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TEZ TOUR LIETUVA 

„Tez Tour“ – vienas didžiausių kelionių organizatorių Lietuvoje, 
kurio veiklos pradžią Lietuvoje žymi 2003 m. spalio 17-ąją 

įvykęs pirmasis užsakomasis skrydis į Egiptą. 
Šiandien „Tez Tour Lietuva“ aptarnauja kone 80 tūkst. turistų 

per metus.

ILGAMETĖ PARTNERYSTĖ 
POILSIO KOKYBEI 

1994 m. savo veiklą pradėjęs „Tez Tour“ šiandien patenka 
į pagrindinių Europos kelionių organizatorių penketuką ir 

vienija net 28 tarptautines kompanijas. Svarbiausias kelionių 
organizatoriaus „Tez Tour“ tikslas – stengtis, kad Jūsų 

atostogoms nieko netrūktų. Pernai aptarnavome daugiau 
nei 2 mln. turistų, puikiai orientuojamės turizmo rinkoje ir 
dirbame tik su patikimais partneriais. „Tez Tour“ partnerių 

sąraše – pirmaujančios aviakompanijos ir 
geriausi viešbučių tinklai.

UNIKALŪS PASIŪLYMAI 

Be organizuojamų poilsinių kelionių, „Tez Tour“ taip pat siūlo 
išvažiuojamuosius seminarus ir konferencijas kompanijoms, 
platų pažintinių maršrutų spektrą žingeidiems bei VIP ženklu 

pažymėtas keliones išskirtinių poreikių turistams.
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AKTYVIOS ATOSTOGOS ALPĖSE – 
SU „TEZ TOUR“

Sakoma, kad savaitė aktyvaus laisvalaikio kalnų ore atstoja 
mėnesį atostogų. Todėl visiems slidinėjimo entuziastams 

siūlome keliones be jokių rūpesčių. Jūsų laukia profesionalūs 
instruktoriai, puikiai paruoštos slidinėjimo trasos ir 

sportiškas poilsis populiariausiuose Alpių kurortuose.

ATOSTOGOS VISAME PASAULYJE 

Lietuvos keliautojus „Tez Tour“ kviečia ilsėtis geriausiuose Turkijos 
(Antalijos, Marmario, Bodrumo), Ispanijos (Maljorkos, Tenerifės, 

Barselonos), Graikijos (Rodo ir Kretos), Bulgarijos (Varnos ir Burgaso), 
Kipro, Italijos (Sardinijos), Egipto (Hurgados, Marsa Alamo, Šarm El 

Šeicho) kurortuose, mėgautis saule ir egzotika alsuojančiame Tailande 
ar prabanga spindinčiuose Jungtinių Arabų Emyratuose (JAE), o 

aktyvių atostogų mėgėjus – paslidinėti Austrijos ir Italijos kalnuose.
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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!

Patariame
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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. 

Parduodami įvairios trukmės „ski-pasai“ 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, 
suaugusiųjų ir 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

MĖLYNOS trasos RAUDONOS trasos JUODOS trasos
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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. Nukritę 
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
Gelbėtojų trumpasis numeris Austrijoje 144.

Medicininė pagalba Italijoje 118.
Visoje Europoje galite skambinti 112, norėdami išsikviesti kalnų gelbėtojus.
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Rekomenduojame

„Snow Arenoje“ jau yra apsilankę daugiau nei milijonas žiemos pramogų mėgėjų! 
Vienintelio Baltijos šalyse uždaro slidinėjimo komplekso direktorius Andrius 
Stasiukynas pasakoja apie iššūkius, kuriuos jau yra įveikę arenos lankytojai. 

O ką esate suplanavę Jūs?

SNOW ARENOS iššūkių TOP 10

10. Paskutinis jaunųjų išbandymas
„Snow Areną“ mėgsta ne tik žiemos pramogų 

mėgėjai, bet ir bernvakarių bei mergvakarių 
kompanijos. Specialiai jiems čia rengiamos užduotys 

ir žaidimai, kurie patinka net ir nemokantiems 
slidinėti. Ir nors vestuvių ceremonijos ant slidžių 

organizuoti dar neteko, arena yra sulaukusi porų, 
švenčiančių medaus mėnesį.  

9. Nuo kalno – su sniego dviračiu
„Snow Arena“ įsigijo specialius sniego dviračius. 
Konstrukcija kaip paprasto dviračio, tačiau vietoje 
ratų – slidės. Išmokti jais čiuožti nėra sudėtinga, 
tačiau prireiks ir kantrybės, ir gebėjimo laikyti 
pusiausvyrą. Sniego dviračiai labai patinka tiems, 
kurie ieško naujų potyrių. Leistis su jais nuo kalno – 
ne tik iššūkis, bet ir didelis malonumas.

8. Išmokau vaikščioti, dabar – ant slidžių!
Jauniausi „Snow Arenos“ lankytojai – vos išmokę vaikščioti mažyliai. Vaikus mokyti čiuožti yra žymiai 

lengviau nei suaugusius, nes jie neturi baimės kristi. O greičiausiai slidinėjimo techniką perpranta vaikai 
nuo trejų metų. Tačiau pasitaiko tėvų, kurie slidinėti atsiveža dar jaunesnius mažylius.

7. Snieglentei įvaldyti – 3 pamokos
Ar įmanoma išmokti čiuožti snieglente per 3 
apsilankymus „Snow Arenoje“? Į šį klausimą 
bandė atsakyti sporto žurnalistė Vlada 
Musvydaitė. Kartu su filmavimo 
komanda ji tris kartus vyko 
į uždarą slidinėjimo 
kompleksą ir su 
patyrusiais instruktoriais 
mokėsi čiuožti su 
snieglente. Ir... 
eksperimentas 
pavyko!

6. Tarp nutrūktgalvių – ir žvaigždės, ir kunigas
„Snow Kayak“ – vienas ekstremaliausių iššūkių Lietuvoje. Kasmet į Druskininkų „Snow Areną“ susirenka 
daugiau nei 200 adrenalino fanatikų. Susėdę į baidares ir mojuodami irklais jie skrieja pagrindine lauko 
trasa ir finišuoja ledinio vandens baseine. Šiemet pirmosios nuo kalno leidosi grupės „4 Roses“ narės, 
tačiau maudynių lediniame baseine išvengė. Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionui Miroslavui 

Dovdai nusileidimas nebuvo toks sėkmingas. Kunigas sušlapo iki paskutinio siūlo.
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1. Greičio rekordus muša ne tik profesionalai
Mėgėjas ar profesionalas? Ši riba, pasak „Snow Arenos“ 
direktoriaus A. Stasiukyno, – labai siaura. Yra tokių 
mėgėjų, kurie savo profesionalumu ir įgūdžiais mažai 
nusileidžia profesionaliai čiuožiantiems sportininkams. 
Štai kodėl kasmet rengiamos „Snow Slalom“ varžybos 
mėgėjams. Varžybų taisyklės – labai paprastos. 
Sportininkai leidžiasi su snieglente ar slidėmis ledo 
trasa, o jų laikas yra fiksuojamas ir skelbiamas viešai. 
Numatytomis dienomis vyksta etapai, po kurių paaiškėja 
absoliutūs nugalėtojai ir greičio rekordininkai.

5. „Snow parkas“ – triukų kalvė
Nusileisti su snieglente nuo didžiojo 
kalno per lengva? Iššūkių mėgėjai renkasi į „Snow 
parką“. Jame – gausybė profesionalių sniego architektų 
iš Lietuvos ir Latvijos suformuotų kliūčių, kurioms 
įveikti reikia specialios technikos. Vis dėlto šis parkas 
– ne tik bebaimių vyrukų zona. Jame treniruojasi ir 
profesionalai, ir net šeimos. 

Ledo trasoje – aukso medžioklė
Aukso medaliai – tokie tikslai yra keliami į stovyklas 

Druskininkuose kasmet vykstančioms Italijos slalomo 
žvaigždėms. Patrickas Thaleris, Stefano Grossas, 

Giordano Rinzoni – tai tik kelios pavardės profesionalų, 
kurie yra lieję prakaitą „Snow Arenos“ ledo trasoje. 

Vienas iš Italijos nacionalinės rinktinės trenerių Nicola 
Paulon džiaugiasi atradęs puikią vietą treniruotėms. 

4.

Sniegas vasarą – įmanoma!
Šalia „Snow Arenos“ įrengtoje specialioje sniego 

aikštelėje, po saulėtu dangumi, kasmet vyksta 
karštos „Snow tinklinio“ kovos. Aikštelė – slidi, šalta 

ir apgaulinga, tačiau azartas dėl to – tik didesnis. 
Sportininkai čia kovoja pagal įprastas paplūdimio 

tinklinio taisykles ir varžosi dėl čempionų titulo. 

3.

Kaip negalią paversti galia
„Snow Arenoje“ nuo šiol galės slidinėti ir judėjimo 

negalią turintys žmonės. Druskininkų miesto 
savivaldybė slidinėjimo kompleksui padeda įsigyti 

specialias mono slides. Tai – neįgaliesiems pritaikyta 
slidinėjimo įranga, už kurios nuomą mokėti nereikės. 

Ją pirmasis išbandė ministro pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus visuomeninis konsultantas neįgaliųjų 

klausimais Algirdas Pacevičius. Šiuo metu „Snow 
Arenoje“ yra trys dirbti su neįgaliaisiais 

apmokyti instruktoriai. 

2.

9Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.ltNemuno kelias 2, Mizarų k., Druskininkai. Daugiau informacijos www.snowarena.lt



7 ALPIŲ stebuklaiAlpių TOP 7

Paslaptingieji ledo urvai Zalcburgo regione, šalia Verfeno 
miesto – tarsi ne šios planetos kūriniai. Verfeno ledo urvas, 
dar vadinamas Eisriesenwelt (Ledo milžinų pasauliu) – vienas 
įspūdingiausių ir ilgiausių ne tik Austrijoje, bet ir visame 
pasaulyje. Vos įžengus į urvą, Jus pasitiks 30 m aukščio 
sušalusio vandens siena, o 42 km ilgio ledo pasaulis priblokš 
didybe: fantastiški krištolo skaidrumo ledo masyvai, įspūdingi 
kupolai ir sustingę kriokliai alsuote alsuoja šaltu grožiu. 

Slidinėjimo entuziastus į Alpes vilioja ne tik snieguotos viršūnės. Tereikia apsidairyti, 
kad suprastum – šių kalnų traukai atsispirti tiesiog neįmanoma! Prieš Jūsų akis – kvapą 
gniaužiantys Alpių peizažai, įspūdingi gamtos kūriniai, užburiantys ledo pasauliai, 
aukščiausios viršukalnės ir dar daugiau vietų, kurias drąsiai galima vadinti stebuklingomis.

 Austrija 

 Austrija 

 Austrija 

Austrijoje, visai šalia Aukštojo Tauerno nacionalinio 
parko, įsitaisęs 380 m aukščio krioklys, žinomas Krimlio 
vardu ir patenkantis į didžiausių Europos krioklių 
aštuonetą. Pamatyti šio įstabaus gamtos kūrinio 
kasmet atvyksta per 400 tūkst. turistų. Į krioklio viršų, 
prie Zalcacho upės ištakų, veda 4 km ilgio pėsčiųjų 
takas. O žiemą Krimlio krioklys sustingsta, atverdamas 
kalnų šlaitus slidininkams.

1 KRIMLIO KRIOKLYS

2 LEDO MILŽINŲ 
KARALYSTĖ

Paslaptingieji Verfeno urvai

Tokiais epitetais apibūdinama Austrijos sostinė 
pasitinka svečius senųjų rūmų didybe ir Europos 
kultūros klasikus menančiais muziejų kvartalais. 
Karališkos išvaizdos Viena ypač patiks romantikams: 
pasivaikščioti kviečia žaliuojantys miesto parkai 
ir žydintys rūmų sodai, o erdvios aikštės ir aplink 
susispietusios kavinukės vilioja pasiduoti svaigaus 
kavos aromato ir saldžių desertų pagundai. 

3 KARALIŲ 
MIESTAS VIENA

Aukšciausias Europoje

Prašmatni ir ispudinga
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Dolomitinių Aplių karaliene tituluojama Marmolada po savo pavadinimu 
slepia ir aukščiausią Dolomitinių Alpių viršukalnę, ir vienintelį šios 
vietovės ledyną. Pirmojo pasaulinio karo metu per Marmoladą ėjo 
Austrijos ir Italijos siena, todėl čia būta ir fronto linijos. Iš abiejų pusių 
ledyną vagojo sudėtingos tunelių sistemos: karo metu šiaurinėje pusėje 
buvo įsitvirtinę austrų kariai, pietuose – italai. O šiandien į šią viršukalnę 
traukia žiemos sporto entuziastai iš viso pasaulio.

Alpių kalnuose plytintis Hintertukso ledynas žinomas visoje 
Europoje. Kuo jis toks ypatingas? Už kalno pasislėpusiame ledyne 
įkurti įspūdingi Gamtos ledo rūmai smalsuoliams suteikia unikalią 
galimybę žvilgtelėti į ledyno vidų; pakilus į ledkalnio viršukalnę, 
atsiveria kvapą gniaužiantys slėnių peizažai, o žiemos sporto 
aistruolius čia traukia ištisus metus veikiančios slidinėjimo trasos.

Centrinėms Alpėms priklausantis Spannagel – tikras Tirolio 
pasididžiavimas. Tai didžiausias ir aukščiausiai stūksantis 
urvas visoje Europoje, besidriekiantis net 10 kilometrų. Būtent 
čia organizuojamos įdomiausios Tirolio regiono ekskursijos: 
pasakojama apie urvo kilmę, susiformavimo istoriją ir net 
teigiamą poveikį sveikatai – manoma, kad urvo oras ir 
augmenija iš tiesų padeda pasveikti.

Šis nacionalinis parkas įsikūręs pačioje Italijos šiaurėje, Trento 
provincijoje. Parko harmoniją kuria trys kraštovaizdžio zonos: 
2700 ha plotą užima Paneveggio eglynas, pietryčiuose nusidriekia 
Pale di San Martino Dolomitinių Alpių atkarpa, o į vakarus plyti 
uolingoji Lagorai. Atvykusius tikrai pakerės kontrastinga gamta: 
akmeningas uolas keičia slėnių pievos, ledo pasaulį – durpynai, 
neįžengiamus miškus – Alpių ganyklos ir nesuskaičiuojama galybė 
vandens versmių bei šaltinių. 

4MARMOLADOS 
VIRŠUKALNĖ

6 HINTERTUKSO 
LEDYNAS

5 SPANNAGEL 
URVAS TIROLIO 
PROVINCIJOJE

7 PANEVEGGIO-PALE 
DI SAN MARTINO

 Italija 

 Italija 

 Austrija 

 Austrija 

Tirolio pasidid iavimas

 amtos ledo rumai

Vandens, uolu 
ir mišku pasaulis

 ššukis ambicingiesiems 

11Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Keliaujant Italijos Alpėmis atsiveria nuostabūs vaizdai – 
didingos kalnų viršūnės ir uolėtus šlaitus puošiantys 
sniego lopinėliai traukia ne tik jaukiai pasivaikščioti 
kvėpuojant tyru Alpių oru, bet ir pačiupus slidinėjimo 
įrangą leistis į sniego šėliones su draugais ar šeima.

Žiemos sporto ekstremalų Italijos šiaurėje laukia apie 
350 slidinėjimo centrų ir įvairaus sudėtingumo trasos, 
nusidriekusios Pjemonto, Lombardijos, Aostos, Trentino 
bei Pietų Tirolio regionuose.

Apie šalį

Baltojo kalno žavesys
Pasaulyje žinomas kaip aukščiausia Europos viršūnė, o italų 
vadinamas baltuoju (Monte Bianco) – būtent toks yra Monblano 
kalnas, stūksantis nepaprasto grožio Aostos slėnyje. Ši vietovė 
žavi ypatingais peizažais ir kviečia pasigrožėti kalnų ežerais, 
dvelkiančiais ramybe bei jaukumu.

Po slidinėjimo
Tikrosios slidininkų linksmybės (karaokė, šėlionės baruose, pažintys 
ir net šokiai su slidinėjimo batais!) Italijos Alpėse prasideda après-
ski (pranc. „po slidinėjimo“), t. y. jau po 18 valandos, kai slidinėjimo 
centrai ir keltuvai nebedirba. Ir nors šis terminas kilęs iš prancūzų 
kalbos, praktiškai jis dažniau taikomas Italijoje. 

Monblano kalnas 

Italijos Alpės – 
ir ekstremalams, ir romantikams
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Val di Fasa: 

Kampitelo, Kanazėjus, Alba di 
Kanazėjus, Poca, Vigo di Fasa

Val Gardena: 

Selva, Šv. Kristina, Ortizėjus

Alta Badia: 

Korvara, Kolfosko, La Vila

Kortina Ampeco

Kronplacas:
 
Brunikas, Riskone, 
Valdaora, Marebe

Madona di Kampiljo: 

Pincolo, Folgarida, Marileva

Bormijus: 

Šv. Katerina, Valdidentras

Livinjas „Wellness“ centras 
„Aquagrande“

3 terminiai kompleksai: 
„Ваgni Vecchi“, „Bagni 
Nuovi“, „Bormio Terme“

„Wellness“ – klubo kortelė, 
galioja apsilankant bet 
kuriame iš 8 „Wellness“ 
centrų, kurie įsikūrę 
viešbučiuose

Viešasis baseinas 

Viešasis baseinas „La Villa“

„Wellness“ centras 
„MAR Dolomit”, Ortizėjus

Vandens pramogų parkas: 
„Doloanades”, „Wellness“ 
centras „Eghes“, Kanacėjus

„Wellness” centras 
„Cron4“, Riskone
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Italijos virtuvė 
Verta paragauti

Slidinėdami Italijos Alpėse, nepraleiskite progos įvertinti Šiaurės Italijos patiekalų skonį – jis čia visai kitoks nei šalies 
pietuose. Svečiuojantis kalnų kaimeliuose tiesiog būtina paragauti vietinio vytinto kumpio Mocetta, Italijos Alpių sūrio 

Fontina ar pasigardžiuoti ne tipine, bet vis dėlto itališka kalnuose kepta pica.

Italijos virtuvė
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 Polenta 

 Panna Cotta 

 Ossobuco 

 Risotto 
  al negro di sepia 

ITALIJA BE MAKARONŲ?

Ko gero, nustebsite, bet Šiaurės Italijos 
virtuvėje patiekalų iš makaronų ieškoti 
neverta – čia dominuoja ryžiai, sūriai ir 
rūkyta mėsa.

Lankydamiesi Šiaurės Italijoje, meniu 
rasite daugybę patiekalų, pasiskolintų iš 
Austrijos virtuvės. Būtinai paragaukite 
pjaustytų lietinių mėsos sultinyje, regiono 
pasididžiavimu laikomos Ossobuco – 
troškintos veršelio kojos dalies, o 
desertui – tikrų tikriausio štrudelio.

Dar vienas Šiaurės Italijos stalo karalius – 
šafraninis daugiaryžis (Risotto). Tai ispanų, 
valdžiusių regioną XVI–XVII amžiuje, 
palikimas, ypač populiarus Lombardijoje. 
Jei ilgitės egzotikos, būtinai paragaukite 
Risotto al negro di sepia – venecijietiško 
daugiaryžio varianto su sepijų rašalu, 
nudažančiu ryžius juoda spalva.

Italijos šiaurėje taip pat mėgstama 
kukurūzų košė Polenta (galėsite paragauti 
nesuskaičiuojamą galybę jos variantų!), 
o neįsivaizduojantiems sočių pietų be 
mėsos patiks iš austrų pasiskolintas 
šnicelis skambiu pavadinimu Cotolleta alla 
Milanese bei Mondeghili – maltos mėsos 
kukulaičiai, patiekiami su alyvuogėmis ir 
ryžių rutuliukais. 

Svarbu paminėti, kad būtent Šiaurės 
Italijoje gaminami garsieji maskarponės (it. 
mascarpone), gorgoncolos (it. gorgonzola) 
bei į parmezaną panašūs granapadano (it. 
grana padano) sūriai.

KAI NORISI KO NORS 
SALDAUS…

… vanile kvepiantis grietinėlės desertas 
Panna Cotta – tobulas pasirinkimas. Šis 
saldumynas, gaminamas jau šimtus metų, 
gimė Šiaurės Italijoje (tiksliau – Pjemonto 
regione), o jo sudėtis priverstų apsilaižyti 
ne vieną smaližių: iš vanilės, pieno, 
braškių, grietinėlės ir cukraus gaminamas 
desertas tikrai vertas nuodėmės.

15Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ekskursijos

Ką įdomaus pamatysite?
Ekskursijos metu būtinai aplankysime 
didžiausią operos sceną po atviru dangumi – 
garsųjį Arena di Verona amfiteatrą. 
Keliaudami po miestą išvysite Šv. Zenono 
ir Šv. Anastazijos bazilikas, Veronos 
katedrą ir miesto širdimi tituluojamą Erbės 
aikštę (Piazza delle Erbe). Žinoma, pro akis 
nepraslys ir garsusis Romeo ir Džiuljetos 
kiemelis.

Antikos ir viduramžių laikų 
palikimas, daugybė romaninio ir 
gotikinio stiliaus bažnyčių, gilios 
vyndarystės tradicijos ir jaukios 
senamiesčio gatvelės – visa tai 
Jūsų laukia mieste, kurį įsimylėjo 
Šekspyras. 

Verona
Tarp anTikos ir 
romanTikos

Milanas modernus ir madingas

Antras pagal dydį Italijos miestas įspūdinga 
architektūra nė kiek nenusileidžia sostinei Romai, 
o savo energija ją netgi pralenkia. Visada stilingas 
ir puošnus Milanas kviečia pasižvalgyti ten, kur 
sukoncentruota visa Italijos mados pramonė. 

Keliaudami Milano gatvėmis išvysite vieną prašmatniausių Italijos 
pilių, priklausiusią Sforcų šeimai (Castello Sforcesco), galėsite 
įvertinti La Scala operos teatro didybę, o paskui pasigrožėti 
„liepsnojančios gotikos“ stiliui priskiriama penkianave bazilika – 
Milano katedra (Duomo), kuri laikoma tikra miesto pažiba.

 Duomo 
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Pėsčiomis po miestą
Jūsų laukia ilgas ir malonus pasivaikščiojimas po Veneciją. Išvysite 
unikalų Šv. Morkaus aikštės ansamblį: prabangiomis mozaikomis 
išpuoštą baziliką, varpinę su laikrodžiu, Dožų rūmus, Naujųjų 
ir Senųjų Prokuracijų pastatus, taip pat Piazzetta San Marco, 
garsėjančią dviem kolonomis ir Šv. Teodoro bei Šv. Morkaus 
atvaizdais. Klajodami po vaizdingas Venecijos gatveles gėrėsimės 
venecijietiškų Palazzo vaizdais, o stovėdami ant „Atodūsių“ ir 
Rialto tiltų stebėsime kanalais kursuojančias gondolas.

Būtinai aplankysime
Insbruko simbolį – Habsburgų imperatorių 
rezidenciją ir jos „Auksinį stogą“, pagrindinę miesto 
bažnyčią Hofkirche, Ambraso ir Furstenbergo pilis, 
Šv. Jokūbo bažnyčią ir Triumfo arką. Paganysime 
akis Alpių zoologijos sode, o ekskursijos pabaigoje 
užsuksime į Vatensą, kur veikia „Swarovski 
pasaulis“ – originalumu žavintis muziejus su 
„Swarovski“ kristalais nusagstytomis sienomis, 
skulptūromis, įvairiomis kambarių detalėmis bei 
veidrodžiais.

Venecija SkęStANčIO mIEStO chARIzmA

Magiška, romantiška ir kerinti – žinoma, Venecija. 
Vertinant statistiškai, tai miestas, saugantis 170 
kanalų, 400 tiltų, 200 bažnyčių ir 3000 gatvelių. 
Tačiau už įspūdingų skaičių slypi kur kas daugiau – 
visą miestą išraižę kanalai kviečia pasiplaukioti 
gondola, tiltų ir tiltelių gausa primena, kad čia 
karaliauja pėstieji, o elegancija alsuojančios gatvės 
viliote vilioja paklaidžioti po šį be galo gražų ir 
charizmatišką miestą.

Insbrukas
ŽIEmOS SPORtO SOStINė

Kalnų supamas Insbrukas – palyginti 
jaunas Austrijos miestas, kurį išgarsino 
čia vykusios žiemos Olimpinės žaidynės. 
Tačiau atvykti į austriškojo Tirolio sostinę 
vilioja ne tik kalnai. Spalvingas senamiestis, 
jauki atmosfera ir ore tvyrantis kavos 
aromatas – diena, praleista šiame mieste, 
paliks neišdildomų įspūdžių.

Įdomu
Neatsiejama Venecijos 
dalimi gondolos tapo 
maždaug XI amžiuje. O 
štai pirmoji gondolininkė 
moteris čia atsirado tik 
2010-aisiais.
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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. 

Regionas

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.

DOLOMITI SUPERSKI
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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 – slidinėjimo regionas, 
kuriame patiks visiems:
- patyrę slidininkai čia ras galybę trasų ir net 450 
keltuvų, o pasinaudoję „ski-pasu“ savo įveiktų 
kilometrų sumą galės stebėti internete;
- snieglentininkai įvertins sniego parkus ir triukams 
pritaikytas Alta Badijos kurorto trasas;
- o jaunų šeimų laukia specialiai vaikams įrengti 
keltuvai, trasos ir net slidinėjimo darželiai.

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, 

startuoti būtina ne vėliau kaip 10:00.

(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 regiono kurortai:

BORMIJUS Bormio

Alta Valtelina, įsikūrusi šiaurinėje Italijos 
dalyje – tai slidinėjimo regionas, 

kuriame žiemos sporto aistruolių visada 
laukia slidinėjimui palankus oras ir gausybė 
natūralaus sniego. Slėnį supančių kalnų šlaitai 
sumaniai išnaudoti slidinėjimo trasoms. Čia 
įsikūrę trys savaip žavūs kurortai: tipišką Alpių 
atmosferą išsaugojęs Livinjas, gydomaisiais 
terminiais šaltiniais garsėjantis Bormijus ir 
patyrusių slidininkų meka Šv. Katerina. 

LIVINJAS Livigno

ŠV. KATERINA Santa Caterina

Įdomu
Alta Valtelinos trasose įrengti 82 keltuvai, kurie 
kiekvieną valandą iš taško A į tašką B nugabena 
86 000 žiemos sporto entuziastų.

Alta 
Valtelina

Saulėtas kalnų pasaulis
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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

       Dėl įvairaus sudėtingumo 
trasų Alta Valtelinoje patiks visų 
lygių slidininkams, erdvių ras 
ir snieglentininkai, o après ski 
tiesiog būtina paragauti stipraus 
raudonojo vyno, brandinamo 
Alpių slėniuose.

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.

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ

Livinjas
Livigno

Livinjas – viena gražiausių vietų Lombardijos regione, išsaugojusi tipišką Alpių atmosferą. Medžio ir akmens 
kuriama architekūra suteikia Livinjui unikalią aurą, o patys italai šią vietą vadina pasakų miesteliu. 

Į 1800 m virš jūros lygio įsikūrusį kurortą turistus vilioja ne vien geros sąlygos slidinėjimui, bet ir dar geresnės 
kainos – Livinjas yra vienas pigiausių Alpių kurortų. Miestelio centre poilsiautojų laukia apie 200 neapmokestintų 
prekių parduotuvių, daugybė kavinių, barų ir restoranų, o įveikus slidinėjimo trasas – pramogos ledo arenoje ar 
sveikatingumo centre.
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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 Valli“ „ski-pasą“, galima slidinėti Bormijaus ir 
Valdidentro kurortų slidinėjimo zonose. 

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ

Šv. Katerina
Santa Caterina

Miškingais šlaitais ir visiška ramybe garsėjantis miestelis –
idealus kurortas jau patyrusiems slidininkams, mat 
dauguma trasų čia sudėtingos ir naujokams sunkiai 
įkandamos. O jei nenorite priimti iššūkio ir patikrinti savo 
galimybių, Šv. Katerina laukia ir tų, kurie neabejingi gamtos 
grožiui. Visai šalia akį traukia Stelvio nacionalinis parkas, 
laikomas vienu gražiausių pasaulyje. 

Bormijus
Bormio
Bormijaus miestelis – tikras Alpių 
pasididžiavimas, garsėjantis švelniu klimatu, 
karštosiomis mineralinėmis srovėmis ir SPA 
malonumais. O sušilti ir atsipalaiduoti po 
šėlionių kalnų trasose kviečia Bormijaus pirčių 
kompleksai, kuriuose, kaip pasakojama, 1493 
metais lankėsi pats Leonardas da Vinčis. 

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 Park“; 
• kurorte paruošta 55 km lygumų  slidinėjimo trasų.

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.

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ

Kurortai
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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 įdomių vidutinio 
sudėtingumo 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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MEETING HOTEL (LIVIGNO) 

LA MONTANINA HOTEL (LIVIGNO)

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ radijas

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ užkandžių baras
 ♦ registratūra
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ terasa
 ♦ liftas
 ♦ televizijos salė
 ♦ seifas
 ♦ registratūra
 ♦ garažas
 ♦ baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ SPA paslauga – Sebastiano 
Kneipo takelis 

 ♦ masažas*
 ♦ vandens masažo vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*

Vaikai:
 ♦ lovelė*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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VIEŠBUČIO VIETA: netoli iki Livinjo miesto centro, 
apie 100 m iki artimiausio bugelinio „San Rocco“ 
keltuvo ir apie 750 m iki „Carosello 3000“ keltuvo. 
Apie 50 m iki „ski-bus“ stotelės. Atstumai iki oro 
uostų: 176 km iki Bergamo, 234 km iki Veronos, 
223 km iki Milano, 181 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutyje 
yra 12 numerių: Standard tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 21 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 31 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelmeeting.com

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Livinjo kurorto centre, 
apie 10 m iki pėsčiųjų zonos, apie 150 m iki 
slidinėjimo keltuvo vedančio į „Carosello“ slidinėjimo 
zoną. Atstumai iki oro uostų: apie 242 km iki 
Veronos oro uosto, apie 180 km iki Bergamo oro 
uosto, apie 184 km iki Insbruko oro uosto, apie 248 
km iki Milano oro uosto.
VIEŠBUTIS: 3-jų aukštų medinis viešbučio 
pastatas pastatytas 1954 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2000 metais. Viešbutį valdo Silvestri 
šeima. Viešbutyje yra: 2 Classic Single 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

Pusryčiai

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

4

3

* Už papildomą mokestį.

* Už papildomą mokestį.
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ALASKA HOTEL (LIVIGNO) 

ZODIAc HOTEL (LIVIGNO)

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ seifas 

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

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

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: Livinjo miesto centre, keletas 
metrų iki keltuvų, keliančių į „Carosello 3000“ 
slidinėjimo zoną.
VIEŠBUTIS: šeimos valdomas viešbutis. Šiltas 
priėmimas ir jauki atmosfera. Visi numeriai 
dekoruoti šiuolaikišku stiliumi. Viešbutyje yra 38 
numeriai, kurių plotas yra nuo 15 iki 19 kv. m. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelalaska.info

VIEŠBUČIO VIETA: šalia Livinjo miestelio centro, 
Plan da Sora rajone, apie 100 m iki pagrindinio 
„Mottolino“ keltuvo. Priešais „Carosello“ slidinėjimo 
trasos šlaitą. Stotelė – apie 20 m nuo viešbučio. 
Šalia viešbučio yra lyguminių slidžių trasos. 
Atstumai iki oro uostų: apie 190 km iki Bergamo, 
apie 250 km iki Veronos, apie 250 km iki Milano, 
apie 180 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2000 metais. Trijų aukštų Alpių stiliaus 
namelyje su mansarda yra 16 numerių: Standard 
tipo numeriai (dauguma numerių su balkonu, dvigulė 
lova, maks. 2+2 asm., 16–20 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.livigno.met

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai

3
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GRAND HOTEL BAGNI 
NUOVI (BORMIO)

PALAcE WELLNESS & 
BEAUTY HOTEL  (BORMIO)

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ seifas 
 ♦ šlepetės

Numeriuose:
 ♦ seifas (Standard – nėra)
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ mini baras*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (2* „Michelin“)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ 2 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ registratūra
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ liftas
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 120 
ir 80 asm.)

 ♦ taverna
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ registratūra
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ garažas*
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ meniu
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs gražioje ramioje vietoje, nacionalinio parko Stelvio 
teritorijoje, iš kur atsiveria kalnų viršūnių apsupto Bormijaus panorama. Iki kurorto 
centro – apie 3 km, iki keltuvo „Bormio 2000“ – apie 2,5 km (veža nemokamas 
viešbučio autobusas). Atstumai iki oro uostų: 155 km iki Bergamo, 210 km iki 
Veronos, 235 km iki Milano, 195 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro 2 korpusai. Pastatytas 1836 m. italų aristokratijai, 
atvykstančiai į Bormijų gydomosioms terminėms procedūroms. 2004 metais 
viešbutis buvo pilnai renovuotas, 2011 metais atnaujinti istoriniame korpuse esantys 
numeriai. Viso yra 74 numeriai: 2 Single Room tipo numeriai (be balkono, maks. 1 
asm., 20 kv. m), 14 Oro tipo numerių (yra numerių su balkonais, maks. 2 asm., 20 kv. 
m), 12 Platino tipo numerių (dauguma numerių su balkonais, maks. 2+1 asm., 20-24 
kv. m), 10 Junior Suite tipo numerių (erdvus 1 kambario numeris, dauguma numerių 
su balkonais, maks. 2+1 asm., 30 kv.m), 2 Suite tipo numeriai (erdvus 1 kambario 
numeris su balkonu arba terasa, maks. 2+2 asm., 40 kv. m), 1 Suite Royal numeris 
(unikalus 1 kambario numeris su kolonomis, panoraminis balkonas, židinys, 2 vonios 
kambariai: antikinis (su akmenine vonia), šiuolaikinis (dušo kabina su hidromasažu), 
terminio vandens čiaupas, maks. 2+1 asm., 36 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bagnidibormio.it

VIEŠBUČIO VIETA: centrinėje gatvėje, apie 600 m iki pėsčiųjų zonos 
centro, iki „Bormijo 2000“ keltuvo – apie 800 m. Svečių paslaugoms 
siūlomos nuosavo viešbučio autobuso paslaugos. Atstumai iki oro 
uostų: 155 km iki Bergamo, 210 iki Veronos, 235 km iki Milano, 195 
km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: bendros patalpos bei numeriai (išskyrus Standard tipo 
numerius) buvo atnaujinti 2011 metais. Viešbutyje yra 85 numeriai (16 
iš jų yra Connect tipo, sujungti durimis): 20 Standard tipo numerių (be 
balkono, dalis numerių mansardoje, maks. 2 asm., 16–18 kv. m), 50 
Classic tipo numerių (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 OfIcIALI KATEGORIJA ŠALYJE –
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ:
www.palacebormio.it 

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

5

4

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ žaidimų kambarys

* Už papildomą mokestį. 

* Už papildomą mokestį.
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cERVO HOTEL (BORMIO) 

JOLLY RESIDENcE (BORMIO)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ vonios kambarys

Numeriuose:
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV
 ♦ dušas
 ♦ galutinis numerių tvarkymas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ liftas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa
 ♦ baras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ registratūra

* Už papildomą mokestį. 

Vaikams:
 ♦ lovelė
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 150 m iki Bormio miesto 
istorinės dalies, apie 400 m iki „Bormio 2000“ 
keltuvo, šalia „ski-bus“ autobuso stotelės.
VIEŠBUTIS: nedidelis šeimos valdomas viešbutis. 
Svečiai pasitinkami su dideliu džiaugsmu ir 
nuoširdumu. Viešbutyje yra 27 Classic tipo numeriai 
(dalis numerių su balkonu, maks. 2+2 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelcervobormio.it

VIEŠBUČIO VIETA: apie 250 m iki Bormijaus centro. 
Priešais viešbutį (per kelią) yra slidinėjimo autobuso 
(„ski-bus“) stotelė, apie 600 m iki „Bormio 2000“ 
keltuvo. Atstumai iki oro uostų: 155 km iki Bergamo, 
210 km iki Veronos, 235 km iki Milano, 195 km iki 
Insbruko.
VIEŠBUTIS: 3-jų aukštų pastate (be lifto) yra 12 
apartamentų: Bilo tipo apartamentai (2 kambariai: 
miegamasis ir svetainė su virtuvės kampu, yra 
apartamentai 3, 4, 5 asmenims, 30–40 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.jollyresidence.it

Pusryčiai
vakarienė

Be 
maitinimo

3

3
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Regionas

DoLoMItI DI BRentA
regiono kurortas: 1 MADONA DI KAMPILJAS Madonna di Campiglio

Dolomiti 
di Brenta

Vakarinėje Dolomitinių Alpių dalyje plytintis Dolomiti di Brenta slidininkams ir snieglentininkams siūlo 
ir didžiuojasi, ko gero, didžiausia trasų įvairove visoje Šiaurės Italijoje. Šiame regione įsikūrę nemažai 

slidinėjimo kurortų – Pinzolo, Val di Sole Passo Tonale, Monte Bondone, tačiau daugiausia dėmesio sulaukia 
prestižinis ir madingas Madona di Kampiljas, tituluojamas regiono sostine.

Dolomiti di Brenta slėnyje gausu trasų visų lygių slidininkams: tiek pradedantiesiems, tiek jau pažengusiems. 
O po 1998 metais čia vykusio Pasaulio snieglenčių sporto čempionato profesionaliai įrengtų trasų netrūksta 
ir snieglentininkams. Gal būtent todėl šį Alpių regioną renkasi žiemos sportininkai iš viso pasaulio.

Nesuskaičiuojama 
trasų įvairovė
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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

        Lankydamiesi Dolomiti di Brenta būtinai 
raskite valandėlę pasivaikščioti ir patyrinėti 
Alpių kraštovaizdį – čia nusidriekiantys pėsčiųjų 
takai atveria nepakartojamų peizažų.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt 33



Kurortas

Madona di Kampiljas, pripažintas prestižiškiausiu Italijos slidinėjimo kurortu, yra ypač populiarus – per 
valandą jis sulaukia kone 31 000 slidininkų! Šis vaizdingo peizažo miestelis, įsikūręs Val Rendena slėnyje, 

garsėja intensyviu après-ski gyvenimu: čia įsikūrusiose kalnų užeigose visada laukia soti vakarienė, 
miestelyje gausu barų, o ištvermingiausieji gali visą naktį šėlti klube. Ieškantiems ramesnio poilsio 

Madona di Kampiljas taip pat patiks: už miestelio ribų akimis galėsite klaidžioti po nuostabius ežerų, 
žaliuojančių slėnių ir kalnų upelių peizažus su nedrąsiai kyšančiomis piemenų trobelėmis malghe.

madona 
di kampiljas

Dolomitinių Alpių sostinė
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Įdomu
Nuo Madona di Kampiljo 
miestelio centro iki pakraščių 
galima drąsiai keliauti 
nenulipant nuo slidžių.

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 Park“ (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

35Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Trasos
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SPINALE HOTEL
(MADONNA DI cAMPIGLIO)

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ chalatas
 ♦ sauna
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas
 ♦ garažas
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ uždaras baseinas (su 
hidromasažu)

 ♦ liftas
 ♦ televizijos salė
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ baras
 ♦ registratūra
 ♦ restoranas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ sauna 
 ♦ gyva muzika
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ meniu vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

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, 175 km iki Bergamo, 220 km iki Insbruko, 250 km iki 
Venecijos, 250 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: priklauso Effe hotels Trentino viešbučių 
grandinei. Paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Penkių 
aukštų Alpių stiliaus namelyje (Chalet) iš viso yra 60 numerių 
(yra tarpusavyje sujungtų numerių): Relax tipo numeriai (su 
vaizdu į kalnus, dauguma numerių su balkonais, interjero 
spalvos: raudona ir balta, maks. 2+2, 19–20 kv. m), Charme 
tipo numeriai (su vaizdu į ežerą, numeriai su balkonais, 
interjero spalvos: geltona ir mėlyna, maks. 2+1, 20–25 
kv. m), Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į ežerą, numeriai su 
balkonais, interjero spalvos: kreminė ir rusva, maks. 2+1, 
21–26 kv. m), Perla tipo numeriai (su vaizdu į ežerą ir kalnus, 
su balkonu arba įstiklinta lodžija, viršutiniuose aukštuose, 
šiuolaikiškas interjeras, maks. 2+1, 22–30 kv. m), Family 
Suite tipo numeriai (dviejų kambarių mini apartamentai: 
prieškambaris, svetainė ir miegamasis atskirti durimis, 
terasa, maks. 2+2 asm., 30 kv. m), Perla Suite tipo numeriai 
(dviejų kambarių numeris, prieškambaris, svetainė ir 
miegamasis atskirti durimis, su vaizdu į kalnus, 1 arba 
2 lodžijos, saunos ne visuose numeriuose, maks. 2+2, 
44–54 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.spinalehotelcampiglio.com

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė
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cARLO MAGNO HOTEL & SPA 
RESORT (MADONNA DI cAMPIGLIO)

ANTARES RESIDENcE HOTEL
(MADONNA DI cAMPIGLIO)

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras*
 ♦ vonia
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi internetas 
registratūroje*

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ Wi-Fi internetas 
registratūroje*

 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios kambarys
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ garažas*
 ♦ 2 barai
 ♦ liftas
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas (su 2 salėmis: 
„ristallo“ (aptarnavimas 
prie staliukų) ir Gran Buffet 
taverna-salė „Baita“ 
(degustacijos ir tradiciniai 
vietiniai patiekalai)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ terasa
 ♦ taverna

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ registratūra
 ♦ masažo kabinetas
 ♦ garažas
 ♦ restoranas
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ belaidis internetas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ vaikų klubas
 ♦ meniu vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ žaidimų kambarys 
 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį. 
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs vaizdingoje vietovėje Kampo-Karlo-Manjo, apie 
2 km iki Madona di Kampilijo kurorto centro. Šalia viešbučio yra pradedančiųjų 
trasos ir bugeliniai keltuvai. Apie 300 m iki artimiausio krėslinio keltuvo „Groste“ 
(„Passo Groste“ ir „Spinale“ slidinėjimo zonose). Atstumai iki oro uostų: 
Veronos – 160 km, Bergamo – 175 km, Venecijos – 220 km, Milano – 250 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1911 metais, o 1947 metais Maturi šeima čia 
atidarė viešbutį. Paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 143 numeriai. Yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia. Classic tipo numeriai (be balkonų, dušas, 
maks. 2+1 asm., 20 kv. m), Dolomiti tipo numeriai (dalis numerių su 
balkonais, vaizdas į kalnus, dušas, maks. 2+2 asm., 22–25 kv. m), Junior 
Suite tipo numeriai (2-jų kambarių numeris: svetainės ir miegamojo zonos 
atskirtos stumdoma pertvara, balkonas, vaizdas į kalnus, vonia arba dušas, 
maks. 2+2 asm., 45 kv. m), Suite Baita tipo numeriai (2-jų aukštų numeris, 
2 miegamieji ir svetainė, 2 vonios kambariai, balkonas, maks. 2+3 asm., 
50–55 kv. m). Suite Carlo Magno tipo numeriai (trijų kambarių numeris: 2 
miegamieji ir svetainė, 2 vonios kambariai, balkonas, min. 4 asm., maks. 2+4 
asm., 65 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelcarlomagno.com 

VIEŠBUČIO VIETA: pastatytas šalia raudonosios trasos „3Tre“ 
pradžios (kur vyksta varžybos). Apie 150 m iki kurorto centro. Apie 
160 km iki Veronos oro uosto, apie 172 km iki Bergamo oro uosto, 
239 km iki Venecijos oro uosto, 253 km iki Milano oro uosto. 
Artimiausi slidinėjimo keltuvai: krėslinis „Miramonti“ – apie 50 m, 
kabininis „Pradalago“ – apie 250 m, kabininis „5 Laghi“ – apie 300 
m.
VIEŠBUTIS: 3-jų aukštų viešbučio pastatas įrengtas tradiciniu 
Alpių stiliumi, vidiniu perėjimu sujungtas su viešbučiu Miramonti 4*. 
Viešbutyje yra 13 apartamentų: 9 Mono tipo apartamentai (vieno 
kambario apartamentai: svetainė su dviviete sofa-lova ir dviviete 
lova, virtuvės kampelis, vonios kambarys; maks. 3–4 asm., 
29–32 kv. m), 4 Bilo tipo apartamentai (dviejų kambarių 
apartamentai: svetainė su dviviete sofa-lova ir virtuvės kampeliu, 
miegamasis su dviviete lova, vonios kambarys, papildoma lova 
statoma svetainėje; maks. 4–5 asm., 41–43 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.residenceantares.com

Pusryčiai
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

4
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* Už papildomą mokestį.
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ITALO HOTEL 
(MADONNA DI cAMPIGLIO)

ST. HUBERTUS GARNI HOTEL 
(MADONNA DI cAMPIGLIO)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ dušas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ liftas
 ♦ baras
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ terasa
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ poilsio kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ garažas*
 ♦ liftas
 ♦ sodas
 ♦ seifas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ meniu vaikams

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

* Už papildomą mokestį. 
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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, 175 
km iki Bergamo, 250 km iki Venecijos, 250 km iki 
Milano.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1995 metais. 3-jų aukštų Alpių 
stiliaus namelyje (Chalet) yra 28 numeriai: Standard 
tipo numeriai (dauguma be balkonų, maks. 3 arba 
2+2 asm., 10–15 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelitalo.it
Ekonominė klasė

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). Slidinėjimo autobuso („ski–bus“) 
stotelė yra 50 m nuo viešbučio. Atstumai iki oro 
uostų: 160 km iki Veronos, 175 km iki Bergamo, 
220 km iki Insbruko, 250 iki km Venecijos, 250 km 
iki Milano.
VIEŠBUTIS: 5-ių aukštų Alpių stiliaus namelis 
(Chalet), turintis 30 numerių: 2 Single tipo numeriai 
(be balkono, maks. 1 asm., 10 kv. m), 28 Standard 
tipo numeriai (dauguma su balkonais, maks. 2+2, 
16–24 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.valrendena.it 

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai
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PINZOLO DOLOMITI HOTEL 
(PINZOLO)

BEPY HOTEL (PINZOLO)

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ radijas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (2 aukšto 
numeriuose)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras pagal atskirą 
užklausą*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ garažas*
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys 
(įranga)

 ♦ baras
 ♦ liftas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ belaidis internetas 

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

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 2 iki 14 metų: 
italų ir anglų kalbomis)

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane pagal 
atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį. 

Vaikams:
 ♦ lovelė

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs Pinzolo kurorto 
centre. Apie 400 m iki slidinėjimo keltuvo, apie 40 
m iki „ski-bus“ stotelės. Atstumai iki oro uostų: 172 
km iki Veronos, 184 km iki Bergamo, 250 km iki 
Venecijos, 265 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: 5-ių aukštų Alpių kalnų namelis 
įrengtas klasikiniu stiliumi. Viešbutyje yra 50 
numerių: Standard Single tipo numeriai (maks. 1 
asm.), Standard tipo numeriai (maks. 2+2 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelpinzolo.it

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs ramioje vietoje, apie 
800 m iki Pinzolo kurorto (apie 12 km iki Madona 
di Kampilijo kurorto su bendrąja slidinėjimo zona 
perkant ski-pasą „Superskirama“). Apie 1200 m iki 
Pinzolo slidinėjimo keltuvo „Pra Rodont“, keliančio 
iki Doss del Sabion viršūnės. Apie 50 m iki „ski-
bus“ stotelės. Atstumas iki oro uostų: 172 km iki 
Veronos, 184 km iki Bergamo, 250 km iki Venecijos, 
265 km iki Milano. Apie 60 km iki Bolcano traukinių 
stoties.
VIEŠBUTIS: dviejų aukštų pastate yra 22 numeriai: 
Standard tipo numeriai (numeriai antrame aukšte 
su balkonais, maks. 2+2 asm., 16–20 kv. m). Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bepyhotel.it
Ekonominė klasė

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai

3

3
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Regionas

Legendos, kultūra, 
tradicijos ir sportas – 

štai kuo garsėja Val di Fasa, 
viena iš keturių slidinėjimo 
zonų, patenkančių į Sella 
Ronda regioną. Ir dar, 
žinoma, legendiniu 70 
kilometrų slidžių maratonu 
„Marcialonga“, kuris čia 
vyksta kasmet nuo 1971-ųjų.

Ideali vieta slidžių maratonui

vAL DI FASA regiono kurortai:

KAMPITELAS Campitello

KANAZĖJUS Canazei

MOENA Moena

VIGO DI FASA Vigo di Fassa

POCA Pozza

Val di Fasa
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286 km kalnų slidinėjimo trasų;
44 km „mėlynų“;
123 km „raudonų“;
53 km „juodų“;
66 km lygumų slidinėjimo trasų;
80 šiuolaikiškų keltuvų.

Regiono delikatesai:
Canederli – duonos virtiniai su 
kumpio, Puzzone sūrio ar abrikosų 
įdaru, Ciajoncie – ravioliai su 
bulvėmis ir figomis, Fortaes – 
gyvatės formos desertas su 
spanguolių džemu.

Regiono 
charekteristika

        Pasirinkę aktyvų poilsį Val di 
Fasoje, būtinai įsigykite „Dolomiti-
Super-Ski“ pasą – su juo atsiveria 
net dvylikos kurortų trasos ir visas 
DOLOMITI SuPERSKI regionas.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo skyriaus vadybininkė

Pamėgtas turistų
Val di Fasos regionas laikomas vienu geriausių pagal 
aptarnavimo kokybę ir techninį paslaugų lygį. Modernūs keltuvai, 
puikiai įrengtos trasos ir, žinoma, universalumas – kainų lygis 
kurortuose vidutinis, o slidinėjimo galimybės beribės: kurortų trasos 
ypač tinka pradedantiesiems bei vidutinio pasirengimo slidininkams, 
tačiau įdomių trasų čia ras ir pažengusieji.

Atgimstantys žiemą
Šiltuoju metų laiku ramybe dvelkiantys tirolietiški miesteliai žiemą 
tarytum atgyja ir tampa šurmuliuojančiais kurortais. Įspūdingoms 
atostogoms ant slidžių kviečia net penki Val di Fasos regiono 
kurortai: Kanazėjus, Kampitelas, Vigo di Fasa, Moena ir Poca.
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KurortaiKurortai

Didingų kalnų apsuptyje įsikūręs Kampitelas stebina 
dangų remiančiomis kalnų viršūnėmis ir žaliuojančių 
slėnių kraštovaizdžiu. Tačiau grožis – ne vienintelis 
kurorto privalumas. Šis Italijos Alpių miestelis didžiuojasi 
dirbtinio sniego sistema ir, ko gero, moderniausiais 

keltuvais visame regione. O šiuolaikiškai įrengtas sporto 
centras slidžių entuziastus kviečia pasimėgauti kitomis 
sporto šakomis – krepšiniu, mini futbolu, golfu, tenisu – 
ir net paskraidyti parasparniais.

Ypač vertinamas vietinių slidininkų ir svečių iš viso pasaulio – dėl strategiškai 
patogios vietos žiemos pramogų ištroškę turistai čia gali naudoti net tris 
„ski-pasus“: Pordoi, Sella ir Fedaia. Stačių ir sudėtingų nusileidimų Kanazėjuje 
nedaug, tačiau pradedantieji slidininkai tikrai ras kur išbandyti jėgas.

Kanazėjus
Canazei

Kampitelas
Campitello
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Moena
Moena 

Dolomitinių Alpių fėja ir pasakų miesteliu vadinama Moena 
tokią reputaciją pelnė dėl charizmatiškos atmosferos, dėmesį 
prikaustančios architektūros ir elegancija alsuojančių butikų, 
kurių asortimentas patenkins net įnoringiausius pirkėjus. 
Vis dėlto pasaulyje Moena geriausiai žinoma kaip pradžios 
taškas, iš kurio pajuda „Marcialonga“ maratono dalyviai.

Vigo di Fasos veidą puošia unikali lotyniškoji 
architektūra, o saulėti peizažai ir panoramos 
atsiveria nuo dviejų kurortą vainikuojančių 
viršūnių: Cima undici ir Cima Dodici. Čia ypač patiks 
mažiesiems slidininkams – Vigo di Fasoje įrengta 
moderni žaidimų ir laisvalaikio erdvė įvairaus 
amžiaus vaikams „Kinderpark Ciampedìe Laurin“. 

Poca Pozza

Vigo di Fasa
Vigo di Fassa

Pačioje Val di Fasos regiono širdyje plytinti Poca – 
laiko patikrinta tarptautinių varžybų vieta. Šalia 
miestelio įrengta Tomba trasa į čempionato 
varžybų etapus sukviečia profesionalius slidininkus 
iš viso pasaulio. Tačiau šis kurortas idealiai tinka 
ne tik aktyvioms, bet ir atpalaiduojančioms 
atostogoms – po slidinėjimo galėsite pasilepinti 
natūraliomis SPA procedūromis, o romantikų ir 
vakarotojų laukia subtiliai apšviestos naktinio 
slidinėjimo trasos.
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Trasos
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LA PERLA WELLNESS & 
BEAUTY HOTEL (cANAZEI)

ASTORIA HOTEL (cANAZEI)

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ chalatas
 ♦ vonia
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ radijas
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ balkonas

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

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ registratūra
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ diskoteka
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ liftas
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ grožio salonas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ garažas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras
 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ garažas
 ♦ liftas
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna („Wellness“ centre)
 ♦ SPA paslauga – Sebastiano 
Kneipo takelis 

 ♦ turkiška pirtis („Wellness“ centre)
 ♦ vandens masažas 
 ♦ treniruoklių salė („Wellness“ 
centre)

 ♦ UV soliariumas („Wellness“ 
centre)*

 ♦ masažas („Wellness“ centre)*

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ žaidimų kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ vandens masažas 
 ♦ SPA paslauga – Sebastiano 
Kneipo takelis 

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ soliariumas
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)*

 ♦ masažas*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ meniu vaikams

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 150 m iki Kanazėjaus kurorto centro, apie 
150 m iki keltuvo „Pecol-Belvedere“. Už 300 m nuo viešbučio baigiasi 
vienintelė trasa, kuri nusileidžia iki pat miestelio. Iki Bergamo oro uosto 
– apie 260 km, iki Venecijos oro uosto – apie 170 km, iki Veronos oro 
uosto – apie 190 km, iki Insbruko oro uosto – apie 200 km.
VIEŠBUTIS: Classic tipo numeriai (ne visi numeriai su balkonais, maks. 2 
asm., 19–23 kv. m), Junior Suite Superior tipo numeriai (vieno kambario 
numeris: miegamasis ir svetainė be durų, balkonas, maks. 2+2 asm., 
40–45 kv. m), Junior Suite Ladina tipo numeriai (vieno kambario numeris: 
miegamasis ir svetainė be durų, balkonas, maks. 2+1 asm., 33–35 
kv. m), Junior Suite Romantic tipo numeriai (vieno kambario numeris – 
mansarda, balkonas, maks. 2+2 asm., 38–40 kv. m), Junior Suite Vital tipo 
numeriai (vieno kambario numeris, balkonas, maks. 2+1 asm., 35 kv. m), 
Junior Suite Wellness tipo numeriai (vieno kambario numeris: miegamasis 
ir svetainė be durų, balkonas, maks. 2+1 asm., 40–45 kv. m), Suite Deluxe 
La Perla tipo numeriai (dviejų kambarių numeris: miegamasis ir svetainė 
atskirti durimis, vonios kambarys su hidromasažu, 2 televizoriai, 2 
balkonai, maks. 2+2 asm., 50 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotellaperla.net

VIEŠBUČIO VIETA: nutolęs nuo triukšmo bei šurmulio, apie 300 m iki 
Kanazėjaus kurorto centro. Apie 500 m iki „Pecol-Belvedere“ slidinėjimo 
keltuvo, kuris kelia iki „Sella Ronda“ slidinėjimo zonos. Apie 50 m iki „ski-bus“ 
stotelės. Apie 100 m iki kino teatro, apie 300 m iki „Dolaondes“ vandens 
pramogų parko. Šalia yra lyguminių slidžių trasos.  Atstumai iki oro uostų: apie 
285 km iki Bergamo, apie 170 km iki Venecijos, apie 190 km iki Veronos, apie 
200 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro 5-ių aukštų pastatas ir mansarda, kuriuose yra 
40 numerių: Standard tipo numeriai (ne visuose numeriuose yra balkonai, 
maks. 2 asm., 16–18 kv. m), Comfort tipo numeriai (erdvus vieno kambario 
numeris: miegamasis su nedidele svetainės zona (be durų), balkonas, maks. 
2+2 asm., 24–28 kv. m), Family Room tipo numeriai (dviejų kambarių numeris: 
miegamasis ir svetainės zona, sulankstoma lova, balkonas su vaizdu į kalnus, 
maks. 2+2 asm., 34–36 kv. m), Suite Astoria tipo numeriai (dviejų kambarių 
numeris: miegamasis ir svetainė, hidromasažinė vonia, be balkono, maks. 
2+2 asm., 36–45 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-astoria.net

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė4

4Super

* Už papildomą mokestį.
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cRISTALLO HOTEL (cANAZEI)

LA cAMPAGNOLA HOTEL (cANAZEI)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas*
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ radijas balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ televizijos salė
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ garažas
 ♦ restoranas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ liftas
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ terasa
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ garažas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*

Vaikams:
 ♦ lovelė
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki Kanazėjaus 
centrinės aikštės, apie 600 m iki „Pecol–Belvedere“ 
keltuvo ir apie 350 iki miesto viešojo baseino. Šalia 
viešbučio yra slidinėjimo autobuso („ski-bus“) 
stotelė, apie 120 m iki slidinėjimo mokyklos. Iki 
Bergamo oro uosto – apie 276 km, Venecijos oro 
uosto – 170 km, Veronos oro uosto – 190 km, 
Insbruko oro uosto – 200 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1959 metais. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2000 metais. 2013 metų vasarą 
atnaujintas „Wellness“ centras (įrengtas uždaras 
baseinas). Viešbutį sudaro vienas  4-ių aukštų 
pastatas su mansarda, kuriame yra 45 numeriai: 
Single Room tipo numeriai (be balkono, maks. 1 
asm., 9–12 kv. m), Standard tipo numeriai (dauguma 
numerių su balkonais, viršutiniame aukšte  – 
nuožulnus stogas, maks. 2+2 asm., 17–20 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelcristallo.net

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki Kanazėjaus 
centro. Apie 200 m iki „Pecol-Belvedere“ keltuvo, 
kuris kelia iki „Sella Ronda“ slidinėjimo trasų. 
Autobusų stotelė – apie 100 iki viešbučio. Atstumai 
iki oro uostų: apie 260 km iki Bergamo, apie 190 km 
iki Veronos, apie 170 km iki Venecijos, apie 200 km 
iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: buvo pastatytas 1959 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas  2008 metais. Viešbučio 2-jų 
aukštų pastate yra 14 numerių: Standard tipo 
numeriai (dauguma numerių su balkonais, maks. 
2+2 asm., 16–18 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
2 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lacampagnolacanazei.it

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai

3

2

* Už papildomą mokestį.
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MEDIL WELLNESS & FAMILY 
HOTEL (cAMPITELLO)

RODODENDRO HOTEL (cAMPITELLO)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė TV
 ♦ balkonas
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ vonia
 ♦ dušas

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

 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ liftas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ grožio salonas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ konferencijų salė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ liftas
 ♦ registratūra
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ baras
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ soliariumas*
 ♦ treniruoklių salė 

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ vaikų klubas (šalia viešbučio)
 ♦ diskoteka vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna („Wellness“ centre)
 ♦ treniruoklių salė („Wellness“ 
centre)

 ♦ soliariumas veidui („Wellness“ 
centre)*

 ♦ masažas*
 ♦ vandens masažas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ meniu vaikams
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VIEŠBUČIO VIETA: ramioje vaizdingoje vietoje, šalia Kampitelo 
kurorto centro ir apie 160 m iki „Col Rodella“ keltuvo. Atstumai 
iki oro uostų: 170 km iki Venecijos, 190 km iki Veronos, 200 
km iki Insbruko, 260 km iki Bergamo.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, 
kuriame yra 45 numeriai: Standart Ciampedel tipo numeriai 
(dauguma numerių su balkonu, maks. 2+2 asm., 20 kv. m), 
Comfort Aveis tipo numeriai (dauguma numerių su balkonu, 
kai kurie numeriai su vaizdu į kalnus, maks. 2+2 asm., 25 
kv. m), Suite Val de Fasha tipo numeriai (dviejų kambarių 
numeris, miegamasis ir svetainė, balkonas, keli numeriai su 
vaizdu į Sossolungo kalną, maks. 2+2 asm., 30 kv. m), Suite dei 
Ladins tipo numeriai (dviejų kambarių numeris, miegamasis 
ir svetainė, balkonas, kai kurie numeriai mansardoje, 
panoraminis vaizdas į kalnus, maks. 2+2 asm,  30–35 kv. m). 
Apgyvendinant 2+2 asm. Standard Ciampedel ir Comfort Aveis 
tipo numeriuose pristatoma dviaukštė lova. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelmedil.it

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs ramioje vietoje, apie 200 
m iki Kampitelo miestelio centro, apie 400 m iki „Col 
Rodella“ keltuvo. Šalia –„ski-bus“ stotelė. Atstumai 
iki oro uostų: 155 km iki Trevizo, 185 km iki 
Venecijos, 200 km iki Veronos, 200 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1959 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. Viešbučio 3-jų aukštų 
pastate yra 29 Standard tipo numeriai (dauguma 
numerių su balkonais, maks. 2+2 asm., 14–18 kv. 
m), yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelrododendro.com

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė3

4

* Už papildomą mokestį.

* Už papildomą mokestį.
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REGINA E FASSA HOTEL cLUB 
(MAZZIN)

LASTEI GARNI HOTEL (POZZA)

BELVEDERE HOTEL (VIGO)

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ vonios kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ seifas 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kas 2 dienas

 ♦ internetas*

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ baras
 ♦ krosnis (erdviame hole)
 ♦ garažas*
 ♦ internetas 
registratūroje

 ♦ slidžių / batų ir 
slidinėjimo įrangos 
saugojimo kambarys

 ♦ registratūra
 ♦ restoranas
 ♦ liftas
 ♦ televizijos salė
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ žiemos sodas
 ♦ baras
 ♦ internetas*
 ♦ biblioteka
 ♦ registratūra
 ♦ krosnis
 ♦ liftas
 ♦ sodas
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ registratūra
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ baras
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aVIEŠBUČIO VIETA: vaizdingoje vietovėje Val di Fasa 

slėnyje, Mazzin kaimelio pakraštyje. Slidinėjimo autobusu 
(„ski-bus“)  galima nuvykti iki artimiausio „Col Rodella“ 
keltuvo Kampitele (2 km). Pastarasis kelia iki žiedinės 
„Sella Ronda“ slidinėjimo zonos (trasų ir keltuvų karuselė 
suteikia galimybę slidinėti viename iš 4-ių slėnių: Val 
di Fasa, Val Gardena, Alta Badia ir Arabba-Marmolada). 
Vykstant slidinėjimo autobusu 1 km į kitą pusę, galima 
pasiekti Pera gyvenvietę, kurioje yra krėslinis keltuvas, 
keliantis į „Pera-Vigo di Fassa“ slidinėjimo zoną su 
raudonomis ir mėlynomis trasomis. Pavažiavus dar 1 
km nuo Peros kaimelio, Poca di Fassa miestelyje yra 
apšviestos naktinio slidinėjimo trasos (raudonoji ir juodoji) 
ir keltuvas į sujungtą „Poca di Fassa-Alba di Canazei“ 
slidinėjimo zoną. Apie 100 m nuo viešbučio iki slidinėjimo 
autobuso („ski-bus“) stotelės. Atstumai iki oro uostų: 173 
km iki Venecijos, 178 km iki Veronos, 188 km iki Insbruko, 
348 km iki Milano. Apie 48 km iki Bolcano geležinkelio 
stoties.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 124 numeriai. Yra numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.clubhotelregina.it
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 400 m iki Poca di Fasa centro, apie 
900 m iki „Catinaccio-Rosengarten“ ir „Buffaure-Pozza di 
Fassa“ keltuvų. Apie 30 m iki slidinėjimo autobuso. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 21 numeris: SGL Classic 
tipo numeriai, DBL Classic tipo numeriai, DBL Superior 
tipo numeriai, DBL Dolomiti Romantic tipo numeriai, DBL 
Dolomiti Montagna tipo numeriai, DBL Dolomiti Mansarda 
tipo numeriai, Junior Suite tipo numeriai (23 kv. m, maks. 
2–4 asm., miegamasis ir svetainė atskirti vienas nuo kito 
stumdomomis durimis, svetainėje išskleidžiama dvivietė 
sofa), Suite tipo numeriai (28 kv. m, maks. 2–3 asm., 
minkštas kampas, mini baras, vonios kambarys su langu).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dolomitilasteihotel.it

VIEŠBUČIO VIETA: apie 300 m iki Val di Fasa 
kurorto centro ir „Catinaccio-Rosengarten“ 
keltuvo. Šalia viešbučio yra autobuso stotelė.
VIEŠBUTIS: pagrindinis viešbučio pastatas 
pastatytas 1933 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 1985 metais. 1995 metais 
pastatytas antras viešbučio pastatas. 
Viešbutį sudaro du 2-jų aukštų pastatai, 
nutolę vienas nuo kito per 10 metrų. 
Viešbutyje yra 25 numeriai:  SGL tipo numeriai 
(6–8 kv.m., maks. 1 asm.), DBL tipo numeriai 
(10–12 kv. m, maks. 2–3 asm.), QuAD tipo 
numeriai (20–24 kv. m, maks. 4 asm., 1 
dvivietė lova ir 2 vienvietės lovos).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelbelvedere.tn.it 

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Pusryčiai

Pusryčiai,
vakarienė

3

3

2

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
vaikams (anglų, italų 
kalbomis)

 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 12 metų, rusiškai 
nėra)

 ♦ lovelė pagal atskirą 
užklausą*

* Už papildomą 
mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

* Už papildomą mokestį.
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Apie šalį

AUSTRIJA. 
Kalnų glėbyje

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
„half-pipe“ * * * *

„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 * * * * *

Žiemos, taigi ir slidinėjimo, sezonas Austrijoje paprastai tęsiasi nuo lapkričio vidurio iki kovo pabaigos. Per šiuos 
kelis mėnesius populiariausi Europos slidinėjimo kurortai pritraukia milijonus slidinėjimo entuziastų iš viso pasaulio. 
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Kelias aukštyn
Keliaujant po Austriją aiktelėti iš 
nuostabos privers ne vienas objektas. 
Vienas tokių – Austrijos Alpių kelias, 
vedantis į aukščiausio Austrijos kalno 
Grossglockner viršūnę – kildamas 
aukštyn jis vinguriuoja beveik 
50 kilometrų, žemai palikdamas 
nuostabius Alpių kalnų peizažus ir 
Pastercės ledyną. 

Įdomu
Austrijoje tradicinis 
liaudies kostiumas Tracht 
yra laikomas oficialaus 
garderobo dalimi. Juo 
vilkint einama į teatrą, 
operą ir net Vienos balių! 

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

„half-pipe“ * * * * *

„„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

Autentiška ir modernu
Austrijos Alpėse žiemos sporto mėgėjų ir profesionalų laukia per 600 kaimelių bei 
gyvenviečių, kuriose įrengti keltuvai ir trasos. Slidinėjimo kurortuose atvykusieji 
dažniausiai apgyvendinami autentiško stiliaus mediniuose nameliuose su tradicinėmis 
langinėmis. Alpių kaimeliai labai žavūs ir jaukūs. Ir nors visur juntama praeities dvasia, 
slidinėjimo trasos aprūpintos naujausia, modernia įranga, o visuose kurortuose Jūsų 
lauks nepriekaištingas aptarnavimas.

Talentinga šalis
Austrijoje gimė ne tik pirmosios slidinėjimo 
mokyklos, bet ir daugybė talentingų 
asmenybių. Ši šalis didžiuojasi užauginusi 
tokius muzikos genijus kaip Mocartas, 
Haidnas, Šubertas, Štrausas. Be to, iš 
čia kilę rašytojas Kafka, poetas Rilkė ir 
psichoanalizės pradininkas Froidas.
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Vienos šnicelis ir štrudelis – austriški patiekalai, pelnę tarptautinį pripažinimą. Kas gi nėra ragavęs 
garsiojo jautienos pjausnio ar obuoliais, cinamonu ir vanile kvepiančio karšto pyrago. Tačiau 

austrų virtuvėje esama ir kitų patiekalų, apie kuriuos galbūt net nesate girdėję.

Austrijos virtuvė

Skaniausia 
AUSTRIJOJE
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Daugiakojo 
paukščio taukai

Taip Austrijoje vadinamas… bičių 
medus! Tiesa, austrai turi ir daugiau 

išradingų maisto pavadinimų. 
Pavyzdžiui, Cilertalio slėnyje 

gaminamas sūris, vadinamas 
Schmuglerkase – kontrabandininkų 

sūriu. Kodėl? Atsakymą žino tik 
patys austrai.

Imperatoriškieji 
blyneliai 
Kaiserschmarrn – kone populiariausias 
Austrijos desertas. Anot legendos, 
šie purūs blyneliai su razinomis pirmą 
kartą buvo pagaminti imperatoriui 
Fransiui Džozefui I ir jo žmonos 
Elizabet įvertinti kaip nesąmonė 
(Schmarrn). Vis dėlto ši nesąmonė 
labai patiko pačiam imperatoriui ir 
gavo imperatoriškosios nesąmonės 
(Kaiserschmarrn) pavadinimą.

Seniausias 
pasaulio pyragas 

Neišvykite iš Austrijos neparagavę 
Linco pyrago (Linzer Torte). Šis 

skanėstas laikomas seniausiu žinomu 
pyragu pasaulyje – jo receptas 

rastas knygoje, kuriai jau daugiau 
kaip 350 metų! Tai maltų migdolų 

tešlos pyragas su aviečių arba juodųjų 
serbentų uogiene, kurio viršus 

dekoruojamas tos pačios tešlos 
juostelėmis.

Gurkšnis 
Austrijos Alpių 
Obstler – iš įvairių vaisių gaminamas 
stiprusis alkoholinis gėrimas.

Jagatee – šlakelis romo, šiek tiek 
degtinės, raudonojo vyno ir stipri 
juodoji arbata.

Ir, žinoma, gliuveinas – visame 
pasaulyje populiarus raudonasis 
karštas vynas su prieskoniais ir 
apelsinais.

Įdomu
Prancūzišku vadinamą pusmėnulio 
formos raguolį (croissant) iš tiesų 
sukūrė Austrijos kulinarai.
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Ekskursijos

Pirkinių sostinė – Miunchenas!
Įspūdingos vietos ir garsūs architektūriniai paminklai – tai 
dar ne viskas, ką galima išvysti Miunchene. Žavioji Bavarijos 
sostinė kviečia pasidairyti po galybę parduotuvių su itin gausiu 
asortimentu, o užsukę į miestą Kalėdų laikotarpiu, pateksite į tikrą 
kalėdinių mugių ir išpardavimų pasaulį!

Ekskursijos programa
Keliaujant po Miuncheną tikrai bus į ką pasidairyti. 
Lankomų objektų sąraše: Marijos aikštė 
(Marienplatz), naujoji Rotušė, gotikinė dviejų 
bokštų Miuncheno bažnyčia, antras didžiausias 
Vokietijos universitetas ir, žinoma, senoji aludė!

Prabangus, karališkas, vokiškai tvarkingas ir 
itališkai gražus – toks Miunchenas pasitinka 
lankytojus. Šiandien šis miestas garsėja 
įspūdingais alaus festivaliais, meno galerijomis 

Miunchenas
ALAUS IR kARALIŲ mIEStAS

Įdomu
Miuncheno pavadinimo kilmė 
siejama su jį įkūrusiais vienuoliais 
(vok. Mönch – vienuolis). Pirmasis 
pastatas, davęs pradžią miesto 
statybai, buvo Teherno vienuolynas.

ir karališka architektūra. O šalia seniausios ir didžiausios pasaulio 
aludės (1589 m. atidaryta „Hofbrauhaus“ talpina net 3,5 tūkst. 
lankytojų!) ir 1972 m. pastatyto Olimpinio parko Jūsų laukia dar 
ilgesnis ir intriguojantis „pačių pačiausių“  objektų sąrašas.
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Ką išvysite?
Lankantis viename gražiausių Europos miestų, 
įtrauktame į UNESCO kultūros paveldo sąrašą, 
tiesiog būtina pasivaikščioti Getreidegasse – 
pagrindine senamiesčio gatve, arba aplankyti 
barokinį Mirabelės parką. O apžiūrėję katedrą, Šv. 
Petro vienuolyno bažnyčią ir senovės romėnų laikus 
menančias kapines bei tvirtovę, nepraleiskite progos 
užsukti į garsųjį namą, kuriame gyveno ir kūrė 
muzikos genijumi tituluojamas Mocartas.

Tikras vakarų Austrijos perlas, viliojantis 
savita architektūra ir įdomia istorija. 
Kviečiame paklaidžioti nepaprasto grožio 
gatvelėmis, menančiomis Mocarto 
laikus ir alsuojančiomis klasikinio baroko 
elegancija. Zalcburge svetingai pasitiks 
gamtos bei senovinių šventyklų peizažai, 
jaukios kavinukės ir restoranėliai, o kartą 
atvykus čia būtinai norėsis sugrįžti.

Zalcburgas
aLsuoJanTis 
mOcARtO DVASIA

Nedidelis, jaukus ir supamas kalnų – Alpių sostine 
tituluojamas Insbrukas pasitinka Žiemos olimpines žaidynes 
menančiais akcentais ir elegantišku senamiesčiu, užburia 
jaukia atmosfera ir įspūdingais architektūros paminklais. 
Nedvejokite: diena, praleista Insbruke, bus tikrai ypatinga.

Insbrukas DIENA tIROLIO SOStINėJE

Vakarinis Insbrukas
Pasivaikščioti po Insbruką vakare tikrai verta. Romantikus 
užburs puikiai išsilaikęs senamiestis su siauromis gatvelėmis ir 
prieš akis atsiveriančiais kalnų peizažais. Pakeliui grožėsimės 
Habsburgų imperatorių rezidencijos didybe ir pagrindiniu 
Insbruko simboliu – „Auksiniu stogu“. O svarbiausia – prieš tai 
visą dieną galėsite mėgautis slidinėjimu!
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Ekskursijos
Gaštaino slėnio turtai
gYdomosios radono gaLeriJos

Gaštaino slėnyje esantis Radhausbergo kalnas garsėja unikaliomis požeminėmis radono 
galerijomis. Anksčiau jos buvo naudojamos aukso rūdos gavybai, tačiau jau 50 metų vertinamos 
dėl stebuklingo gydomojo poveikio ir didžiuojasi Gaštaino slėnio brangenybės titulu.

Kaip tai veikia?
Gydomajam poveikiui įtakos turi trys faktoriai: radonas 
(iki 4,5 nanokiuri vienam oro litrui), oro temperatūra 
(37,5–41,5 ºC) ir didelė drėgmė (70–95 %). Iš požeminių 
šaltinių virstantys šilti, radono prisotinti vandens garai 
suaktyvina medžiagų apykaitą ir ląstelių atsistatymo 
mechanizmus, o net 90 % gydymo duoda sėkmingus ir 
ilgalaikius rezultatus.

Dėl unikalaus mikroklimato stiprinti imunitetą ir sveikatą čia kasmet 
atvyksta daugybė poilsiautojų. Tai ne tik puikus būdas atsikvėpti po 
slidinėjimo, bet ir labai veiksminga priemonė kaulų-raumenų aparato 
susirgimų, odos ir kvėpavimo takų ligų profilaktikai.
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„Swarovski 
Kristallwelten“
SPALVINGAS IR ŽėRINtIS 
kRIStALŲ PASAULIS

1891 metais, kai austras Danielis Svarovskis (Daniel 
Swarovski) išrado krištolo šlifavimo įrenginį, prasidėjo šių 
spalvingų kristalų istorija ir tikra krištolinių papuošalų 
revoliucija. Šiuo metu Vatense veikiantis 2000 kv. m ploto 
parodų centras „Swarovski Kristallwelten“ – kelias į magišką 
krištolo pasaulį, kuriame visus metus eksponuojamos 
vertingiausios „Swarovski“ kolekcijos.

„Swarovski“ pasaulis
Kviečiame į tikrą stebuklų šalį Insbruko kaimynystėje. Vatenso miestelis 
dovanoja unikalią ekskursiją po originalumu žavintį muziejų – vietą, kur 
visos kambarių sienos, skulptūros ir detalės nusagstytos „Swarovski“ 
kristalais. Prieš vykdami į Insbruką atsisveikinsime su Vatensu apsilankę 
didžiausioje pasaulyje „Swarovski“ kristalų parduotuvėje.
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zalcburgas 

ZALcBURGO regiono kurortai:

PIESENDORFAS Piesendorf

CEL AM ZĖ Zell am See

KAPRUNAS Kaprun

Regionas

Zalcburgo regionas traukia ne vien puikiomis 
sąlygomis, įtinkančiomis ir pradedančiajam, ir 

patyrusiam slidininkui – be įvairaus lygio slidinėjimo 
trasų, čia gausu kitų būdų turiningai ir smagiai praleisti 
laisvalaikį. Kurortuose smalsuolių laukia pažintinės 
ekskursijos, pasilepinti kviečia SPA centrai, terminių 
vonių procedūros ir radono urvai, o apylinkėse vyksta 
aktyvus kultūrinis gyvenimas.

Vartai į Alpes
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       Norint nuodugniau susipažinti su Zalcburgo miestu 
verta įsigyti „Salzburg Card“ – su šia 48 valandas 
galiojančia kortele nemokamai lankysite muziejus, 
naudositės viešuoju transportu ir funikulieriais bei 
nuolaidomis kultūriniams renginiams.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Nordabfahrt

Schüttlift
Areitbahn I

Ebenbergbahn

Zeller See
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GRAND HOTEL ZELL AM SEE

BERNER HOTEL

HEITZMANN HOTEL

STADT WIEN HOTEL

FREIBERG SEEVILLA HOTEL

WALDHOF HOTEL

ST. GEORG ZELL AM SEE HOTEL

UNTERBERGER GAESTEHAUS

HUBERTUS PENSION

GRUENER BAUM HOTEL

ALPENPARKS HOTEL EDER

VILLA KLOTHILDE

LIVING HOTEL MAX

MAVIDA BALANCE HOTEL & SPA

LATINI HOTEL

DAXER HOTEL

HAGLEITNER FAMILY BALANCE 

HOTEL & SPA

MUELLAUER PENSION PENS

ALPENROSE PENSION PENS 

RegionasKurortai

Cel am Zė

Nors dauguma trasų pritaikytos vidutinio pasiruošimo 
slidininkams, kalnų šlaitai įtiks net intensyviai 
besidomintiems žiemos sportu, o naujokai taip 
pat ras sau tinkamų trasų arba galės grožėtis 
tarpukalnės įdubos ir didingojo ežero peizažais. 
Leisdamiesi apšviestomis trasomis 
įvertinsite naktinį miesto grožį iš viršaus. 
O jei slidinėjimas vis dėlto nėra Jūsų 
stiprioji pusė, gaudyti vėją ant užšalusio 
ežero galėsite įsispyrę į pačiūžas.

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 91 km):
• 25 km                         ; 
• 27 km                           ; 
• 25 km                      ; 
• 14 km lygumų slidinėjimo trasų,
• 2 specialios trasos snieglentininkams;
• 4 trasos rogutėms;
• 27 keltuvai.

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ

Išpuoselėtomis kalnų slidinėjimo trasomis ir senovinio 
miesto dvasia viliojantis Cel Am Zė miestas savo 
pavadinimą gavo dėl vietos, kurioje yra įsikūręs. 
Vaizdingoje pakrantėje prie Zell ežero (vok. Zell am See) 
esantis slidinėjimo kurortas – ideali vieta poilsiui su šeima. 

Siauros senamiesčio gatvelės, visur juntamas 
nostalgiškas žavesys ir jaukus ežero prieglobstis – 
priežastys, dėl kurių apsilankyti čia iš tiesų verta. 
Cel Am Zė traukte traukia net ir tuos, kurie niekada 
nėra stovėję ant slidžių.

Zell am See
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Kurorto slidinėjimo zonoje – apie 48 km trasų:
• 22 km                        ; 
• 16 km                          ; 
• 3 km                       ; 
• 7 km lygumų slidinėjimo trasų,
• 19 keltuvai.

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 galėtų būti tituluojamas 
pradedančiųjų slidininkų rojumi. Specialiai 
naujokams čia įrengti šlaitai su bugeliniais 

keltuvais, yra apšviesta trasa, skirta leistis 
rogėmis, ir dar viena – smagiam lėkimui 
žemyn su „Snow Tubing“.

Kurortai

Kaprunas
Jaukus, kaimišką žavesį išsaugojęs miestelis idealiai tinka 
slidinėjimo atostogoms. Poilsiautojus Kaprunas stulbina nuo 
viršūnių atsiveriančiais Choe Tauerno nacionalinio parko ir 
aukščiausios Austrijos viršūnės Grossglockner vaizdais. Dėl šalia 
stūksančio Kitcštainhorno ledyno natūralaus sniego čia netrūksta 
ištisus metus. O didelis terminių vandenų kompleksas „Tauren 
SPA Kaprun“ 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.

Panorę daugiau iššūkių, specialiais slidinėjimo 
autobusais arba traukiniais galite nuvykti į 
kaimynystėje esančius Cel Am Zė ir Kapruno 
kurortus – ten rasite daugiau ir įvairesnių trasų. 

Piesendorf

Kaprun

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ
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4GRAND HOTEL ZELL AM 
SEE (ZELL AM SEE)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ mini baras
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ patalynės keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ grindys – kiliminė 
danga ir laminatas

 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ kabelinė TV
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ seifas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ Vienos kavinė
 ♦ liftas
 ♦ garažas
 ♦ 2 restoranai
 ♦ uždaras baseinas (su 
vaizdu į ežerą)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ baras
 ♦ internetas vestibiulyje
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ autobusas iki keltuvo

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ SPA centras (už įėjimą 
reikia mokėti svečiams, 
gyvenantiems Double 
Comfort, Double Superior, 
Family Appartement tipų 
numeriuose). 

 ♦ masažas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ soliariumas*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ uždaras baseinas vaikams

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs ant ežero kranto, apie 100 m iki Cel Am Zė 
centro, apie 600 m iki „City Express“ slidinėjimo keltuvo, 300 m iki autobusų 
stotelės, apie 213 km iki Miuncheno oro uosto, apie 77 km iki Zalcburgo 
oro uosto. Iki „Schmittenhohe“ keltuvo nemokamai veža viešbučio 
autobusiukas.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1894–1896 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2009 metais. Viešbutį sudaro du 6-ių aukštų pastatai, sujungti požemine 
perėja, kuriuose yra 133 numeriai: Family APT with / without Balcony tipo 
numeriai (miegamasis, svetainė su dviaukšte lova vaikams, mini virtuvė, 
maks. 2+2 asm., 45 kv. m), DBL Wellness Deluxe tipo numeriai (vieno 
kambaro numeris, maks. 3 asm., 42 kv. m), Kaiserin Elisabeth Suite tipo 
numeriai (Duplex tipo numeris, svetainė, 2 miegamieji, sūkurinė vonia, 
sauna, krosnis, maks. 2–5 asm., 85 kv. m), DBL Superior with Balcony tipo 
numeriai (su vaizdu į ežerą, atnaujinti 2014 metais, maks. 3 asm., 30 kv. 
m), Grand Suite tipo numeriai (svetainė, 1 arba 2 miegamieji, sauna, maks. 
2–5 asm., 50–70 kv. m), DBL Wellness Deluxe Sauna tipo numeriai (svetainė 
ir miegamasis, sauna, balkonas, maks. 3 asm., 42 kv. m), Junior Suite with / 
without Balcony tipo numeriai (Duplex tipo numeris, svetainė su sulankstoma 
lova, miegamasis, maks. 2+2 asm., 45 kv. m), DBL Comfort without Balcony 
to the Lake tipo numeriai (atnaujinti 2014 metais, maks. 2–3 asm., 30 kv. m), 
DBL Comfort with Balcony to the Lake tipo numeriai (šoninis vaizdas į ežerą, 
maks. 2 asm.,  23 kv. m), DBL Comfort tipo numeriai (su vaizdu į kurortą ir 
kalnus, maks. 2 asm., 23 kv. m), DBL Seeresidenz tipo numeriai (su vaizdu 
į ežerą, balkonas, maks. 2+1 asm., 30 kv. m), Kaiser Franz Josef Suite tipo 
numeriai (dviejų aukštų numeris, svetainė, miegamasis, balkonas, maks. 
2–3 asm., 55 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandhotel-zellamsee.at

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė
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ST. GEORG HOTEL 
(ZELL AM SEE) 

HEITZMANN HOTEL (ZELL AM SEE)

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ radijas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ kabelinė TV
 ♦ telefonas

Numeriuose:
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas (Double VIP, Junior 
Suite, Suite tipų numeriuose)

 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – parketas 
(parketlentės)

 ♦ radijas
 ♦ kosmetinis veidrodis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vyno rūsys (vynoteka)
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras baseinas (8 x 4 m)
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 20:00)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 24:00)
 ♦ garažas*
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna (biosauna ir sauna)
 ♦ treniruoklių salė

Vaikams:
 ♦ lovelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA:  įsikūręs netoli Cel am Zė miesto 
pėsčiųjų zonos bei 2 minutės pėsčiomis iki „City 
Express“ keltuvo. Apie 215 km iki Miuncheno oro 
uosto, apie 77 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. 4-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 35 numeriai: DBL Berg tipo numeriai (be 
balkono, maks. 2–3 asm., 24 kv. m), DBL Balkon tipo 
numeriai (su balkonu, maks. 2–3 asm., 24 kv. m), 
Junior Suite tipo numeriai (vieno kambario numeris, 
ne visuose yra balkonas, maks. 2+2 asm., 30 kv. 
m), Suite tipo numeriai (2 miegamieji, 1 tualetas, 
balkonas, maks. 2–4 asm. 25 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.stgeorg-hotel.at

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Cel am Zė miesto centre, 
apie 200 m iki „City Express“ slidinėjimo keltuvo. 
Apie 213 km iki Miuncheno oro uosto, apie 77 km iki 
Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra 29 numeriai: SGL Standard 
/ VIP tipo numeriai (VIP numeriai – su sūkurine 
vonia, 20 kv. m), DBL Standard tipo numeriai (maks. 
2–3 asm., 20–30 kv. m), DBL VIP tipo numeriai (su 
sūkurine vonia, maks. 2–3 asm., 25–30 kv. m), JS 
tipo numeriai (su sūkurine vonia, maks. 2–4 asm., 
38–42 kv. m), Hochzeitssuite tipo numeriai (svetainė, 
atskiras miegamasis, dvivietė sūkurinė vonia, maks. 
2 asm., 50–60 kv. m), Familienzimmer tipo numeriai 
(2 atskiri miegamieji (DBL & TWIN) ir svetainė su 
virtuvės kampu, maks. 3–4 asm., 50 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.zellamsee-hotel.at

Pusryčiai
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

4

4

* Už papildomą mokestį.

67Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



BERNER HOTEL 
(ZELL AM SEE)

GRUENER BAUM HOTEL 
(ZELL AM SEE)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ radijas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ svetainės zona
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ kabelinė TV
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ garso izoliaciniai langai
 ♦ radijas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
parketlentės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ garažas*
 ♦ registratūra (nuo 08:30 iki 
22:00)

 ♦ restoranas
 ♦ atviras šildomas baseinas  
(4,5 x 8 m)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ baras
 ♦ terasa
 ♦ „Wellness“ centras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (nuo 11:00 iki 24:00)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ bagažo saugojimo kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ internetas (terminalas 
vestibiulyje)

 ♦ baras
 ♦ garažas 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 20:00)

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ stalo futbolas*
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

Ce
l a

m
 Z

ė,
 K

ap
ru

na
s

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 350 m iki Cel am Zė 
miesto centro, apie 50 m iki „Ebenbergbahn“ ir 100 
m iki „City Express“ slidinėjimo keltuvų, apie 200 m 
iki autobusų stotelės. Apie 213 km iki Miuncheno 
oro uosto, apie 77 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: slidėmis nuo kalno galima nusileisti iki 
pat viešbučio. Viešbutis pastatytas 1960 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 5-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 34 numeriai: DBL tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 25 kv. m), JS Type 2 tipo 
numeriai (su vaizdu į kurortą, maks. 2–3 asm., 25–
30 kv. m), JS Type 3 tipo numeriai (su vaizdu į ežerą, 
maks. 2–3 asm., 25–30 kv. m), Suite tipo numeriai 
(miegamasis ir nedidelė svetainė, 2 balkonai, su 
vaizdu į ežerą arba kurortą, maks. 2–4 asm., 33 kv. 
m). Visuose numeriuose galimos Twin tipo lovos.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bernerhotel.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 2008 metais. Viešbutį sudaro trys 
3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 64 numeriai: SGL 
/ DBL Economy tipo numeriai (lova 1,6 x 2 m, maks. 
2 asm., 15 kv. m), DBL Classic tipo numeriai (maks. 
2–3 asm., 23 kv. m), APT 2–4 pax tipo numeriai 
(DBL miegamasis ir svetainė su sulankstoma arba 
dviaukšte lova, virtuvėlė, 42 kv. m), APT 2–5 pax 
tipo numeriai (DBL & SGL miegamasis ir svetainė 
su sulankstoma arba dviaukšte lova, virtuvėlė, 46 
kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
 www.gruener-baum.at 

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai3

Vaikams:
 ♦ lovelė

* Už papildomą mokestį.
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ALPENROSE PENSION 
(ZELL AM SEE) 

HUBERTUS HOTEL PENSION
(ZELL AM SEE)

Numeriuose:
 ♦ kabelinė TV
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ virdulys
 ♦ balkonas
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas 1 kartą 
per savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ kabelinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ radijas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 11:00 ir 
nuo 17:00 iki 21:00)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 19:00)
 ♦ internetas vestibiulyje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ treniruoklių salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina (2 
kabinos iki 3 asm.)*

 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 300 iki miesto 
centro, apie 150 m iki „City Xpress“ slidinėjimo 
keltuvo, apie 150 m iki autobusų stotelės. Apie 
213 km iki Miuncheno oro uosto, apie 77 km iki 
Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais. Kosmetinis 
remontas atliekamas kasmet. 3-jų aukštų viešbučio 
pastate yra 20 numerių: DBL (max. 2 pax) tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 22 kv. m), DBL (max. 3 pax) 
tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 30 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pension-alpenrose.com

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Cel am Zė miesto centre, 
šalia „City Express“ slidinėjimo keltuvo, apie 150 m 
iki autobusų stotelės. Apie 215 km iki Miuncheno 
oro uosto, apie 77 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: triaukštis pensionas pastatytas 1954 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
Pastate yra 21 numeris: DBL tipo numeriai (maks. 
2-3 asm., 15–20 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hubertus-pension.at

Pusryčiai

Pusryčiai

Pens

3
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VIER JAHRESZEITEN 
HOTEL (KAPRUN)

WAIDMANNSHEIL APARTHOTEL (KAPRUN)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ kabelinė TV
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
parketlentės

 ♦ Wi-Fi internetas (per modemą)
 ♦ televizorius
 ♦ radijas
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ radijas
 ♦ kabelinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ internetas
 ♦ chalatas (chalatai ir rankšluosčiai 
saunai duodami registratūroje)

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ mini virtuvėlė (virtuvės kampas 
arba virtuvės niša, taip pat 
virtuviniai rankšluosčiai)

 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ seifas numeryje ir registratūroje

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ vyno rūsys
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ uždaras baseinas (nuo 08:00 iki 
19:00)

 ♦ registratūra (nuo 07:30 iki 22:00)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas 
 ♦ registratūra (nuo 08:00 
iki 12:00 ir nuo 17:00 iki 
18:00)

 ♦ internetas vestibiulyje
 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ panoraminė terasa
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos (patalpa su 
skalbykle ir džiovykle)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ sauna (bio sauna, suomiška 
sauna, pirtis)

 ♦ stalo futbolas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ biliardas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (taip pat Kneipo takelis)
 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina 

 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 400 m iki Kapruno 
miesto centro, apie 500 m iki „Schaufelberg“ 
slidinėjimo keltuvo, šalia – autobusų stotelė bei 
lyguminių slidžių trasa. Apie 215 km iki Miuncheno 
oro uosto, apie 99 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2009 
metais. 3-jų aukštų viešbučio pastate yra 42 
numeriai: DBL Maiskogel tipo numeriai (maks. 2 
asm., 20 kv. m), JS Kitzsteinhorn tipo numeriai (maks. 
3 arba 2+2 asm., 30 kv. m), Suite Grossglosckner 40 
sqm tipo numeriai (vizualiai atskirtos miegamojo ir 
svetainės zonos, sulankstoma lova, dekoratyvinė 
koklinė krosnis, maks. 2–4 asm., 40 kv. m), Suite 
Grossglosckner 50 sqm tipo numeriai (2 miegamieji, 
svetainė, maks. 2–6 asm., 50 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-vierjahreszeiten.at

VIEŠBUČIO VIETA: Kapruno miesto centre, apie 100 m iki 
„Panoramabahn Schaufelberg“ slidinėjimo keltuvo, šalia viešbučio 
yra stotelė. Apie 215 km iki Miuncheno oro uosto, apie 99 km iki 
Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 15 skirtingų numerių: Gemse 
tipo numeris, Wildschuetz tipo numeris, Sennerin tipo numeris, 
Steinbock tipo numeris, Fuchsbau tipo numeris, Birkhahn tipo 
numeris, Rehbock tipo numeris, Auerhahn tipo numeris, Murmeltier 
tipo numeris, Sonnenalm tipo numeris, Hohe Tauern tipo numeris, 
Almrausch tipo numeris, Dachsbau tipo numeris, Hochalm tipo 
numeris, Penthouse tipo numeris (3 miegamieji (1 DBL & 2 
TRPL) atskirti durimis, svetainė ir virtuvė-valgomasis, 3 WC, 2 
panoraminės terasos, maks. 8 asm., 108 kv. m). Apartamentai 
(Gemse+Murmeltier, Fuchsbau+Wildschuetz, Rehbock+Sennerin) gali 
būti jungiami į 1 bendrą apartamentų erdvę (maks. 11 asmenų). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.widmannsheil.at

Pusryčiai,
vakarienė

Be 
maitinimo4

4

* Už papildomą mokestį.
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GOTTHARD APARTMENTHAUS

AUSTRIA PENSION (KAPRUN) 

Numeriuose:
 ♦ mini virtuvėlė (įmontuota 
virtuvė)

 ♦ numerių tvarkymas pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ vonia / dušas

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių/batų saugojimo kambarys
 ♦ registratūra (apartamentų 
viešbutyje WAIDMANNSHEIL, 
nuo 08:00 iki 12:00 ir nuo 17:00 
iki 18:00)

* Už papildomą mokestį.

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs vos 5 min. pėsčiomis iki Kapruno miesto 
centro bei prekybos centro, apie 100 m iki autobusų stotelės. Apie 215 
km iki Miuncheno oro uosto, apie 99 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. 3-jų aukštų pastate yra: apartamentai A (2 miegamieji, 
svetainė-valgomasis su virtuve, 1-ame aukšte, be balkono, maks. 
4–6 asm., 65 kv. m), apartamentai B (2-ame aukšte, 1 miegamasis, 
virtuvė-svetainė su sulankstoma lova, balkonas, maks. 2–3 asm., 48 
kv. m), apartamentai C (2-ame aukšte, 2 miegamieji (DBL & TRPL), 
virtuvė-svetainė su sulankstoma lova, balkonas, maks. 4–7 asm., 78 kv. 
m), apartamentai D (3-ame aukšte, 2 miegamieji, svetainė-valgomasis, 
balkonas, maks. 4–5 asm., 45 kv. m), apartamentai E (2-ame aukšte, 
didelis prieškambaris, 2 miegamieji (DBL & QDRPL), virtuvė-svetainė su 
sulankstoma lova, maks 4–8 asm., 78 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.waidmannsheil.at

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 700 m iki Kapruno 
miesto centro, apie 1 km iki „Schaufelberg“ 
slidinėjimo keltuvo, apie 50 m iki autobusų stotelės. 
Apie 215 km iki Miuncheno oro uosto, apie 99 km iki 
Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1969 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2002 metais. 3-jų aukštų viešbučio 
pastate yra 14 numerių: Double tipo numeriai (maks. 
3 asm., 16–18 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pension-austria.at

Be 
maitinimo

Pusryčiai,
vakarienė

Apts

Pens

* Už papildomą mokestį.
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Regionas

GLEMTALIO SLĖNIO 
regiono kurortai:

2 HINTERGLEMAS Hinterglemm

1 ZALBACHAS Saalbach

Glemtalio slėnis dažnai siejamas su „Ski-circus“ 
pavadinimu. Mat trys slėnio kurortai – Zalbachas, 
Hinterglemas ir Leogangas – sudaro šį slidininkų 
pamėgtą žiemos trasų regioną. Purus sniegas, puikios 

sąlygos slidinėti tarp medžių ir kalnų trobelių jaukumas 
čia kasmet privilioja vis daugiau šalčio nebijančių turistų.
Glemtalio slėnyje kaimynyste dalijasi du žavingi Alpių 
kaimeliai – Zalbachas ir Hinterglemas.

„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.

Glemtalio 
slėnis
Svarbiausia – trasos!
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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

Hinterglemas labai vertinamas profesionalių kalnų 
slidininkų – čia vyksta įvairios varžybos ir net Pasaulio 
taurės čempionato etapai, tačiau kurorte netrūksta žiemos 
pramogų ir naujokams bei šeimoms su vaikais. Abejingų 
nepaliks čia įrengta aukšto lygio infrastruktūra, o sau 
tinkamą trasą tikrai atras kiekvienas.

Hinterglemas

Zalbachas – žavingas Alpių kaimelis, laukiantis įvairaus 
lygio slidininkų: ir pirmą kartą stovinčių ant slidžių, ir jau 
patyrusių. Kai slidinėjimo trasos užsidaro, poilsiautojų 
laukia kalnų barai, restoranai ir smuklės – visas après-ski 
pramogų vietas pasieksite pėsčiomis, o kraštovaizdžio 
neužgoš transporto spūstys, nes jų čia tiesiog nėra – visi 
automobiliai rieda sumaniai įrengtu aplinkelio tuneliu.

Zalbachas

ALPINE PALACE HOTEL

ADLER APARTHOTEL AP.HT

SONNALP CLUBHOTEL

DORFSCHMIEDE HOTEL

Saalbach

Hinterglemm

Kurortų slidinėjimo zonoje – 200 km trasų:
• 90 km                         ; 
• 95 km                           ; 
• 15 km                       ; 
• 12 km lygumų slidinėjimo trasų,
• 55 keltuvai.

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ

73Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



NACHTRODELN

NACHTRODELN

NEU Mit Tagesrodelbahn

Trasos
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NACHTRODELN

NACHTRODELN

NEU Mit Tagesrodelbahn
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NEUHAUS SPORT &
SPA HOTEL (SAALBAcH)

SAALBAcHER HOF HOTEL 
(SAALBAcH)

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas 2 
kartus per dieną

 ♦ chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 3 
kartus per savaitę

 ♦ radijas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ kabelinė TV
 ♦ radijas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ taverna
 ♦ grožio salonas
 ♦ parduotuvė
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ restoranas
 ♦ garažas
 ♦ uždaras baseinas su 
panoraminiu vaizdu į kalnus 

 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 
24:00)

 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ žiemos sodas
 ♦ rusiškai kalbantis 
personalas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ biblioteka
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ grožio salonas (kosmetinės 
procedūros)

 ♦ interneto kavinė
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ garažas*
 ♦ 2 barai (vienas iš jų žiemos sode)
 ♦ žiemos sodas
 ♦ uždaras baseinas (su kriokliu ir 
priešine srove)

 ♦ naktinis klubas („Castello“)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia (38 ºC)
 ♦ pirtis (nuo 16:00 iki 20:00)
 ♦ slidinėjimo inventoriaus nuoma
 ♦ sauna (nuo 16:00 iki 20:00)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ soliariumas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ masažas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ SPA paslauga – Sebastiano 
Kneipo takelis 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna (taip pat vonios pagal 
Kneipo metodiką)

 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Zalbacho miesto centre, apie 50 m 
„Bernkogellift“ ir „Kohlmaisbahn“ slidinėjimo keltuvų, apie 3 min. 
pėsčiomis iki „Schattberg Express“ keltuvo, apie 150 m iki autobusų 
stotelės. Apie 226 km iki Miuncheno oro uosto, apie 86 km iki 
Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1974 metais, kasmet atnaujinamas. Viešbučio 
5-ių aukštų pastate yra 73 numeriai: SGL Standard tipo numeriai, SGL 
Comfort tipo numeriai, DBL Standard tipo numeriai, DBL Comfort tipo 
numeriai, Junior Suite tipo numeriai, Junior Suite Deluxe tipo numeriai, 
DBL Superior tipo numeriai, APT Superior tipo numeriai (miegamasis ir 
vaikų miegamasis su dviaukšte lova, maks. 2–4 asm., 35 kv. m), Suite 
Superior tipo numeriai (miegamasis ir svetainė atskirti durimis, maks. 
2–6 asm., 55–60 kv. m), Suite Deluxe tipo numeriai (svetainė sujungta 
su miegamuoju, vaikų miegamasis, maks. 2+6 asm.,  55–60 kv. m), 
Suite Exklusiv tipo numeriai (įvairių kategorijų numeriai tarpusavyje 
atskirti durimis – pagal atskirą užklausą, 60–70 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.neuhaus.co.at

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Zalbacho miesto centre, 
apie 100 m iki trijų pagrindinių slidinėjimo keltuvų. 
Apie 226 iki Miuncheno oro uosto, apie 86 km iki 
Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: atnaujintas 2010 metų vasarą. 5-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 90 numerių: SGL tipo 
numeriai (dušo kabina, 18 kv. m), DBL tipo numeriai 
(naujas dizainas – tropinis dušas arba vonia, maks. 
2 asm., 25 kv. m), DBL Superior tipo numeriai (maks. 
2 asm., 28–30 kv. m), DBL Deluxe tipo numeriai 
(nauji numeriai, tropinis dušas, balkonas, maks. 
2–3 asm., 30–35 kv. m), JS tipo numeriai (vizualiai 
atskirtos svetainės ir miegamojo zonos, maks. 3–4 
asm., 35–40 kv. m), Suite tipo numeriai (svetainė ir 
miegamasis, maks. 3 arba 2+2 asm., 40 kv. m). Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.saalbacherhof.at

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė4

 4

* Už papildomą mokestį.
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KOENIG HOTEL (SAALBAcH)

MULK GARNI HOTEL (SAALBAcH)

Numeriuose:
 ♦ kabelinė TV
 ♦ šaldytuvas
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ dušas

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

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ sauna 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
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VIEŠBUČIO VIETA: yra įsikūręs apie 250 m 
iki slidinėjimo keltuvų „Schattberg X-Press“ ir 
„Kohlmais“. Už viešbučio yra treniruočių trasos.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1950 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. 6-ių aukštų pastate 
yra 32 numeriai: SGL tipo numeriai (maks. 1 asm., 
12 kv. m), DBL tipo numeriai (maks. 2 asm., 18 kv. 
m), DBL 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: įsikūręs centrinėje gatvėje, 
jungiančioje Zalbacho ir Hinterglemo kurortus. Apie 
700 m iki „Shatberg Express“ keltuvo ir iki Zalbacho 
centro, apie 100 m iki autobuso stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1972 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutyje yra 
18 numerių, kurie išsidėstę trijuose aukštuose. 
Viešbutį sudaro vienas pastatas, kuriame yra: DBL 
tipo numeriai (16 kv. m, maks. 2–3 asm.), TWI tipo 
numeriai (16 kv. m, maks. 2–3 asm.), TRPL tipo 
numeriai (20 kv. m, maks. 3 asm.). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mulk.at

Pusryčiai
vakarienė

Pusryčiai

3

3
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ALPINE PALAcE HOTEL 
(HINTERGLEMM)

ALPIN JUWEL HOTEL 
(HINTERGLEMM)

Numeriuose:
 ♦ svetainės zona (5* korpuse)
 ♦ plazminis televizorius (5* 
korpuse)

 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – parketas 5* korpuse, 
kiliminė danga 4* korpuse)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi internetas (5* korpuse)
 ♦ radijas
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė TV
 ♦ kosmetikos reikmenys (5* 
korpuse)

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis (5* 
korpuse)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą užklausą
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ radijas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ mini baras
 ♦ pagalvių pasirinkimas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – parketas
 ♦ balkonas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ seifas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas
 ♦ restoranas
 ♦ verslo centras (iki 1500 asm.)
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ parduotuvės (meno galerija, 
butikai)

 ♦ druskos baseinas atvirame 
ore

 ♦ 3 barai
 ♦ žiemos sodas
 ♦ interneto kavinė
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ biblioteka
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ vyno rūsys
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 4 konferencijų salės (taip pat 
kambarys seminarams)

 ♦ terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ terasa
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ garažas
 ♦ liftas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ SPA centras

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė (trenerio 
paslaugos*)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna (atvirame ore, su 
panoraminiu vaizdu)

 ♦ pirtis 
 ♦ asmeninis treneris*
 ♦ soliariumas*

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
vaikams (pramoginės 
programos mini klube)

 ♦ vaikų klubas (3–15 metų)

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė*
 ♦ meniu vaikams
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų priedai
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VIEŠBUČIO VIETA: Hinterglemo miesto centre, šalia 
„Reiterkogelbahn“ slidinėjimo keltuvo, 300 m iki autobuso 
stotelės. Vienintelis kurorto 5* viešbutis priklauso „Wolf 
Hotels“ viešbučių grupei. Apie 230 km iki Miuncheno oro 
uosto, apie 90 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų korpusas, kuriame yra: DBL Deluxe 
& DBL Deluxe Sued tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 40–45 
kv. m), JS tipo numeriai (miegamojo ir svetainės zona, maks. 
2–4 asm., 50 kv. m), JS Deluxe tipo numeriai (miegamojo ir 
svetainės zona atskirta stumdomosiomis durimis, maks. 2 –4 
asm., 60 kv. m), 3 Themen Suite tipo numeriai (Rot, Schwarz-
Weiss & Silber; miegamasis, svetainė, vandens lovos, atviras 
vonios kambarys, maks. 2 asm., 55 kv. m), Alpine Suite tipo 
numeriai (miegamasis ir svetainė, 2 televizoriai, krosnis, maks. 
2–4 asm., 86 kv. m), Palace Suite tipo numeriai (miegamasis, 
svetainė, sauna, krosnis ir terasa, maks. 2–5 asm., 116 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-alpine-palace.com 

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 50 m iki 
Hinterglemo centro bei „Unterschwarzachbahn“ 
keltuvo, apie 500 m iki „Reiterkogelbahn“ keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
du 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 80 numerių: 
DBL Rubin tipo numeriai, DBL Kristall tipo numeriai, 
Kuschelzimmer Rubin tipo numeriai, Kuschelzimmer 
Kristall tipo numeriai, JS Rubin tipo numeriai, JS 
Kristall tipo numeriai, Romantik Suite Rubin tipo 
numeriai, Romantik Suite Kristall tipo numeriai, APT 
Rubin tipo numeriai, APT Kristall 45–55 sqm tipo 
numeriai, SGL Rubin tipo numeriai, SGL Kristall tipo 
numeriai, Penthouse Rubin tipo numeriai, Fischer Ski 
Suite tipo numeriai, Stiegl Bier Suite tipo numeriai 
(37 kv. m, maks. 2–3 asm., alaus fontanas (be 
apribojimų), Luis Trenker Suite tipo numeriai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alpinjuwel.at

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė4Superior
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* Už papildomą mokestį.
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STAMMHAUS WOLF IM ALPINE 
PALAcE HOTEL (HINTERGLEMM)

ADLER APARTHOTEL 
(HINTERGLEMM)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ internetas
 ♦ radijas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ kabelinė TV
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

Numeriuose:
 ♦ radijas
 ♦ mini baras (nealkoholiniai 
gėrimai)

 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
(Suite – parketlentės)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ šlepetės
 ♦ internetas
 ♦ kosmetinis veidrodis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ biblioteka
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ grožio salonas
 ♦ baras
 ♦ garažas
 ♦ parduotuvė
 ♦ baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ SPA centras
 ♦ verslo centras
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 
22:00)

 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ poilsio kambarys (su 
vandens čiužiniais)

 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras panoraminis 
baseinas

 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ asmeninis treneris*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas

Pramogos ir sportas:
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 15:00 iki 
22:00, išskyrus šeštadienį)

 ♦ švediškas stalas vaikams
 ♦ žaidimų kambarys (100 kv. m 
salė, kalnelis, siena laipiojimui 
į olas ir pan.)

 ♦ video salė (vaikų kinas)
 ♦ baseinas vaikams

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: pačiame Hinterglemo centre, 
šalia „Reiterkogelbahn“ keltuvo. Tai 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: SGL tipo numeriai 
(12–14 kv. m, su dušo kabina), DBL tipo numeriai 
(ne visi numeriai su balkonais, maks. 2 asm., 18 kv. 
m), DBL South tipo numeriai (ne visi balkonai į pietų 
pusę, maks. 2–3 asm., 20–22 kv. m), DBL East tipo 
numeriai (ne visi balkonai į rytų pusę, maks. 2–3 
asm., 20 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-alpine-palace.com 

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 300 m iki Hinterglemo miesto 
centro, apie 100 m iki „Reiterkogebahn“ slidinėjimo keltuvo, apie 
500 m iki autobusų stotelės. Apie 230 km iki Miuncheno oro uosto, 
apie 90 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2009 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra: 
Apt I tipo numeriai (DBL miegamasis, svetainė-miegamasis su 
2 miegamosiomis vietomis,  maks. 5 asm., 42 kv. m), Apt II tipo 
numeriai (2 miegamieji, svetainė-miegamasis su 2 miegamosiomis 
vietomis, maks. 4–6 asm., 50 kv. m), Chalet in Aparthotel tipo 
numeriai (2 miegamieji (DBL & SGL), svetainė-miegamasis su 
2 miegamosiomis vietomis, maks. 6 asm., 75 kv. m), Chalet in 
Landhaus tipo numeriai (prieškambaris, virtuvė-valgomasis, 
svetainė su sulankstoma lova, 2 DBL miegamieji, sauna su dušo 
kabina, maks. 4–6 asm., 75 kv. m), Adler Suite Desing tipo numeriai 
(svetainė-miegamasis su 2 miegamosiomis vietomis, vonios 
kambarys, atskiras WC, nedidelė virtuvė, maks. 2–5 asm., 58 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.aparthotel-adler.at 

Pusryčiai
vakarienė

Viskas
įskaičiuota

3+

Ap. Htl

* Už papildomą mokestį.
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Regionas

GAŠTAINO SLĖNIO
regiono kurortai:

2 BAD HOFGAŠTAINAS Bad Hofgastein

1 BAD GAŠTAINAS Bad Gastein

Įspūdingų Aukštųjų Tauerno kalnų supamas 
Gaštaino slėnis – penkių populiarių 

slidinėjimo ir mineralinių vandenų kurortų 
vieta. Be slidinėjimo trasų, smalsuolių akių 
čia laukia požeminės radono galerijos, 
Radchausbergo kalnas, kuriame kadaise buvo 
išgaunama aukso rūda, bei Stubnerkogel – 
140 m ilgio pėsčiųjų tiltas, pakibęs 2400 m 
aukštyje virš jūros lygio.

Gaštaino 
slėnis
Gydomųjų šaltinių oazė
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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

HOTELDORF GRUENER BAUM

MONDI HOLIDAY BELLEVUE HOTEL

SONNGASTEIN HOTEL

ELISABETHPARK HOTEL

VILLA EXCELSIOR HOTEL

ALPENBLICK HOTEL

ST. LEONHARD PENSION PENS  

RADER HOTEL

VILLA HIRSCHEN HOTEL

PAWLIK HOTEL

Bad Gaštainas

Saulėtoje plynaukštėje išsidėstęs kurortas laukia 
ir šeimų su mažais vaikais. Jiems nuobodžiauti 
neleis veikiantis vaikų slidinėjimo parkas ir mažųjų 
slidininkų mokykla. 

Kurortai

Bad Hofgaštainas

Įdomu
Bad Hofgaštaine įsikūręs „Alpen Therme 
Gastein“ – vienas šiuolaikiškiausių terminių 
kompleksų Europoje – gali pasigirti ne tik 
daugybe vandens procedūrų ir pramogų, 
bet net nuosavu kalnų ežeru!

Kalnų tarpeklyje įsikūręs Bad Gaštainas tinka ir 
keliaujantiems paslidinėti, ir norintiems atsipalaiduoti. 
Be įvairaus sudėtingumo slidinėjimo trasų, čia puikios 
sąlygos gydomosioms terminių šaltinių procedūroms 
ir turiningam laisvalaikiui: norintiems pasilepinti 
patiks SPA procedūros ir versmių baseinai, aktyvaus 
laisvalaikio šalininkams – patrauklios bėgimo ir 
šiaurietiškojo vaikščiojimo trasos bei kalnų dviračių 
turai, o azartiškiems – Bad Gaštaino kazino.
O susiruošusių pasivaikščioti po kalnus laukia 90 km 
ilgio pėsčiųjų maršrutai, miesto simbolis 341 m aukščio 
Gaštaino krioklys ir grakšti XVIII–XIX amžiaus 
architektūra.

Kurorto slidinėjimo zonoje – 208 km trasų:
• 35 km                         ; 
• 70 km                           ; 
• 13 km                      ; 
• 90 km lygumų slidinėjimo trasų 
   (kartu su Bad Hofgaštainu),
• 25 keltuvai.

Vos 7 km nuo Bad Gaštaino yra Bad Hofgaštainas – slidinėjimo 
kurortas, išaugęs iš kadaise buvusio nedidelio prekybinio miestelio.

Mėgstančius pasivaikščioti Bad Hofgaštainas vilioja tradicinio stiliaus 
namais, elegantiškais viešbučiais ir siauromis alėjomis, o patyrusius 
slidininkus – sudėtingomis, bet patogiomis trasomis.

Bad Gastein

Bad Hofgastein

Kurorto slidinėjimo zonoje – 171 km trasų:
• 28 km                        ; 
• 51 km                           ; 
• 2 km                       ; 
• 90 km lygumų slidinėjimo trasų 
   (kartu su Bad Gaštainu),
• 19 keltuvų.

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ
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MONDI HOLIDAY FIRST cLASS 
APARTHOTEL BELLEVUE (BAD GASTEIN)

ELISABETHPARK HOTEL 
(BAD GASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ kabelinė TV
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ radijas
 ♦ mini virtuvėlė 
(apartamentuose)

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas 
 ♦ radijas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ šlepetės 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (nuo 07:00 iki 22:00)
 ♦ baras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ restoranas
 ♦ grožio salonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (alaus)
 ♦ uždaras terminis baseinas (nuo 
07:00 iki 22:00)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 barai (tarp jų – arbatinė 
saunose)

 ♦ kavinė (kavinė-konditerija)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ autobusas iki miesto centro (iki 
radono urvų – už papildomą 
mokestį, užsisakius visą gydomąjį 
kursą 12–14 dienų pervežimas 
nemokamas; iki traukinių stoties 
ir keltuvo – nemokamai)

 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ soliariumas*
 ♦ biliardas*
 ♦ boulingas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė (su įranga 
„Techno Gym 2009 Kardio“, nuo 
07:00 iki 22:00)

 ♦ soliariumas*
 ♦ biliardas
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ masažas*
 ♦ SPA centras (įvyniojimai, 
kosmetinės procedūros, SPA 
procedūros)*

 ♦ sauna (taip pat tepidariumas, 
danariumas)

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: Bad Gaštaino miesto centre, apie 500 m iki 
„Stubnerkogelbahn“ slidinėjimo keltuvo, apie 100 m iki autobusų stotelės. Apie 
264 km iki Miuncheno oro uosto, apie 96 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1916 metais, paskutinį kartą atnaujintas 1996 metais. 
Viešbutį sudaro penki 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 208 numeriai: Studio, 
Studio Panorama tipų numeriai (vonia arba dušo kabina, maks. 1–2 asm., 25–30 
kv. m), APT, APT Panorama  tipų numeriai (miegamasis, miegamasis-svetainė, 
maks. 2–4 asm., 40–55 kv. m), Penthaus tipo numeriai (svetainė-miegamasis su 
minkštų baldų komplektu, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, maks. 4–7 asm., 90 
kv. m), Suite, Suite Panorama tipų numeriai (2 miegamieji, svetainė-miegamasis, 
2 vonios kambariai, maks. 4–6 asm., 60–80 kv. m), Turmsuites tipo numeriai 
(Silberkrug: 73 kv. m, maks. 4 asm., galima 1 papildoma lova; Graukogl: 67 kv. m, 
maks. 4 asm., galima 1 papildoma lova; Hohe Tauern: 88 kv. m, maks. 6 asm., 
galima 1 papildoma lova, Duplex tipo numeriai, 2 vonios kambariai, atskiras 
miegamasis, panoraminis vaizdas (stiklinis stogas); Gamskar: 88 kv. m, maks. 
6 asm., galima 1 papildoma lova, Duplex tipo numeriai, 2 miegamieji, 2 vonios 
kambariai, panoraminis vaizdas (stiklinis stogas).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bellevue.mondiholiday.at

VIEŠBUČIO VIETA: apie 257 km iki Miuncheno oro 
uosto, apie 96 km iki Zalcburgo oro uosto, Bad 
Gaštaino miesto centre, pėsčiųjų alėjoje, priešais 
kazino, apie 500 m iki „Stubnerkogelbahn“ keltuvo, 
apie 50 m iki krioklio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1882 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro du 
6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 119 numerių: 
Single tipo numeriai (15 kv. m), Double tipo numeriai 
(pagrindiniame pastate, maks. 2 asm., 20 kv. m), 
Double Deluxe tipo numeriai (svetainės kampas, 
maks. 4 asm., 25 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(vizualiai atskirti miegamasis ir svetainė, maks. 4 
asm., 30 kv. m), Panorama Suite tipo numeriai (ne 
visi numeriai su balkonais, 2 miegamieji, svetainė, 
drabužinė, 2 WC, maks. 6 asm., 40–45 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.elisabethpark.at

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė4
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EVIANQUELLE HOTEL 
(BAD GASTEIN)

HIRScHEN HOTEL (BAD GASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ radijas
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ vonia / dušas
 ♦ kosmetikos reikmenys

Numeriuose:
 ♦ grindys – parketas
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ baras
 ♦ registratūra

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ biblioteka
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 21:00)
 ♦ baras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Bad Gaštaino regiono 
Bekštaino gyvenvietėje, netoli Radono urvų, apie 
4 km iki Bad Gaštaino centro ir „Stubnerkogelbahn“ 
keltuvo. „Ski-bus“ stotelė – apie 200 m nuo 
viešbučio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1920 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 35 numeriai: SGL 
tipo numeriai (15 kv. m), DBL tipo numeriai (25 kv. m, 
2–4 asm.), DBL Comfort tipo numeriai (35 kv. m, 2–4 
asm.), APT tipo numeriai (42–60 kv. m, 2–5 asm., 
miegamasis su dvigule lova, svetainė su sofa ir 
maža virtuvės zona su šaldytuvu), DBL Economy tipo 
numeriai (18 kv. m, maks. 2 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.evianquelle.at

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 500 m iki 
Bad Gaštaino miesto centro, apie 1 km iki 
„Stubnerkogelbahn“ slidinėjimo keltuvo, apie 10 m 
iki autobusų stotelės. Apie 264 km iki Miuncheno 
oro uosto, apie 96 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1735 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. 4-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 18 numerių (be lifto): DBL (max. 4 pax.) 
tipo numeriai (maks. 2–4 asm., 30 kv. m), DBL (max. 
3 pax.) tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 25 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.villahirschen.at

Pusryčiai
vakarienė

Pusryčiai
vakarienė

3

3
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OESTERREIcHIScHER HOF HOTEL 
(BAD HOFGASTEIN)

PALAcE KUR-UND SPORTHOTEL 
(BAD HOFGASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ radijas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ grindys – kiliminė danga

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ radijas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ grožio salonas
 ♦ baras (su židiniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ uždaras terminis baseinas
 ♦ registratūra (nuo 07:30 iki 23:00)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ biblioteka
 ♦ restoranas
 ♦ rusiškai kalbantis personalas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ terasa
 ♦ uždaras terminis baseinas  (nuo 
07:00 iki 21.00)

 ♦ restoranas
 ♦ parkas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ baras (nuo 9:30 iki 24:00)
 ♦ registratūra (iki 24:00)
 ♦ grožio salonas (kosmetinės ir 
gydomosios procedūros)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ autobusas iki keltuvo

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ ruožas 
 ♦ soliariumas*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (taip pat druskos urvas)
 ♦ pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ soliariumas*
 ♦ SPA paslauga – Sebastiano 
Kneipo takelis 

 ♦ masažas* (taip pat gydomosios 
procedūros)

 ♦ gyva muzika
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: Bad Hofgaštaino miesto centre, 
apie 500 m iki „Schlossalm Bergbahn“ slidinėjimo 
keltuvo, autobusų stotelė šalia viešbučio. Viešbutis 
požemine perėja sujungtas su terminiu kompleksu 
„Alpen Therme Gastein“. Apie 257 km iki Miuncheno, 
apie 89 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas XX a. pradžioje, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. 4-ių aukštų viešbučio 
pastate yra 50 numerių: SGL Standard tipo numeriai 
(15 kv. m), SGL with Balcony tipo numeriai (su balkonu, 
15 kv. m), DBL Comfort tipo numeriai (su balkonu, 
maks. 2–3 asm., 25 kv. m),  DBL Deluxe tipo numeriai 
(ne visi numeriai su balkonu, maks. 2 asm., 28 kv. m), 
Suite tipo numeriai (svetainė ir miegamasis, maks. 
2–4 asm., 35 kv. m), APT tipo numeriai (svetainė ir 
miegamasis, balkonas, virtuvės kampas, maks. 2–4 
asm., 40 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.oehof.at

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 500 m iki 
Bad Hofgaštaino miesto centro, apie 1,5 km 
iki „Schlossalm Bergbahn“ keltuvo, apie 5 m 
iki autobusų stotelės. Apie 257 km iki Miuncheno 
oro uosto, apie 89 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1968 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. 3-jų aukštų viešbučio 
pastate yra 198 numeriai: SGL tipo numeriai (Grand 
Lit tipo lova (2 x 1,4 m), maks. 1+1 asm., 18 kv. 
m), DBL tipo  numeriai (maks. 2–3 asm., 26 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kurhotelpalace.at

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė4

 4

* Už papildomą mokestį.
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BRUNNHOF KUR -UND 
SPORTHOTEL (BAD HOFGASTEIN)

ALPENPARKS RESIDENcE 
(BAD HOFGASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ grindys – kiliminė danga ir 
parketlentės

 ♦ kabelinė TV
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (daugumoje numerių)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas 1 
kartą per savaitę

 ♦ patalynės keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ virtuvė
 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ vonios kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ internetas (terminalas 
vestibiulyje)

 ♦ liftas
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 12:00 ir 
nuo 14:00 iki 19:00)

 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kavinė 
 ♦ baras
 ♦ parduotuvė
 ♦ registratūra (nuo 08:00 
iki 12:00 ir nuo 15:00 iki 
19:00)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ gimnastika*
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina 

 ♦ slidinėjimo inventoriaus 
nuoma

 ♦ sauna

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs 5 min. pėsčiomis iki 
Bad Hofgaštaino miesto centro, apie 1 km iki 
„Schlossalm Bergbahn“ keltuvo, apie 10 m iki 
autobusų stotelės. Apie 257 km iki Miuncheno oro 
uosto, apie 89 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1930 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 20 numerių: DBL 
tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 24 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.brunnhof.at

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs apie 150 m iki Bad Hofgaštaino miesto 
centro, apie 1 km iki „Schlossalm Bergbahn“ slidinėjimo keltuvo, 100 m iki 
autobusų stotelės. Iki „Alpentherme“ termio komplekso – apie 650 m. Apie 
257 km iki Miuncheno oro uosto, apie 89 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: viešbutis atidarytas 2008 metais. Trijuose 5-ių aukštų  
pastatuose yra 31 numeris: APT A Alpine Comfort & APT A Alpine Comfort 2 
pax tipo numeriai (svetainė, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, balkonas arba 
nedidelė terasa, maks. 2–6 asm., 76 kv. m), APT B Alpine Luxury tipo numeriai 
(svetainė, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, balkonas ir terasa arba 2 balkonai, 
maks. 4–6 asm., 90 kv. m), APT C Alpine Dreams tipo numeriai (svetainė, 3 
miegamieji, 2 vonios kambariai, 2 balkonai,  maks. 6–8 asm., 105–110 kv. 
m), APT D Alpine Premium tipo numeriai (svetainė, 4 miegamieji, 2–3 vonios 
kambariai, 2–3 balkonai, maks. 8–10 asm., 110–125 kv. m), APT E Alpine 
Superior tipo numeriai (svetainė, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, terasa 
ant stogo 45–50 kv. m, maks. 4–6 asm., 75 kv. m), APT F Alpine Royal tipo 
numeriai (svetainė, 5 miegamieji, 4 vonios kambariai, terasa ant stogo 100 kv. 
m, maks. 10–12 asm., 160 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alpenparks.at

Pusryčiai

Pusryčiai

3

Apts
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RegionasRegionas

tirolio regionas

TIROLIO regiono kurortai:

SOLDENAS Sölden

MAIRHOFENAS Mayrhofen

Tirolio regionas – Austrijos 
pasididžiavimas. Tai vieta, kuri 

kasmet sutraukia milijonus turistų ir 
kaskart turi ką pasiūlyti. Šis regionas 
garsėja didingomis istorinėmis pilimis, 
amą atimančio grožio gamta ir ištisus 
metus veikiančiomis slidinėjimo 
trasomis, išsidėsčiusiomis 600 
viršukalnių ir 5 ledynų kaimynystėje.

Autentiška kalnų dvasia
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Kurortas

Tarp ledynų
Visuose 5-iuose Tirolio ledynuose įrengtos slidinėjimo trasos 
savaip įdomios ir vertos dėmesio:

Pitztal – aukščiausias šiame sąraše. Jis ne vien didžiuojasi 
aukščiausiai Austrijoje įrengta apžvalgos aikštele, bet taip pat 
kviečia užsukti į čia įsikūrusią konditeriją.

Hintertux garantuoja pakankamai sniego ištisus metus – 
slidinėjimo sezonas čia niekada nesibaigia.

Sölden pasitinka modernia, išvystyta infrastruktūra.

Kaunertal – pakankamai ekstremalus freeskier’iams ir 
snieglentininkams.

O Stubaier idealiai subalansuotas šeimoms su vaikais.

Regiono sostinė
Taip vadinamas Austrijos miestas Insbrukas – vienas iš legendinių 
šalies slidinėjimo kurortų. Čia net du kartus (1964 m. ir 1976 m.) 
vyko Žiemos olimpinės žaidynės, tačiau miestą verta aplankyti 
net tiems, kas su žiemos sportu neturi nieko bendra. Menininkų 
ir laikrodininkų meka pramintas Insbrukas pasitinka kalėdinės 
atvirutės vertais peizažais: jaukios senamiesčio gatvelės ir 
spalvoti namukai, Pasakų ir Milžinų alėjos (pavadinimai išduoda, 
kad pasivaikščiojimas jomis bus iš tiesų stebuklingas) ir, žinoma, 
nedidukai restoranai, kviečiantys paragauti tirolietiškų patiekalų.

Įdomu Net trečdalis Austrijos Alpių 
priklauso Tirolio regionui.

         Tirolio regione susiburia daugiausia 
kalnų slidinėjimo mėgėjų. Pasaulyje nėra 
kitos vietos, kur turistų skaičius vienam 
vietos gyventojui būtų toks didelis.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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MANNI’S SPORTHOTEL

KRAMERWIRT ALPENHOTEL

NEUHAUS ALPENDOMIZIL HOTEL

BRUECKE HOTEL

STROLZ HOTEL PENS

VALENTINA PENSION PENS 

STRASS GARNI HOTEL

STRASS HOTEL

Kurortas
Mairhofenas

Mairhofenas pirmauja tarp Austrijos 
slidinėjimo kurortų tiek trasomis, tiek 
atmosfera. Išlaikęs tradicinę tirolietišką 
architektūrą, jis traukia spalvingomis 
gatvelėmis, medžio raižiniais puoštais 
namų fasadais ir ypač svetingais 
vietiniais gyventojais.

Kurorto slidinėjimo zonoje – 
189 km trasų:
• 45 km                        ; 
• 94 km                          ; 
• 20 km                      ; 
• 30 km lygumų slidinėjimo trasų;
• 42 keltuvai.

Mayrhofen

MĖLYNŲ TRASŲ

RAUDONŲ TRASŲ

JUODŲ TRASŲ
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MANNI’S SPORTHOTEL

KRAMERWIRT ALPENHOTEL

NEUHAUS ALPENDOMIZIL HOTEL

BRUECKE HOTEL

STROLZ HOTEL PENS

VALENTINA PENSION PENS 

STRASS GARNI HOTEL

STRASS HOTEL

Kurortas

        Nepraleiskite progos 
nusileisti įdomiausiomis 
ledyninėmis trasomis 
visoje Austrijoje – jos 
įrengtos už 17 km nuo 
Mairhofeno esančiame 
ledyne, kurio aukštis 
siekia 1500–3250 m.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

Išbandyti jėgas
Drąsiausiųjų Mairhofene laukia stačiausia 
Austrijoje (78 %) trasa intriguojančiu 
pavadinimu „Harakiri“, o pradedantiesiems 
sudarytos puikios sąlygos mokytis slidinėjimo 
subtilybių – veikia net 5 didelės mokyklos su 
100 slidinėjimo instruktorių. 

Kai užsidaro trasos
Vienas gyviausių ir jaunatviškiausių kurortų Austrijoje laukia 
nusiteikusių pašėlti – tiek slidinėjimo trasose, tiek après-ski. 
Daugybė restoranų siūlo skanų maistą, linksmybėms kviečia 
barai ir diskotekos, o naktinis gyvenimas tiesiog virte verda. 
Kaip tik Mairhofene įsikūręs į geriausių pasaulyje après-ski 
barų sąrašą įtrauktas „Ice Bar“.

Įdomu
Mairhofenas – vienas gyviausių 
bei jaunatviškiausių kurortų 
Europoje. Be kalnų slidinėjimo, 
čia rasite nemažai kitų pramogų: 
ledo areną, vandens baseiną su 
kriokliais, kaskadomis, sūkuriais, 
gausybę parduotuvių, restoranų, 
kavinių ir barų.
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ELISABETH HOTEL (MAYRHOFEN)

MANNIS SPORTHOTEL (MAYRHOFEN)

Numeriuose:
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas numeryje
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ televizorius
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ radijas
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
parketlentės

 ♦ kabelinė TV
 ♦ kosmetikos reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ registratūra
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ kavinė 
 ♦ sporto prekių parduotuvės
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 23:00)
 ♦ krosnis (hole)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ garažas*
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras
 ♦ liftas
 ♦ poilsio kambarys (su žiemos sodu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ internetas (terminalas 
vestibiulyje)*

 ♦ baseinas
 ♦ terasa

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ kosmetinės procedūros (pirties 
procedūros)* 

 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė (kardio 
treniruokliai)

 ♦ soliariumas*
 ♦ pirtis ir garinė druskų pirtis
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ sauna (taip pat biosauna)

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 100 m iki 
Mairhofeno centro, apie 200 m iki „Penkenbahn“ 
keltuvo, šalia yra „ski-bus“ stotelė.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 32 
numeriai: DBL tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 28 
kv. m), DBL Deluxe tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 
35 kv. m), Park Suite tipo numeriai (vieno kambario 
numeris, maks. 2–4 asm., 85 kv. m), Residenz Suite 
Elisabeth Himmel Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
100 kv. m, 2 miegamieji, svetainė), Maisonette 
Florentina / St. Hubertus tipo numeriai (maks. 3 asm., 
90 kv. m, dviejų aukštų). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.elisabethhotel.com

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs kurorto centre, apie 
200 m iki „Penkenbahn“ slidinėjimo keltuvo, šalia 
viešbučio yra autobusų stotelė. Apie 197 km iki 
Miuncheno oro uosto, apie 170 km iki Zalcburgo oro 
uosto, apie 75 km iki Insbruko oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra Double Standard tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 25–28 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sporthotel-manni.com

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė4

5

* Už papildomą mokestį.
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KRAMERWIRT ALPENHOTEL
(MAYRHOFEN)

STRASS HOTEL (MAYRHOFEN)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (kai kuriuose 
numeriuose)

 ♦ šlepetės*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ kabelinė TV
 ♦ radijas

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas*
 ♦ šlepetės*
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę (ir jei būtina)

 ♦ radijas
 ♦ seifas 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ liftas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
pagal atskirą užklausą

 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ registratūra (nuo 07:30 iki 22:00)
 ♦ garažas pagal atskirą užklausą
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ „Wellness“ centras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
pagal atskirą užklausą

 ♦ internetas (vestibiulyje)*
 ♦ baseinas
 ♦ registratūra (ištisą parą)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ garažas pagal atskirą užklausą*
 ♦ grožio salonas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pirtis*
 ♦ kazino (win-win)
 ♦ masažas*
 ♦ SPA paslauga – Sebastiano 
Kneipo takelis*

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ žaidimų kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ soliariumas*
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis 
 ♦ diskoteka*

* Už papildomą mokestį. 

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ žaidimų kambarys

M
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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 „Penkenbahn“ keltuvo. Autobusų stotelė – 
šalia viešbučio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1956 metais. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2004 metais, kosmetinis 
remontas atliekamas kasmet. Viešbutį sudaro du 
5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 90 numerių: SGL 
tipo numeriai (10–14 kv. m), DBL tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 18–30 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kramerwirt.at

VIEŠBUČIO VIETA: 97 km iki Miuncheno oro uosto, 
170 km iki Zalcburgo oro uosto, Mairhofeno kurorto 
centre, šalia „Penkenbahn“ slidinėjimo keltuvo, „ski-
bus“ stotelė už 30 m.
VIEŠBUTIS: yra komplekso dalis (kompleksą sudaro 
viešbučiai Sporthotel Strass 4*, Hotel Strass 4*, Hotel 
Strass Garni 3*). Viešbutis sudarytas iš vieno 4-ių 
aukštų pastato. Iš viso yra 74 numeriai: Single tipo 
numeriai (19–22 kv. m), Double tipo numeriai (maks. 
2+1, 24–28 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelstrass.com

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

4

4

* Už papildomą mokestį.
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LANDHAUS cARLA HOTEL
(MAYRHOFEN)

JAEGERHOF HOTEL (MAYRHOFEN)

 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kabelinė TV
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas

Numeriuose:
 ♦ kabelinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi internetas
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ registratūra

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ baras
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ soliariumas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 

* Už papildomą mokestį.

M
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VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs šalia 
Mairhofeno geležinkelio stoties, netoli „ski-bus“ 
stotelė. Apie 500 m iki pagrindinių „Penkenbahn“ 
ir „Ahornbahn“ keltuvų. Pagrindiniame pastate yra 
apartamentai, numeriai – šalia esančiame korpuse.
VIEŠBUTIS: viešbučio abu korpusai buvo pastatyti 
1983 m., jis reguliariai atnaujinamas. Viešbutį 
sudaro du 2-jų ir 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 
12 numerių ir 5 apartamentai. Dviviečiai numeriai: 
maks. 2–3 asm., 20 kv. m. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.landhaus-carla.at

VIEŠBUČIO VIETA: apie 3 min pėsčiomis iki 
„Penkenlbahn“ ir „Ahornbahn“ keltuvų. „Ski-bus“ 
stotelė šalia viešbučio. Iki Zalcburgo oro uosto apie 
170 km.
VIEŠBUTIS: viešbučio pastatai („Jaegerhof“ ir 
„Jagdhaus“) pastatyti 1906 metais ir nuo 1975 
metų kasmet atnaujinami. Viešbutį sudaro du 2-jų 
ir 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 33 numeriai: 
DBL Jagdhaus tipo numeriai: maks. 2 asm., 20 kv. m 
(„Jagdhaus“ korpuse, maks. 2 asm., 20 kv. m), SGL 
tipo numeriai: (apie 17 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.jaegerhof.cc

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė3
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SANNA PENSION (MAYRHOFEN)

HONSERHOF PENSION 
(MAYRHOFEN)

PENDL GAESTEHAUS 
(MAYRHOFEN)

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

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

 ♦ balkonas
 ♦ dušas

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ Wi-Fi internetas

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje, pagal atskirą 
užklausą

 ♦ palydovinė TV
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ televizijos salė
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ registratūra (vestibiulyje)

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

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

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė

M
ai
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asVIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs ramioje vietoje, apie 

150 m iki „Penkenbahn“ slidinėjimo keltuvo, 
apie 250 m iki autobusų stotelės. Apie 197 km 
iki Miuncheno oro uosto, apie 170 km iki 
Zalcburgo oro uosto, apie 75 km iki Insbruko 
oro uosto.
VIEŠBUTIS:  yra 14 numerių: DBL tipo numeriai 
(maks. 2 asm.), Twin tipo numeriai (maks. 2 
asm.), Single tipo numeriai (maks. 1 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas..
INTERNETO SVETAINĖ
www.pension-sanna.at

VIEŠBUČIO VIETA: 197 km iki Miuncheno oro 
uosto, 170 km iki Zalcburgo oro uosto, 75 km 
iki Insbruko oro uosto, „Hollenzen“ rajone, 
2 km iki Mairhofeno kurorto centro, 2 km iki 
„Penkenbahn“ ir „Horbergbahn“ keltuvų, 50 m 
iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1690 metais, 
reguliariai vykdomi remonto darbai. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 8 
numeriai: SGL tipo numeriai (maks. 2 asm., 12 
kv. m, Grand Lit Bett tipo lova, be balkono), DBL 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 20–25 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

VIEŠBUČIO VIETA: 197 km iki Miuncheno oro 
uosto, 170 km iki Zalcburgo oro uosto, 75 
km iki Insbruko oro uosto, Hollenzen rajone, 
2 km iki Mairhofeno kurorto centro, 2 km iki 
Penkenbano ir Horbergbano keltuvų, 30 m iki 
autobusų stotelės.
Viešbutis: pastatytas 1975 metais, reguliariai 
vykdomi remonto darbai. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 8 numeriai: DBL 
tipo numeriai (maks. 2 asm., 15 kv. m), TRPL 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai

Pusryčiai

Pens

Pens

Pens
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Kurortas Soldenas

Ectalio slėnyje, vaizdingų kalnų apsuptyje, 
įsikūręs Soldenas – labai spalvingas kurortas: 
jaunimui čia patinka audringas après-ski 
gyvenimas, šeimoms su vaikams – specialiai 

įrengtos nesudėtingos trasos, slidinėjimo 
mokyklos ir vaikų darželis, o patyrusiems 
slidininkams ir snieglentininkams – iššūkių 
pilnos statesnės atkarpos.

Sölden
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Soldeno slidinėjimo zonoje 
puikiai įrengta net 156 km trasų:
• 69                           ; 
• 51                          ; 
• 28                         ; 
• 8 lygumų slidinėjimo trasos;
• 35 keltuvai.

MĖLYNOS TRASOS

RAuDonA tRASA

JuoDoS tRASoS

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

Įdomu
Soldeną garsina „didysis kalnų 
trejetas“ – slidinėjimo trasos, 
įrengtos viršūnėse, kurių 
aukštis siekia 3000 ir daugiau 
metrų: Gaislachkogl (3,048 m), 
Tiefenbachkogl (3,250 m) ir 
Schwarze Schneide (3,340 m).

Tačiau dėl vieno galite būti tikri – sniego 
čia tikrai nepritrūks: slidinėjimo trasos 
įrengtos aukštai kalnuose, žemiau 
esančiose veikia modernios sniego 
patrankos, o regione esantys du ledynai 
užtikrina slidinėjimui tinkamą dangą nuo 
lapkričio iki pat gegužės.
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PARKHOTEL SOELDEN (SOELDEN)

cORNELIA VILLA PENSION (SOELDEN)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ radijas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ palydovinė TV

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kabelinė TV
 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ grindys – medinės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ krosnis (hole)
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ registratūra (nuo 08:00 iki 21:00)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ garažas*
 ♦ vyno rūsys
 ♦ restoranas

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna (su panoraminiu vaizdu) 

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna

So
ld

en
as

VIEŠBUČIO VIETA: 265 km iki Zalcburgo oro uosto,  
247 km iki Miuncheno oro uosto, 84 km iki Insbruko 
oro uosto. Įsikūręs 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: SGL / TWIN tipo numeriai (15–16 kv. 
m), DBL tipo numeriai (maks. 2 asm., 19–20 kv. m), 
DBL Panorama tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, be 
balkono, maks. 3 asm., 24 kv. m), Sonnen Suite 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

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.

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai3

4
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REGINAS ALPENLODGE 
(SOELDEN)

MUEHLAU APPARTEMENT (SOELDEN)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ vonia
 ♦ virtuvė
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 
dienas

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ rusiškas kanalas

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ virtuvė

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ registratūra

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ pusryčių kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų kambarys 

* Už papildomą mokestį.

So
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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 įrengta virtuve).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-regina.com

VIEŠBUČIO VIETA: apie 266 km iki Zalcburgo 
oro uosto, Soldeno kurorto pakraštyje, apie 3 km 
iki centro. Šalia viešbučio yra autobusų stotelė, 
iš kurios galima pasiekti „Giggijochbahn“ ir 
„Gaislachkogelbahn“ keltuvus.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų  pastatas, kuriame yra 8 apartamentai: 
APT A tipo numeriai (svetainė su sulankstoma lova, 
2 miegamieji, virtuvė, atskiras WC, balkonas, maks. 
6–8 asm.,100 kv. m), APT B tipo numeriai (svetainė 
su sulankstoma lova, 1 miegamasis 3 asm., 
virtuvė, balkonas,  maks. 3–5 asm., 60 kv. m), 
APT C tipo numeriai (apartamentai 1-ame aukšte, 
prieškambaris, svetainė-virtuvė, 3 miegamieji, 
dušo kabina / WC, vonios kambarys / WC, nedidelė 
terasa, maks. 6 asm., 100 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.muehlau-soelden.at

Be 
maitinimo

Pusryčiai

Apts

Apts
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Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad 

turite visus reikiamus dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms: 
galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kelionės bilietus, 
apgyvendinimo viešbutyje dokumentą, draudimo polisus ir kita.
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 
kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės 
informacijos prašome kreiptis į šalies migracijos tarnybas. Asmenys 
be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą 
galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti į Italiją ir Austriją tik kelionės 
dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo 
galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. 
Italijoje ir Austrijoje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų 
per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Italijoje ir Austrijoje yra 
pripažintas šių asmenų turimas kelionės dokumentas, kaip tinkamas 
atvykti į atitinkamą šalį.
Kelionės dokumentus (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir 
apgyvendinimo viešbutyje dokumentą (voucher) Jums turi įteikti kelionių 
agentūros darbuotojai. Išimtiniais atvejais, iš anksto 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“. Kelionės dokumentus („kopiją keliautojams“) prašome saugoti 
iki grįžimo iš kelionės dienos.
Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar kitus asmens dokumentus, 
taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ TOUR 
atstovą. Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar juos sugadinus, 
turi būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo 
Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali 
užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės 
atstovybės ar konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik 
grįžimui į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, 
susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės 
šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka 
pats turistas.
 
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 (kelionės bilietus, apgyvendinimo 
viešbutyje dokumentą, 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
Vaiką iki 5 metų visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams 
pageidaujant, vaikui nuo 5 iki 13 (imtinai) metų gali būti skiriama 
aviakompanijos darbuotojų palydos paslauga. Smulkesnę informaciją 
galite rasti interneto svetainėje www.tez-tour.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 skaitykite 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 www.vilnius-airport.lt,
www.tez-tour.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 
tam, 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 
nuo 12 iki 23 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.tez-tour.lt 
arba Jus aptarnaujančioje kelionių agentūroje.
Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, 
durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, 
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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 interneto svetainėje www.tez-tour.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.

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei 
kiti teisės 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. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti 
pretenziją dėl dingusio bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 
dienas po jo dingimo / sugadinimo. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos 
turisto lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje. Atsakomybė 
už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas 
be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, 
pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir 
/ ar tarpinio nusileidimo vietas.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti 
skristi keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą 
nuo alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems 
keleiviams, įgulai ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo Bendrosiose 
keleivių ir vežimo sąlygose nurodytais pagrindais. Orlaivyje prašoma 
elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos reikalavimų. Pažymėtina tai, 
jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta administracinė 
atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 
privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.

Sporto inventoriaus gabenimas
Skrisdamas į Italiją ir Austriją su aviakompanija „Small Planet Airlines“, 
vyresnis nei 2 metų keleivis gali už sudarytoje Turizmo paslaugų teikimo 
ar Keleivių vežimo sutartyje įtvirtintą kainą vežtis vieną slidinėjimo 
įrangos komplektą. Dėl slidinėjimo įrangos gabenimo kainos prašome 
teirautis Jus aptarnaujančioje kelionių agentūroje. 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 šlapimui surinkti; 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 lėktuvo 
bilietas;

•	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, 
pateikdami gyvūno aprašymą bei nurodydami keleivių, gabenančių 
gyvūną, vardus, pavardes, reiso numerius, išvykimo ir grįžimo datas bei 
užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau 
kaip likus 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.

Draudimai įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) į Lietuvą ir 
ES
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į 
Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr. Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą 
dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą).
Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti dramblio kaulą, bet kokius 
gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės 
Rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje 
nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir 
kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją 
ar konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, 
europinių lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus 
iš jų ar kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, 
jų dalis ar gaminius galima įvežti / išvežti tik pateikiant CITES leidimą 
muitinės pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos 
vietoje). Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami juodieji 
ikrai (ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai 
(iš kaktusų pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne 
daugiau kaip 3 vienetai vienam asmeniui). 
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant 
CITES konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, 
grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Lietuvoje 
CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 
Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėse www.am.lt, www.
cust.lt, www.cites.org.

Daugiau informacijos
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, 
rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti 
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje 
www.urm.lt. Taip pat patariame atidžiai perskaityti Valstybinio turizmo 
departamento interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių 
formalumai“) turistams skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes siūlome apsilankyti ir 
interneto svetainėje www.finance.yahoo.com/currency, kurioje galima 
sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.
  
TEZ TOUR atstovai
Įsigiję 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, kad gautumėte 
daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso  poilsio metu. 
Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto.
Įsigiję 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.tez-tour.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.
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Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu 

pasiūlys TEZ TOUR siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks 
visą aktualią informaciją 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 jas teikiančius subjektus.

Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tam tikrus tos šalies 
nustatytus 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 svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje 
„Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios 
išvykstama), 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 interneto svetainės ir t. t. Atkreipiame 
dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.
tez-tour.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 prierašu 
„Ekonominės klasės viešbutis“ 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, vangesnis 
aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją 
turinčiuose viešbučiuose.

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 interneto svetainėje www.tez-tour.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 viešbučio aprašyme www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ 
turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios išvykstama). 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 apartamento tvarkymo mokestis, kuris mokamas 
atvykus arba išsiregistruojant iš viešbučio ar apartamentų (atkreipkite 
dėmesį į informaciją, nurodytą  prie viešbučio aprašymo interneto 
svetainėje www.tez-tour.lt). 
Įspėjame, kad vietinės kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu 
gali įvesti vadinamąją pagalvės, turisto ar kitą rinkliavą, kurią gali 
reikėti susimokėti vietoje, t. y. registracijos viešbutyje ar kitu metu. 
Turistinį mokestį reikia mokėti daugelyje Italijos miestų. Mokestį turi 
mokėti visi, apsistojantys miesto apgyvendinimo įstaigose, tik atvykę 
arba išvykdami. Surinktos lėšos keliauja į miesto biudžetą turizmo 
infrastruktūros priežiūrai bei tobulinimui. Mokestį moka tiek individualiai, 
tiek organizuotomis grupėmis keliaujantys turistai. Privaloma turistinė 
rinkliava gali būti nuo 0,20 iki 10,00 EUR asmeniui parai. UAB „Tez Tour“ 
neatsako už vietinių savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios priimtus 
sprendimus.

Viešbučio para
Pagal tarptautines taisykles atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra 
nuo 14 iki 18 valandos, tai priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. 
Išvykstant apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite 
iki 10–12 valandos (laiką nustato viešbučio administracija). 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.

Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / 
arba viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą 
iš oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą 
išvykimo dieną. Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais 
pervežimas gali būti vykdomas lengvuoju automobiliu kartu su kitais 
turistais. Įprastai turistus lydi TEZ TOUR atstovas. Vėliausiai dieną prieš 
skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite viešbučio 
informaciniame segtuve arba informacinėje lentoje. Neradę pranešimo 
apie išvykimo laiką, nedelsiant susisiekite su TEZ TOUR atstovu. 
Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos autobusai ne 
visada gali privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ siūlomų viešbučių ar 
apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami / paimami iki tam tikros 
vietos ir kelis šimtus metrų iki / nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti 
pėsčiomis.
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti pervežimo tipą. 
Tuo atveju kelionės dokumentuose nurodomas pasirinkto pervežimo 
oro uostas–viešbutis, viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: G – grupinis 
pervežimas autobusu pagal nustatytą maršrutą; I – individualus 
pervežimas mini autobusu arba autobusu tiesiai į viešbutį; VIP – 
pervežimas pasirinkta transporto priemone tiesiai į viešbutį.

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. 
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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 gali gauti 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 (viskas įskaičiuota) 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 
vadinamojo 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 šaltuosius ir karštuosius 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 
suvalgai. 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 bei valgiaraštis 
nustatoma viešbučio administracijos nuožiūra.

Šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis, viešbučiai įprastai ruošia 
šventines vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė 
programa. Už šias vakarienes, įprastai imamas papildomas mokestis, 
kurį nustato viešbučio administracija. Kainas UAB „Tez Tour“ pateikia 
pastabose kaip priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, 
pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės vakarienės gali būti privalomos 
arba pasirenkamos pagal pageidavimą. Ši informacija taip pat yra 
pateikiama pastabose.
Maitinimas lėktuve
Skrydžių į 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.tez-tour.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.tez-tour.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 į tai, kokioje vietoje jis yra. 
Taip pat, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų poreikius, 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 bei 
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 nuskenuota, o 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 
derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatyta tvarka.

Palikti /rasti daiktai
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus 
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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-iajam 
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 (Singe 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 
suaugusiaisiais. 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 Children) – 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 suaugusiaisiais.

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. Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis 
numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi 
zonas: 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, nemokamas 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. Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama 
vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus 
brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo 
gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
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 indų ir stalo įrankių.
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 „garni 
viešbučiais“. Pagrindinis „garni viešbučio“ ir tradicinio viešbučio skirtumas 
– maitinimo teikimas. „Garni viešbutis“ 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
El. p. info@teztour.at

LR ambasada Austrijoje
Löwengasse 47/4, 1030 Viena, Austrija
Tel. +43 1 718 5467
El. p. amb.at@urm.lt

TEZ TOUR Italija klientų aptarnavimo centras Austrijoje
Tel. +43 699 147 444 44
El. p. info@teztour.at

LR ambasada Italijoje
Viale di Villa Grazioli 9, 00198 Roma, Italija
Tel. +39 06 855 90 52
El. p. 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“ interneto svetainėje
www.tez-tour.lt.
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1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje 
medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą. 
Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.
tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios išvykstama) 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 tai, kur vykstama, kelionės maršrutą 
(išvykimo, grįžimo vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas 
kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo 
tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios 
išvykstama). 
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų vietovių 
epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką ir neprivalomas 
draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių paslaugų teikimo sutarties įforminimo 
tvarką bei sąlygas. Taip pat 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 oficialas interneto svetaines, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez–tour.com 
(skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios išvykstama).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodydamas konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo 
tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, 
kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto 
adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui 
nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir / ar kelionių pardavimo 
agentu. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7.  Informuoti juos apie šalį, į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
1.1.9. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad  sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)   kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
neskelbiamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę 
papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo. 
1.2. Turistas (-ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės  
apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį. 
Turistui įsigyjant kelionę pagal Išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, pagal kurią išvykimas yra ne iš Lietuvos, ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios apmokėjimo 
sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių  apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo paslaugų teikimo sutartyje.
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurodytas 
išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo 
gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais 
vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno 
erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 23-858).
1.2.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka 
atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę 
žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus  (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas 
sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo raštiško pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y., kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo 
tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios 
vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

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

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %
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organizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 
2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. 

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

4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios, jau 
neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir / ar gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją 
bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, 
perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad 
jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 28 EUR 
(96,68 LTL) 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 57 EUR (196,81 LTL) 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 trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi.
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, 
atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal  turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą 
ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, 
remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir 
paramos teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, 
tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3.  Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas 
alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu 
kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo 
užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar 
didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir 
tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku susitarimu. 
5.7. 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 
daugeliu atvejų 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 
derybomis, o nepavykus susitarti –  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių 
nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. 
Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, 
sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės 
variantą iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių 
organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykstama / grįžtama iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laiklotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad 
jis, prieš pasirašydamas 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, taip pat informaciją, 
leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo 
agento telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kitą šiose sutarties sąlygose nurodytą informaciją.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios išvykstama). 
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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Užrašams

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



Užrašams

Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2015-05-01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus 
skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com.
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