iš kurorto į 
kalnų trasas. Tokių keltuvų dydis 
labai skirtingas – nuo 4-viečių 
iki 24 vietų keltuvų. Prieš įlipant 
į keltuvą slides bei snieglentes 
būtina įstatyti į specialų laikiklį 
gondolos išorėje. Jei išorėje nėra 
specialių laikiklių snieglentėms, 
jas, kaip ir slidinėjimo lazdas, 
reikia neštis į gondolos vidų. 

Gondolinis

Labai retai, tačiau Alpių 
kalnuose pasitaiko ir tramvajų 
ant bėgių. Jie vienu metu 
gali kelti iki 200 asmenų. 
Funikulierių grindys dažniausiai 
būna laiptų formos.

Funikulierius

Atviras sėdimas keltuvas. 
Kylama nenusiėmus slidžių. 
Tokių keltuvų dydis varijuoja 
nuo 2-viečio iki 9-viečio. Būna 
ir su šildomomis sėdynėmis bei 
nuleidžiamu skydu nuo vėjo.

Krėslinis
Trosų traukiamas keltuvas. 
Juo kylama stovint ant 
slidžių ar snieglentės. 
Dažniausiai kelia į trumpas 
mėlynas trasas.

Bugelinis

1

2

3

4

1

2

3

4

MĖLYNOS trasos RAUDONOS trasos JUODOS trasos

5Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Patariame
Taisyklės, kurių būtina 
laikytis slidinėjant

Kad atostogas kalnuose primintų teigiami įspūdžiai, pakili nuotaika ir 
nuo darbų pravėdinta galva, o ne traumos, būtina paisyti ir laikytis tam 
tikrų taisyklių. Būkite drąsūs, bet nerizikuokite. Mėgaukitės laisve, bet 
nepamirškite atsargumo ir atsakomybės kitiems. Būkite mandagūs ir 
kalnai Jums padovanos nepamirštamas atostogas.
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Gerbkite aplinkinius! Slidininkas ar 
snieglentininkas privalo elgtis taip, kad 
nesukeltų pavojaus sau ir kitiems. 

BŪKITE ATSAKINGI

Lenkite taip, kad lenkiamas asmuo turėtų 
pakankamai erdvės, nedarykite jokių tyčinių 
ar pavojingų manevrų. Lenkiantysis yra 
atsakingas už tai, kad, užbaigdamas manevrą 
lenkiamajam nesukeltų trikdžių. Ši taisyklė 
privaloma net tuomet, kai lenkiamas asmuo 
nečiuožia.

Laikykitės saugaus atstumo. Priešakyje 
esantis slidininkas ar snieglentininkas visada 
turi pirmumo teisę. Čiuožiantysis iš paskos ta 
pačia kryptimi turi išlaikyti saugų atstumą. 

LENKITE PROTINGAI

Slidininkas ar snieglentininkas kopti bei 
nusileisti pėsčiomis gali tik už trasos ribų.

TRASOJE TIK SU  
SLIDĖMIS

Sustoti galima tik už trasos ribų. Niekada 
nestokite greitojoje nusileidimo trasos 
dalyje, siauroje ar riboto matomumo vietoje. 
Nukritus tokioje vietoje, pasitraukite kaip 
įmanoma greičiau.

SAUGIAI SUSTOKITE

Nelaimingo atsitikimo atveju padėkite 
nukentėjusiajam: nedelsiant suteikite pirmąją 
pagalbą, iškvieskite specialistus, o įvykio vietą 
paženklinkite, kad įspėtumėte kitus čiuožiančiuosius.

SUTEIKITE PAGALBĄ

Prieš pradėdami čiuožti, privalote įsitikinti 
(pasižiūrėti aukštyn ir žemyn), kad galite judėti 
nesukeldamas pavojaus sau ir kitiems. 

APSIDAIRYKITE PRIEŠ 
PRADĖDAMI ČIUOŽTI

Įvertinkite situaciją ir įčiuožkite į kitą nusileidimo 
trasą saugiai, nesukeldami pavojaus sau bei 
kitiems. 

Į KITĄ TRASĄ 
PERČIUOŽKITE ATSARGIAI

Privalote atsižvelgti į visas informacines iškabas ir 
ženklinimus, esančius prie nusileidimo trasų. Taip 
pat būtina atsižvelgti į ženklus, nurodančius kryptį, 
įspėjančius apie pavojus ar trasos pabaigą.

STEBĖKITE ŽENKLUS 
IR ĮSPĖJIMUS

KONTROLIUOKITE 
ČIUOŽIMO GREITĮ

Kontroliuokite greitį, įvertindami asmeninius 
gebėjimus, pasirengimą, vietovę, sniego ir 
oro sąlygas, o taip pat ir intensyvumą trasoje. 
Dažniausios susidūrimų priežastys – per didelis 
greitis arba blogas matomumas. Privalote 
sugebėti laiku sustoti!

ĮVYKUS NELAIMINGAM ATSITIKIMUI
Siekiant išaiškinti nelaimingo atsitikimo aplinkybes, labai svarbūs yra liudininkų parodymai. Pranešimai 
gelbėjimo tarnybai ar policijai, nuotraukos – reikšminga pagalba nustatant civilinę ir baudžiamąją 
atsakomybę. Įvykus nelaimingam atsitikimui, kiekvienas slidininkas ar snieglentininkas bei įvykio 
liudininkai ar atsakingi asmenys privalo prisistatyti, nurodydami vardą, pavardę, adresą.

Slidinėjimas ar čiuožimas snieglente, kaip ir dauguma kitų sporto šakų, yra priskiriami padidintos rizikos 
grupei. FIS (Tarptautinės slidinėjimo federacijos) taisyklės apibrėžia atsakingo ir saugaus slidininko ir 
snieglentininko elgesio normas, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų trasoje. Taisyklės yra privalomos 
visiems slidininkams ir snieglentininkams. Jų nepaisantis slidininkas ar snieglentininkas, įvykus 
nelaimingam atsitikimui, gali būti patrauktas civilinei ir baudžiamajai atsakomybei.

NAUDINGI KONTAKTAI
Austrijoje gelbėtojų trumpasis numeris 144
Medicininė pagalba Italijoje 118 
Visoje Europoje galite skambinti 112, norėdami išsikviesti kalnų gelbėtojus

7Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



SNOW ARENOS vasaros naujienos
Karštąjį vasaros sezoną „Snow Arena“ pasitinka 
atsinaujinusi ir paruošusi ne vieną naujieną. Puikūs 
restorano virtuvės meistrai laukia svečių paruošę lengvą 
gaivų vasarišką meniu, o po gegužės mėnesį vykusių darbų 
„Snow Arenos“ lankytojai jau gali čiuožti šviežutėlėmis, 
atnaujintomis „Snow parko“ trasomis bei naujuoju 
juodosios trasos standartus atitinkančiu „Ice Slope 
nusileidimu. Žiemiškų pramogų mėgėjai jau taip pat spėjo 
išbandyti ir pirmą kartą Lietuvoje organizuotą pašėlusiai 
smagų sniego tinklinį – jo sėkme besidžiaugiantys arenos 
šeimininkai pažada dar daugiau vasariškai vėsių pramogų.

Žiemos pramogos 
ištisus metus
Šiame išskirtiniame komplekse temperatūra 
niekada nesikeičia – čia karaliauja žiema. 
Nuolatinis dviejų laipsnių šaltukas ištisus metus 
leidžia mėgautis aukščiausios kokybės sniegu 
padengtomis slidinėjimo trasomis. „Snow Arenoje” 
jos trys – viena skirta pradedantiesiems, 

o likusios dvi – pagrindinė bei lauko – parengtos 
jau pažengusiems. Žinoma, arenoje laukiami ir 
snieglentininkai, kuriems specialiai paruoštas 
snieglenčių parkas. Drąsiai su savimi į „Snow 
Areną” imkite ir vaikus – jei pabos mokyklėlėje 
šlifuoti slidžių ar snieglentės valdymo meną, jie 
galės smagiai laiką leisti „DruFunPark” pramogų 
parke. Na, o sportišką dieną galėsite pabaigti sočia 
vakariene viename iš arenoje veikiančių restoranų.

Slides ruoškite vasarą

Rekomenduojame

Lietuvoje jau nemažas būrys žmonių savo žiemos 
atostogas intensyviai leidžia kalnų slidinėjimo 
kurortuose. Ar reikia tokioms atostogoms ruoštis? 
Kada pradėti? Į ką atkreipti dėmesį?

Slidinėjimas kalnuose – ne tik pramoga, bet ir 
ekstremalus laiko praleidimo būdas, tad
planuojant vykti slidinėti į kalnus, reikia tam 
kruopščiai pasiruošti. Pagrindinį dėmesį siūlyčiau 
skirti aprangai, įrangai bei fiziniam pasiruošimui. 
Prieš išvykstant vertėtų susipažinti su 

Kad žiemos atostogos kalnuose apdovanotų tik pačiais 
geriausiais įspūdžiais bei emocijomis – ruoškitės tam iš anksto. 

Patarimais bei rekomendacijomis dalinasi ,,Snow Arenos“ 
instruktorius Artūras Bikulč.

pagrindinėmis slidinėjimo kalnuose taisyklėmis, o 
norint sutaupyti laiko kalnuose – iš anksto reikia 
išanalizuoti kalnų slidinėjimo maršrutus, keltuvų 
darbo laikus ir t. t. Na, o mokytis slidinėti būtina iš 
anksto.
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Nuo ko rekomenduotumėte pradėti tiems, kurie ant 
slidžių ar snieglentės planuoja atsistoti pirmą kartą?

Kad atostogos kalnuose nenuviltų – prieš 
vykstant į kalnus rekomenduočiau pasimokyti 
slidinėti su instruktoriumi. Išmokę pagrindinių 
slidinėjimo elementų ir taisyklių kalnuose jausitės 
saugiau, laiką praleisite daug efektyviau bei 
smagiau.

Kokias „Snow Arenos” paslaugas rekomenduotumėte 
besiruošiantiems šturmuoti kalnus?

Be abejo, rekomenduočiau pasinaudoti 
instruktoriaus paslaugomis. Instruktorius padės 
ne tik pradžiamoksliams išmokti slidinėti, bet ir 
pataisys jau mokančių slidinėti klaidas, patars, 
kaip jų išvengti. Taip pat neapsisprendusiems – 
kas geriau, slidės ar snieglentė, „Snow Arenoje“ 
suteiksime puikią galimybę pasibandyti, 
pasitreniruoti ir galutinai apsispręsti, kokios 
įrangos norėsite atostogų kalnuose metu. 

Slidinėjimo įranga – pirkti, ar 
nuomoti? Į ką atkreipti dėmesį 
renkantis?

Jei slidinėjate dažnai – be abejo, įrangą 
reikėtų turėti savo. Jei slidinėjate bent 
kartą metuose – batus, šalmą ir aprangą 
rekomenduočiau turėti savo. Na, o 
inventorių galima išsinuomuoti ir slidinėjimo 
kurortuose. 
Renkantis inventorių reikia atkreipti dėmesį 
į slidžių bei snieglenčių tipą, ilgį ir paskirtį. 
Kiekvienam inventorius parenkamas ir 
reguliuojamas individualiai pagal kūno 
parametrus (ūgį, svorį), slidinėjimo 
įgūdžius bei slidinėjimo manierą. Vieniems 
patinka manevringesnis slidinėjimas, 
kitiems – didesnis greitis. Tinkamą 
slidinėjimo inventorių visada padės įsigyti 
slidinėjimo įrangos pardavėjai, slidinėjimo 
inventoriaus nuomos darbuotojai ir, be abejo, 
instruktoriai.

Kokie mokymosi su instruktoriumi privalumai? 
Kokias klaidas dažniausiai daro savarankiškai slidinėti 
išmokę slidininkai / snieglentininkai?
Instruktorius gali išmokyti ne tik slidinėti, bet ir patarti, kaip pasiruošti 
slidinėjimui kalnuose, į ką atkreipti didžiausią dėmesį. Instruktoriai gali 
padėti išsirinkti tinkamiausią įrangą bei instruktuoti, kaip elgtis lavinų 
metu. Slidinėti galima išmokti ir savarankiškai, bet taisyklingai išmokti 
slidinėti galima tik su instruktoriaus pagalba. Pagrindinės savamokslių 
klaidos yra neteisinga stovėsena ir nežinojimas, kaip veikti slides ar 
snieglentę, kad slystum norima kryptimi.

Bandydami išmokti slidinėti patys, sugaišite daugiau 
laiko, neišmoksite slidinėti taisyklingai, o tai gresia 
didesne rizika gauti traumą bei susigadinti atostogas.
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7 ALPIŲ stebuklai
Alpių TOP 7

Tai viena gražiausių Austrijos Alpių vietovių! 
Šio nacionalinio parko teritorijoje stūkso aukščiausia šalies 
viršukalnė, Grosgloknerio kalnas. Tačiau ši viršukalnė – ne 
vienintelis gamtos stebuklas: Tauerno parke kyšo daugiau 
nei 260 viršūnių, iškilusių virš 3000 metrų. Ir dar – čia 
priskaičiuojama per 300 ledynų. 

1 TAUERNO 
NACIONALINIS PARKAS

2 LEDYNAI

Kitcštainhornas, Hintertuksas, Štubaeris, Kaunertalis, Pitztalis 
– tai tik nedidelė dalis įspūdingų gamtos tvarinių – ledynų, 
išsibarsčiusių po gražuoles Alpes. Didžiausias Europos ledynas 
Alečas plyti Šveicarijos teritorijoje. Na, o Austrijoje ir visose rytų 
Alpėse didžiausiu laikomas Pastercės ledynas. Pasižvalgyti po 
juos ir paslidinėti (trasos neretai ten veikia ištisus metus) galima 
ir viešint populiariuose kurortuose. Štai, iš Soldeno pasiekiami 
net du ledynai – Retenbachas ir Tyfenbachas. Netoli Kapruno 
driekiasi Kitcštainhornas, o atostogaujant Mairhofene tiesiog 
būtina paslidinėti Hintertukso ledyne.

Jau pačios Alpės – tikras gamtos stebuklas. Didžiausia ir aukščiausia Europos kalnų sistema 
džiugina itin gražiais peizažais tiek vasarą, tiek žiemą. Nuostabus oras, žavinga gamta, aktyvaus 
laisvalaikio galimybės kasmet į Alpes sutraukia galybę turistų. Ir visi jie teigia – niekas taip gerai 
„neišvalo” galvos ir nepakrauna energijos, kaip atostogos jaukiuose Alpių kurortuose.

Tai aukščiausias Italijos Dolomitinių Alpių kalnas. Net 
keletą viršūnių turintis kalnas garsėja ir vieninteliu 
Dolomitinėse Alpėse Marmolados ledynu. Pietų Tirolyje 
dar vis sklando legenda, kad labai seniai ant Marmolados 
nebuvo jokio sniego anei ledo, o vien derlingos pievos. 
Tačiau kartą per Žolinę du valstiečiai nenuėjo į bažnyčią, 
o vietoj šventinių mišių ir toliau rūpinosi, kaip laiku 
išdžiovinti šieną ir sukrauti jį į daržinę. Ir tada ėmė snigti, 
ir snigo tol, kol Marmoladą padengė sniegas ir ledas... 
Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą – ši Alpių vieta itin 
mėgstama slidininkų. Netoliese Marmolados įsikūręs 
populiarus Kanazėjaus kurortas.

3 MARMOLADA

● Austrija 

● Italija 

Austrija 
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Ketvirtas pagal dydį Austrijos miestas ir 
Zalcburgo žemės administracinis centras 
drąsiai gali vadintis vartais į Alpes. Šiaurinėje 
Alpių dalyje įsikūręs Zalcburgas kartu yra ir 
didelio slidinėjimo regiono centras. Slidininkai 
išsibarsto po apylinkes, o į patį Zalcburgą 
plūsta baroko ir Mocarto gerbėjai.

Šekspyro dėka šis miestas tapo tyros, tačiau dramatiškos 
meilės arena. Nepaisant turtingos miesto istorijos, daugelis 
šiandien čia atvyksta ieškodami Romeo ir Džiuljetos 
legendos pėdsakų. Tad nenuostabu, kad populiariausia 
vieta Veronoje – Džiuljetos namas. Miesto valdžia šį 
namą, kažkada priklausiusį Kapelų šeimai, 1907 m. nupirko 
aukcione ir pavertė Džiuljetos muziejumi. O kai 1972 m. 
kiemelyje buvo pastatyta bronzinė Džiuljetos statula, 
čia plūstantys įsimylėjėliai dar labiau įtikėjo šios vietos 
„stebuklingumu“.

6 VERONA

4KOMO, GARDA 
IR MADŽIORĖ

Šie didžiausi Italijos ežerai spiečiasi šalies šiaurėje, 
Alpių papėdėje. Kalnai patikimai saugo jų pakrantes 
nuo žvarbių šiaurinių vėjų, tad čia spiečiasi nemažai 
labai gražių, tiesiog idiliškų miestukų. Viena 
įspūdingiausių vietų – Gardos ežero pietuose į ežero 
vandenis įsiterpęs Sirmionės pusiasalis ir to paties 
pavadinimo miestelis, dar vadinamas ežero perlu.

Radchausbergo kalnas Austrijos Gaštaino slėnyje – ypatingas. 
Jo gelmėse driekiasi požeminės galerijos, kuriose seniau 
intensyviai vyko aukso rūdos gavyba. Kalnakasių čia jau seniai 
nebėra, o požeminės galerijos jau 50 metų naudojamos gydymo 
tikslais – iš požeminių šaltinių virstantys šilti, prisotinti radono 
vandens garai sukuria veiksmingą gydomąjį klimatą.

5 GAŠTAINO RADONO 
GALERIJOS

7 ZALCBURGAS

● Italija 

● Austrija 

● Italija 

Austrija 
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Visa Italija padalinta į 20 regionų. Slidinėjimo trasos driekiasi vaizdingoje ir kalnuotoje Italijos šiaurėje, Aostos, 
Lombardijos, Pjemonto, Trentino-Alto Adidžės (šis dar dalinamas į Pietų Tirolį ir Trentiną) regionuose. Šiuose 

regionuose turistų netrūksta ne tik žiemą, bet ir vasarą, kaip ir visoje Italijoje. Per metus šią šalį aplanko daugiau kaip 
50 mln. turistų! Turizmas – viena svarbiausių Italijos ekonomikos sričių, per metus uždirbanti net 63 % šalies pajamų.

Nuostabioji 
Šiaurės ItalijaApie šalį

Gražiausias slidinėjimo 
kurortas
Cortina d’Ampezzo tituluojamas viena iš 
gražiausių žiemos pramogų vietų pasaulyje 
(šis kurortas įtrauktas ir į „National 
Geographic“ geriausių slidinėjimo kurortų 
dvidešimtuką). Tai vienas populiariausių 
Italijos kurortų, kuriame 1956 metais vyko 
VII žiemos Olimpinės žaidynės.

Ypatinga vieta

Kur prasideda Italija?
Viešint pietų Tirolyje (sostinė 
Bolcanas) sunku patikėti, kad čia –
jau Italija. Daugumai pietų tiroliečių 
gimtoji kalba – vokiečių, italakalbių 
čia vos vienas ketvirtadalis. Tad 
nenustebkite – visi miesteliai ir 
slidinėjimo kurortai pietų Tirolyje 
turi dvigubus pavadinimus – 
vokišką ir itališką. 

Iki pat Pirmojo Pasaulinio karo 
Tirolis priklausė Austrijai. 1919 m. 
šią teritoriją aneksavo tuometinė 
fašistinė Italija. Istorijos bėgyje 
buvo bandymų atsiskirti nuo 
Italijos, tačiau gavę gana plačią 
autonomiją Tirolio gyventojai 
atsiskyrimo klausimų nebekelia.

Tirolis, Italija 

Aostos slėnis žavi nepaprastais peizažais 
ir itin skaidriomis Alpių kalnų upėmis. Tai 
itin gražus kalnuotasis Italijos kampelis. 
Būtent čia stūkso ir aukščiausias Europos 
kalnas – Monblanas (italai jį vadina 
„Baltuoju kalnu“ – Monte Bianco) bei dar 
keletas įspūdingų viršukalnių – Monte Rosa 
(4633 m), Materhornas (4478 m).
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Įdomu
Kad ir kaip būtų keista, tačiau Italijoje 
su tuo pačiu žodžiu „ciao“ galima ir 
pasisveikinti, ir atsisveikinti. Vienu 
atveju jis reiškia – „sveikas“, o kitu – 
„iki pasimatymo“.
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Kuo vaišina 
Šiaurės Italija?

Italijoje kiekvienas regionas žavi savita skirtinga virtuve. O viešint Šiaurės Italijoje teks pamiršti itališkos virtuvės 
kertinius produktus – alyvuogių aliejų, pomidorų padažą ir makaronus. Kur kas dažniau Jums čia siūlys daugiaryžio, 
kukurūzų kruopų košės polentos, pačių įvairiausių sūrių, rūkytos mėsos. Šiaurinę Italijos virtuvę įtakojo kaimyninės 

šalys: Prancūzija (jos dėka sviestas čia labiau mėgstamas nei alyvuogių aliejus), Austrija ir Šveicarija.

Italijos virtuvė
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TRENTINAS - ALTO ADIDŽĖ 
taip pat neišvengė Austrijos virtuvės 
įsikišimo. Rūkyti kumpiai ir lašinukai čia 
dažnesni nei sūriai. Polenta ir daugiaryžis 
ryškiai pirmauja prieš makaronus. O 
mėgstamiausi čia patys įvairiausi Gnocchi 
– virtiniai sultinyje arba su grietinėlės 
padažu. Būtinai paragaukite regiono 
favoritų – Canedreli virtinių.

AOSTOS BEI PJEMONTO 
regionuose taip pat dominuoja sotūs 
mėsiški patiekalai: tirštos sriubos bei 
troškiniai su jautiena. Čia itin mėgstama 
polenta – kukurūzų košė. Beje, ji dažnai 
čia gardinama triufeliais, juk Pjemontas – 
baltųjų triufelių kraštas.

LOMBARDIJOS 
pievose ganosi daugybė karvių ir avių, 
tad čia dievinamas sviestas ir galybė 
sūrių. Tačiau populiariausias patiekalas 
– mėsiškas. Tai Osso Buco – veršienos 
blauzdos pjausniai, ilgai troškinti daržovių 
ir vyno padaže, patiekiami su polenta. 
Taip pat tradiciškai labai mėgstama 
sriuba su ryžiais ir kumpiu – Minestrone 
alla Milanese. Prigijo čia ir iš Austrijos 
eksportuotas Vienos pjausnys. Pakeitęs 
pavadinimą jis tapo Cotolleta alla Milanese. 
Populiariauisas regione desertas – 
Panetone. Vėlgi austriško vaisių pyrago 
vietinė versija.

DOLOMITINĖSE ALPĖSE 
dominuoja soti kalnų virtuvė, kuriai 
smarkiai įtaką padarė Austrija. Čia itin 
mėgstami gardūs rūkyti kumpiai, Vienos 
pjausnys, virtiniai tirštuose padažuose. 
Tradicinis patiekalas Grostl – su rūkyta 
šonine bei svogūnais keptos bulvės – ar 
neprimena lietuviškos virtuvės?

BŪTINA PARAGAUTI

 Polenta 

 Osso Buco  

 Canedreli virtiniai 

 Grostl 

Įdomu
Lietuviai vykdami į kalnus dažnai kartu 
vežasi naminių lašinukų energijai 
atgauti. Žinokite, kad vykstant į šiaurės 
Italiją to daryti nebūtina – vietiniai 
lašiniai laikomi pačiais garsiausiais ir 
geriausiais pasaulyje. Štai tik keletas: 
Lardo di Colonnata (lašiniai iš Kolonatos 
miestelio, garsėjančio dar ir marmuro 
gavyba), sūdomi ir brandinami marmuro 
voniose, bei Lardo d’Arnad brandinami 
kaštonmedžių dėžėse, yra vieni 
garsiausių vietinių delikatesų.
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Ekskursijos

Ekskursija po miestą 
Sforcų pilis (Castello Sforcesco) – viena 
prašmatniausių pilių Italijoje. Milano 
katedra (Duomo) – penkianavė bazilika, 
priskiriama „liepsnojančios gotikos“ stiliui. 
La Scala operos teatras, suprojektuotas 
Džiuzepės Piermarini.

      Laisvu laiku palepinkite 
save pirkiniais arba bent jau 
pavaikštinėkite kultinėmis mados 
gatvėmis: Via Montenapoleone, 
Via della Spiga, Corso Vittorio 
Emmanuele, Via Manzoni.

Mes būtinai aplankysime
Lankytinų objektų sąraše: garsusis amfiteatras 
„Arena di Verona“ (šiandien tai – pati didžiausia 
operos scena po atviru dangumi), Šv. Zenono 
bazilika (San Zeno), miesto Katedra, Romeo 
namas ir Džiuljetos kiemelis, Šv. Anastasijos 
bazilika, Erbės aikštė (Piazza delle Erbe) – 
Veronos miesto širdis ir centras.

Miestas, išsidriekęs abipus Adidžės 
upės krantų, pilnas tiek Romos imperijos, tiek 
Viduramžių pėdsakų. Čia stūkso trečias pagal dydį 
romėnų amfiteatras pasaulyje, senamiestyje akis 
džiugina romaninio ir gotikinio stiliaus bažnyčios, 
jaukiai pasėdėti ir pasižvalgyti vilioja Piazza delle 
Erbe aikštė, apsupta be galo žavių namų. Tai 
labai romantiškas miestas, kurio aurą dar labiau 
sustiprina Romeo ir Džiuljetos legenda.

Verona
MARMURINIAI 
ITALIJOS VARTAI

Milanas
ITALIJOS GEROVĖS KALVĖ

Milanas – svarbiausias pramoninis, finansinis, 
prekybinis ir kultūrinis centras, turtingiausias 
Italijos miestas, nevengiantis to pademonstruoti. 
Jis energingas, modernus ir madingas, o kaipgi, čia 
juk sukoncentruota visa Italijos mados pramonė.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė
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Venecija
ADRIJOS KARALIENĖ

118 salų, 170 kanalų ir 140 tiltų 
Venecijos lagūnoje – štai, kas yra 
ta legendinė Venecija. Pablukusi, 
aptrupėjusi, kamuojama potvynių, 
bet vis dar karališkai elegantiška, 
charizmatiška ir žavinga.

Ką išvysite?
Daug vaikščiosime ir gėrėsimės: 
unikaliu architektūriniu Šv. Morkaus 
(San Marco) aikštės ansambliu, 
bazilika, varpine su laikrodžiu, Dožų 
rūmais, Naujųjų ir Senųjų Prokuracijų 
pastatais, taip pat Piazzetta San Marco 
su dviem kolonomis ir Šv. Teodoro 
bei Šv. Morkaus atvaizdais. Ganysime 
akis į venecijietiškus palazzo, į kanalus 
ir jais kursuojančias gondolas bei 
laivelius, pastovėsime ant Atodūsių 
bei Rialto tiltų.

Insbrukas
AUSTRIŠKOJO TIROLIO 
SOSTINĖ
Nedidelis, jaukus, kalnų apsuptas 
miestelis pasitinka žiemos Olimpines 
žaidynes menančiais akcentais, 
spalvingu senamiesčiu ir ore 
tvyrančiu kavos aromatu. Pažadame, 
kad diena Austrijoje bus pilna 
įspūdžių ir gardžių akimirkų.

Ką įdomaus pamatysite?
Habsburgų imperatorių rezidenciją ir 
jos „Auksinį stogą“ – Insbruko simbolį, 
pagrindinę miesto bažnyčią – Hofkirche, 
Šv. Jokūbo bažnyčią, Furstenburgo 
ir Ambraso pilis, Triumfo arką, Alpių 
zoologijos sodą. Po viešnagės Insbruke 
dar užsuksime į Vatenso mieste veikiantį 
„Swarovski pasaulį“.

Įdomu
Po 1966 m. potvynio, kai praktiškai 
visi žemutiniai namų aukštai buvo 
užtvindyti, Veneciją apleido daug 
gyventojų. Jų skaičius sumažėjo 
nuo 121000 iki 60000. Ekspertai 
teigia, kad apie 2030 metus šis 
miestas gali papildyti miestų 
vaiduoklių gretas. Čia nebebus 
nuolatinių gyventojų, o miesto 
kasdienybę praskaidrins vien tik 
turistų šurmulys.
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DOLOMITI 
SUPERSKI – 

vienas didžiausių pasaulyje 
slidinėjimo regionų. Jo plotas 
– apie 3000 km. Jis vienija 12 
atskirų regioninių slidinėjimo 
zonų į vieną bendrą, tarpusavyje 
keltuvų sistema sujungtą, 
slidinėjimo regioną. 

DOLOMITI SUPERSKIRegionas

KAS TAI? 
Tai vienas „ski-pasas“ 
su galimybe išbandyti:
• net 12 slidinėjimo regionų 
Dolomitinėse Alpėse Italijoje;
• daugiau nei 1200 km trasų;
• 450 keltuvų.

REGIONO 
VIRŠKUKALNĖS:
Marmolada – 3342 m;
Antelao – 3264 m;
Le Tofane – 3243 m;
Civetta – 3220 m;
Sella – 3151 m;
Pale di San Martino – 2996 m;
Catinaccio – 2981m.
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DOLOMITI SUPERSKI  trasas išbandyti galėsite 
apsistoję šiuose regionuose bei kurortuose:

Cortina d’Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, 
Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fasa, Carezza, 
Arabba, Marmolada, Alta Pusteria, Valle di 
Fiemme, Obereggen, San Martino di Castozza /
Passo Rolle, Alle Isarco, Trevalli-Moena / San 
Pellegrino / Falcade, Civetta.

      DOLOMITI SUPERSKI regionas nešykšti ir 
specialių pasiūlymų bei akcijų:
• sezono pradžioje bei pabaigoje galima pasinaudoti 
„Dolomiti Super Premiere” bei „Dolomiti Super Sun” 
pasiūlymu – viena „ski-paso“ galiojimo diena bei 
viena para viešbutyje – nemokamai;
• kovo ir balandžio mėnesiais – specialios akcijos 
šeimoms „Dolomiti Super Kids”;
• pasaulio Taurės varžybų metu Jūsų taip pat laukia 
specialus pasiūlymas – „Dolomiti Super Classic”.
Daugiau informacijos www.dolomitisuperski.com.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė
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SELLA 
RONDA

Regionas

KAS TAI?
Tai žiedinis slidinėjimo 
maršrutas, „Ski-Safaris“, apie 
Sella kalnų masyvą. Prie jo 
šliejasi Val Gardenos, Alta 
Badijos, Arabos ir Val di Fasos 
slidinėjimo regionai.
Šį maršrutą slidininkai 
pakrikštijo „karusele”. Apsukti 
vieną ratą šia, maždaug 40 km 
ilgio, „karusele” užtrunka apie 
4-5 valandas. Tačiau patyrę 
slidininkai sugeba apsukti 
net ir du ratus. Šliuožti Sella 
žiedu galima dviem kryptimis 
– prieš ir pagal laikrodžio 
rodyklę. Abiem atvejais laukia 
skirtingos trasos.

13 keltuvų, 10 nusileidimų, 38,5 km.
Šis maršrutas gana nesudėtingas ir 
lengvai įveikiamas. Kai kurie nusileidimai 
gana nuožulnūs (patyrusiems slidininkams 
gali pasirodyti gana nuobodūs), tad tenka 
pasidarbuoti lazdomis.

(prieš laikrodžio rodyklę)

ŽALIASIS 
MARŠRUTAS
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SVARBUNorint neskubant apsukti Sella Ronda 
maršrutą ir finišuoti iki 15:30 val., 

startuoti būtina ne vėliau kaip 10:00 val.

(pagal laikrodžio rodyklę)

ORANŽINIS 
MARŠRUTAS

Jį sudaro 11 keltuvų ir 8 
nusileidimai. Maršruto ilgis – 

36,5 km. Šis maršrutas, 
lyginant su „žaliuoju“, 

įdomesnis, įvairesnis ir 
sudėtingesnis.

Detalesnė informacija 
apie maršrutus  

www.sella-ronda.info.

SELLA 
RONDA

 
galioja šie „ski-pasai“:

Gardena Pass;
Sella Pass;

Pordoi Pass;
Campolongo Pass.

Maršrutą galima pradėti 
iš bet kurio kurorto, esančio 

netoliese Sella kalnų masyvo.

• iš Ortizėjaus (Val Gardena) – apie 1 val.;
• iš La Vilos bei San Kasiano kurortų 

(Alta Badia) – apie 30-40 min.
• Iš Pocos ir Vigo di Fasos kurortų 

(Val di Fasa) kelionė iki maršruto pradžios 
autobusu ir keltuvu užtruks apie 30-40 min.

Slidėmis pasiekti maršruto 
pradžią Jums prireiks:
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Regionas

Alta Valtelina

ALTA VALTELINA 
regiono kurortai:

2 BORMIJUS
Bormio

Šis slidinėjimo regionas driekiasi prie Šveicarijos 
sienos, Lombardijos (vienas iš Italijos 

administracinių regionų) šiaurėje. Alta Valtelinos 
pasididžiavimas – nacionalinis Stelvio parkas – 
draustinis – tai net 150 ha nepakartojamos gamtos. 
Ten pat stūkso ir Stelvio ledynas, kuriame galima 
slidinėti nuo gegužės iki lapkričio mėn. Didžiausias 
šiame regione – Bormijo kurortas. Pastarasis 
vilioja ne tik slidininkus, bet ir pailsėti bei sveikatą 
sustiprinti norinčius poilsiautojus, mat šis kurortas 
garsėja ir savo gydomaisiais terminiais šaltiniais.

1 LIVINJAS
Livigno

ŠV. KATERINA
Santa Caterina

3
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       Nepraleiskite progos apsilankyti 
legendiniame „San Morico“ slidinėjimo 
kurorte. Vykti į jį rekomenduoju 
„Bernina Express” traukiniu. Kelionė 
iš Tirano miesto Valtelinos regione iki 
„San Morico“ truks apie 2 valandas. 
O ji tikrai neprailgs – garantuoju, kad 
negalėsite atplėšti akių nuo vaizdų, 
bėgančių pro langus.

     
 

5 slidinėjimo zonos;
220 km kalnų slidinėjimo trasų;
80 km lygumų slidinėjimo trasų;
1000 km pasivaikščiojimo takų;
82 keltuvai;
86000 – tiek žmonių per valandą 
aptarnauja visi keltuvai;
12000 vietų viešbučiuose;
32000 vietų apartamentuose;
3 terminių gydomųjų vandenų centrai;
2 gamtos draustiniai;
Šio regiono delikatesai:
sūriai: Scimundin, Casera ir Bitto;
vynas: Valtellina, Sassella, Grumello, 
Inferno, Sfursat;
rūkyta mėsa: Slinzega, La Bresaola di 
Valtellina, Mortadella di Fegato, Violino 
di Capra.

Regiono 
charekteristika

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė
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Kurortai

MĖLYNŲ TRASŲ

Carosello 3000, Costa del Sol, Mottolino slidinėjimo 
zonose yra 115 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 40 km                        ;
• 55 km                           ;
• 20 km                      ;
• kurorte įrengta 40 km lygumų slidinėjimo trasų.

Profesionalams rekomenduojame Val Federa slėnį; 
vidutinio lygio slidininkams – Mottolino slidinėjimo 
zoną, o pradedantiesiems – Carosello 3000.

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ

       Laiką po slidinėjimo šiame kurorte 
galima leisti sveikatingumo centre 
„Aquagranda“ arba ledo arenoje. 
Ekstremalių atrakcijų mėgėjams – 
pasivažinėjimai sniego motociklais 
ant užšalusio ežero.

Livinjas
Livigno

Tai vienas pigiausių Alpių kurortų, jame galioja tax free 
(be PVM mokesčio) zona, tad čia labai patrauklios 
maisto, gėrimų, kvepalų, drabužių, fotoaparatų, 
kompiuterių ir slidinėjimo inventoriaus kainos. Tačiau čia 
nemažai suplūsta ir poilsiautojų, vakarus mielai 
leidžiančių net 125 restoranuose ir 100 barų. Irma Baublytė

Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė
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> 7 restoranai, 5 barai, 
1 baseinas. Akivaizdu, 
kad Šv. Kateriną renkasi 
ramaus poilsio mėgėjai.

APRÈS-SKI
Santa Caterina Valfurva slidinėjimo zonoje 
yra 35 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 2 km                          ;
• 27 km                          ; 
• 6 km                        .

Vietinė slidinėjimo zona nedidelė, tačiau įsigijus 
„4 Valle“ „ski-pasą“, galima slidinėti Bormijaus ir 
Valdidentro kurortų slidinėjimo zonose. 

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ

Šv. Katerina
Santa Caterina

Vietinė slidinėjimo zona orientuota 
į labiau patyrusius slidininkus, trasų 
pradedantiesiems praktiškai nėra. 
Adler trasa – viena sudėtingiausių.

Bormijus
Bormio
Bormijus – garsiausias Lombardijos regiono 
kurortas. Jis vienas populiariausių bei 
seniausių Italijoje, įkurtas net prieš kelis 
tūkstančius metų. Dar nuo Romos imperijos 
laikų ši vieta garsėja švelniu klimatu ir 
terminiais mineralinio vandens šaltiniais – 
Bormijaus apylinkėse jų trykšta net 9, o jų 
temperatūra siekia net 43 °C. Didžiausias 
kurorte – „Bormio Terme“ mineralinių 
vandenų kompleksas.

Netoli Bormijaus yra Šv. Katerinos bei Valdidentro kurortai, o tai 
dar papildomi 70 km trasų. Norint slidinėti tiek Bormijaus, tiek šių 
kurortų trasose, reikia įsigyti šiek tiek brangesnį „4 Valli“ 
„ski-pasą“. Dar šiek tiek brangesnis „ski-pasas“ „Alta Valtellina“ 
suteiks galimybę slidinėti ir Livinjo trasose.

Cima Bianca (3012 m) šlaituose įrengtoje 
„Bormio 2000” slidinėjimo zonoje yra 
50 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 20 km                         ;
• 25 km                          ;
• 5 km                        ;
• 150 tūkst. kv. m ploto „snow-parkas“; 
• kurorte paruošta 55 km lygumų 
slidinėjimo trasų.

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ

Kurortai

25Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Trasos

Pradedantiesiems
Naujokams labiausiai tinka Le Motte ir Cima Piaze trasos. Pačios 
paprasčiausios trasos įrengtos šiauriniame šlaite. Slidinėti galima ir
Le Motte šlaite.

Pažengusiems
Vidutinio lygio slidininkams Bormijus siūlo išties daug trasų. 
Rekomenduojame nuo Cima Bianca viršukalnės iki „Bormio 2000” 
vedančias trasas. Le Motte šlaite taip pat yra vidutinio sudėtingumo 
įdomių trasų, vingiuojančių miške.

Profesionalams
Cima Bianca (3000 m) viršukalnės rajone – itin geros sudėtingos trasos. 
Čia taip pat galima slidinėti ne trasose. Sudėtingų trasų yra ir 
Le Motte–Oga rajone.
Snieglentininkams idealiausios St. Caterina zonos trasos.
Ilgiausia Bormijuje Stelvio trasa – 4 km, 33 laipsnių vidutinis nuolydis.

Bormijaus trasos
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Pradedantiesiems
Besimokantiems ir patirties stokojantiems slidininkams iš Livinjo 
miestuko rekomenduojame kilti Carozello kryptimi bugeliniais keltuvais, 
aptarnaujančiais būtent lengviausias ir paprasčiausias „mėlynas” trasas.

Pažengusiems
Vidutinio lygio slidininkams verta pasikelti į Carozello 
(2797 m) slidinėjimo zoną, kur prasideda nemažai „raudonų” 
trasų – ne itin sudėtingų, bet įdomių.  
Motolino slidinėjimo zonoje rekomenduojame du maršrutus: 
• nuo Monte Della Neve (2785 m) viršukalnės driekiasi „juodos“, gana 
sudėtingos trasos, tačiau taip pat nemažai smagių „raudonų”; 
• o po to išbandykite priešais esantį šlaitą ir nusileiskite prie Trepalla 
vietovės. Čia trasos nesudėtingos, vertas dėmesio vienas ilgas 
nusileidimas į Livinją. 

Profesionalams
Itin pažengusiems slidininkams reikėtų rinktis Val Federijos slėnį – 
čia laukia erdvūs sniegynai ir tikrai sudėtingi maršrutai.

Livinjo trasos
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Pusryčiai, 
vakarienė

Grand Hotel Bagni 
Nuovi (Bormio)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ televizijos salė
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ restoranas (2* „Michelin”)
 ♦ barai: 2
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ konferencijų salė
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs gražioje ramioje vietoje, 
nacionalinio parko teritorijoje, iš kur atsiveria kalnų viršūnių 
apsupto Stelvio Bormijo panorama. Iki kurorto centro - apie 2 
km, iki keltuvo „Bormio 2000” – apie 2,5 km (veža nemokamas 
viešbučio autobusas). Atstumai iki oro uostų: 154 km iki Bergamo, 
212 km iki Veronos, 236 km iki Milano, 195 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: sudaro 2 korpusai. Pastatytas 1986 m. italų 
aristokratijai, atvykstančiai į Bormijų gydomosioms terminėms 
procedūroms. 2004 m. viešbutis buvo pilnai atnaujintas, 2011 
m. atnaujinti istoriniame korpuse esantys numeriai. Viso yra 74 
numeriai: 2 vienviečiai numeriai (be balkono, maks. 1 asm., 20 
kv. m), 24 Oro tipo numeriai (yra numerių su balkonais, maks. 2 
asm., 20–30 kv. m), 24 Platino tipo numeriai (dauguma numerių 
su balkonais, terminio vandens čiaupas, maks. 2 asm., 24–30 kv. 
m ), 18 Junior Suite tipo numerių (1 kambario, dauguma numerių 
su balkonais, terminio vandens čiaupas, maks. 3 asm., 24–30 kv. 
m), 5 Suite tipo numeriai (erdvus 1 kambario numeris su balkonu 
arba terasa, terminio vandens čiaupas, chromoterapija (ne 
visuose numeriuose), maks. 2+2 asm., 36–40 kv. m), 1 Suite Royal 
numeris.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bagnidibormio.it
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Pusryčiai, 
vakarienė

Cristallo (Bormio)

Palace (Bormio)

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ šaldytuvas (apartamentuose)
 ♦ dušas
 ♦ mini baras 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės (Deluxe ir Junior Suite 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ autobusas iki keltuvo: pagal atskirą 
užklausimą, už papildomą mokestį

 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ restoranas
 ♦ taverna
 ♦ seifas
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas
 ♦ registratūra

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje (Standard – 
nėra)

 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ liftas
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 120 ir 
80 asm.)

 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ taverna
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 2

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ meniu 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: apie 400 m iki istorinio Bormijaus centro, apie 500 m iki 
„Bormio 2000” keltuvo, apie 300 m iki terminio centro „Terme di Bormio”. 
Apie 50 m iki slidinėjimo autobuso („Ski-Bus”) stotelės (kitoje kelio pusėje). 
Atstumai iki oro uostų: apie 154 km iki Bergamo, apie 212 km iki Veronos, 
apie 236 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 m., paskutinį kartą atnaujintas 2005 m. 
Viso yra 35 numeriai (viršutiniame aukšte numeriai – be balkonų) ir 25 
apartamentai: 15 Classic tipo numerių (dauguma su balkonais, maks. 2+1 
asm., 22 kv. m), 15 Deluxe tipo numerių (dauguma su balkonais, maks. 
2+2 asm., 25 kv. m), 5 Junior Suite tipo numeriai (erdvūs numeriai su 
balkonu, maks. 2+2 asm., 25 kv. m), 13 Mono tipo numerių (vieno kambario 
apartamentai, svetainė su virtuvės zona, vonios kambarys, balkonas, maks. 
5 asm.), 8 Bilo tipo numeriai (dviejų kambarių apartamentai, miegamasis, 
svetainė su virtuvės zona, vonios kambarys, balkonas, maks. 5 asm.), 4 
Trilo tipo numeriai (trijų kambarių apartamentai, 2 miegamieji, svetainė su 
virtuvės kampu, vonios kambarys, balkonas, maks. 6 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.cristallohotelresidence.it 

VIEŠBUČIO VIETA: centrinėje gatvėje, apie 600 m iki pėsčiųjų zonos centro, iki 
„Bormio 2000” keltuvo - apie 800 m. Svečių paslaugoms siūlomos nuosavo 
viešbučio autobuso paslaugos. Atstumai iki oro uostų: 154 km iki Bergamo, 
212 iki Veronos, 236 km iki Milano, 195 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 m., pilnai atnaujintas 2008 m. Viešbutyje yra 
85 numeriai (16 iš jų yra Connect tipo, sujungti durimis): vienviečiai numeriai 
(be balkono, maks. 1 asm., 9 kv. m), 20 standartinių numerių (be balkono, 
dalis numerių mansardoje, maks. 2 asm., 16–18 kv. m), 3 Single Classic 
tipo numeriai (balkonas, maks. 1 asm., 11 kv. m), 45 Classic tipo numeriai 
(dauguma numerių su balkonu, maks. 2+2 asm., 20-25 kv. m), 14 Junior Suite 
tipo numerių (erdvus, vieno kambario numeris su erdve svetainei, balkonas su 
panoraminiu vaizdu, maks. 2+2 asm., 45 kv. m), 1 Suite tipo numeris (stilingas, 
dviejų kambarių numeris, svetainė ir miegamasis, vonia su hidromasažo 
funkcija, balkonas su panoraminiu vaizdu, maks. 2+2 asm., 70 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.palacebormio.it

4
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Be 
maitinimo

Be 
maitinimo

Residence SCI Sport 
(Bormio) 

Residence Jolly (Bormio)

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ šildymas
 ♦ seifas 
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ šaldytuvas
 ♦ televizorius
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ garažasVaikams:

 ♦ lovelė: už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 250 m iki Bormijaus centro. Priešais 
viešbutį yra slidinėjimo autobuso („Ski-Bus”) stotelė, apie 600 
m iki „Bormio 2000” keltuvo. Atstumai iki oro uostų: 154 km 
iki Bergamo, 212 km iki Veronos, 236 km iki Milano, 195 km 
iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: 3-jų aukštų pastate (be lifto) yra 12 Bilo tipo 
apartamentų (2 kambariai: miegamasis ir svetainė su virtuvės 
kampu). 3 Bilo A tipo numeriai (maks. 3 asm.), 4 Bilo B tipo 
numeriai (maks. 4 asm.), 5 Bilo C tipo numeriai (maks. 5 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.jollyresidence.it

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki Bormijaus centro, šalia 
upės (keltuvo pusėje), apie 250 m iki „Bormio 2000” 
keltuvo, apie 30 m iki autobuso stotelės. Atstumai iki 
oro uostų: Bergamo – apie 154 km, Veronos – apie 
212 km, Milano – apie 236 km, Insbruko – apie 195 km.
VIEŠBUTIS: 4-ių aukštų viešbučio pastate yra: Standard 
tipo numeriai (be balkono, maks. 2+1 asm.,  25–28 kv. 
m), 8 Mono tipo numeriai (vieno kambario apartamentai 
su virtuvėle, keli apartamentai turi atskirą mažą 
virtuvėlę, keli  apartamentai su balkonu, maks. 2 asm., 
25–28 kv. m), 14 Bilo tipo numerių (dviejų kambarių 
apartamentai: miegamasis ir svetainė su sulankstoma 
lova bei virtuvės kampu, dalis apartamentų su balkonu, 
dalis jų yra įsikūrę viršutiniame aukšte, maks. 3–5 asm., 
35–40 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.scisportbormio.it 

3
Bo

rm
iju

s,
 L

iv
in

ja
s,

 Š
v.

 K
at

er
in

a

Special Cat.

30



Be 
maitinimo

Pusryčiai,  
vakarienėAlu’ (Bormio) 

Apartements Santa Barbara

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonios kambarys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ balkonas (išskyrus Single tipo 
numerius)

 ♦ šlepetės (Deluxe ir Junior Suite 
tipo numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ registratūra
 ♦ sodas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ Wellness centras
 ♦ restoranas
 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ šildymas
 ♦ skalbimo mašina
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ garažas

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 m iki „Bormio 2000” keltuvo, apie 100 
m iki raudonos trasos Stelvio pabaigos. Šalia keltuvo yra slidinėjimo 
autobuso („Ski-Bus”) stotelė (važiuoja iki „Le Motte” keltuvo). Iki 
Bormijaus centro – apie 400 m (pereiti pakabinamuoju pėsčiųjų tiltu). 
Atstumai iki oro uostų: apie 154 km iki Bergamo, apie 212 km iki 
Veronos, apie 236 km iki Milano, apie 195 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 m., pilnai atnaujintas 2008 m. Jame yra 
30 numerių (4 iš jų Connect tipo): 2 vienviečiai numeriai (be balkono, 
maks. 1 asm., 12 kv. m), 24 Classic tipo numeriai (balkonas, maks. 
2+2 asm., (kai kurie su dvigule lova), 15 kv. m), 4 Junior Suite tipo 
numeriai (1 kambario numeris, svetainės ir miegamojo erdvės 
atskirtos, balkonas, maks. 2+2 asm., 20-22 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelalu.it

VIEŠBUČIO VIETA: 250 m iki Bormijaus centro, 800 m iki keltuvo „Bormio 
2000“, 100 m iki „Ski-Bus“ stotelės. Atstumai iki oro uostų: Bergamo – 151 
km, Veronos – 208 km, Milano – 227 km, Insbruko – 191 km.
VIEŠBUTIS: dviejų aukštų apartamentinis viešbutis (be lifto), kuriame yra 
Bilo tipo numeriai (dviejų kambarių apartamentai: svetainė su sofa-lova ir 
valgomojo zona, miegamasis su dvigule lova arba 2 vienvietės lovos, 
maks. 4 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.

3 Super
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Pusryčiai, 
vakarienė

Lac Salin Mountain & SPA 
Resort (Livigno) 

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ registratūra
 ♦ cigarų salonas
 ♦ grožio salonas
 ♦ restoranai: 2
 ♦ liftas
 ♦ taverna
 ♦ garažas
 ♦ vyno rūsys
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ kavinė
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens masažas 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: apie 700 m iki Livinjo kurorto pėsčiųjų 
centro. Apie 5 m iki artimiausio bugelinio keltuvo, nuo kurio 
kaitaliojant keletą trasų ir keltuvų, galima pasiekti pagrindinį 
gondolinį keltuvą „Carozello”. Apie 10 m iki slidinėjimo 
autobuso („Ski-Bus”) stotelės. Šalia viešbučio baigiasi viena 
iš trasų, tad viešbutis priskiriamas „Ski-In” / „Ski-Out” 
kategorijai. Atstumai iki oro uostų: 180 km iki Bergamo, 242 
km iki Veronos, 248 km iki Milano, 184 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: pastatytas ir atidarytas 2006 m. 7-ių aukštų 
pastate yra 65 numeriai: 3 vienviečiai Superior tipo numeriai 
(balkonas, maks. 1 asm., 20 kv. m), 28 Superior tipo numeriai 
(balkonas, miegamojo ir svetainės zona be durų, maks. 
2+1 asm., 27–28 kv. m), 9 Deluxe tipo numeriai (balkonas, 
miegamojo ir svetainės zona be durų, maks. 2+2 asm., 32 
kv. m), 15 Prestige tipo numerių (balkonas į pietinę pusę, 
svetainės zona nuo miegamojo atskirta slenkančiomis 
durimis, maks. 2+2 asm., 45 kv. m), 2 Family Suite tipo 
numeriai (2 sujungti Superior kategorijos numeriai, 1 vonios 
kambarys, balkonas, maks. 2+2 asm., 50 kv. m), 1 Suite 
Paradisin tipo numeris (3-jų kambarių numeris: 2 atskiri 
miegamieji, svetainė, balkonas, maks. 2+2 asm., 59 kv. m), 7 
Chakra tipo numeriai (vardiniai dizaino numeriai: „Žvaigždės“, 
„Rožės“, „Debesys“, „Saulė“, „Žemė“, „Oras“, „Mėnulis“; maks. 
2 arba 2+1 asm., 28–40 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lungolivigno.com
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Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė

Amerikan (Livigno)

Dependence Amerikan (Livigno)

Numeriuose:
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (užpildytas)

 ♦ chalatas (Suite tipo numeriuose)
 ♦ palydovinė TV (rusiški kanalai)
 ♦ šlepetės (Suite tipo numeriuose)
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa (daugumoje 
numerių)

 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ Wellness centras
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (iki 20 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ liftas
 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys 
(slidinėjimo įrangos)

 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ registratūra (dirba 24 valandas)

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ lovelė, už papildomą mokestį 
(nuo  0 iki 2 metų, maitinimas 
neįtrauktas)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa (daugumoje 
numerių)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškų 
kanalų)

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (užpildytas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas
 ♦ slidžių / batų (slidinėjimo įrangos) 
saugojimo kambarys

 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (iki 20 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ registratūra (dirba 24 valandas)
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ liftas
 ♦ garažas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė, už papildomą mokestį 
(nuo 0 iki 2 metų, maitinimas 
neįtrauktas) 

VIEŠBUČIO VIETA: Carosello slidinėjimo zonoje, kalno papėdėje, 2 km iki Livinjo 
pėsčiųjų zonos centro. Šalia viešbučio (kitoje kelio pusėje, apie 20 m) yra bugelinis 
keltuvas „American“, kuriuo pakilus į kalną, žemyn trasa galima nusileisti 
prie pagrindinio gondolinio keltuvo „Carosello 3000“. Iki kurorto centro ir kito 
pagrindinio gondolinio keltuvo „Mottolino“ galima nuvykti slidinėjimo autobusu 
(„Ski-Bus”), kurio stotelė yra 15 m nuo viešbučio. Atstumai iki oro uostų: 180 km 
iki Bergamo, 242 km iki Veronos, 248 km iki Milano, 184 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS:  4-aukštis Alpių stiliaus kalnų namelis (šalė). Viso viešbutyje yra 
43 numeriai (28 numeriai pagrindiniame korpuse American 4* ir 15 numerių 
korpuse Dependance American 3*): 2 Classic tipo vienviečiai numeriai (American 
4* korpuse, be balkonų, maks. 1 asm., 18–20 kv. m), 22 Classic tipo numeriai 
(American 4* korpuse, kai kurie numeriai su balkonais, maks. 2+2 asm.,
25–30 kv. m; esant 4 asmenų apgyvendinimui, pristatoma dviaukštė lova), 4 
Suite tipo numeriai (American 4* korpuse, 2 kambarių numeris: miegamasis ir 
svetainė, atskirti stiklinėmis vitražinėmis durimis, maks. 2+2 asm., 30–38 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amerikan.it 
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: Carosello slidinėjimo zonoje, kalno papėdėje, 2 km iki 
Livinjo pėsčiųjų zonos centro. Šalia viešbučio (kitoje kelio pusėje, 20 m) yra 
bugelinis keltuvas „American“, kuriuo pakilus į kalną, žemyn trasa galima 
nusileisti prie pagrindinio gondolinio keltuvo „Carosello 3000“. Iki kurorto 
centro ir kito pagrindinio gondolinio keltuvo „Mottolino“ galima nuvykti 
slidinėjimo autobusu („Ski-Bus”), kurio stotelė yra 15 m nuo viešbučio. 
Atstumai iki oro uostų: 180 km iki Bergamo, 242 km iki Veronos, 248 km 
iki Milano, 184 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: 4-aukštis Alpių stiliaus kalnų namas (šalė). Viso viešbutyje 
yra 43 numeriai (28 numeriai pagrindiniame korpuse American 4* ir 15 
numerių korpuse Dependance American 3*): 2 standartiniai vienviečiai 
numeriai (Dependance American 3* korpuse, be balkonų, maks. 1 asm., 12–
16 kv. m), 13 standartinių numerių (Dependance American 3* korpuse, be 
balkonų, maks. 2+2 asm., 16–20 kv. m; esant 4 asmenų apgyvendinimui, 
pristatoma dviaukštė lova).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amerikan.it 
Ekonominė klasė
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Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienėLa Montanina (Livigno) 

Pare' (Livigno)

Numeriuose:
 ♦ dušas (yra numerių su vonia)
 ♦ palydovinė TV
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ balkonas (kai kuriuose numeriuose)
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ liftas
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 20 asm.)
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ slidžių / batų (slidinėjimo įrangos) 
saugojimo kambarys 

 ♦ autobusas iki miesto centro (nuo 
08:00 iki 20:00, kas 20 min.)

 ♦ autobusas iki keltuvo („Carosello 
3000“ – nemokamai, nuo 08:00 iki 
20:00, kas 20 min.)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
Vaikams:

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį (nuo 0 iki 2 metų, 
vaiko maitinimas apmokamas vietoje)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį 

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ šildymas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas 
(registratūroje)

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ restoranas
 ♦ terasa
 ♦ liftas
 ♦ televizijos salė
 ♦ seifas
 ♦ registratūra
 ♦ garažas
 ♦ barasVaikams:

 ♦ lovelė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: Mottolino slidinėjimo zonoje, kalno papėdėje, apie 1 km 
iki Livinjo centro. Artimiausias krėslinis keltuvas „Teola Pianoni Bassi” yra vos 
už 20 m, o esant gausiam sniegui, galima slidėmis pasiekti patį viešbutį („Ski-
In”), nes trasa pasibaigia vos 25 m nuo viešbučio. Iki kurorto centro pėsčiomis 
galima nuvykti per 15 min. Slidinėjimo autobuso („Ski-Bus”) stotelė irgi arti 
– vos už 50 m nuo viešbučio. Iki Livinjo centro ir pagrindinio „Carozello 3000” 
keltuvo nuo viešbučio važiuoja mikroautobusas (nemokamai, kas 20 min., 
nuo 8:00 iki 20:00 val.). Atstumai iki oro uostų: 180 km iki Bergamo, 242 km 
iki Veronos, 248 km iki Milano, 184 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: 4-ių aukštų pastatas buvo pastatytas 1971 m., pilnai 
rekonstruotas 1995 m. Viešbutis planuoja pakelti savo kategoriją iki 4*. Viso 
viešbutyje yra 37 numeriai: vienviečiai numeriai (be balkono, maks. 
1 asm.), standartiniai numeriai (dalis numerių su balkonu, maks. 2+2 asm.), 
šeimyniniai numeriai (erdvus 2 kambarių (neatskirtų durimis) numeris, 2 
vonios kambariai, balkonas, min./maks. 2+2 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-pare.it

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Livinjo kurorto centre, 10 m 
iki pėsčiųjų zonos, 150 m iki slidinėjimo keltuvo, keliančio 
į Carosello slidinėjimo zoną. Atstumai iki oro uostų: 242 km 
iki Veronos oro uosto, 180 km iki Bergamo oro uosto, 
184 km iki Insbruko oro uosto, 248 km iki Milano oro uosto.
VIEŠBUTIS: 3-jų aukštų medinis viešbučio pastatas 
pastatytas 1954 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2000 m. Viešbutį valdo Silvestri šeima. Viešbutyje yra: 2 
vienviečiai Classic tipo numeriai (be balkono, maks. 1 asm., 
10 kv. m), 24 Classic tipo numeriai (ne visuose numeriuose 
yra balkonas, maks. 2+2 asm., 16–24 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelmontaninalivigno.it
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Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

3

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai

San Carlo (Livigno)

Zodiac (Livigno) 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (kai kuriuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės (nedidelis DUTY FREE)
 ♦ slidžių / batų (slidinėjimo įrangos) 
saugojimo kambarys

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, 
nemokamai (nuo 0 iki 2 metų, vaiko 
maitinimas apmokamas vietoje)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ liftas
 ♦ televizijos salė
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA:  Mottolino kalno papėdėje, 1,2 km iki Livinjo kurorto 
pėsčiųjų zonos. Iki artimiausio krėslinio keltuvo „Teola Pianoni-Bassi” 
yra 150 m, o esant gausiam sniegui, slidėmis galima nusileisti iki 
viešbučio automobilių aikštelės („Ski-In”). Iki miestelio centro ir 
keltuvo važiuoja slidinėjimo autobusas („Ski-Bus”), stotelė – šalia 
viešbučio įėjimo. Atstumai iki oro uostų: 180 km iki Bergamo, 242 km 
iki Veronos, 248 km iki Milano, 184 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: tai kompleksas iš 7 triaukščių kalnų namelių (šalė), 
tarpusavyje sujungtų perėjimais. Viso yra 166 Classic tipo numeriai 
(dalis numerių su balkonais, maks. 2+2 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.villaggiosancarlo.it

VIEŠBUČIO VIETA: Livinjo miestelio centre, apie 200 m iki pagrindinio 
„Mottolino” keltuvo. Priešais šlaitą yra „Carosello” slidinėjimo trasos, iki jų 
veža „Ski-Bus” autobusas. Stotelė –  apie 20 m nuo viešbučio. Šalia viešbučio 
yra lyguminių slidžių trasos. Atstumai iki oro uostų: Bergamo – apie 180 km, 
Veronos – apie 242 km, Milano – apie 248 km, Insbruko – apie 184 km.
VIEŠBUTIS: trijų aukštų Alpių stiliaus namelyje su mansarda yra 18 numerių: 
Standard tipo numeriai (dauguma numerių su balkonu, maks. 2+1 asm., 
16–20 kv. m). Pagal užklausima numeryje galima pastatyti dviejų aukštų lovą 
(2+2 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.livigno.net 
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 Trasų įvairovė – 
slėnio privalumas 

Regionas

DOLOMITI DI BRENTA
regiono kurortas: 1 MADONA DI 

KAMPILJAS
Madonna di Campiglio

Tai vaizdingas slidinėjimo regionas, plytintis vakarinėje 
Dolomitinių Alpių dalyje, tarp Adamelo ir Ortleso kalnų 

masyvų. Šiame rajone daug plačių, tarp kalnų įsispraudusių slėnių, 
pereinančių į aukštas viršukalnes (Presanella – 3556 m, Adamello 
– 3554 m, Ortles – 3902 m), taip pat ir vienas didžiausių Europoje 
Adamello ledynų. 
Dolomiti di Brenta regione įsikūrę ir nemažai slidinėjimo kurortų, 
garsiausi iš jų – Madona di Kampiljas, Pincolas, Val di Sole slėnis su 
Paso Tonale, Pejo, Folgarida-Marileva kurortais. Dolomiti di Brenta 
taip pat priklauso ir Folgarija-Lavaronės, Monte Bandonės, Andalo, 
Ponte di Lenio ir Fai dela Paganelos sritys. Visose jose galima 
slidinėti įsigijus vieną „Skirama Dolomiti“ „ski-pasą“.

Dolomiti di Brenta
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98 kalnų trasos;
380 km kalnų slidinėjimo trasų;
150 keltuvų;
53 km lygumų slidinėjimo trasų;
8 kurortai sujungti į „Skirama Dolomiti 
Adamello Brenta” slidinėjimo zoną 
„Super Skirama Dolomiti” „ski-pasu”;
Populiariausios slidinėjimo zonos: 
trys patys gražiausi slėniai: Val 
Rendena, Val di Sole, Val Kamonika;
Šio regiono delikatesai:
sūriai: Spressa, Trentingrana, Puzzone 
di Moena, Casolet della Val di Sole;
mėsa: Mortandela della Val di Non, 
Trentino Lucanica dešrelės;
gėrimai: Trentino Grapa, Trentino Vino 
Santo, putojantis vynas Trentodoc.

Regiono 
charekteristika

      Dolomiti di Brenta yra pats 
šiauriausias Italijos slidinėjimo 
regionas, tad sniegas čia 
garantuotas viso slidinėjimo 
sezono metu – nuo lapkričio 
iki balandžio. 

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

37Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortas

Madona di 
Kampiljas
MADONNA DI CAMPIGLIO

Šis kurortas – tikras regiono karalius – madingas, stilingas, populiarus. Čia veikia pačios geriausios regione 
diskotekos, barai, parduotuvės. Būtent Madona di Kampiljo kurorte vyksta „glamūrinę“ publiką iš viso pasaulio 

sutraukiantys sporto bei aukštuomenės renginiai. Vienas tokių – „Ferrari savaitė“. Madona di Kampiljas – 
aukščiausios klasės Italijos slidinėjimo kurortas, kuriame verda pats intensyviausias „Apres-Ski“ gyvenimas.

Slidinėjimo zonos Pincolo, Madonna di Campiglio, Folgarida, Marileva tarpusavyje yra sujungtos keltuvais.
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Prabangų kurortą supa ne mažiau įspūdinga 
gamta ir visos galimybės aktyviai leisti laiką: 
trasos lygumų slidėms, ledo čiuožyklos, 
dengtos teniso aikštės, baseinai, jodinėjimo 
bei fitneso klubai, akmenslydžio aikštelės, 
galimybė pasivažinėti šunų kinkiniais ir 
pasklandyti virš Dolomitinių alpių. Groste 
slidinėjimo zonoje veikia didžiulis „snow-
parkas“ (apie 50 000 kv. m) su ledo kalneliais, 
tramplinais, „half-pipe“ ir kroso trasa.

Slidinėjimo zonoje Campiglio Dolomiti di 
Brenta Val di Sole Val Rendena yra 
150 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 45                           ; 
• 37                             ; 
• 18                      ; 
• 5 parkai snieglentininkams;
• 61 keltuvas.

MĖLYNOS TRASOS

RAUDONOS TRASOS

JUODŲ TRASŲ

Įdomu
Madona di Kampiljas 1886 metais tapo 
pagrindiniu Habsburgų šeimos kurortu. O 
šiandien šis kurortas yra vienas garsiausių 
pasaulyje ir daug metų išrenkamas 
geriausiu Italijos slidinėjimo kurortu.
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Trasos
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Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienėCarlo Magno (Campiglio)

Spinale (Campiglio)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ šlepetės
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas
 ♦ sauna
 ♦ televizorius
 ♦ radijas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ garažas
 ♦ grožio salonas
 ♦ liftas
 ♦ taverna
 ♦ konferencijų salės: 3
 ♦ registratūra
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ seifas
 ♦ kosmetikos kabinetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ uždaras baseinas (su hidromasažu)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ terasa
 ♦ baras
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ Wellness centras

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ liftas
 ♦ barai: 2
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ garažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ terasa
 ♦ konferencijų salės: 7
 ♦ restoranas (su 2 salėmis: 
„Cristallo“ (aptarnavimas 
prie staliukų) ir „Gran 
Buffet“ taverna salė „Baita“ 
(degustacijos ir tradiciniai 
vietiniai patiekalai))

 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ internetas
 ♦ taverna
 ♦ televizijos salė
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ registratūra (24 valandas)
 ♦ autobusas iki keltuvo

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki Madona di Kampiljo kurorto centro. Apie 25 m iki 
„Spinale” gondolinio keltuvo, jungiančio „Spinale” ir „Paso-Groste” slidinėjimo trasas. 
Už 25 m nuo viešbučio yra trasų pabaiga: juodosios Diretissima ir mėlynosios Grotte. 
Atstumai iki oro uostų: 160 km iki Veronos, 172 km iki Bergamo, 239 km iki Venecijos, 
253 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: penkių aukštų Alpių stiliaus namelyje (šalė) viso yra 61 numeris (iš jų 
32 – su balkonais): Relax tipo numeriai (su vaizdu į kalnus ir trasas nuo Spinalės 
kalno viršūnės, dauguma numerių su balkonais, maks. 2+1 asm., 20 kv. m), Charme 
tipo numeriai (su vaizdu į kalnus ir ežerą, numeriai su balkonais, su erdve svetainei, 
maks. 2+2 asm., 23 kv. m), Perla tipo numeriai (su vaizdu į ežerą ir kalnus, su balkonu, 
4-ame ir 5-ame aukštuose, su erdve svetainei, be durų, maks. 2+1 asm., 26 kv. m), 
Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į kalnus ir trasas nuo Spinalės kalno viršūnės, 
su balkonu, dviejų kambarių numeriai (su durimis), 3-4 aukštuose, maks. 2+2 asm., 
34 kv. m). Yra 3 Suite tipo vardiniai numeriai (numeriai 5-ame aukšte, 2-jų kambarių 
su durimis, maks. 2+2 asm.): Cima Brenta (40 kv. m), Cima Tosa (su vaizdu į ežerą, 
balkonas, 45 kv. m), Sissi (su vaizdu į kalnus, veranda, sauna, 50 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.spinalehotelcampiglio.it 

VIEŠBUČIO VIETA:  įsikūręs vaizdingoje vietovėje Kampo-Karlo-Manjo, 1,5 km iki Madona 
di Kampilijo kurorto centro. Šalia viešbučio yra lyguminių slidžių trasos. Apie 25 m iki 
artimiausio krėslinio keltuvo „Groste” („Passo Groste” ir „Spinale” slidinėjimo zonose), apie 
200 m iki 2-jų bugelinių keltuvų, kurie veža iki mėlynųjų trasų, skirtų pradedantiesiems 
slidininkams. Atstumai iki oro uostų: Veronos oro uostas – 160 km, Bergamo oro uostas – 
172 km, Venecijos oro uostas – 238 km, Milano oro uostas – 252 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1890 m., o 1947 m. Maturi šeima čia atidarė viešbutį. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
150 numerių. Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. Vienviečiai Classic tipo numeriai 
(be balkonų, dušas, maks. 1 asm.), vienviečiai Dolomiti tipo numeriai (be balkonų, vaizdas 
į kalnus, dušas, maks. 1 asm.), Classic tipo numeriai (be balkonų, dušas, maks. 2+1 asm., 
20 kv. m), Dolomiti tipo numeriai (dalis numerių be balkono, vaizdas į kalnus, dušas, maks. 
2+1 asm., 22-24 kv. m), Superior tipo numeriai (balkonas, vaizdas į kalnus, vonia, maks. 
2+1 asm., 22-24 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (2-jų kambarių numeris: svetainės ir 
miegamojo zonos atskirtos stumdoma pertvara, balkonas, vaizdas į kalnus, maks. 
2+2 asm., 45-50 kv. m), Suite tipo numeriai (2-jų aukštų numeris, svetainės ir miegamojo 
zonos nėra atskirtos durimis, 2 vonios kambariai, balkonas, maks. 2+2 asm., 50-60 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelcarlomagno.com
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Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ soliariumas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ soliariumas, už papildomą 
mokestį

4

M
ad

on
a 

di
 K

am
pi

lja
s

Ideal (Campiglio)

Miramonti (Campiglio)

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ televizorius
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas
 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ liftas
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ krosnis
 ♦ stalo žaidimų kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ grožio salonas
 ♦ televizijos salė
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ poilsio kambarys

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ konferencijų salė
 ♦ seifas
 ♦ registratūra
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ baras
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA:  gražioje, jaukioje vietoje ir apie 400 m iki Madona 
di Kampiljo kurorto centro. Apie 400 m iki „5Laghi“ keltuvo, keliančio 
į to paties pavadinimo slidinėjimo zoną (kur prasideda „Pinzolo-
Campiglio Express” trasos, jungiančios Madona di Kampiljo ir Pincolo 
kurortus); apie 500 m iki „Spinale” keltuvo, kuriuo galima patekti į 
jungtinę slidinėjimo zoną „Spinale” ir „Paso-Groste”. Atstumai iki oro 
uostų: 160 km iki Veronos, 172 km iki Bergamo, 239 km iki Venecijos, 
253 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: nedidelis, jaukus viešbutis. 4-ių aukštų Alpių stiliaus 
namelyje (šalė) yra 38 numeriai, 31 iš jų su balkonais. 2 vienviečiai 
numeriai (be balkono, maks. 1 asm., 14 kv. m), 18 Classic tipo numerių 
(ne visi numeriai su balkonais, maks. 2+1 asm., 18 kv. m), 18 Superior 
tipo numerių (su balkonu, maks. 2+1 asm., 24 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelidealcampiglio.it

VIEŠBUČIO VIETA:  įsikūręs netoli raudonosios trasos „3Tre“ (čia rengiamos 
sporto varžybos), apie 150 m iki kurorto centro. Artimiausi keltuvai: apie 
50 m iki krėslinio „Miramonti”, apie 250 m iki gondolinio „Pradalago”, apie 250 
m iki gondolinio „5Laghi“. Atstumai iki oro uostų: 160 km iki Veronos, 172 km 
iki Bergamo, 239 km iki Venecijos, 253 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: 5-ių aukštų tradicinio Alpių stiliaus namelis (šalė), paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 m. Viešbučio pastatas sujungtas vidine perėja su Residence 
Antares apartamentais. Viešbutyje yra 26 numeriai: 17 Classic tipo numerių 
(be balkono, erdvi ir moderni dušo kabina, maks. 2+2 asm., 15-20 kv. m), 6 
Junior Suite tipo numeriai (erdvus vieno kambario numeris, be balkono, vonia, 
maks. 2+2 asm., 25 kv. m), 2 šeimyninio tipo numeriai (2 Classic tipo numeriai 
sujungti durimis, 1 vonios kambarys, min. 4 asm., 30–40 kv. m), 1 Overview 
Suite tipo numeris (1 kambario numeris su svetainės ir miegamojo bendra 
zona, terasa su panoraminiu vaizdu, maks. 2+2 asm., 35 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.miramontihotel.com 

4
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Pusryčiai, pietūs, 
vakarienėSt.Raphael (Campiglio)

Savoia Palace (Campiglio)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ registratūra
 ♦ liftas
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sauna 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sauna
 ♦ masažas, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ krosnis
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ registratūra 
 ♦ baras
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: kurorto centre, apie 50 m iki keltuvo „5 Laghi“, keliančio 
į tuo pačiu pavadinimu pavadintą slidinėjimo zoną (kur prasideda „Pinzolo-
Campiglio Express” trasos, jungiančios „Madona di Kampiljo” ir „Pincolo” 
slidinėjimo trasas), apie 500 m iki „Spinale” keltuvo, kuriuo galima pasikelti 
į 2 susijungiančias slidinėjimo zonas: „Spinale” ir „Passo-Groste”. 50 m nuo 
viešbučio iki slidinėjimo autobuso („Ski-Bus”) stotelės. Atstumai iki oro uostų: 
160 km iki Veronos, 172 km iki Bergamo, 239 km iki Venecijos, 253 km iki 
Milano.
VIEŠBUTIS: 4-ių aukštų Alpių stiliaus namelis (šalė) pastatytas 1906 m. 
Paskutinį kartą atnaujintas 2002 m. Viešbutyje yra 55 numeriai. 2 Single 
tipo numeriai (be balkono, maks. 1 asm.), 50 standartinių numerių (ne visi 
numeriai su balkonais, maks. 2+1 asm.), 3 Suite tipo numeriai (2-jų kambarių 
numeriai, miegamasis ir svetainė (su durimis), balkonas, maks. 2+1 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.savoiapalace.it 

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs ramioje vietoje, iš kurios 
atsiveria panoraminis vaizdas, apie 200 m iki Madona di 
Kampiljo kurorto centro, apie 100 m iki „Pradalago” keltuvo. 
Vos 50 m nuo viešbučio pasibaigia slidinėjimo trasa. Iki 
slidinėjimo autobuso („Ski-Bus”) stotelės - apie 100 m. 
Atstumai iki oro uostų: 160 km iki Veronos, 172 km iki 
Bergamo, 239 km iki Venecijos, 253 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: 4-ių aukštų Alpių stiliaus namelis pastatytas 1990 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 m. Viešbutyje yra 42 
numeriai: 2 vienviečiai numeriai (be balkono, maks. 
1 asm.), 39 standartiniai numeriai (28 numeriai su balkonais, 5 
numeriai gali buti Connect tipo, maks. 2+1 asm.), 1 Junior Suite 
tipo numeris (su balkonu, erdvus vieno kambario numeris, 
maks. 2+1 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelstraphael.it
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3

PusryčiaiSt.Hubertus (Campiglio)

Italo (Campiglio)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas
 ♦ terasa
 ♦ baras
 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas, dirba tik vasarą
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ terasa
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ garažas
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetasVaikams:

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: kurorto centre, apie 50 m iki gondolinio keltuvo 
„5Laghi“, keliančio į tuo pačiu pavadinimu pavadintą slidinėjimo zoną 
(kur prasideda „Pinzolo-Campiglio Express” trasos, jungiančios 
„Madona di Kampiljo” ir „Pincolo” slidinėjimo trasas), apie 500 m 
iki „Spinale” gondolinio keltuvo, kuriuo galima pakilti į 2 jungtines 
slidinėjimo zonas: „Spinale” ir „Passo-Groste”. Slidinėjimo autobuso 
(„Ski-Bus”) stotelė yra 50 m nuo viešbučio. Atstumai iki oro uostų: 
160 km iki Veronos, 172 km iki Bergamo, 239 iki km Venecijos,
253 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: 5-ių aukštų Alpių stiliaus namelis (šalė), turintis 30 
numerių: 2 vienviečiai numeriai (be balkono, maks. 1 asm., 10 kv. m),
28 standartiniai numeriai (dauguma su balkonais, maks. 2+2 asm., 
16-24 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.valrendena.it

VIEŠBUČIO VIETA: apie 400 m iki Madona di Kampiljo kurorto centro, apie 
350 m iki „Spinale” gondolinio keltuvo, kuriuo galima pakilti iki jungtinės 
„Spinale” ir „Paso-Groste” slidinėjimo zonos. Vos 350 m nuo viešbučio 
pasibaigia artimiausios trasos: juodoji „Diretissima” ir mėlynoji „Grotte”. Apie 
20 m iki slidinėjimo autobuso („Ski-Bus”) stotelės. Atstumai iki oro uostų: 160 
km iki Veronos, 172 km iki Bergamo, 239 km iki Venecijos, 253 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: 3-ju aukštų Alpių stiliaus namelyje (šalė) yra 28 standartiniai 
numeriai (dauguma be balkonų, maks. 2+1 asm., 10 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelitalo.it
Ekonominė klasė

3

Pusryčiai, 
vakarienė
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Regionas

VAL GARDENA 
regiono kurortai:

2 ŠV. KRISTINA
Santa Cristina / St. Christina

Val Gardena – tai 15 km pločio 
slėnis centrinėje Dolomitinių 

Alpių dalyje. Ekspertai šį slėnį 
pripažino pačiu gražiausiu visame 
Sella Ronda regione. Slidininkų 
palankumą Val Gardena pelnė ilgų 
bei plačių trasų dėka. Dar vienas 
privalumas – dauguma trasų 
nusileidžia tiesiai iki pat kurortinių 
miestelių, o dauguma viešbučių 
spiečiasi netoli keltuvų. Tad slidinėti 
galima praktiškai „nuo durų iki durų“.

1 ORTIZĖJUS
Ortisei / St. Ulrich

SELVA
Selva / Wolkenstein

3

Val Gardena
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      Patyrusiems slidininkams 
labai rekomenduoju nusileisti 
pasaulio čempionatų trasa, 
besidriekiančia nuo Ciampioni 
viršukalnės (2254 m) iki Selvos 
miestuko. Taip pat verta 
dėmesio pati sudėtingiausia 
slėnio trasa – „Saslong”.
O pradedantiesiems geriausia 
patirtį kaupti „Seceda-Col 
Raiser trasose”.

     
 

175 km kalnų slidinėjimo trasų;
50 km „mėlynų“;
100 km „raudonų“;
25 km „juodų“;
83 keltuvai;
9 km – ilgiausia slėnio trasa – 
„Seceda-St. Ulrichto”;
Regiono delikatesai:
sūriai: Grano Padano, Asiago;
vynas: Lagrein, Pinot Nero, 
putojantis Spumante Trento;
desertai: štrudelis ir kiti saldėsiai su 
obuoliais.

Regiono 
charekteristika

Val Gardenos slėnyje įsikūrę trys 
kurortiniai miestukai: Ortizėjus (Ortisei/
St. Ulrich), Šv. Kristina (Santa Cristina/St. 
Christina) bei Selva (Selva/Wolkenstein). 
Nenustebkite pavadinimus išvydę dviem 
kalbomis – itališkai ir vokiškai. Meniu 
restoranuose taip pat labiau vokiškas nei 
itališkas. Vokiškai čia kalba netgi didesnė 
dalis vietinių... Toks tas Pietų Tirolis, 
beveik prieš šimtą metų dar 
priklausęs Austrijai.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė
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KurortaiKurortai

Rekomenduojame

Nuo Campioni viršukalnės į Selvos 
kurortą nusileidžia viena iš pasaulio 
čempionatų trasų – ją rekomenduojame 
tik patyrusiems slidininkams.

1563 m aukštyje virš jūros lygio esanti Selva – pats 
didžiausias slėnio kurortas. Tad čia šurmuliuoja ir pats 
linksmiausias bei aktyviausias kurortinis gyvenimas. 
Slidinėjimo zona virš Selvos patenka į Sella Ronda žiedinį 
maršrutą, tad susisiekimas su daugybe trasų čia pats 
patogiausias. O slidėmis galima nusileisti beveik iki visų 
viešbučių. Keltuvų sistema Selvą jungia su Šv. Kristina, na, 
o iki Ortizėjaus galima nusigauti „Ski-autobusu“.

Selva
Selva / Wolkenstein
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Ortizėjus
Ortisei / St. Ulrich

1236 m aukštyje virš jūros lygio įsikūręs 
Ortizėjus – pagrindinis Val Gardenos slėnio 
miestas ir vienas populiariausių traukos 
centrų Dolomitinėse Alpėse. Ortizėjus įsikūręs 
gana lygioje slėnio dalyje, tad apylinkėse 
nemažai lygumų slidžių trasų. 
Turi jis ir vietinę kalnų slidinėjimo zoną – 
„Alpe di Siusi“. Žavinga centrinė Ortizėjaus 
dalis su pėsčiųjų zona ir abipus jos 
įsikūrusiomis elegantiškomis parduotuvėmis, 
kavinėmis, restoranais ir barais. Tad jaukių 
vietų „Apres-Ski“ čia netrūksta.

       Šiame miestelyje gyvena vos 5 % italų, 11 % 
vokiškai kalbančiųjų, o didžioji dalis gyventojų – 
ladinai – vietiniai Val Gardenos slėnio gyventojai. 
Daugiau apie jų kultūrą galite sužinoti apsilankę 
„Museum de Gherdëina“ Ortizėjuje.

Įdomu
Virš gyvenvietės, ant kalno, didžiulių eglių apsuptyje 
stūkso graži „Castel Gardena / Fischburg“ pilis, pro ją 
driekiasi labai įdomi trasa, nusileidžianti tiesiai į miestelį 
– joje kasmet vyksta vienas iš Pasaulio taurės etapų.

Šv. Kristina
Santa Cristina / St. Christina
1428 m virš jūros lygio įsikūręs miestelis – 
geografinis slėnio centras ir mažiausias regiono 
kurortinis miestukas. Jis plyti ypatingoje vietoje – 
prieš pat slėnio simboliu tapusį Sasolungo kalną.
Miestelis nedidelis, tad keltuvai ranka pasiekiami 
beveik iš visų viešbučių. Jais labai patogiai galima 
pasikelti į „Sella Ronda” bei „Gardena Ronda” 
slidinėjimo zonas.
Šis kurortas idealiai tinka šeimoms su vaikais 
(slidinėjimo mokyklos-darželiai pritaikyti vaikams 
nuo vienerių metų) bei didelėms skirtingo lygio 
slidininkų kompanijoms – sau patogių bei įdomių 
trasų čia atras kievienas.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė
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Gardena Grodnerhof 
(Ortisei)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ sauna
 ♦ televizorius
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ palydovinė TV
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ skaitymo kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ vyno rūsys
 ♦ cigarų salonas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ restoranai: 2
 ♦ parkas
 ♦ krosnis
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ barai: 2
 ♦ garažas
 ♦ konferencijų salė

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: Ortizėjaus kurorto centre, parko apsuptyje, 
apie 100 m iki keltuvo, keliančio į „Alpe di Siusi” slidinėjimo 
trasas. Iki Bergamo oro uosto apie 269 km.
VIEŠBUTIS: Comfort tipo numeriai (30–34 kv. m), Superior tipo 
numeriai (40 kv. m; svetainės zona su rašomuoju stalu ir kėdėmis, 
atskiras tualetas, vonios kambarys su dušo kabina arba vonia, 2 
kriauklės, plaukų džiovintuvas, kosmetinis veidrodis, telefonas 
ir radijas), Suite Deluxe tipo numeriai (55 kv. m; svetainė su 
tirolietiška krosnimi, 3 telefonai, 2 televizoriai, 2 radijo aparatai, 
atskiras tualetas, vonios kambarys su dušo kabina arba vonia, 2 
kriauklės, kosmetinis veidrodis), Suite Deluxe Gardena tipo numeriai 
(75 kv. m; erdvi svetainė su tirolietška krosnimi, 2 balkonai, 2 
televizoriai, telefonas kiekviename kambaryje, atskiras tualetas, 
vonios kambarys su dušo kabina arba vonia, 2 kriauklės, sauna, 
kosmetinis veidrodis).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gardena.it

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens masažas 
 ♦ „Thallasso“ centras, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

52



Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ soliariumas, už papildomą 
mokestį 

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens masažas, už papildomą 
mokestį
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Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė

Genziana (Ortisei)

Touring (Santa Cristina)

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (užpildytas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ garažas
 ♦ uždaras baseinas („Wellness“ 
centre)

 ♦ baras
 ♦ vyno rūsys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ lovelė

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ vonios kambarys
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ internetas: Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baras
 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ liftasVaikams:

 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 

VIEŠBUČIO VIETA: pačiame Ortisei kurorto centre, šalia pagrindinių 
keltuvų: 100 m iki eskalatoriaus, kylančio iki „Seceda” keltuvo; apie 180 m 
iki keltuvo, keliančio į „Alpe di Siusi” slidinėjimo zoną. 70 m iki slidinėjimo 
autobuso („Ski-Bus”) stotelės. Atstumai iki oro uostų: 270 km iki Bergamo, 
190 km iki Veronos, 250 km iki Venecijos, 300 km iki Milano. 40 km iki 
geležinkelio stoties Bolzano.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 49 numeriai, kurių dauguma turi balkonus: 15 
Classic tipo numerių (maks. 2 asm., 20–25 kv. m), 31 Superior tipo numeris 
(1 kambario numeris su miegamuoju ir nedidele svetainės zona, maks. 
2+2 asm., 30-35 kv. m), 3 vienviečiai numeriai (be balkono, maks. 1 asm., 
16 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelgenziana.it

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs Šv. Kristinos miestelio centre, šalia 
pagrindinio kelio, kuriuo važiuoja „Ski-Bus”. Kelias jungia visus Val Gardenos 
slėnio kurortus. 50 m nuo viešbučio yra  „Ski-Bus” stotelė. 150 m iki 
artimiausio krėslinio keltuvo „Monte Pana”. Atstumai iki oro uostų: Bergamo – 
274 km, Veronos – 187 km, Insbruko – 127 km. 40 km iki Bolcano 
geležinkelio.
VIEŠBUTIS: 4-ių aukštų viešbučio pastatas buvo atnaujintas 2011 m. 
(atnaujintas bendrųjų patalpų interjeras, numeriai, atidarytas „Wellness“ 
centras). Viešbutyje yra 30 numerių. Standartiniai numeriai (kai kurie numeriai 
su balkonais, maks. 2+2 asm., 20-25 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hoteltouring.bz

4Super

3Super
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Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienėOswald (Selva)

Somont (Selva)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ šlepetės
 ♦ vonia
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ registratūra
 ♦ garažas
 ♦ restoranas
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens masažas
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vyno rūsys
 ♦ seifas
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ liftas
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ garažasVaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 350 m iki Selvos kurorto centro, 30 m iki krėslinio keltuvo 
ir 350 m iki gondolinio keltuvo „Ciampino”, keliančio į slidinėjimo zoną „Sella-
Ronda”. Šalia viešbučio yra trasa, į kurią galima nusileisti liftu iš viešbučio 
(„Ski-In” ir „Ski-Out”). Atstumai iki oro uostų: 190 km ki Veronos, 270 km iki 
Bergamo, 170 km iki Trevizo, 300 km iki Venecijos, 313 km iki Milano, 
130 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: atnaujintas 2011 m. 4-aukštis viešbučio pastatas – tradicinis 
Alpių kalnų namelis (šalė). Viso yra 30 numerių: Stevia tipo numeriai 
(dauguma – su balkonais, maks. 2 asm., 22 kv. m), Cir tipo numeriai 
(dauguma – su balkonais, maks. 2 +1 asm., 25 kv. m), Sasslong tipo numeriai 
(panoraminis balkonas, maks. 2+2 asm., 26 kv. m), Dolomiti tipo numeriai 
(erdvus numeris, balkonas, maks. 2+2 asm., 29 kv. m), Suite tipo numeriai 
(2 kambariai be balkono: miegamasis ir svetainė su durimis, virtuvės zona ir 
valgomojo stalu, maks. 2+2 asm., 38 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelsomont.com 

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs gražioje vietoje, Selvos kurorto 
centre. Apie 300 m iki keltuvų. „Ski-Bus” stotelė priešais 
viešbutį. Šalia viešbučio gausu itališkos ir tirolietiškos virtuvės 
restoranų. Iki Bergamo oro uosto – apie 276 km.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 54 numeriai: Superior tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 30-40 kv. m; balkonai ne visuose 
numeriuose, vonia arba dušo kabina), Junior Suite Ciampinoi 
tipo numeriai (maks. 2-5 asm., 48–57 kv. m; su terasa, baldai 
iš ąžuolo arba vyšnios medžio masyvo, yra minkštas kampas), 
Family Suite Sir tipo numeris (maks. 2-5 asm., 44–51 kv. m; 
didelė terasa, baldai iš ąžuolo ir vyšnios medžio masyvo, 
numerį sudaro 2 kambariai: miegamasis ir svetainė), Suite 
Mulsules tipo numeris (maks. 2–4 asm., 45-52 kv. m; terasa, 
svetainė, miegamasis, 2 vonios kambariai).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hoteloswald.com 
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Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį 

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas

3

PusryčiaiMezdi (Selva)

Belmont (Selva)

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas (daugumoje numerių)
 ♦ telefonas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ mini baras (neužpildytas, tik 
Comfort numeriuose)

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baras
 ♦ parduotuvės (medinių skulptūrų)
 ♦ liftas
 ♦ slidžių / batų (slidinėjimo įrangos) 
saugojimo kambarys 

 ♦ garažas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ televizijos salė
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ restoranas

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs saulėtame šlaite, su vaizdu į kalnus, 400 m iki Selvos 
(didžiausio slėnyje miestelio) centro. 70 m iki bugelinių keltuvų „Biancaneve”. 
Šiuo keltuvu pakilus, slidėmis galima nusileisti iki kelio, už kurio yra gondolinis 
keltuvas „Campinoi” (slidinėti „Sella Ronda” maršruto žaliąją kryptimi) arba pakilti 
iki gondolinio keltuvo „Dantercepes“ („Sella Ronda” oranžinis maršrutas). Esant 
gausiam sniegui, slidinėti galima iki pat viešbučio (50 m), prie kurio veda trasos 
nuo „Dantercepes” keltuvo pusės. Jeigu slidinėjimas baigėsi ties „Campinio” 
keltuvu, perėjus kelią pakabinamuoju tiltu, galima nusileisti krėsliniu keltuvu 
„Costabella” apie 200 m trasa, einančią per Selvos centrą. Atstumai iki oro 
uostų: 120 km iki Insbruko, 190 km iki Veronos, 250 km iki Venecijos, 270 km iki 
Bergamo. 40 km iki Bolcano geležinkelio stoties.
VIEŠBUTIS: priklauso Demetz Leo šeimai ir puikiai reprezentuoja Pietų Tirolio 
stiliaus namelius. Visi numeriai yra klasikinio stiliaus, su medine apdaila, visuose 
juose yra balkonai. Viso yra 14 numerių: standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm.), 
Comfort tipo numeriai (erdvesnis, yra nedidelė svetainės zona su minkštasuoliu 
arba sofa, mini baras, maks. 2 +1 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mezdi.com

VIEŠBUČIO VIETA: prie pat Selva Gardena kurorto ribos, apie 5 min. kelio 
pėsčiomis iki Šv. Kristinos miestelio. Šalia viešbučio driekiasi lyguminių slidžių 
trasos, yra ir slidinėjimo mokykla. Iki artimiausio keltuvo – apie 200 m. Priešais 
viešbutį yra slidinėjimo autobuso („Ski-Bus”) stotelė. Iki Bergamo oro uosto – 
apie 270 km.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 34 numeriai. Superior tipo numeriai yra didesni ir su 
svetainės zona.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelbelmont.it
Ekonominė klasė

3
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Apie šalį Žavioji 
AUSTRIJA

Tai, kas didžiausia
Didžiąją dalį Austrijos dengia kalnai. 
Rytinės Alpės užima net  62 % viso 
šalies ploto!
Pats aukščiausias Austrijos kalnas – 
Grosglokneris (3789 m). Tai ir antras pagal 
dydį kalnas Europoje. Didžiausias ledynas 
– Pastercės – deja, jau nuo ●IX a. pamažu 
tirpstantis.
Viena labiausiai lankomų vietų 
Zalcburgo žemėje ir Aukštojo Tauerno 
nacionaliniame parke – Krimlio krioklys. 
Jis aukščiausias Europoje – vanduo čia 
krenta iš 380 m aukščio. Geografiniai 
žinynai teigia, kad šis krioklys pagal 
aukštį pasaulyje yra net penktoje vietoje. 
Na, o Burgenlando žemėje tyvuliuoja 
didžiausias Austrijos ežeras – Noizydleris. 
Jis ketvirtas pagal dydį Europoje.

Genijai
Gamtos stebuklai čia išties didingi, bet 
Austrijos žemė užaugino ir nemažai 
kultūros bei mokslo milžinų. Vien 
kompozitorių pavardės kelia pavydą: 
Mocartas, Haidnas, Šubertas, Listas, 
Štrausas, Maleris...

Baroko šedevras
Pats gražiausias ir didingiausias 
austriškojo Baroko pavyzdys – 
Šionbruno rūmai. Tai vieni didingiausių 
bei prabangiausių rūmų visoje Vidurio 
Europoje. Ši Austrijos-Vengrijos 
imperatorių vasaros rezidencija 
pribloškia ne tik grožiu, bet ir dydžiu, 
net 1441 kambarys audrina kiekvieno 
lankytojo vaizduotę.

Seniausias pasaulyje
Zameringo geležinkelis, nutiestas dar XIX a. 
viduryje tarp Austrijos miestų Glognico ir 
Miurcušlago (41 km atstumas) yra seniausias 
pasaulyje geležinkelio kelias kalnuose. 
Jis veikia iki šių dienų! Tai turbūt vienas 
įspūdingiausių geležinkelių Europoje: aukščių 
skirtumas 460 m, 14 tunelių, 16 viadukų, 
maždaug 100 akmeninių tiltų, 11 geležinių 
tiltų bei daugybė vingių ir serpantinų.

Seniausia pasaulyje
Nacionalinė Austrijos vėliava laikoma 
seniausia pasaulyje (patvirtinta 1919 m.). 
Raudona spalva joje reiškia kraują, pralietą 
kovose už laisvę ir nepriklausomybę, o balta 
spalva – Dunojų, kertantį visą šalį. 
Apie raudonai baltos vėliavos atsiradimą 
sklando legenda. Pasakojama, kad dar 
XII a. kunigaikštis Leopoldas V kovos metu 
išsikruvino savo baltus marškinius. 
O nusirišęs liemenį juosusią juostą išvydo 
baltą, kraujo nepaliestą plotą. Pradžioje 
ši „vėliava” priklausė šiam kunigaikščiui, o 
vėliau tapo visos šalies simboliu.

Įdomu
Austrijos teritorijoje veikia apie 3527 keltuvai. 
Įspūdingas skaičius! Pagal keltuvų skaičių Austrija 
pasaulyje trečia po JAV ir Prancūzijos.
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Austrijos Zalcburgo regiono slidinėjimo kurortų charakteristika
Europos sporto regionas Gaštaino slėnis

Cel am Zė Kaprunas 
(Kitcštainhornas)

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 * * * * *

Insbruko regionas
Soldenas Mairhofenas Hintertuksas Hipachas Fiugenas

Kurorto aukštis, virš jūros lygio (m) 1377 630 1500 630 560

Slidinėjimo zonos aukščių skirtumas, m 1377 - 3340 630 - 2500 1500 - 
3250  

630 - 
2500

560 - 
2410

Bendras trasų ilgis, km

Bendras 148 159 86 157 155

Mėlynos 69 45 23 45 37

Raudonos 51 94 47 90 92

Juodos 28 20 16 22 26

Snieglentininkų parkai
„halfpipe“ * * * * *

„„Funpark”“ * * * *

Apšviestos trasos *

Slidinėjimo keltuvai

bugelinis keltuvas 11 16 10

krėslinis keltuvas 18 18 6 3

kabina-keltuvas 2 6 5

gondolinis 
keltuvas 4 2 2

Lyguminių trasų ilgis, km 8 30 28 30

Rogučių trasos * * *

Vaikų zona slidinėjimo trasose

Baseinas / sporto centras kurorte * * * *

Terminiai kompleksai * * *

Teniso kortai *

Austrijos Insbruko regiono slidinėjimo kurortų charakteristika
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Gardžioji 
AUSTRIJA

 Austrijos vakarinėje dalyje, kur Alpės, ir kur būriuojasi kalnų entuziastai, vyrauja valstietiškoji virtuvė su keptomis 
su lašinukais bulvėmis, sočiais miltiniais virtiniais, tamsia duona, rūkytais mėsos gaminiais, šaltu alumi ir stipria 

degtine. Rytinėje šalies dalyje dominuoja Bohemijos-Vengrijos tradicijų įtakota virtuvė su guliašu, blynais, 
sriubomis. O trečioji – karališkoji Vienos virtuvė, tebepuoselėjanti imperatoriškosios virtuvės palikimą.

Austrijos virtuvė
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Nei dienos be mėsos
Austrijos Tirolio gyventojai mėgsta mėsą – 
veršieną, pagardintą aromatingomis kalnų 
žolelėmis, marmurinę sultingą jautieną 
iš Šmirntalio slėnio, riebią kiaulieną 
(neatsisakykite paragauti ilgai krosnyje 
keptos kiaulės kojos). Ir dar... jie dievina 
rūkytus mėsos gaminius – moka meistriškai 
rūkyti lašinukus ir šoninę, o aromatingos 
Landjäger bei aštriosios Kaminwurzen 
dešrelės – tikras gurmanų užkandis.

POPULIARIAUSI PATIEKALAI AUSTRIJOS ALPĖSE:

VIENA ŠALIS – TRYS VIRTUVĖS

• Vienos pjausnys; 
• tirolietiški kukuliai su lašinukais; 
• sultinys su lietiniais; 
• dešrelės su raugintais kopūstais; 
• veršiuko kepenys su sviestu ir 
žolelėmis; 
• guliašo sriuba; 
• sriuba iš kiaulės kojos; 
• štrudelis; 
• imperatoriškieji blyneliai – 
Kaiserschmarrn;
• vanilinis biskvitas su riešutais.

Zum wohl!
Taip sako austrai prieš išgerdami stiprios 
vietinės vaisių degtinės, vadinamos Schnapps, 
taurelę. Tirolyje tokios vietinės naminukės savo 
reikmėms gali pasigaminti bet kuris ūkininkas. 
O pačioje Alpių širdyje yra toks Štanco kaimelis, 
vadinamas svarbiausiu ir didžiausiu naminės 
distiliavimo centru visoje Austrijoje. Čia net 60 
trobų (o iš viso kaime jų yra 150) veikia spirito 
varyklos. Alpių saulės nubučiuoti obuoliai ir 
kriaušės čia virsta tirolietiško šnapso buteliais. 
Garsiausias varomas iš slyvų ir vadinasi 
„Stanzer Zwetschke“.

Alpių pievų sūris
Alpių pievose ganosi ypatingos karvės ir jos, 
žinoma, duoda ypatingą pieną. Pastarasis 
dažnai virsta aromatingais sūriais. 
Sūrininkystės tradicijos Austrijos Alpėse labai 
gilios. Kaip žinia javai kalnuose neauga, tad 
užsiauginti duonos nėra kaip. Išeitis – sūriai, 
senovėje atstodavę duoną. Jų šiandien čia 
galima paragauti pačių įvairiausių rūšių.
Vienas įdomesnių – Cilertalio 
slėnyje gaminamas Schmuglerkäse – 
„kontrabandininkų sūris“. O pavadinimo 
kilmės istorijos teiraukitės vietinių.
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Ekskursijos

Speciali ekskursija
Į Miuncheną – apsipirkti
Kviečiame į žaviąją Bavarijos sostinę, 
kur Jūsų laukia galybė parduotuvių 
su itin gausiu asortimentu. Jei 
Miunchene lankysitės Kalėdų 
laikotarpiu, Jus vilios kalėdinės 
mugės bei įspūdingi išpardavimai.

Ką veiksime?
Marijos aikštė (Marienplatz), 
naujoji Rotušė, gotikinė dviejų 
bokštų Miuncheno katedra, 
antras didžiausias Vokietijos 
universitetas, senoji aludė 
bei parduotuvių gausa – 
pasigrožėsite, apsipirksite, 
paragausite bavariškų patiekalų.

Miunchenas įvardijamas pačiu brangiausiu Vokietijos miestu, 
tačiau tuo pat metu jis puikuojasi ir vieno patraukliausių bei 
patogiausių miestų gyventi statusu ne tik Vokietijoje, bet ir 
pasaulyje. Daugumai pasaulio turistų šis miestas asocijuojasi 
su grandioziniu alaus festivaliu „Oktoberfest“, tačiau 
Miunchenas turi pasiūlyti kur kas daugiau įdomybių.
Vien „pačių didžiausių“ objektų sąrašas itin intriguojantis.

Miunchene veikia pati didžiausia pasaulyje aludė. Tai 
1589 m. atidaryta „Hofbrauhaus“, talpinanti net 3,5 tūkst. 
lankytojų. Anglų sodai „Englischer Garten“ – net 3,7 kv. km 
ploto, didžiausias pasaulyje miesto parkas.
Nymphenburg – baroko ir rokoko stiliaus rūmai – patys 
didžiausi Vokietijoje. Nuo vieno rūmų sparno galo 
iki kito – net 1 km. Miunchene veikia ir pats didžiausias 
pasaulyje gamtos mokslų bei technikos muziejus.
Ir tai dar ne viskas, kuo vilioja Miunchenas...

Miunchenas
PATS PATRAUKLIAUSIAS VOKIETIJOJE
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Druska – baltasis kalnų auksas – buvo šio miesto 
vardo bei suklestėjimo šaltinis. Net miesto įkūrėjas 
ir globėjas Šv. Rupertas vaizduojamas su druskos 
indu ir vadinamas „Druskos šventuoju“. Šiandieną 
„druskos miestas“ dažniau vadinamas baroko bei 
Mocarto miestu. Zalcburgas tikras kultūros lopšys 
bei nepaprastai gražus ir elegantiškas miestas.

Zalcburgas
IŠ DRUSKOS 
IŠAUGĘS MIESTAS

Būtina pamatyti
• Aukštutinio Zalcburgo tvirtovė (Festung 
Hohnesalzburg), pastatyta XI a. – miesto 
simbolis bei didžiausia ir geriausiai išsilaikiusi 
Centrinės Europos pilis.

• Įspūdingą rokoko stilių demonstruoja 
Leopoldkrono rūmai (Schloss Leopoldskron), 
stūksantys šalia nuostabaus ežero.

• Getreidegasse – pagrindinė miesto gatvė 
bei viena gražiausių ir originaliausių prekybos 
arterijų. Šioje gatvėje stovinčiame name gimė 
Mocartas.

• Barokinis Mirabelės parkas – vienas 
gražiausių Europoje.

• Linzergasse – gatvė, kurią supa prieš 500-
600 metų statyti namai, čia nuo seno telkiasi 
amatininkai. Katedra, Šv. Petro vienuolyno 
bažnyčia ir senovės romėnų miesto Juvavumo 
laikus menančios kapinės, Mocarto namas... 
Zalcburgui apžiūrėti tikrai prireiks 
visos dienos.
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Ekskursijos

Požeminės 
radono galerijos
GAŠTAINO SLĖNIO BRANGENYBĖ

Svarbiausia Gaštaino slėnio brangenybė yra unikalios 
požeminės radono galerijos Radhausbergo kalne. Iš 
pradžių jos buvo naudojamos aukso rūdos gavybai. Vėliau 
mokslininkai čia, po daugybės tyrimų, nustatė gydomąjį 
radono galerijų poveikį žmogaus organizmui. Ir štai jau virš 
50 metų galerijos naudojamos gydymo tikslais.

GYDOMASIS POVEIKIS EKSURSIJOS PROGRAMA
Prieš ekskursiją privaloma užpildyti specialią 
anketą ir atlikti medicininę apžiūrą. Specialiu 
traukiniu važiuojama 1800 m į Radhausbergo 
kalno 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 skausmo 
malšinančias ir stimuliuojančias savybes, 
medicinoje dar vadinamas hipertermija. 
Poveikis daug kartų stiprėja radono garų dėka, 
kurie, įsiskverbdami į organizmą per plaučius 
ir odą, stimuliuoja medžiagų apykaitą ir 
atsistatymo mechanizmus ląstelių lygmenyje. 

       Ekskursija prasideda antroje 
dienos pusėje ir trunka iki vakaro, 
tad neprarandama slidinėjimo 
diena kalnuose!

Stebuklingą poveikį sudaro trys 
faktoriai: 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, 
prisotinti radono vandens garai sukuria 
nepakartojamą gydomąjį klimatą, 
kuris suaktyvina medžiagų apykaitą 
ir ląstelių atsistatymo mechanizmus. 
Radono galerijos rekomenduojamos 
kaulų-raumenų aparato susirgimams 
bei odos ir kvėpavimo takų ligų 
profilaktikai. 90 % gydymo šiuo 
mikroklimatu duoda sėkmingus 
ilgalaikius rezultatus, o taip pat puikiai 
tinka sveikatos palaikymui ir imuniteto 
profilaktikai.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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Insbrukas – jauki Tirolio sostinė, dar vadinama ir visų 
Alpių sostine, įsikūrusi vaizdingų kalnų apsuptyje. 
Sportiškas (jau du kartus priėmęs žiemos Olimpinių 
žaidynių dalyvius) ir labai elegantiškas miestas. 
Spalvingas senamiestis su jaukiomis kavinaitėmis bei 
gražuoliai Habsburgų rezidencijos rūmai su įspūdingu 
„Auksiniu stogu“, X a. pilis , XIV a. vidurio miesto 
rotušė su bokštu, daug bažnyčių, tarp kurių XII a. Šv. 
Jokūbo... Insbruke tikrai yra ką pamatyti!

Insbrukas
ALPIŲ SOSTINĖ

Ekskursija „Vakarinis Insbrukas“
Vakarinės ekskursijos privalumas – neprarandama slidinėjimo 
diena! Vaikščiodami puikiai išsilaikiusiu Insbruko senamiesčiu 
grožėsimės Habsburgų imperatorių rezidencijos „Auksiniu 
stogu“ – pagrindiniu Insbruko simboliu, mažomis siauromis 
gatvelėmis, prieš akis atsiveriančiais kalnų peizažais.

Ekskursija 
„Insbrukas + Swarovski pasaulis“
Originalumu žavintis muziejus su „Swarovski“ kristalais 
nusagstytomis sienomis, skulptūromis, įvairiomis 
kambarių detalėmis bei veidrodžiais, kuriančiais pasaulį, 
kuris asocijuojasi su stebuklų šalimi, įsikūręs Vatenso 
miestelyje netoli Insbruko. Į ekskursijos programą įtrauktas 
ir apsilankymas pačioje didžiausioje pasaulyje „Swarovski“ 
kristalų parduotuvėje. Vėliau vyksime į Insbruką.

Įdomu
Insbruke veikia kalnų zoologijos sodas. Tai aukščiausiai virš jūros 
lygio veikiantis zoologijos sodas Europoje. Čia galima išvysti tik 
Alpėse gyvenančius gyvūnus.
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Zalcburgas 

ZALCBURGO 
regiono kurortai:

2 PIESENDORFAS

1 CEL AM ZĖ

KAPRUNAS3

Regionas

Zalcburgo miestas vadinamas vartais į Alpes. 
Šiaurinėje Alpių dalyje stovintis miestas yra 

itin populiaraus slidinėjimo regiono centras. Pats 
miestas visų pirma garsėja įspūdinga barokine 
architektūra, įdomia istorija ir aktyviu muzikiniu 
gyvenimu. O Zalcburgo regionas ir jo kalnų 
kurortai užsitarnavo puikią reputaciją žiemos 
sporto mėgėjų tarpe: puikiai paruoštos trasos 
visų lygių slidininkams bei snieglentininkams, 
nuoširdus aptarnavimas ir nepriekaištinga tvarka.
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       Zalcburgo regione be vietinių 
kurortų slidinėjimo zonų „ski-pasų” 
galima įsigyti vieną „Salzburg Super Ski 
Card“ ir mėgautis 2000 km trasų.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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Nordabfahrt

Schüttlift
Areitbahn I

Ebenbergbahn

Zeller See

1

1515

16

16

17

17
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18

19

7

13

3
9

5

112

8

14
4

10

6

12

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 

RegionasKurortai

Cel am Zė
Cel am Zė – gražus senovinis miestas, 
įsikūręs vaizdingoje tarpukalnės 
įduboje, didingo Alpių ežero Zell krante. 

Kurorte puikiai suplanuota keltuvų 
sistema (apie 30 keltuvų). Vienas 
iš keltuvų veikia pačioje Cel am Zė 
pėsčiųjų zonoje, o pats pajėgiausias, 
„Šmitenchenbano“, keltuvas dirba vos už 
5 minučių kelio nuo kurorto centro.

Kurorto slidinėjimo zonoje – 
29 trasos (apie 77 km):
• 42 %                           ; 
• 38 %                             ; 
• 20 %                         ; 
• 26 keltuvai;
• 2 specialios trasos snieglentininkams;
• 4 trasos rogutėms.

MĖLYNOS TRASOS

RAUDONOS TRASOS

JUODOS TRASOS
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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

Piesendorfas
Piesendorfas įsikūręs tarp garsiųjų Cel am Zė ir 
Kapruno kurortų. Slidininkai ir snieglentininkai 
turi unikalią galimybę slidinėti iškart dvejose 
slidinėjimo zonose. Į Cel am Zė ir Kapruno 
kurortus galima nuvykti specialiais slidinėjimo 
autobusais arba traukiniais. 

Šis kurortas rekomenduojamas pradedantiesiems 
slidininkams bei šeimoms: pačiame Piesendorfe 
yra pradedantiesiems skirtas šlaitas su bugeliniais 
keltuvais, speciali trasa skirta čiuožinėti su ,,Snow 
tubing“ bei apšviesta rogių trasa.  

Svarbu
Visai šalia stūkso Kitcštainhorno ledynas, 
kuriame sniegas netirpsta ištisus metus, tad ir 
slidinėjimo sezonas čia tęsiasi ištisus metus.

Laisvalaikiui
Sporto ir sveikatingumo kompleksas „Cel am 
Zė“ su čiuožykla, baseinu, sauna, garine pirtimi, 
soliariumu, boulingu.

Kurortai

Kaprunas
Kaprunas nuo savo „didžiojo brolio“ 
Cel am Zė kurorto nutolęs vos per  
7 km. Jis išlaikė jaukią tradicinio 
Alpių kaimelio atmosferą.

Laisvalaikiui
Kapruno mieste, yra didelis terminių vandenų 
kompleksas „Tauren SPA Kaprun“, kuris patiks 
visiems vandens procedūrų mėgėjams.

Vietinė Kapruno slidinėjimo zona ant 
Maiskogelio kalno praktiškai visa skirta 
pradedantiesiems slidininkams bei 
šeimoms su mažais vaikais – čia driekiasi 
itin plačios trasos, idealiai pritaikytos 
mokymuisi.
Patyrusieji slidinėti vyksta į Kitcštainhorno 
ledyną (15-20 min. „Ski-Busu”), garsėjantį 
įdomiomis ir gana sudėtingomis trasomis.
Nors trasų šalia Kapruno nedaug – šalia 
Cel am Zė, su kuria jis sujungtas bendru 
„ski-pasu”, tad trasų tikrai nepritrūks.
Sniegas Kaprune garantuotas nuo gruodžio 
iki balandžio, o Kitcštainhorno ledyne – 
ištisus metus.

NAUJIENA

Įdomu
Gruodžio mėnesį čia vyksta 
tarptautinis sniego festivalis 
„Intersport Snowfestival”. 
Sausio mėnesį ant Celio 
ežero rengiama ledo šventė 
bei organizuojami naktiniai 
skrydžiai oro balionu. Na, o 
gegužės pradžioje – sezono 
uždarymo festivalis „Firn-
and-Fun-Happening”.
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Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė Stadt Wien Hotel

Freiberg Seevilla Hotel

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ virdulys
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: kiliminė danga (arba 
parketlentės)

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ radijas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦  automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salė
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ terasa (saulėta terasa)
 ♦ žiemos sodas
 ♦ registratūra (nuo 07:00 iki 19:00)
 ♦ seifas
 ♦ baras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wellness centras
 ♦ belaidis internetas
 ♦ liftas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina
 ♦ pirtis
 ♦ sauna

Pramogos ir sportas:
 ♦  masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ Thallasso centras, už papildomą mokestį (druskos grota, 
vonios Kneipo procedūros. Specialisto konsultacijos 
sveikos mitybos klausimais, terapinės kosmetinės 
procedūros – už papildomą mokestį)

 ♦ stalo futbolas, už papildomą mokestį
 ♦ joga, meditacijos užsiėmimai, už papildomą mokestį
 ♦ sauna
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: kartą per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ radijas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ grindys: kiliminė danga (Sonnberg 
numeriuose – laminatas)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ chalatas, už papildomą mokestį
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ kabelinė TV (yra 2 rusiški kanalai)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 21:00)
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baras
 ♦ baseinas (atviras, šildomas)
 ♦ kontrastinės vonios
 ♦ Wellness centras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ kavinė
 ♦ sūkurinė vonia

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys (su DVD)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 

    už papildomą mokestį
 ♦ baseinas (uždaras)
 ♦ lovelė

VIEŠBUČIO VIETA: 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 2014 m. 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.seehotel-freiberg.at 

VIEŠBUČIO VIETA: 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-stadt-wien.com 
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Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina
 ♦ treniruoklių salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ sauna 
 ♦ stalo futbolas

3
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Pusryčiai

Alpenrose Pension Zell 
Am See

Gruener Baum Hotel 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ virdulys
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ kabelinė TV
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kartą per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kartą per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra  (08:00–11:00 ir 
17:00–21:00)

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ belaidis internetas (registratūroje)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas, už papildomą mokestį
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ kabelinė TV
 ♦ grindys: kiliminė danga (arba 
parketlentės)

 ♦ garso izoliaciniai langai
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ internetas (terminalas 
vestibiulyje)

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ barai: 2
 ♦ restoranas: 11:00-24:00
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ garažas 
 ♦ registratūra: 08:00-20:00
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ seifas

VIEŠBUČIO VIETA: 213 km iki Miuncheno oro uosto, 
77 km iki Zalcburgo oro uosto, 300 iki miesto centro, 
150 m iki „City Xpress“ slidinėjimo keltuvo, 150 m iki 
autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 20 dviviečių numerių 
(maks. 3 asm., 22–30 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pension-alpenrose.com 

VIEŠBUČIO VIETA: 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 2013 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gruener-baum.at 

Pens   
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Pusryčiai, 
vakarienė

Be 
maitinimoWaidmannsheil Aparthotel

Tauern SPA Kaprun

Numeriuose:
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ internetas
 ♦ radijas
 ♦ balkonas (su vaizdu į „Kitzsteinhorn“ arba 
„Alter Tauern“)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ grindys: parketas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per savaitę
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ vonia arba dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 2 („atvira“ virtuvė)
 ♦ liftas
 ♦ vyno rūsys (ir vynoteka su židiniu)
 ♦ biblioteka
 ♦ belaidis internetas
 ♦ poilsio kambarys (ir salonas su židiniu)
 ♦ krosnis
 ♦ garažas
 ♦ SPA centras
 ♦ barai: 3 (tarp jų ir lobby baras)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ uždaras baseinas (panoraminis baseinas ir baseinas su 
terminiu vandeniu)

 ♦ konferencijų salės: 6

Vaikams:
 ♦ auklė, už papildomą mokestį (vaikų nuo 3 
metų priežiūra)

 ♦ pramoginiai renginiai (žaidimų kambaryje)
 ♦ žaidimų kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (panoraminė, suomiška, bio)
 ♦ SPA centras (terminio komplekso „Tauern SPA“ 
lankymas – nemokamas; sveikatinimo ir kosmetinės 
procedūros – už papildomą mokestį)

 ♦ aromatinė pirtis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas, už papildomą 
mokestį

 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina

 ♦ sauna (ir Kneipo takelis)

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ chalatas (chalatai ir rankšluosčiai 
saunai duodami registratūroje)

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini virtuvėlė (virtuvės kampas, 
virtuvės niša, virtuviniai rankšluosčiai)

 ♦ internetas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ radijas
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 1 kartą per savaitę
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per savaitę 
(patalynė)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(patalpa su skalbykle ir 
džiovykle)

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys (slidžių saugojimo 
kambarys)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ terasa (panoraminė)
 ♦ internetas  (vestibiulyje)
 ♦ seifas 
 ♦ registratūra: 08:00-12:00 ir 
17:00-18:00)

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.tauernspakaprun.com

VIEŠBUČIO VIETA: 215 km iki Miuncheno oro uosto, 99 km 
iki Zalcburgo oro uosto, Kapruno miesto centre, 100 m iki 
„Panoramabano Schaufelbergo” slidinėjimo keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 15 skirtingų „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+Murmeltie“,, 
„Fuchsbau+Wildschuetz“, „Rehbock+Sennerin“ gali būti apjungiami į 
vieną bendrą apartamentų erdvę (maks. 11 asmenų).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.waidmannsheil.at 
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Pusryčiai, 
vakarienė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 

Apts

Pens

Gotthard Apartmenthaus

Austria Pension

Numeriuose:
 ♦ mini virtuvėlė (įmontuota 
virtuvė)

 ♦ numerių tvarkymas: pagal 
atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: pagal 
atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia arba dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ registratūra (apartamentų 
viešbutyje „Waidmannsheil“ 
(08:00-12:00 ir 17:00-18:00))

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ grindys: laminatas
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ seifas
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ registratūra
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ pusryčių kambarys

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

VIEŠBUČIO VIETA: 215 km iki Miuncheno oro uosto, 99 km iki Zalcburgo oro 
uosto.
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). 100 m iki autobusų stotelės, netoli Kapruno miesto centro.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.waidmannsheil.at 

VIEŠBUČIO VIETA: 215 km iki Miuncheno oro uosto, 99 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 700 m iki Kapruno miesto centro, 1 km iki „Schaufelberg” slidinėjimo 
keltuvo, 50 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1969 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2002 metais. 
3-jų aukštų viešbučio pastate yra 14 dviviečių numerių (maks. 2-3 asm., 
16-18 kv. m)
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

Be 
maitinimo
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Bernkogel Sesselbahn
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ALPINE PALACE HOTEL

BERGERS SPORTHOTEL

NEUHAUS SPORT & 

SPA HOTEL SAALBACH

SAALBACHER HOF HOTEL

SONNLEITEN HOTEL

RIEDLSPERGER PENSION PENS

SIEGMUNDSHOF PENSION

Regionas

Glemtalio slėnis

GLEMTALIO SLĖNIO 
regiono kurortai:

2 HINTERGLEMAS

1 ZALBACHAS

GLEMTALIO SLĖNYJE (apie 90 km nuo Zalcburgo) vienas šalia kito 
spiečiasi trys kurortai: Zalbachas, Hinterglemas ir Leogangas. Visi trys 
jie sudaro didelį ir itin slidininkų vertinamą regioną – „Ski-cirkus“.

Įdomu
Mėgstantys slidinėti vakare, apšviestus 
nusileidimus atras Hintergleme ir 
Leogange, o pasaulio čempionatų trasos 
yra Zvolferkogelyje ir Bernkogelyje.

„Ski-circus“ – tai apie 10 slidinėjimo 
zonų, apimančių 200 kilometrų 
trasų grandinę. Regione gausu ilgų                  
(90 km) „mėlynų“ nusileidimų, o taip pat 
patrauklių ,,raudonų“ (95 km). Naujokų 
ir šeimų su vaikais laukia komfortiškas 
slidinėjimas pietiniuose Vildenkarkogelio, 
Berno ir Reiterkogelio šlaituose. 
Profesionalai įvertins „juodąsias“ 
(bendras ilgis 15 km) šiaurines Šatbergo 
ir Zvolferkogelio kalnų trasas.

Visoje slidinėjimo teritorijoje 
sutinkami – „top spots“ –
specialūs laisvo stiliaus, slalomo 
ir snieglentininkų nusileidimai. 
Pastariesiems „ski-circus“ 
veikia 12 km trasų ir 4 keltuvai. 
Zalbache yra puikus „half 
pipe“, atitinkantis pasaulinius 
sportinius standartus.
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ALPINE PALACE HOTEL

BERGERS SPORTHOTEL

NEUHAUS SPORT & 

SPA HOTEL SAALBACH

SAALBACHER HOF HOTEL

SONNLEITEN HOTEL

RIEDLSPERGER PENSION PENS

SIEGMUNDSHOF PENSION

Kurortai

„Winteropening” šventė 
Būtent šia švente iškilmingai atidaromas kiekvienas naujas 
Zalbacho-Hinterglemo slidinėjimo sezonas. Šios šventės moto - 
„Begalinis malonumas”. Šventės metu visi norintieji gali nemokamai 
išbandyti naujausius slidžių bei snieglenčių modelius, o vakare 
laukia vakarėliai ir koncertai po atviru dangumi. Netoli slidinėjimo 
trasų vyksta ir „Swatch–Snow–Mobile“ lenktynės. Taip pat kasmet 
vykstantis „Rave on Snow“ elektroninės muzikos renginys, Zalbachą 
paverčia didžiule šokių aikštele. Na, o pagrindinis atidarymo šventės 
akcentas – tarptautinis slidžių maratonas „Mountain Attack“.

Hinterglemas

Išskirtinis Zalbacho bei Hinterglemo bruožas – aplinkelio 
tunelis, leidžiantis po regioną vaikščioti pėsčiomis. Dėl tunelio 
šiuose miesteliuose beveik nėra automobilių. Tai itin patogu 
norintiems vakare laiką leisti baruose bei restoranuose – čia 
pėsčiomis galima pasiekti kalnų barus, restoranus ir smukles.

Zalbachas

ALPINE PALACE HOTEL

ADLER APARTHOTEL AP.HT

SONNALP CLUBHOTEL

DORFSCHMIEDE HOTEL
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Interstar Hotel

Neuhaus Sport & SPA 
Hotel Saalbach

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ numerių tvarkymas: 2 kartus per dieną
 ♦ radijas
 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ internetas: Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 24:00)
 ♦ a la carte restoranas (taverna)
 ♦ Wellness centras
 ♦ uždaras baseinas (su panoraminiu vaizdu į kalnus)
 ♦ grožio salonas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ parduotuvės (sporto boutique, kalnų slidinėjimo įrangos nuoma)
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (kambarys seminarams)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ žiemos sodas
 ♦ baras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ meniu 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis (nuo 16:00 iki 20:00)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna (nuo 16:00 iki 20:00)
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ slidinėjimo inventoriaus nuoma
 ♦ treniruoklių salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina

 ♦ pirtis
 ♦ gyva muzika

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kartą per savaitę
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kartą per savaitę
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ televizorius: plazminis
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ CD/DVD grotuvas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ palydovinė TV
 ♦ radijas
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ virdulys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 2
 ♦ diskoteka
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ registratūra
 ♦ liftas
 ♦ baras

VIEŠBUČIO VIETA: 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 m. 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.neuhaus.co.at 

VIEŠBUČIO VIETA: 226 km iki Miuncheno oro uosto, 86 km iki 
Zalcburgo oro uosto, 190 m iki „Schönleitenbahn” keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro vienas keturių aukštų pastatas, 
kuriame yra 45 numeriai: vienviečiai (18 kv. m), dviviečiai Comfort 
tipo numeriai (maks. 2-3 asm., 25 kv. m), šeimyninio tipo numeriai 
(maks. 2-4 asm., 46 kv. m, miegamasis, svetainė su išskleidžiama 
sofa dviems asmenims, pilnai įrengta virtuvės zona), yra numerių, 
skirtų alergiškiems žmonėms.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-interstar.com
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Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ sauna 
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Koenig Hotel 

Siegmundshof Pension

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ seifas 
 ♦ kabelinė TV
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ šaldytuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ registratūra

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: kartą per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ belaidis internetas (registratūroje)
 ♦ registratūra (08:00–21:00)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė: už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 250 m iki slidinėjimo 
keltuvų „Schattberg X-Press“ ir „Kohlmais“. Už viešbučio yra 
trasos treniravimuisi.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1950 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 m. 6-ių aukštų pastate yra 32 numeriai: 
vienviečiai numeriai (maks. 1 asm., 12 kv. m), dviviečiai 
numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. m), dviviečiai Superior tipo 
numeriai (maks. 2–4 asm., 22–28 kv. m, išskleidžiama 
lova), Suite tipo numeriai: (maks. 3–5 asm., 35  kv. m, 
miegamasis, svetainė – miegamasis, išskleidžiama lova).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelkoenig.at

VIEŠBUČIO VIETA: 226 km iki Miuncheno oro uosto, 86 km iki 
Zalcburgo oro uosto, 7 min. pėsčiomis iki Zalbacho miesto centro ir 
„Schattberg Express“ slidinėjimo keltuvo.
VIEŠBUTIS: 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.saalbach-hinterglemm.net
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Alpine Palace Hotel

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
 ♦ grindys: parketas 
 ♦ svetainės zona 
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ kosmetikos reikmenys 
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ internetas: LAN, už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė
 ♦ parduotuvės (meno galerija, boutique)
 ♦ verslo centras (iki 1500 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baseinas (druskos baseinas atvirame ore)
 ♦ fizioterapijos kabinetas, už papildomą mokestį (fizioterapijos centras)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ grožio salonas
 ♦ konferencijų salės: 4 (kambarys seminarams)
 ♦ biblioteka
 ♦ registratūra 
 ♦ sūkurinė vonia (atvirame ore)
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už papildomą mokestį (garažas)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ SPA centras 
 ♦ belaidis internetas Vaikams:

 ♦ vaikų klubas (3-15 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai 

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ baseinas (uždaras)
 ♦ lovelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ treniruoklių salė (trenerio paslaugos, už 
papildomą mokestį)

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ slidinėjimo inventoriaus nuoma
 ♦ sauna 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: kartą per savaitę
 ♦ radijas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas (kosmetinės 
procedūros)

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ liftas
 ♦ registratūra (nuo 07:30 iki 
21:30)

 ♦ garažas
 ♦ restoranai: 2
 ♦ baras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės (kalnų slidinėjimo 
įrangos nuoma)

 ♦ belaidis internetas
 ♦ uždaras baseinas 

VIEŠBUČIO VIETA: 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 m. (naujas korpusas) ir 
1950 m. (senas korpusas „Altbau”). Viešbutį sudaro du 
5-ių aukštų korpusai. Senajame („Altbau”) korpuse yra: 
standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. m), vienviečiai 
numeriai (12–14 kv. m). Naujajame korpuse yra: 
standartiniai Deluxe & Double Deluxe Sued tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 40–45 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 50 kv. m), Junior Suite Deluxe tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 60 kv. m), Alpine Suite tipo numeriai (maks. 
4 asm., 86 kv. m), Palace Suite tipo numeriai (maks. 
5 asm., 116 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-alpine-palace.com 

VIEŠBUČIO VIETA: 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 m., paskutinį kartą atnaujintas 
1996 m. 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-dorfschmiede.com
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Vaikams:
 ♦ vaikų klubas

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ video salė (vaikų kinas)
 ♦ vaikų kampelis restorane 
(švediškas stalas)

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikų klubas (15:00–22:00, 
išskyrus šeštadienį)

 ♦ baseinas
 ♦ lovelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis 
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras 
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 

Viskas 
įskaičiuota

Stammhaus Wolf Im Alpine 
Palace Hotel

Adler Aparthotel

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas
 ♦ numerių tvarkymas
 ♦ mini baras
 ♦ kabelinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ internetas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ radijas
 ♦ patalynės keitimas: kartą per 
savaitę

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ verslo centras
 ♦ biblioteka
 ♦ registratūra
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas (registratūroje) 
 ♦ internetas
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ garažas
 ♦ koncertų salė

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ grindys: kiliminė danga 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ virtuvė
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ radijas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (bealkoholiniai 
gėrimai)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ žadintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ belaidis internetas (registratūroje),
 ♦ uždaras baseinas (panoraminis 
baseinas)

 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 22:00)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ liftas
 ♦ poilsio kambarys (su vandens 
čiužiniais)

 ♦ restoranas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ seifas 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys 
(slidžių saugojimo kambarys)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: pačiame Hinterglemo centre, šalia 
„Reiterkogelbahn” keltuvo. Jis yra viešbučio „Alpine Palace 
Luxus Resort” antrasis (senasis) pastatas.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1950 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Pagrindiniame 5-ių aukštų 
pastate yra 37 numeriai. Vienviečiai numeriai (12–14 kv. m, 
su dušo kabina). Dviviečiai numeriai (maks. 2 asm., 
18 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-alpine-palace.com

VIEŠBUČIO VIETA: 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 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 Desing 
tipo numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.aparthotel-adler.at
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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

Regionas

GAŠTAINO 
SLĖNIO
regiono kurortai:

2 BAD 
HOFGAŠTAINAS

1 BAD GAŠTAINAS

Gaštaino 
slėnis 

Gaštaino slėnis – Zalcburgo 
žemės pasididžiavimas. Jis plyti 

vaizdingų Aukštųjų Tauerno kalnų 
apsuptyje. Slėnio unikalumas – visi 
5 slėnio kurortai – Bad Gaštainas, 
Bad Hofgaštainas, Dorfgaštainas, 
Bekštainas ir Sportgaštainas yra ne 
tik populiarūs slidinėjimo kurortai, 
bet ir aukščiausios klasės mineralinių 
vandenų kurortai.
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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
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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 Gaštainas įsispraudęs 1000 m virš jūros 
lygio, kalnų tarpeklyje. Kurortas išsiskiria mūriniais 
pastatais, statytais dar XVIII–XIX a. Senoviniai 
viešbučiai, kartu su šiuolaikišku poilsio ir pramogų 
infrastruktūros ansambliu, suteikia Bad Gaštainui 
ypatingo žavesio. Trasų ilgis 118 km, jas 
aptarnauja 25 keltuvai. Kurorte daug sudėtingų 
nusileidimų, kuriuos įveikti gali tik gerai pasiruošę 
kalnų slidininkai.

Bad Hofgaštainas yra vos už 7 km nuo Bad Gaštaino. Kurortas išsidėstęs 
plačioje, saulėtoje plynaukštėje, 850 m aukštyje virš jūros lygio.
Kurorte sudarytos visos sąlygos puikiam slidinėjimui: sėkmingas keltuvų 
išdėstymas (viso 19), pakankamai sudėtingos, bet tuo pačiu ir komfortiškos 
81 km trasos, kurios tinka net pradedantiems kalnų slidininkams.  

Kurortai

Bad Hofgaštainas
Įdomu

„Bad“ dalelytė prie kurortų pavadinimų 
reiškia mineralinių vandenų kurortą. Bad 
Gaštainas savo kurortinę šlovę būtent ir 
užsitarnavo kaip prašmatnus SPA, kuriame 
mėgo leisti laiką net ir Austrijos-Vengrijos 
monarchai. Slėnyje trykšta net 17 mineralinio 
vandens šaltinių, žinomų jau nuo VII a.
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Elisabethpark Hotel

Sanotel

Numeriuose:
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ grindys: kiliminė danga 
(arba parketas)

 ♦ vonia
 ♦ seifas 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šaldytuvas
 ♦ chalatas
 ♦ palydovinė televizija 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį (APCOA garaže)

 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ baras 
 ♦ Wellness centras 
 ♦ restoranas
 ♦ liftas
 ♦ registratūra: 07:00-22:00
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Vaikams:
 ♦ žaidimų priedai
 ♦ video salė
 ♦ žaidimų kambarys

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo futbolas, už papildomą 
mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė: su įranga „Techno Gym 
2009 Kardio“ (nuo 07:00-22:00)

 ♦ sauna, tepidariumas, danariumas

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šlepetės 
 ♦ radijas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ seifas
 ♦ chalatas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ mini baras
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ kosmetikos reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (alaus)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 2 (tarp jų – arbatinė saunose)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

 ♦ SPA centras
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ registratūra: ištisą parą
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ kavinė-konditerija
 ♦ biliardas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ uždaras baseinas: 07:00-2:00 (terminis)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis nutolęs apie 500 m nuo kurorto centro. Iki 
„Stubnerkogelbahn” keltuvo 1,3 km, iki „Ski–Bus” stotelės apie 50 m. Slidininkus iš 
ryto iki keltuvo veža viešbučio autobusiukas, po pietų parveža atgal.
VIEŠBUTIS: pagrindinis viešbučio pastatas buvo pastatytas 1985 metais, išplėstas 
1993 metais. Nuo 2005 metų viešbutis kasmet renovuojamas. Viešbutį sudaro du 
pastatai: vienas 8-ių aukštų pastatas, kuriame yra 48 numeriai ir 6-ių aukštų pastatas 
„Residenz“, kuriame yra 25 apartamentai ir Suite tipo numeriai (2 min. pėsčiomis 
iki viešbučio). Numeriai: Graukogl tipo numeriai: maks. 2-3 asm., 24 kv. m, langas į 
šiaurinę pusę. Wasserfall tipo numeriai: maks. 2-3 asm., 26-27 kv. m, su vaizdu i krioklį, 
Superior tipo numeriai: maks. 2-3 asm., 30 kv. m, išskleidžiama lova 1 asm., atskiras 
tualetas; 2 Raum tipo apartamentai (pagrindiniame pastate ir „Residenz“ korpuse): 
maks. 2-4 asm., 40 kv. m, miegamasis, svetainė, išskleidžiama lova 2-iems asm., 
nedidelė virtuvė, atskiras tualetas, vonia; 3 Raum Suite tipo numeriai: (pagrindiniame 
pastate ir „Residenz“ korpuse): maks. 3-6 asm., 70 kv. m, du miegamieji, svetainė su 
išskleidžiama lova dviems asm., nedidelė virtuvė. Apartamentai ir Suite tipo numeriai 
„Residenz“ korpuse su šaldytuvu (papildomas pagal pageidavimą).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-sanotel.at 

VIEŠBUČIO VIETA: 257 km iki Miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo oro 
uosto, Bad Gaštaino miesto centre, pėsčiųjų alėjoje, priešais kazino, 500 m iki 
„Stubnerkogelban” keltuvo, 50 m iki krioklio.
VIEŠBUTIS: 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.elisabethpark.at 

Ba
d 

Ga
št

ai
na

s,
 B

ad
 H

of
ga

št
ai

na
s

4

4

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė

86



Vaikams:
 ♦ vaikų klubas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis 
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
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Viskas 
įskaičiuotaPawlik Hotel

Villa Hirschen Hotel

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra: 08:00-19:00
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ belaidis internetas (registratūroje)
 ♦ liftas
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ garažas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ grindys: parketas
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per savaitę
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ internetas (vestibiulyje)
 ♦ registratūra: nuo 08:00-21:00
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė: už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ biblioteka
 ♦ SPA centras (už papildomą mokestį – SPA 
diena viešbučio „Haus Hirt“ arba „Gruener 
Baum“ sveikatingumo komplekse: baseinas 
masažas, sūkurinė vonia, terminės vonios, 
kosmetinės ir sveikatinimo procedūros)

VIEŠBUČIO VIETA: 96 km iki Zalcburgo oro uosto, 500 m 
iki Bad Gaštaino miesto centro, 300 m iki „Graukogelio” 
slidinėjimo keltuvo, 150 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 33 numeriai: vienviečiai 
numeriai (maks. 1 asm., 18 kv. m), DBL Grand Lit tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. m, viena dvigulė lova), 
dviviečiai numeriai (maks. 2-3 asm., 22 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.haus-pawlik.at 

VIEŠBUČIO VIETA: 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.villahirschen.at 
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Alpina Kur- Und Sporthotel

Oesterreichischer Hof Hotel

Numeriuose:
 ♦ chalatas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ seifas 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per savaitę
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦  internetas: Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras (su židiniu)
 ♦ kosmetikos kabinetas, už papildomą mokestį
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ uždaras baseinas (terminis)
 ♦ Wellness centras
 ♦ konferencijų salė
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ grožio salonas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ biblioteka
 ♦ registratūra: 07:30-23:00

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė
 ♦ meniu

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį 
(vandens procedūros)

 ♦ pirtis
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ sauna
 ♦ stalo tenisas 

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ seifas: už užstatą
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ radijas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas
 ♦ uždaras baseinas (terminis 
baseinas: nuo 07:00-19:00)

 ♦ biblioteka
 ♦ Wellness centras
 ♦ registratūra: 07:00-22:00 
(holas su židiniu)

 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ baras

VIEŠBUČIO VIETA: 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 2013 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.oehof.at 

VIEŠBUČIO VIETA: 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alpina-hotel.com
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Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ gimnastika, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ Thallasso centras, už papildomą mokestį 
(radono vonios viešbutyje „Alpina“)

 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį 
(viešbutyje „Alpina“)

 ♦ pirtis (viešbutyje „Alpina“)
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna: 07.00-19.00 (viešbutyje „Alpina“)

3

PusryčiaiBrunnhof Kur-Und Sporthotel

Kurhaus Tauernblick & Villa Frohsinn

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ radijas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ internetas (vestibiulyje)
 ♦ grožio salonas (kosmetinės procedūros 
„Alpina“ viešbutyje)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ registratūra: 07:00-22:00 (viešbutyje „Alpina“)
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas (viešbutyje „Alpina“)
 ♦ biblioteka

VIEŠBUČIO VIETA: 257 km iki Miuncheno oro uosto, 89 km 
iki Zalcburgo oro uosto, 500 m iki Bad Hofgaštaino miesto 
centro, 1 km iki „Schlossalm Bergbahn” keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1930 m., paskutinį kartą atnaujintas 
2009 m. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra Double tipo numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.brunnhof.at 

VIEŠBUČIO VIETA: 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.thermenhotels-gastein.at 
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Numeriuose:
 ♦ balkonas (daugumoje numerių)
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius: kabelinė
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: kiliminė danga (ir 
parketlentės)

 ♦ televizorius: yra
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 12:00 ir nuo 
14:00 iki 19:00)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
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RegionasRegionas

Tirolio regionas
TIROLIO
regiono kurortai:

2 HIPACHAS

1 MAIRHOFENAS

FIUGENAS3

Tirolio regione stūkso net 600 viršukalnių 
ir 5 ledynai. Tirolio ledynai tikrai įspūdingi,  

juose slidinėti galima net ir šiltuoju metų laiku. 
Štai, Hintertukso trasos veikia visus metus, 
nepriklausomai nuo sezono. Mairhofenas būtent tas 
kurortas, iš kurio patogiausia keltis į šį ledyną. 
Štubaerio ledynas geriausiai pritaikytas šeimoms su 
vaikais, Kaunertalis – snieglentininkų ir „freeski’erių“ 
rojus, nuo Pitztalio galima pasidairyti iš aukščiausiai 
Austrijoje įrengtos apžvalgos aikštelės.
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5

6

MANNI’S SPORTHOTEL

KRAMERWIRT ALPENHOTEL

NEUHAUS ALPENDOMIZIL HOTEL

BRUECKE HOTEL

STROLZ HOTEL PENS

VALENTINA PENSION PENS 

STRASS GARNI HOTEL

STRASS HOTEL

Patyrusiems
Stačiausia Austrijoje trasa (78 %) įrengta 
Penkeno kalne. Jos pavadinimas „Harakiri“, verčia 
susimąstyti ir įvertinti savo jėgas dar prieš stojant 
į startą. Tačiau jei visgi ryžotės ją išbandyti, prieš 
tai rekomenduojame savo slidinėjimo įgūdžius 
pasitikrinti „Devil’s Run“ trasoje, pažymėtoje 17 
numeriu.

Pradedantiesiems
Mairhofene pastariesiems sudarytos itin geros 
sąlygos, čia įrengtos puikios mokymosi trasos 
bei mokyklos. 

Mairhofenas
Mairhofeno slidinėjimo zonoje yra         
133 km trasų, kurias aptarnauja 53 
keltuvai. Tačiau geriausia įsigyti bendrą 
visam Cilertalio regionui „ski-pasą” – 
„Zillertaler Superskipass“ ir mėgautis 
487 km trasomis, aptarnaujamomis 178 
modernių keltuvų.

Kurortas

        Mairhofenas – didžiausias 
Cilertalio slėnio kurortas, tad ir 
triukšmingiausias. Čia daug barų, 
pasilinksminimo vietų, parduotuvių. 
Jį itin mėgsta turistai iš Rusijos, tad 
kurorte vis daugiau informacinių 
skydų, o restoranuose meniu, 
rusų kalba.

IŠSKIRTINUMAS
Mairhofenas išsidėstęs Hintertukso ledyno 
papėdėje. O Hintertuksas gali pasigirti vienomis 
įdomiausių ledyninių trasų, veikiančių ištisus metus. 
Jos driekiasi net 3250 m aukštyje virš jūros lygio.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė
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Kurortas

Hipachas – Mairhofeno kaimynas (vos už 5 km), 
slidinėjimo kurortas, įsikūręs pačiame Cilertalio 
slėnio centre. Dėl šalia esančio Hintertukso 
ledyno, slidininkai ir snieglentininkai gali 
slidinėti ištisus metus. Kurortas gana aktyvus – 
čia gausu kavinių, restoranų, diskotekų. 

Hipachas

Kadangi Hipachas įsikūręs visai šalia Mairhofeno, jis naudojasi 
ta pačia slidinėjimo zona. Kurortas garsėja 143 km įvairaus 
sudėtingumo trasų. Iki kitų slidinėjimo zonų galima nusigauti 
autobusu arba „Penkeno” keltuvu, kuris stovi Hipacho centre.

NAUJIENA

Įdomu
Hipachas – tipiškas kalnų miestelis – jaukus, ramus ir 
be glamūrinio kurortinio šurmulio. Pastarojo ieškoti teks 
vykti į kaimyninį Mairhofeną. O Hipachą rekomenduojame 
ramaus, šeimyninio poilsio ir aktyvaus slidinėjimo (nuo 
trasų atidarymo iki uždarymo) mėgėjams.92



Kurortas

        Vos 30 km nuo Fiugeno stovi Vatenso 
(Wattens) miestelis. Pats miestelis gal ir 
būtų niekuo neypatingas ir nežinomas, 
jei ne čia veikiantis „Swarovski“ krištolo 
gaminių fabrikas ir unikalus „Swarovski 
Kristallwelten“ muziejus. Tai vieta, į kurią 
verta užsukti atokvėpiui nuo slidinėjimo.

Fiugeno-Kaltenbacho slidinėjimo zonoje yra 21 km puikiai paruoštų 
plačių, vidutinio sudėtingumo trasų – sudėtingų atkarpų čia mažai. 
Norintiems daugiau įvairovės teks šiek tiek pavažiuoti, visai netoliese 
puikiai suplanuota slidinėjimo zona – „Zilertall Arena“ su 139 km trasų.

Fiugenas
Fiugenas – nedidelis Cilertalio slėnio (Tirolio) miestelis. 
Tai aktyviems turistams skirtas kurortas, kuris išsiskiria 
aktyviu naktiniu gyvenimu. Po dienos, praleistos ant 
kalno, laukia kavinės, barai bei klubai. Kurorte yra 
didžiulis terminių baseinų kompleksas (Erlebnistherme 
Zillertal), kuriame yra įvairiausios vandens pramogos, 
pirtys ir 133 metrų vandens kalnelis. 

NAUJIENA

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienėMannis Sporthotel

Elisabeth Hotel-Mayrhofen

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ seifas 
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ vonia
 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ radijas
 ♦ chalatas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ liftas
 ♦ Wellness centras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baras
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ kosmetikos kabinetas, už papildomą mokestį
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė (kardio treniruokliai)
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis ir garinė druskų pirtis
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, biosauna

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna
 ♦ pirtis 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas 
 ♦ radijas
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ grindys: kiliminė danga (arba parketlentės)
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ kosmetikos reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 2
 ♦ kavinė
 ♦ parduotuvės 
 ♦ registratūra: 08:00-23:00
 ♦ krosnis (hole)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras
 ♦ liftas
 ♦ poilsio kambarys (su žiemos sodu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ internetas, už papildomą mokestį (terminalas 
vestibiulyje)

 ♦ baseinas
 ♦ terasa

VIEŠBUČIO VIETA: 100 m iki Mairhofeno centro, 200 m iki keltuvo 
„Penkenbahn”, šalia „Ski-Bus” stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais. Rekonstrukcija atlikta 2014 
metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 32 
numeriai: Double tipo numeriai (maks. 3 asm., 28 kv. m), Double Deluxe 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 35 kv. m), Park Suite tipo numeriai (maks. 
4 asm., 85 kv. m, sūkurinė vonia, pirtis, dušas, vizualiai atskirtos 
miegamojo ir svetainės zonos); Residens Suite tipo numeriai (maks. 
4 asm., 100 kv. m, sūkurinė vonia, 2 miegamieji, svetainė, pirtis); 
Maisonette tipo numeriai (maks. 3 asm., 90 kv. m, dviejų aukštų, 
miegamojo zona ir vaikų kambarys – viršuje, svetainė su židiniu arba 
krosnimi – apačioje).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.elisabethhotel.com 

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sporthotel-manni.com 

M
ai

rh
of

en
as

, H
ip

ac
ha

s,
 F

iu
ge

na
s

5

4

96



Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
Pramogos ir sportas:

 ♦ kazino 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis
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Kramerwirt Alpenhotel

Strolz Hotel

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ televizorius
 ♦ chalatas, už papildomą mokestį
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ radijas
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ seifas 
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ šlepetės, už papildomą mokestį
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ grindys: kiliminė danga

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kontrastinės vonios, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė: pagal 
atskirą užklausą

 ♦ garažas: pagal atskirą užklausą
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ liftas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį 
(terminalas vestibiulyje)

 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ registratūra: 07:30-22:00
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Numeriuose:
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ radijas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ garažas, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas
 ♦ vyno rūsys (vynoteka)
 ♦ registratūra: 09:00-22:00
 ♦ restoranas
 ♦ liftas
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys 
 ♦ televizijos salė

VIEŠBUČIO VIETA: 197 km iki Miuncheno oro uosto, 170 
km iki Zalcburgo oro uosto, Zilertalio slėnyje, apie 200 m iki 
Mairhofeno kurorto centro, apie 600 m iki „Penkenbahno” 
keltuvo. Autobusų stotelė – šalia viešbučio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1956 m. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2004 m., kosmetinis remontas atliekamas 
kasmet. Viešbutį sudaro du  5-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra 90 numerių: Single tipo numeriai  (10–14 kv. m); Double 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 18–30 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kramerwirt.at 

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: 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 nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelstrolz.at 

4

Pens
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PusryčiaiGlueck Auf Garni Hotel

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ dušas
 ♦ kabelinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ terasa
 ♦ registratūra

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 170 km iki Zalcburgo oro uosto, 
apie 150 m iki Mairhofeno kurorto centro, apie 300 m 
iki „Ahornbahn” ir „Penkenbahn” keltuvų, apie 50 m iki 
autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 m., paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 m. Viešbučio 4-ių aukštų pastate yra 
18 numerių (14 numerių ir 4 apartamentai): DBL with 
Balcony tipo numeriai (maks. 2 asm., 17–20 kv. m); DBL 
tipo numeriai (be balkono, maks. 2 asm., 17–20 kv. m); 
TWIN tipo numeriai (dvi viengulės lovos, be balkono, 
maks. 2 asm., 17–20 kv. m); TRPL tipo numeriai (su 
balkonu, maks. 3 asm., 17–20 kv. m); QUAD tipo numeriai 
(su balkonų, maks. 4 asm., 17–20 kv. m); JS tipo numeriai 
(su balkonu, virtuvės kampas, maks. 2 asm., 27 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-glueckauf.at 

3

Valentina Mayrhofen Pension

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien 
(išskyrus sekmadienį)

 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ vonia arba dušas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas: 1 kartą per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ registratūra

VIEŠBUČIO VIETA: 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.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais, reguliariai 
vykdomi atnaujinimo 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 nekategorizuotas.

Vaikams:
 ♦ lovelė

Pusryčiai, 
vakarienė
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Pusryčiai

Be 
maitinimo

Geisler Haus

Huber Appartements 

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ valgomasis stalas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: Fiugeno kurorto centre, apie 150 m iki 
„Spieljochbahn” keltuvo, apie 100 m iki autobuso stotelės. 
Apie 2.6 km iki „Zillertal SPA” centro.
VIEŠBUTIS: sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas kuriame yra 8 
apartamentai: APT TOP 3 tipo numeriai (svetainė-miegamasis su 
pilnai irengta virtuvėle, miegamasis su dvigule lova, balkonas, maks. 
2-4 asm., 75 kv. m), APT TOP 6 tipo numeriai (svetainė-miegamasis 
su pilnai įrengta virtuvėle, miegamasis su dvigule lova, balkonas, 
maks. 2-4 asm., 75 kv. m), APT TOP 10 tipo numeriai (svetainė-
miegamasis su pilnai įrengta virtuvėle, miegamasis su dvigule lova, 
miegamasis su sulankstoma dviviete lova, balkonas, maks. 4-6 asm., 
78 kv. m), APT TOP 11 tipo numeriai (svetainė-miegamasis su pilnai 
įrengta virtuvėle, 2 miegamieji su dvigulėmis lovomis, balkonas, 
maks. 4-6 asm., 72 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: pagal atskirą 
užklausimą

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: 1 kartą per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ Wi-Fi internetas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: Hipacho kurorto centre, apie 1 km iki 
keltuvo, esančio „Mayrhofen Hippach“ slidinėjimo zonoje, 
apie 100 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1978 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. 3-jų aukštų viešbučio pastate 
yra 4 numeriai: dviviečiai numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. m), 
triviečiai numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. M
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Kurortas

Soldenas
Soldenas slepiasi labai gražiame Etctalio slėnyje, apsuptame grakščių ir net iki 3000 m virš jūros lygio 

iškilusių kalnų. O ir pats Soldeno kurortas įsikūręs gana aukštai (1377 m), be to šalia stūkso du ledynai, 
tad sniego sezonas čia prasideda gana anksti – spalio mėnesį.
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Laisvalaikiui
„Freizeit Arena“ - laisvalaikio centras su baseinu, 
kalneliais ir kriokliais, pirtimis, masažinėmis voniomis, 
soliariumu, teniso aikštelėmis ir boulingu.

Soldeno slidinėjimo zonoje 
puikiai įrengtos net 151 km trasos:
• 57                           ; 
• 61                             ; 
• 31                         ; 
• trasas aptarnauja 35 keltuvai;
• 36 lygumų slidinėjimo trasos.

MĖLYNOS TRASOS

RAUDONOS TRASOS

JUODOS TRASOS

Soldene didelis dėmesys 
skiriamas snieglentininkams, 
tad šį kurortą jie itin mėgsta.

Soldeno rajone yra keturios, tarpusavyje 
sujungtos slidinėjimo zonos:

1. Tyfenbacho ledyno trasos gana nuožulnios, 
plačios, puikiai tinkančios pradedantiesiems;
2. Retenbacho ledyno trasos sudėtingos, su itin 
stačiomis atkarpomis, tad skirtos patyrusiems 
slidininkams;
3. Gaislachkoglio kalno zona garsėja „raudonomis“ 
trasomis;
4. Gigijocho kalno slidinėjimo zona ideali šeimoms 
su vaikais – trasos čia nesudėtingos.

Įdomu
Soldenas dar vadinamas Alpių 
Ibiza – ir jis šį vardą pateisina – 
naktinis gyvenimas kurorte 
išties audringas.
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Parkhotel Soelden

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ aptarnavimas numeriuose: už 
papildomą mokestį

 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ radijas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vyno rūsys
 ♦ baras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ registratūra: 08:00 - 21:00
 ♦ krosnis (hole)
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ garažas, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (su panoraminiu vaizdu)
 ♦ soliariumas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis 

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna (bio sauna, infraraudonųjų 
sindulių sauna)

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis 

VIEŠBUČIO VIETA: 247 km iki Miuncheno oro uosto, 84 km iki 
Insbruko oro uosto, pastatytas Soldeno kurorto centre, netoli 
„Freizeit Arena“ komplekso, 5 min. pėsčiomis iki „Giggijochbahn” 
ir „Innerwald” keltuvų, 100 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1961 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 46 numeriai: Single tipo numeriai (15-16 kv. m), 
Double tipo numeriai (maks. 2 asm., 19-20 kv. m), Double 
Panorama tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, be balkono, maks. 
3 asm., 24 kv. m), Sonnensuite tipo numeriai (miegamasis ir 
svetainė, didelis balkonas su vaizdu į kalnus, maks. 4 asm., 
45 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.parkhotel-soelden.at 
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4Regina Hotel

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ seifas
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ telefonas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ kabelinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ vonia arba dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra: 07:00-23:00
 ♦ poilsio kambarys (su vandens čiužiniais ir 
„žvaigždėto dangaus“ efektu)

 ♦ belaidis internetas: registratūroje
 ♦ kontrastinės vonios
 ♦ susitikimų kambarys: nuo 5 iki 80 asm.
 ♦ restoranas
 ♦ garažas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: 247 km iki Miuncheno oro uosto, 84 km 
iki Insbruko oro uosto, 5 min. pėsčiomis iki Soldeno miesto 
centro, 50 m iki „Gaislachkogelbahn” slidinėjimo keltuvo, šalia 
viešbučio yra autobusų stotelė.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 90 numerių: standartiniai B tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 27 kv. m), vienviečiai C tipo numeriai 
(24 kv. m), Junior Suite D tipo numeriai (maks. 3 asm., 36 kv. 
m), Superior Suite E tipo numeriai (maks. 3 arba 2+2 asm., 
40 kv. m), Panorama Suite F tipo numeriai, Regina Suite G tipo 
numeriai, Luxury Family Suite H tipo numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-regina.com 

Pusryčiai, 
vakarienė

Pusryčiai, 
vakarienė
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Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna

So
ld

en
as

Pusryčiai

Be
maitinimo

Cornelia Villa Pension

Reginas Alpenlodge

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ virtuvė
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ patalynės keitimas (kas 2 dienas)
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas
 ♦ grindys: parketas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ liftas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ registratūra

VIEŠBUČIO VIETA: 288 km iki Miuncheno oro uosto, 
260 km iki Zalcburgo oro uosto, 300 m iki Soldeno 
miesto centro, 300 m iki „Giggijochbahn” slidinėjimo 
keltuvo bei „Ski-Bus” stotelės
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. 3-jų aukštų 
viešbučio pastate yra 15 apartamentų (maks. 2-4 asm., 
55 kv. m, 2 miegamieji, 1 vonios kambarys, svetainė su 
pilnai įrengta virtuve).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-regina.com

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas (1 kartą per 
savaitę)

 ♦ rankšluosčių keitimas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ grindys: parketas
 ♦ numerių tvarkymas (kasdien)
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kabelinė televizija

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 20:00)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ pusryčių kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: 288 km iki Miuncheno oro uosto, 
260 km iki Zalcburgo oro uosto, Soldeno kurorto centre, 
300 m iki „Giggijochbahn” slidinėjimo keltuvo, 100 m iki 
„Ski-Bus” stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1962 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. 3-jų aukštų viešbučio pastate 
yra 14 dviviečių numerių (maks. 2-3 asm., 20 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
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Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite 

visus reikiamus dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms: asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį kelionei, kelionės bilietus, 
draudimo polisus ir pan.
Vykstantiems į Italiją ir Austriją su savimi privaloma turėti galiojantį pasą 
arba asmens tapatybės kortelę. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra tinkami 
dokumentai vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybę 
patvirtinančio dokumento, su kuriuo vykstate į Italiją ar / ir Austriją, galiojimo 
laikas nepasibaigęs. Atminkite, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas 
arba asmens tapatybės kortelė privalo galioti ne trumpiau nei 6 mėnesius, 
skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos prašome 
kreiptis į šalies migracijos tarnybas.
Kelionės dokumentus (elektroninio formato aviabilietą ir apgyvendinimo 
viešbutyje dokumentą „vaučerį“) Jums turi įteikti kelionių agentūros 
darbuotojai. Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, 
dokumentus galima atsiimti Vilniaus oro uoste UAB „Tez Tour“ atstovybėje. 
Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o 
visas dokumentų rinkinys („Kelionės dokumentai“) išskiriamas į dvi dalis: 
„kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus prašome saugoti iki 
grįžimo iš kelionės dienos.  
 
Vizos 
Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Italiją ir Austriją vizos nereikalingos. Italija ir 
Austrija yra Šengeno šalys. 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 ar asmens tapatybę 
patvirtinančių dokumentų. Todėl atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas 
keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar asmens 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 – www.urm.lt.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų 
išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikalingos informacijos, būtina kreiptis 
į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu 
Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi 
kreiptis į artimiausią atitinkamos šalies ambasadą. UAB „Tez Tour“ neatsako 
už tai,  kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio 
bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus 
nuostolius. Naujausią informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius 
reikalavimus, vykstant į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių 
agentūrose ar atitinkamos šalies diplomatinėse atstovybėse ir www.pasienis.
lt, www.migracija.lt. Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo 
su Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, 
būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. 
 
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 13 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.
 

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. Informaciją apie skiepus 
keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į konkrečią valstybę, galite rasti 
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro pateiktose rekomendacijose 
interneto svetainėje  – www.ulac.lt/keliautojams.
 
Sveikatos draudimas
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių 
išlaidų draudimą, o vykstant slidinėti patariame įsigyti asmens civilinės 
atsakomybės draudimą. Išsamesnę informaciją Jums suteiks draudimo 
bendrovės. 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 (neįvykusios 
kelionės draudimas, 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 – www.vlk.lt.

Skrydžio laikai
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykstant iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelioninių 
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 nei 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui 
iki 2 metų amžiaus) priklauso 
10 kg nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vieną vaikišką 
vežimėlį. 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 bagažas negali 
viršyti 
32 kg. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti interneto svetainėje www.teztour.lt arba jus 
aptarnaujančioje kelionių agentūroje.
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 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.

Svarbi informacija keliaujantiems
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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. Už viską, kas su keleiviu 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.
 
Sporto inventoriaus gabenimas
Skrydžių į Italiją ir Austriją su „Small Planet Airlines“ metu keleivis, vyresnis 
nei 2 metai, gali nemokamai vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą. Pagal 
bendrovės „Small Planet Airlines“ įvestus bagažo apribojimus, skrydyje gali 
būti tik ribotas slidinėjimo įrangos komplektų kiekis lėktuve. Todėl būtinas 
išankstinis įrangos vežimo suderinimas ir vežėjo sutikimas bei patvirtinimas. 
Kelionių agentūra atlieka privalomą išankstinę slidinėjimo įrangos vežimo 
registraciją ir turi gauti vežėjo sutikimą bei patvirtinimą. Neturint vežėjo 
sutikimo bei patvirtinimo, vežėjas turi teisę atsisakyti vežti slidinėjimo įrangą. 
Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją prašome 
pasitikslinti kelionių agentūroje. 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.

Naminių gyvūnų gabenimas
Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
• gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra masė su 
specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne didesni 
kaip 48 cm x 32 cm 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 
ir dėl to patirtų nuostolių;
• 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 mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
• Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigyjama kelionė arba 
aviabilietas; 
• 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 numerius, 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, privalo pasirašyti „Gyvūnų 
gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti 
nustatytą mokestį.
 
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
Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) 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.
Įsigijus kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite susisiekti 
su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono 
numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar interneto svetainėje – www.teztour.
lt.
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 
Italija“ ir „TEZ TOUR Austrija“. 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 (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, 
valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos 
bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis turizmo 
terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, 
bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo, teikiamų 
paslaugų spektro.
UAB „Tez Tour” kataloguose ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio 
pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos simboliu * (snaigė), 
tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio 
įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas, 
nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio būklę, teritorijos dydį, 
teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija šalyje UAB „Tez Tour“ 
kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali kategorija 
šalyje: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez Tour“ 
kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija 
šalyje: viešbutis nekategorizuotas“.
                                          
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis 
užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Aktualią viešbučio kategoriją šalyje 
rasite interneto puslapyje www.teztour.lt viešbučio aprašyme. Prie viešbučio 
pavadinimo gali būti prierašas HV-1 (1st class holiday village) ir HV-2 (2nd class 
holiday village). Nurodyti prierašai reiškia viešbučio tipą. Šio tipo apgyvendinimas 
gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar vilomis.
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 internetinio puslapio ir t. t. Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez 
Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių 
aprašymuose gali būti kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį 
užsakyto, tipo viešbučių numerių nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas 
baldais, spalvinė gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba interneto svetainėje „Ekonominės klasės 
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viešbutis“ prierašu 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” Austrijoje
„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 „Ski express“ kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis gali būti 
nekategorizuotas arba turintis kategoriją nuo 1 žvaigždutės iki 5 žvaigždučių 
ar apartamentai šalyje. Viešbutis nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar 
interneto svetainėje aprašytų viešbučių.

„Tez Express” Italijoje
„Tez Express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. 
Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus subjektyviu vertinimu 
žymimas bendriniu pavadinimu TEZ 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 žvaigždutės iki 5 žvaigždučių, 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, adresu 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).
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.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su svetaine, 
miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus baseinas, 
kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir jai 
priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite www.teztour.
lt viešbučio aprašyme. Italijoje gali būti sutinkamas pastatų tipo pavadinimas 
chalet, kuris įprastai reiškia nedidelį vasarnamį, ar medinį kalnų namuką.
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.  
 Informuojame, kad slidinėjimo kurortuose Austrijoje ir Italijoje gali būti 

renkamas kambario ar apartamentų tvarkymo mokestis, kuris mokamas 
atvykus arba išsiregistruojant iš viešbučio ar apartamentų (atkreipkite dėmesį į 
informaciją, nurodytą prie viešbučio aprašymo svetainėje www.teztour.lt). 
Įspėjame, kad vietinės kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu gali įvesti 
taip vadinamą „pagalvės“, turisto ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti susimokėti 
vietoje, t. y. registracijos viešbutyje ar kitu metu. UAB „Tez Tour“ neatsako už 
vietinių savivaldos institucijų ar šalies valdžios priimtus sprendimus.

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).
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 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 
prekių paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome 
kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka – viešbučio 
administracijos nuožiūra.

Svarbi informacija keliaujantiems
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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 Italiją ir Austriją metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas 
– užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsakyti papildomai iš orlaivio meniu. 
Tačiau, Jūsų patogumui, mūsų partneriai paruošė specialų išankstinio 
užsakymo meniu. Pasirinktus komplektus, Jūsų kelionių agentas gali 
užsakyti jau rezervuodamas kelionę. 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.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt 
prierašais „Ski In” ir „Ski Out” pažymėti viešbučiai, numatyti kaip netoli 
slidinėjimo trasų išsidėstę viešbučiai.
 
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 ir kitus turimus dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones 
pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. Pretenzijas kartu su priedais reikia 
siųsti registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu: info@
teztour.lt. Jei pretenzija pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta 
pretenziją teikiančio asmens/ų kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi 
būti pasirašyta ir nuskanuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, 
pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. 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, 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.
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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 žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių 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, dažniausiai, 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 žvaigždučių 
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.
R.O.H. (Run of the House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris užsakytame 
viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į viešbutį. Numerio 
tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
„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 kriterijų, skirto turistų apgyvendinimui. Austrijoje ir 
Italijoje gali būti sutinkamas pastatų tipo pavadinimas chalet, kuris įprastai 
reiškia nedidelį vasarnamį, ar medinį kalnų namuką.

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.

Naudinga žinoti
„TEZ TOUR Austrija“ biuras Vienoje
Franzensbrueckenstrasse 10-12, A-1020 Viena, Austrija
Tel. +43 699 147 444 44
E-mail: info@teztour.at

LR ambasada Austrijoje
Löwengasse 47/4, 1030 Viena
Austrija
Tel. +43 1 718 5467 
E-mail: amb.at@urm.lt

„TEZ TOUR Italija“ klientų aptarnavimo centro numeris:
Tel. +39 334 756 0065 
E-mail: italy@tez-tour.com

LR ambasada Italijoje
Viale di Villa Grazioli 9 00198 Roma
Italija
Tel. +39 06 855 90 52; +39 06 854 04 82
E-mail: amb.it@urm.lt

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, siūlomas 
paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl naujausią informaciją apie pasikeitimus 
galite rasti UAB „Tez Tour“ tinklapyje www.teztour.lt.

Svarbi informacija keliaujantiems
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Sutartis
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 ap-
rašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą 
programą. Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame 
puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.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 kito-
je 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 internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu 
išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.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 vie-
tovių 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 internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame 
puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.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 transpor-
to 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 neskel-
biamos 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 sumo-
kėti 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 pas-
laugų 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 nurody-
tas 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 Šen-
geno 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 apmo-
ka 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 nurody-
tas 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 ty-
činių 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 pagrin-
das – 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 turis-
tu 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, alterna-
tyvų 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 %

111Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelio-
nę ir atlyginti turtinę žalą. Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplin-
kybių arba nenugalimos jėgos.

2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už organi-
zuotą 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 informa-
ciją 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, atsi-
žvelgiant 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 pagal-
bos 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 organi-
zatorius, 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 prie-
volių 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. Nepa-
tvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudary-
damas 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 kelio-
nės 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.
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). 
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, in-
formaciją, 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 internetinį puslapį www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.tez-tour.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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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė viešbučiai iki 2014 

metų gegužės 1 dienos. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 

įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt


