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Apie TEZ TOUR

Atostogų įspūdžiai išlieka ilgam!

„TEZ TOUR LIETUVA“ – 
Ką KALBA sKAIčIAI 

Kurti atostogų prisiminimus „Tez Tour Lietuva“ pradėjo 
2004 metais. Tada su mumis keliavo 16 tūkst. turistų. 
Po dešimties metų jų buvo jau daugiau nei 70 tūkst., o 

2015-aisiais mūsų pastangas vertinančių keliautojų skaičius 
perkopė 85 tūkst. Tikime ir planuojame, kad 2016 metais 

aptarnausime daugiau nei 100 tūkst. turistų.

KOmFORTAs, KUR BEKELIAUTUm 
Mėgaukitės komfortiškomis atostogomis ir pasinerkite į 
įspūdžių paieškas, o Jūsų svajonių kelionės organizavimu 

pasirūpins „Tez Tour“ – profesionalų komanda, nuolat 
investuojanti į paslaugų kokybę ir ieškanti būtent Jūsų 

kelionei pritaikytų sprendimų.

ATOsTOGų įspūDžIAI 
IšLIEKA ILGAm 

Mėgaukitės atostogomis, fiksuokite akimirkas ir dalinkitės 
įspūdžiais, kurie išlieka ilgam: skrosdami bangas su 
delfinais Bulgarijoje ar tingiai vartydamiesi saulės 

bučiuojamuose Sardinijos ir Kipro paplūdimiuose, panirę į 
flamenko sūkurį Ispanijoje ar įveikę ekstremaliausias trasas 

Austrijos ir Italijos Alpėse. 

Drauge su „Tez Tour“ išvyskite aukso spindesį Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, gėrėkitės spalvinga egzotika Tailande 
ir aplankykite neįtikėtinų kontrastų šalį Turkiją. Prisiliesti 

prie istorijos kviečiame į tūkstantmečių paslaptis saugantį 
Egiptą ar kultūros sostinę Graikiją. O šiemet įkvepiančių 

kelionių sąraše laukia nauja kryptis – picos gimtinė ir 
atradimų miestas Neapolis. Keliaukime kartu!

Apie TEZ TOUR
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NUO DURų IKI DURų 
„Tez Tour“ atstovai visada šalia – palinkėsime geros 

kelionės Vilniaus oro uoste, o nusileidus lėktuvui 
pasitiksime ir nuvešime į viešbutį. Keliautojų patogumui 

„Tez Tour“ turi atstovybę kiekvienoje šalyje, o klientų 
aptarnavimo skyrius veikia visą parą. 

NUOTyKIų pAIEšKOs ALpėsE 
Įveikti baimes, iššūkius ir patirti tikrą gyvenimo nuotykį 
kviečia Austrija bei Italija. Čia tikrai rasite tai, ko reikia 
aktyvioms atostogoms: užkietėjusių žiemos sporto 

aistruolių ir dar tik žengiančių pirmuosius žingsnius ant 
slidžių lauks profesionalių instruktorių patarimai, puikiai 
įrengtos slidinėjimo trasos ir populiariausi Alpių kurortai.
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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. 
„Raudonosios“ 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 
„mėlynąsias“ trasas.

Bugelinis

MĖLYNOSIOS trasos RAUDONOSIOS trasos JUODOSIOS 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 ARENOS iššūkiai
Daugiau nei du milijonai – tiek žiemos sporto mėgėjų per penkerius metus jau apsilankė 

Druskininkų „Snow Arenoje“. Kokybiškas sniegas, du laipsniai žemiau nulio, jokios pūgos ar į akis 
sniegą drebiančios šlapdribos. Druskininkų „Snow Arenoje“ žiemos pramogomis galima mėgautis 

visus metus. Vienintelio Baltijos šalyse uždaro slidinėjimo komplekso generalinis direktorius 
Andrius Stasiukynas sako, kad „Snow Arena“ neištuštėja ir pradėjus šildyti 

pirmiesiems saulės spinduliams.

,,Snow Arenoje“ naujos pramogos
Penktąjį gimtadienį švenčianti Druskininkų „Snow 
Arena“ šiemet ir vėl pasirengusi stebinti žiemos 
sporto mėgėjus. Naująjį sezoną uždaras slidinėjimo 
kompleksas pasitinka atnaujintomis trasomis, 
inventoriumi,  pilnesniu renginių kalendoriumi, taip pat 
kartingų trasa ir nauja pramoga „Snow FLY”. 
Arenos klientas aktyvus, sportuojantis, nuolat 
adrenalino ieškantis jaunas žmogus, todėl nuolat 
ieškome naujų pramogų ir tai paskatino įsigyti 
pirmąjį Lietuvoje stimuliatorių – atrakcioną, kuriame 
gauname patirtį ir emocijas, kurias kasdien patiria 
lėktuvų pilotai. Arenoje veikia kartodromas, kuriame 
naudojami prancūziški Sodi kartai Sodikart RX7, juose 
sumontuoti 270 kub. cm darbinio tūrio varikliai. 
Tai vieni populiariausių ir patikimiausių pramoginių 
kartingų pasaulyje.

Kuo išskirtinė ,,Snow Arena“
„Snow Arena“ išskirtinė tuo, kad čia veikia uždaros 
ir atviros lauko trasos, skirtos kalnų slidininkams ir 
snieglentininkams. Šiame komplekse pramogų suras 
visa šeima. „Snow Arenoje“ veikia slidinėjimo mokykla, 
slidinėjimo inventoriaus nuomos punktas, vaikų 

„Snow Parkas“ – snieglentininkų rojus
„Snow Parke“ ekstremalams suformuotos sniego 
figūros, kurias kūrė geriausi Lietuvos ir Latvijos „sniego 
architektai“. Šio parko išskirtinumas yra tas, kad 
jis – ne tik didžiausias Europos ir pasaulio uždarose 
trasose, bet ir yra nuolat atnaujinamas. Figūrų 
išdėstymas „Snow Parke“ reguliariai keičiamas, todėl 
kaskart snieglentininkai susiduria su naujais iššūkiais ir 
turi galimybę tobulėti.

Naujokams – kvalifikuota pagalba 
Pirmąjį kartą ant slidžių ar snieglentės? Ne bėda. 
Kvalifikuoti ir patyrę arenos instruktoriai padės 
įveikti savo baimes ir įvaldyti slidinėjimo techniką. 
Slidinėjimo pamokos vedamos tiek vaikams, tiek 
suaugusiems. Įprastai net ir visiškai ant slidžių ar 
snieglentės nestovėjęs žmogus po trijų pamokų jau 
gali savarankiškai nusileisti nuo pagrindinio kalno.

Profesionalams – kvapą gniaužianti 
ledo trasa
Treniruotis į „Snow Areną“ atvyksta aukščiausio 
lygio sportininkai iš įvairių pasaulio šalių, todėl jų 
treniruotėms buvo suformuota speciali kieto pagrindo 
trasa. Ji yra atskirta specialiu tinklu ir paženklinta 
ženklais. Kai sportininkų komandos nesinaudoja ledo 
šlaitu, jį išbandyti kviečiami ir patyrę slidininkai. Ši 
trasa atitinka visus Tarptautinės slidinėjimo federacijos 
keliamus reikalavimus, todėl yra tinkama tiems, kurie 
kelia sau aukštesnius tikslus.

pramogų parkas ir restoranai. Čia lankytojų, mėgėjų 
ir profesionalų laukia daugybė pramogų – naktiniai 
slidinėjimai, vaikų snieglenčių stovyklos, tarptautinės 
slalomo varžybos, ekstremalios baidarių varžybos. 
„Snow Arenoje“ nėra poilsio dienų, todėl žiemos sportu 
galima mėgautis kasdien.
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Tėveliai slidinėja, vaikai – žaidžia
„Snow Arenoje“ laukiamos ir šeimos su vaikais. 
Jeigu mažyliai nenori mokytis slidinėti ar sušalo, gali 
pažaisti specialiai jiems įrengtoje žaidimų erdvėje. 
Kol tėvai slidinėja, gali būti ramūs, kad jų atžalomis 
pasirūpins vaikų kambario auklės. Jeigu vaikas nori 
išmokti slidinėti, o tėveliams trūksta praktinių žinių, 
padės instruktoriai. Su profesionalo pagalba, bet 
kokio amžiaus vaikas nuo trejų metukų, jau po kelių 
užsiėmimų mokės pagrindines saugaus leidimosi nuo 
kalno ir stabdymo taisykles.

Inventoriaus nuoma: patogu, kokybiška, greita
Žiemos sporto mėgėjai, kurie nenori investuoti į savo 
inventorių ar neturi galimybės jo atsigabenti į „Snow 
Areną“, kviečiami naudotis nuomos paslauga. Šį sezoną 
buvo atnaujinta didžioji dalis inventoriaus –
nuo slidinėjimo kostiumų iki slidžių bei snieglenčių. 
Kiekvienas „Snow Arenos“ lankytojas gali būti tikras, 
kad nuomos punkte jam bus pasiūlytas geriausiai 
tinkantis slidinėjimo inventorius.

Daugiau laiko pramogoms, mažiau – laukimui
„Snow Arenoje“ įrengti keltuvai per valandą į kalną 
gali pakelti du tūkstančius slidininkų, todėl arenos 
lankytojams neteks trypčioti eilėse ir šalti laukiant 
galimybės nusileisti nuo kalno. Po treniruotės žiemos 
sporto mėgėjai visuomet gali užsukti į čia pat, arenoje, 
įsikūrusį savitarnos restoraną arba barą.

Viešbutis „Medūna“ – jaukus poilsis
Druskininkų miesto centre įsikūręs jaukus 3 
žvaigždučių viešbutis „Medūna“. Čia Jūsų visada 
laukia artima namams aplinka, jaukus restoranas 
ir autentiškas vyno rūsys. Viešbutis „Medūna“ yra 
komplekso partneris, todėl tik čia gyvenantiems 
klientams žiemos pramogos – už geriausią kainą.

Greičio rekordus muša ne tik profesionalai
Didžiausias pasaulyje slidinėjimo kompleksų vertinimo portalas Skiresort.info uždaram žiemos pramogų 
kompleksui Lietuvoje suteikė aukščiausią įvertinimą – penkias žvaigždutes.
Slidinėjimo paslaugas teikiančios industrijos Oskarais vadinamuose rinkimuose „Snow Arena“ tapo nugalėtoja 
„Geriausios uždaros arenos“ kategorijoje.
Apdovanojimai Skiresort.info portale slidinėjimo kompleksams skiriami atsižvelgiant į daugybės kriterijų vertinimus: 
dydį, trasų pasirinkimą, švarą ir higieną, sniego kokybę, keltuvų eksploatavimą ir priežiūrą, personalo darbą, 
inventoriaus nuomos pasiūlą, paslaugas pradedantiesiems, dėmesį profesionalams ir kitus.
„Snow Arenos“ trasa atitinka visus tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) keliamus reikalavimus, o tai yra ypač 
svarbu aukštų rezultatų siekiantiems ir tarptautinėse varžybose dalyvaujantiems sportininkams. 2015 m. arenoje 
organizuotos pirmosios Lietuvoje FIS reitinguotos slalomo varžybos. Tokia praktika rengti varžybas uždaroje 
trasoje pasaulyje pritaikyta pirmą kartą.    
Linkime naujų įspūdžių ir smagių iššūkių „Snow Arenoje“! 

Nemuno kelias 2, Mizarų k., Druskininkai. Daugiau informacijos www.snowarena.lt ir www.meduna.lt 9



7 ALPIŲ stebuklaiAlpių TOp 7

Palyginti nedidelio ploto Austrija savo teritorijoje saugo tikrą 
milžinų kolekciją. 
Pasididžiavimo vertame sąraše: 356 kv. m plote tyvuliuojantis 
Noizydleris – didžiausias ežeras Austrijoje ir ketvirtas pagal 
dydį Europoje, į aukščiausių pasaulio krioklių aštuonetą 
patenkantis Krimlio krioklys (380 m), dangų remiantis 
Glosglokneris (3797 m) ir Spannagel urvas – didžiausias 
aukščiausioje vietoje esantis urvas visame senajame žemyne.

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 UŽBURIANTI 
PANORAMA

Pastercė – didžiausias ledynas Austrijoje ir Rytų Alpėse. 
Jo šaltas grožis tęsiasi beveik 9 kilometrus. Keliaujant nuo 
Cel am Zė tektų įveikti 87 kilometrus, tačiau tai padaryti 
tikrai verta. Sakoma, kad kasmet sutrumpėja 10 metrų, tad 
paskubėkite jį aplankyti, o atvykę nepraleiskite galimybės 
pasisemti įspūdžių: paragauti krištolinio kalnų šaltinių 
vandens, įamžinti gamtos grožį nuotraukose, o jei pasiseks – 
sutikti kalnų ožių, dangumi sklendžiančių erelių ar net švilpikų. 

3 PASTERCėS 
LEDYNAS
9 km ledo keliu

2 AUSTRIJOS 
MILŽINAI

Aukštojo Tauerno 
nacionalinis parkas

did iausi, giliausi, aukšciausi
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Tirolio grafystė nuo Romos imperijos žlugimo laikų priklausė austrų 
valdžiai. O štai Pietų Tirolį dar ir šiandien globoja italai. Tad nenuostabu, 
kad šiame regione susikalbėti galima abiejų valstybių kalbomis. Užsukę 
į vietos restoraną ir pavartę meniu, taip pat iš karto nesuprasite, kuri 
virtuvė dominuoja – austrų ar italų. Juk čia galite sulaukti pasiūlymo 
paragauti tiek kalnų picos, tiek Vienos pjausnių. 

Italijos šiaurėje telkšo trys šios šalies dalies perlai: 410 metrų gyliu 
ir aukštais, skardingais krantais didžiuojasi tektoninėje įduboje 
įsitaisęs Komas, aplankyti žavingas saleles kviečia Madžiorė, o 
ypatingą įspūdį palieka Garda – didžiausias ežeras šioje trijulėje, 
palei kurio pietinę dalį plyti lyguma, o šiaurinę juosia uolos ir 
didingos Alpių kalnų grandinės. 

Trijų valstybių – Italijos, Prancūzijos ir Šveicarijos – pasienyje 
stūkso kalnas, kurį italai kažkodėl pakrikštijo baltuoju 
(it. Monte Bianco). Išvydus kalną savomis akimis, atsakymas į 
šį klausimą tampa akivaizdus: baltos spalvos čia netrūksta ne 
tik dėl šlaitus ir viršūnes dengiančio sniego – išbalusių kalnų 
efektą kuria pati uolienų struktūra.

Dolomitų kelias – 210 kilometrų besitęsiantis maršrutas tarp 
Kortinos ir Bolcano miestų. Kadaise juo keliaudavo Venecijos 
pirklių vilkstinės, o dabar – smalsumo vedami turistai. Vaizdingi 
apylinkių keliukai veda pro kvapą gniaužiančius tarpeklius, 
ant uolų pabirusius kaimelius ir kalnų masyvus. Pakeliui – ir 
aukščiausias iš jų, visame pasaulyje žinomas Marmolados vardu.

4TIROLIS

6 GARDA, MADŽIORė 
IR KOMAS

5
MONBLANAS

7 DOLOMITų 
kelIAS

 Italija 

 Italija 

 Italija 

 Italija 

Baltojo kalno beieškant

Nuo Kortinos iki 
Marmolados

Šiaures  talijos e erai
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Apie šalį

Austriją garsina didingi karalių miestai, autentiška baroko 
architektūra bei visame pasaulyje pripažinti muzikos, 
meno ir literatūros genijai. Tačiau labiausiai – kalnai.

Didingoji Austrija

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

„Mėlynosios“ 25 22 90 35 28

„Raudonosios“ 27 16 95 70 51

„Juodosios“ 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 * * * * *
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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

„Mėlynosios“ 69 45 23 45 37

„Raudonosios“ 51 94 47 90 92

„Juodosios“ 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

Jų didenybė – kalnai 
Pasaulyje žinomas kaip aukščiausia 
Europos viršūnė, o italų vadinamas 
baltuoju (it. 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.

Alpių šalies sostinė 
Viena – karališkai gražus miestas. Kur 
pasisuksi – kultūra, elegancija ir didybė. 
Miesto portretą piešia pompastiška 
architektūra, karalių rūmai, rezidencijos 
ir įspūdingi parkai, turtingą praeitį liudija 
vienas šalia kito pabirę muziejai ir teatrai, 
o gatvėse tvyro neblėstantys kavos ir 
saldžių desertų aromatai.

Šaltas grožis
Pažvelgti į tylų Austrijos grožį kviečia 
ištisus metus baltuojantys ledynai: 
Hintertuksas, Pitztalis, Pastercė, Štubaeris, 
Kaunertalis, Kitcštainhornas ir kiti. Nuo jų 
atsiveria visai kitoks Alpių šalies vaizdas – 
žėrintis saulės spinduliuose, alsuojantis 
didybe ir absoliučia tyla bei saugantis 
geriausias šalies slidinėjimo trasas.

       Kelios idėjos ieškantiems
 lauktuvių iš Austrijos: stiprių 

gėrimų mėgėjams patiks 
austriškas vynas, abrikosų likeris 
ar garsusis „Jaegertee“ – stiprios 

juodosios arbatos, romo, 
degtinės ir raudonojo vyno 

koncentratas; smaližiams – 
Mocarto šokolado rutuliukai ar 

marcipanas; o besižavintiems 
krištolo blizgesiu – 

„Swarovski“ kristalai.    

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė
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Apsnigtos miesto gatvės pakvimpa kava ir cinamonu, akys vis krypsta į spalvingais kepiniais 
išpuoštas vitrinas ir prie stalelių besišnekučiuojančius vietinius. Pats metas stabtelėti ir 

pasimėgauti saldžia pertraukėle vienoje iš daugybės jaukių austriškų kavinaičių.

Austrijos virtuvė

saldžios 
pertraukėlės

Linzer Torte
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SUSITIKIME KAVINĖJE
Kur visiškai neskaičiuodami laiko austrai mėgaujasi geromis 
knygomis ir ilgais pokalbiais, kur vakarais skamba pianino 
melodijos, skaitoma poezija ar žaidžiama kortomis. Na, ir, 
žinoma, gurkšnojama aromatinga gera kava. Austrai juokauja, 
kad kavinė – tokia vieta, kur didžiuliais kiekiais vartojamas 
laikas ir erdvė, tačiau susimokėti reikia tik už kavos puodelį.

Legendinės Vienos kavinės
Ypatinga senųjų laikų atmosfera ir puiki kava:
„Frauenhuber“ nuo 1812 m.
„Cafe Central“ nuo 1876 m.
„Demel nuo“ 1786 m.
„Café Sperl“ nuo 1880 m.

Nedidelės saldžios bulvių arba varškės tešlos spurgytės 
su slyva ar abrikosu viduje.

sALDūs 
mALONUmAI

Marillenknödel pyragėliai

Maltų migdolų tešlos pyragas su aviečių arba juodųjų serbentų 
uogiene laikomas seniausiu žinomu pyragu pasaulyje. Knygai, 
kurioje rastas jo receptas – daugiau nei 350 metų.

Linzer Torte

Saldus kiaušinių ir vanilės desertas, Zalcburge kepamas jau nuo 
XVII a. pradžios. „Saldus lyg meilė, švelnus kaip bučinys“ – taip 
šis legendinis desertas apdainuojamas 1938 metais sukurtoje 
operetėje „Season in Salzburg – Salzburger Nockerln“. 

Nockerl suflė

Plėšyti blyneliai su rome mirkytomis razinomis. Gali būti 
gardinami riešutais, vyšniomis, obuoliais, patiekiami su obuolių 
padažu arba Zwetschkenröster – tradiciniu slyvų kompotu. 

Kaiserschmarrn blyneliai

Apie pasakišką austriško obuolių štrudelio su cinamonu ir razinomis 
skonį pasakoja kone kiekvienas, grįžęs iš atostogų Austrijoje. 
Jei esate tikras smaližius, išbandykite ir kitas šio gardumyno 
variacijas: Topfen su saldžia varške, Weichselstrudel su rūgščiomis 
vyšniomis, Mohnstrudel su saldžiomis vyšniomis ir aguonomis. 

Austriškas štrudelis
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Ekskursijos

Ką veiksime?
Pasivaikščiodami aplankysime Marijos aikštę (Marienplatz), naująją rotušę, antrą pagal dydį 
didžiausią Vokietijos universitetą, gotikinę dviejų bokštų bažnyčią ir, žinoma, garsiausią pasaulyje 
„Hofbrauhaus“ aludę. Parduotuvių gausa ir įvairiu asortimentu Miunchenas nenusileidžia mados 
sostine tituluojamam Milanui, todėl viešėdami čia nepraleiskite progos pasilepinti naujais pirkiniais.

Dienai palikime Austriją ir pavaikštinėkime charizmatiškojo Miuncheno gatvėmis. Trečias 
pagal dydį Vokietijos miestas iškart sužavės jaukia atmosfera, švenčių, parduotuvių ir 
autentiškų aludžių gausa. Jei prabangią architektūrą palyginsite su matyta Italijoje, būsite 
visiškai teisūs – Bavarijos valdovai kaip įmanydami stengėsi miestui suteikti itališkos dvasios, 
todėl čia gausu barokinių bei rokoko stiliaus pastatų, pastatytų dar XVIII a. 

miunchenas
DIENA VOKIETIJOJE

įdomu
Seniausia ir didžiausia pasaulyje 
aludė „Hofbrauhaus“ įsikūrusi 
Miunchene. Įkurta ji buvo 1589 m. 
Bavarijos kunigaikščio Vilhelmo V 
užgaida.
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Ką išvysite?
Vaikštinėdami į UNESCO kultūros paveldo sąrašą 
įtraukto miesto gatvėmis grožėsitės klasikinio 
baroko architektūra. Įstabus jos grožis dar labiau 
atsiskleis baltos žiemos fone. Pamatysite Domsko 
katedrą, aplankysite kapucinų ir pranciškonų 
vienuolynus, Mirabelės sodus. Svečiuosimės 
Mocarto namuose, pasikelsime į garsiąją 
Hoensalzburg pilį. 

Apie šiaurinėje Alpių dalyje ant Zalcacho upės 
krantų įsikūrusio miesto grožį būtų galima 
kalbėti valandų valandas. Apie senamiesčio 
gatvelėse tvyrančią garsiojo muzikos genijaus 
Mocarto dvasią, apie subtilią klasikinio baroko 
eleganciją, mažų kavinaičių jaukumą, įstabius 
gamtos peizažus ir kvapą gniaužiančią 
miesto panoramą, kuri atsiveria užkilus į 
Hoensalzburg – vieną didžiausių Europos 
viduramžių pilių. Būtų galima kalbėti ir kalbėti, 
bet juk geriau viską pamatyti ir patirti pačiam.

Zalcburgas
Tarsi iš pasakos

Nedidelis Alpėse įsikūręs Insbrukas pasiruošęs Jus sužavėti. 
Vaikštinėdami vakarėjančiu senamiesčiu grožėsimės 
nepaprasta architektūros elegancija, įspūdingais paminklais 
ir prieš akis atsiveriančiais didingais kalnų peizažais. Pakeliui 
išvysite Habsburgų rezidenciją ir „auksinį stogą“ – garsųjį 
Insbruko simbolį.

Insbrukas KALNŲ APSUPTyJE

Žiemos sporto sostinė
Insbrukiečiai labai didžiuojasi sportišku savo miesto įvaizdžiu: 
čia net du kartus vyko Žiemos olimpinės žaidynės, o apie 
šį svarbų įvykį primena šuolių su slidėmis tramplinai. Beje, 
pirmosios 2012 m. Jaunimo žiemos olimpinės žaidynės taip 
pat buvo organizuotos čia – Insbruke.
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Ekskursijos
GAšTAINO sLėNIO 
sTEBUKLAI
GyDOMOSIOS RADONO GALERIJOS

Atsipalaiduoti po aktyvios slidinėjimo dienos kviečiame į Radhausbergo kalne esančias 
gydomąsias radono galerijas. Dėl unikalaus mikroklimato ir stebuklingo gydomojo poveikio čia 
kasmet atvyksta tūkstančiai lankytojų, o Radhausbergo kalnas pelnytai didžiuojasi Gaštaino 
brangenybės vardu. 

Vertingas atradimas
Iš požeminių šaltinių virstantys šilti, prisotinti radono 
vandens garai sukuria unikalų gydomąjį klimatą, kuris 
suaktyvina medžiagų apykaitą ir ląstelių atsistatymo 
mechanizmus. Šį veiksmingą galerijų poveikį žmogaus 
organizmui nustatė vos prieš 50 metų, ligi tol čia 
būdavo išgaunama aukso rūda. 

Stebuklingas poveikis
Radono galerijos rekomenduojamos kaulų-raumenų 
aparato susirgimams bei odos ir kvėpavimo takų ligų 
profilaktikai. Teigiamas poveikis akivaizdus – net 90 % 
gydymo duoda sėkmingus ilgalaikius rezultatus. 
Unikalus mikroklimatas taip pat puikiai tinka sveikatos 
palaikymui ir imuniteto profilaktikai.

įdomu
Pasaulinės sėkmės susilaukusi 
spalvingųjų kristalų istorija prasidėjo 
1892 metais, stikladirbiui Danieliui 
Swarovskiui patentavus elektrinį 
krištolo šlifavimo įrenginį.
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žėRINTIs IR 
KERINTIs
„swarovski“ pasaulis

Kviečiame į įvairiausiomis spalvomis spindintį ir 
stebinantį magišką kristalų pasaulį. Netoli Insbruko 
esančiame nedideliame Vatenso miestelyje įsikūręs 
2000 kv. m ploto „Swarovski Kristallwelten“ 
muziejus – tai vienas didžiulis įspūdingas 
eksponatas, sukurtas garsių dizainerių rankomis.

„Swarovski“ pasaulis
Sienos, veidrodžiai ir skulptūros, instaliacijos, 
įvairios interjero detalės – viskas nusagstyta 
žėrinčiais „Swarovski“ kristalais. Čia ištisus 
metus eksponuojamos vertingiausios 
„Swarovski“ kolekcijos, o norintiems įsigyti 
originalų juvelyrinį dirbinį – plačiai atvertos 
didžiausios pasaulyje „Swarovski“ kristalų 
parduotuvės durys. 

19Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Regionas

Vartus į Alpes atveria Zalcburgas. Tai ne tik ketvirtas 
pagal dydį Austrijos miestas, bet ir šiaurinėje Alpių 

dalyje, šalia Kitcštainhorno ledyno, plytinčio regiono širdis. 
Zalcburgo regione spiečiasi vieni populiariausių Austrijos 
slidinėjimo kurortų, o atostogauti čia gera nepriklausomai 
nuo metų laiko. 
Zalcburge pakaks erdvės ir aktyviam slidinėjimui, ir tingiam 
laisvalaikiui. Mėgautis vandens teikiamais malonumais čia 
kviečia daugybė SPA centrų ir net 185 kalnų ežerai, panirti 
į kultūrinį gyvenimą – ekskursijos po apylinkėse pabirusius 
istorinius objektus bei muziejus, palepinti akis – nuo 
aukščiausios viršukalnės atsiveriantys slėnių peizažai, 
o išbandyti jėgas – įvairaus sudėtingumo slidinėjimo 
trasos, sniego parkai ir nuotykių kupinas Alpių kelias.

Zalcburgo 
regionas        Zalcburgo regione palankios 

sąlygos ne tik slidinėti, bet ir mokytis: 
čia veikia 116 slidinėjimo mokyklų, 

67 lygumų slidžių mokyklos, 40 vaikų 
slidinėjimo darželių ir dirba net 900   

profesionalių instruktorių.     

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

20



Nordabfahrt

Schüttlift
Areitbahn I

Ebenbergbahn

Zeller See

1

1515

16

16

17

17
18

18

19

7

13

3
9

5

112

8

14
4

10

6

12

GRAND HOTEL ZELL AM SEE

BERNER HOTEL

HEITZMANN HOTEL

STADT WIEN HOTEL

FREIBERG SEEVILLA HOTEL

WALDHOF HOTEL

ST. GEORG ZELL AM SEE HOTEL

UNTERBERGER GAESTEHAUS

HUBERTUS PENSION

GRUENER BAUM HOTEL

ALPENPARKS HOTEL EDER

VILLA KLOTHILDE

LIVING HOTEL MAX

MAVIDA BALANCE HOTEL & SPA

LATINI HOTEL

DAXER HOTEL

HAGLEITNER FAMILY BALANCE 

HOTEL & SPA

MUELLAUER PENSION PENS

ALPENROSE PENSION PENS 

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

Kurorto slidinėjimo zona 
Keltuvai: 27.
91 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 25 km                         ; 
• 27 km                           ; 
• 25 km                      ; 
• 14 km lygumų slidinėjimo trasų;
• 2 specialios trasos snieglentininkams;
• 4 trasos rogutėms.

Nostalgišku miesto žavesiu ir išpuoselėtomis kalnų 
slidinėjimo trasomis garsėja didingo Alpių ežero 
kaimynas – Cel am Zė kurortas. Čia gausu įvairaus lygio 
trasų, greitojo čiuožimo mėgėjų laukia net 40 km ilgio 
nusileidimai, o pagrindinis keltuvas veikia vos už 5 minučių 
nuo kurorto centro. 

Cel am Zė turi išvystytą pramogų infrastruktūrą: kalnų šlaituose 
kavos aromatais vilioja daugybė kavinių, vakaro linksmybėms 
kviečia barai, diskotekos ir naktiniai klubai, o pažinti miesto 
istoriją – senovinė Šv. Ipolito karališkoji katedra, evangelistų 
bažnyčia, paveikslų galerija ir istorijos muziejus.

PRAMOGŲ NESTINGA

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

Cel am Zė
Zell am See

piesendorfas
Iš pirmo žvilgsnio nedidukas Piesendorfas mažai kuo skiriasi nuo paprasto 
kalnų kaimelio. Tačiau šis įspūdis klaidingas. Iš tiesų tai pusiaukelė 
tarp dviejų pripažintų slidinėjimo kurortų: Cel am Zė ir Kapruno, link 
kurių kasdien kursuoja „ski-busai“ ir traukiniai. O pačiame Piesendorfe 
veiklos taip pat nestinga, ypač pradedantiesiems slidininkams. Jiems čia 
įrengtas specialus šlaitas su bugeliniais keltuvais, „Snow tubing“ trasa bei 
apšviestas rogių kelias, kuriuo smagu leistis žemyn net naktį.

Piesendorf

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

Kaprunas
Nors nuo triukšmingojo Cel am Zė kurorto 
Kaprunas nutolęs vos keliolika kilometrų, šiam 
miesteliui vis dėlto pavyko išsaugoti kaimišką 
žavesį ir unikalią Alpių atmosferą. Nusileidus nuo 
kalno čia galima pasigrožėti viduramžių pilimi, 
pasimėgauti kalnų virtuve vietos restoranuose ar 
atsipalaiduoti gurkšnojant karštą gėrimą jaukioje 
kavinėje. 

Kaprun

Kurorto slidinėjimo zona
Keltuvai: 19.
48 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 22 km                        ; 
• 16 km                          ; 
• 3 km                      ; 
• 7 km lygumų slidinėjimo trasų.

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

Kurortai

21Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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4GRAND HoTEL ZELL AM SEE 
(ZELL AM SEE)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ chalatas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ patalynės keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – kiliminė 
danga ir laminatas

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ kabelinė televizija

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ garažas
 ♦ uždaras baseinas (su 
vaizdu į ežerą)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ liftas
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ 2 restoranai
 ♦ kavinė
 ♦ internetas vestibiulyje
 ♦ autobusas iki keltuvo

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ kazino
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ SPA centras (už įėjimą 
reikia mokėti svečiams, 
gyvenantiems DBL 
Comfort, DBL Superior, 
Family Appartement tipo 
numeriuose)

 ♦ gyva muzika 
 ♦ kosmetinės, pirties 
procedūros*

 ♦ sūkurinė vonia

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

VIEŠBUČIO VIETA: ant ežero kranto, apie 100 m iki Cel Am Zė centro, apie 
600 m iki „City Express“ keltuvo, 300 m iki autobusų stotelės, apie 213 
km iki Miuncheno, apie 77 km iki Zalcburgo oro uostų. Iki „Schmittenhohe“ 
keltuvo nemokamai veža viešbučio autobusiukas.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1894–1896 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2009 metais. Viešbutyje yra 133 numeriai: Family APT With / Without 
Balcony (maks. 2+2 asm., 45 kv. m), DBL Wellness Deluxe (maks. 3 asm., 42 
kv. m), Kaiserin Elisabeth Suite (Duplex tipo numeris maks. 2–5 asm., 85 kv. 
m), DBL Superior With Balcony (maks. 3 asm., 30 kv. m), Grand Suite (maks. 
2–5 asm., 50–70 kv. m), DBL Wellness Deluxe Sauna (maks. 3 asm., 42 kv. 
m), Junior Suite With / Without Balcony (Duplex tipo numeris, maks. 2+2 asm., 
45 kv. m), DBL Comfort Without Balcony To The Lake (maks. 2–3 asm., 30 
kv. m), DBL Comfort With Balcony To The Lake (maks. 2 asm.,  23 kv. m), DBL 
Comfort (maks. 2 asm., 23 kv. m), DBL Seeresidenz (maks. 2+1 asm., 30 kv. 
m), Kaiser Franz Josef Suite (maks. 2–3 asm., 55 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandhotel-zellamsee.at

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

ST. GEoRG 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

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna (biosauna ir sauna)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ „Wellness“ centras

Vaikams:
 ♦ lovelė

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

Pusryčiai,
vakarienė4

* Už papildomą mokestį.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.424



HEITZMANN HoTEL 
(ZELL AM SEE)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ plazminis televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ radijas
 ♦ grindys – parketas 
(parketlentės)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas (DBL VIP, Junior Suite, 
Suite tipo numeriuose)

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 24:00)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ garažas*
 ♦ terasa

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ sauna 
 ♦ „Wellness“ centras

* Už papildomą mokestį.
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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,
vakarienė4

ALPENPARKS HoTEL & APARTMENT 
CENTRAL (ZELL AM SEE) 4

Pusryčiai

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 
pagal atskirą užklausą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ galutinis numerių 
tvarkymas

 ♦ virtuvė
 ♦ LCD televizorius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas

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

VIEŠBUČIO VIETA: pačiame Cel am Zė centre, apie 250 m iki žemutinio „City 
X-Press“ slidinėjimo keltuvo, apie 150 m iki slidinėjimo autobuso stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2014 metais. Viešbutyje yra 19 apartamentų: APT A 
Studio Alpine tipo apartamentai (42 kv. m, maks. 2–4 asm., antrame aukšte, 
miegamasis, svetainė), APT B Alpine Classic tipo apartamentai (80 kv. m, 
maks. 4–6 asm., pirmame aukšte, 2 miegamieji), APT C Alpine Comfort tipo 
apartamentai (70 kv. m, maks. 4–6 asm., antrame ir trečiame aukštuose, 2 
miegamieji), APT D Alpine Superior tipo apartamentai (70 kv. m, maks. 4–6 
asm., trečiame aukšte, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, šoninis vaizdas 
į ežerą), APT E Alpine Luxury tipo apartamentai (90 kv. m, maks. 4–6 asm., 
antrame aukšte, 40 kv.m terasa, 2 miegamieji), APT F Alpine Luxury Plus tipo 
apartamentai (100 kv. m, maks. 4–6 asm., trečiame aukšte, 20 kv. m terasa, 
2 miegamieji), APT G Penthouse Alpine Dreams tipo apartamentai (90 kv. m, 
maks. 6–8 asm., 3 miegamieji, terasa ant stogo), APT H Penthouse Alpine 
Luxury tipo apartamentai (80 kv. m, maks. 4–6 asm., 116 kv. m, terasa ant 
stogo, 2 miegamieji).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.alpenparks.at

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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UNTERBERGER GAESTEHAUS 
(ZELL AM SEE)

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą (atvykus)

 ♦ numerių tvarkymas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ kabelinė televizija
 ♦ mini virtuvėlė 
(apartamentuose)

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą (atvykus)

 ♦ dušas
 ♦ radijas
 ♦ grindys – laminatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 20:00)
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys
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VIEŠBUČIO VIETA: į apie 213 km iki Miuncheno 
oro uosto, apie 77 km iki Zalcburgo oro uosto, apie 
1 km iki Cel am Zė centro, Šutdorfe, apie 500 m iki 
Areitbahno slidinėjimo keltuvo ir autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą visiškai atnaujintas 
2008 metais. 2-jų aukštų pastate yra 13 numerių: 
Apartament B tipo numeriai (miegamasis ir svetainė-
miegamasis, maks. 4 asm., 36 kv. m), Apartament C 
tipo numeriai (2 miegamieji, svetainė su miegamąja 
vieta, maks. 6 asm., 58 kv. m), Apartament D tipo 
numeriai (3 miegamieji, svetainė-valgomasis, maks. 
6 asm., 58 kv. m), Double tipo numeriai (maks. 3 
asm., 18 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gaestehaus-unterberger.at

Pusryčiai

Pusryčiai3

* Už papildomą mokestį.

3

HUBERTUS HoTEL PENSIoN
(ZELL AM SEE)

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:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 19:00)
 ♦ internetas vestibiulyje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys

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

 ♦ stalo tenisas

* Už papildomą mokestį.

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 DBL tipo numeris (maks. 2–3 asm., 
15–20 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hubertus-pension.at

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.326



WAIDMANNSHEIL APARTHoTEL 
(KAPRUN) 

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

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

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

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

 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas
 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 12:00, 
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:
 ♦ sauna
 ♦ kneipo takelis
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ soliariumas*
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VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs Kapruno miesto 
centre, apie 215 km iki Miuncheno ir 99 km iki 
Zalcburgo oro uostų, apie 100 m iki „Panoramabahn 
Schaufelberg“ keltuvo, šalia viešbučio yra stotelė. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutyje yra 
15 skirtingų apartamentų: Gemse (maks. 2–3 asm., 
31 kv. m), Wildschuetz (maks. 2–4 asm., 
32 kv. m), Sennerin (maks. 2–4 asm., 40 kv. m), 
Steinbock (maks. 2–4 asm., 40 kv. m), Fuchsbau 
(maks. 4–7 asm., 55 kv. m), Birkhahn (maks. 4–5 
asm., 57 kv. m), Rehbock (maks. 4–7 asm., 55 kv. 
m), Auerhahn (maks. 4–7 asm., 71 kv. m), Murmeltier 
(maks. 4–7 asm., 73 kv. m), Sonnenalm (maks. 4–7 
asm., 78 kv. m), Hohe Tauern (maks. 4–7 asm., 
80 kv. m), Almrausch (maks. 4–7 asm., 83 kv. m), 
Dachsbau (maks. 6–8 asm., 85 kv. m), Hochalm 
(maks. 6–8 asm., 92 kv. m), Penthouse 
(maks. 8 asm., 108 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.waidmannsheil.at

Be 
maitinimo4

VIER JAHRESZEITEN HoTEL 
(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 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ vyno rūsys
 ♦ uždaras baseinas (nuo 8:00 iki 
19:00)

 ♦ registratūra (nuo 7:30 iki 22:00)

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

 ♦ stalo futbolas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ biliardas*
 ♦ „Wellness“ centras

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė

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

Pusryčiai,
vakarienė4

* Už papildomą mokestį.

* Už papildomą mokestį.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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DAS ALPENHAUS KAPRUN 
HoTEL (KAPRUN)

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ radijas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ kabelinė televizija
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ seifas
 ♦ garažas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ biblioteka
 ♦ liftas
 ♦ 2 barai
 ♦ registratūra
 ♦ kosmetikos kabinetas*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ slidinėjimo mokykla
 ♦ kontrastinės vonios

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 215 km iki 
Miuncheno oro uosto, apie 99 km iki Zalcburgo 
oro uosto, Kapruno miestelio centre, 100 m iki 
„ski-buso“ stotelės, apie 200 m iki „Panoramabahn 
Schaufelberg“ keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutyje yra 125 
numeriai: DBL S (26 kv. m, maks. 2–3 asm., galima 
papildoma lova, dušas), DBL M (maks. 2–3 asm., 30 
kv. m, kai kuriuose numeriuose rašomasis stalas 
ir kėdė su aukštu atlošu, galima papildoma lova), 
JS L (maks. 2–3 asm., 35 kv. m, svetainės kampas, 
rašomasis stalas, terasa su vaizdu į ledyną, galima 
papildoma lova), Suite XL (maks. 2–3 asm., 55 kv. m, 
svetainė ir miegamasis, drabužinė, balkonas arba 
terasa su vaizdu į ledyną, galima papildoma lova).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alpenhaus-kaprun.at

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4

* Už papildomą mokestį.

AUSTRIA PENSIoN (KAPRUN) 

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

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

PusryčiaiPens

* Už papildomą mokestį.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Pens

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4
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Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna

4ALPENPARKS HoTEL & APARTMENT
ORGLER (KAPRUN)

Numeriuose:
 ♦ prieškambaris su 
drabužine

 ♦ vonia / dušo kabina
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ LCD televizorius
 ♦ muzikinis centras
 ♦ įrengta virtuvė
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės ir 
rankšluosčių keitimas 
pagal pageidavimą

 ♦ galutinis numerių 
tvarkymas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra 
 ♦ (nuo 8:00 iki 19:00)
 ♦ liftas
 ♦ slidžių kambarys
 ♦ restoranas su krosnimi
 ♦ baras
 ♦ terasa deginimuisi
 ♦ Wi-Fi

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: Kapruno centre, apie 300 m iki „Maiskogel“ keltuvo, apie 20 
m iki „ski-buso“ stotelės.
VIEŠBUTIS: renovuotas  2016 metais. Viešbutį sudaro trys 4-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 41 numeris. 2 pastatai sujungti tarpusavyje. APT A Studio 
Alpine tipo numeriai (50 kv. m, maks. 2–4 asm., antrame aukšte, miegamasis, 
svetainė su virtuve), APT B Alpine Classic tipo numeriai (70 kv. m, maks. 4–6 
asm., pirmame aukšte, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai), APT C Alpine Comfort 
tipo numeriai (70 kv. m, maks. 4–6 asm., antrame ir trečiame aukštuose: 2 
miegamieji, 2 vonios kambariai), APT D Alpine Superior tipo numeriai (70 kv. m, 
maks. 4–6 asm., trečiame aukšte, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, šonininis 
vaizdas i ežerą), APT F Alpine Dreams tipo numeriai (85 kv. m, maks. 6–8 asm., 
pirmame arba trečiame aukštuose, 3 miegamieji, prieškambaris, 2–3 vonios 
kambariai (vonia arba dušas), svetainė sujungta su virtuve, valgomojo zona 
ir sulankstoma sofa 2 asm.), APT H Penthouse Alpine Luxury Maisonette tipo 
numeriai (80 kv. m, maks. 4–6 asm., per 2 aukštus, trečiame ir ketvirtame 
aukštuose, terasa, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, su vaizdu į kalnus).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alpenparks.at/kaprun

Be 
maitinimo

GoTTHARD APARTMENTHAUS
(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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ registratūra (apartamentų 
viešbutyje WAIDMANNSHEIL, 
nuo 8:00 iki 12:00 ir nuo 17:00 
iki 18:00)

* Už papildomą mokestį.
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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: Apartment A (2 miegamieji, svetainė-
valgomasis su virtuve, 1-ame aukšte, be balkono, maks. 4–6 asm., 
65 kv. m), Apartment B (2-ame aukšte, 1 miegamasis, virtuvė-svetainė 
su sulankstoma lova, balkonas, maks. 2–3 asm., 48 kv. m), Apartment 
C (2-ame aukšte, 2 miegamieji (DBL & TRPL), virtuvė-svetainė su 
sulankstoma lova, balkonas, maks. 4–7 asm., 78 kv. m), Apartment D 
(3-ame aukšte, 2 miegamieji, svetainė-valgomasis, balkonas, maks. 
4–5 asm., 45 kv. m), Apartment 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

Be 
maitinimoApts

Vaikams:
 ♦ vaikų meniu restorane
 ♦ kūdikio lovelė
 ♦ aukšta kėdė

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Apts

29Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Regionas

Slidininkus į Glemtalio slėnį vilioja medžių kamienų 
saugomos trasos ir puri sniego danga, o sušilti po dienos, 
praleistos ant šlaitų, kviečia jaukios kalnų trobelės.
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ALPINE PALACE HOTEL

BERGERS SPORTHOTEL

NEUHAUS SPORT & 

SPA HOTEL SAALBACH

SAALBACHER HOF HOTEL

SONNLEITEN HOTEL

RIEDLSPERGER PENSION PENS

SIEGMUNDSHOF PENSION

Zalbachas
Kurorto slidinėjimo zona
Keltuvai: 15.
200 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 90 km                         ; 
• 95 km                           ; 
• 15 km                      . 

Glemtalio 
slėnis

Zalbachas ir Hinterglemas

Zalbachas ir Hinterglemas – unikalus žiemos sporto 
kampelis Glemtalio slėnyje. Iš tiesų tai du jaukūs 
kaimeliai, išsidėstę vos 4 km atstumu vienas nuo kito ir 
jau senokai susilieję į vieną slidinėjimo zoną. Trasos čia 
įrengtos abiejose slėnio pusėse: į pietus atsukti šlaitai 
lepina saulėtomis dienomis, o žiūrintys į šiaurę – puikia 
sniego danga ir trasomis, vingiuojančiomis tarp medžių.

Du viename

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų
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ALPINE PALACE HOTEL

ADLER APARTHOTEL AP.HT

SONNALP CLUBHOTEL

DORFSCHMIEDE HOTEL

Kurortai

       Du garsiausi slėnio kurortai Zalbachas 
ir Hinterglemas kartu su Leogangu sudaro 
vieną stambiausių Austrijos sporto regionų, 
pavadintą „Ski-circus“ ir jungiantį net 
270 km trasų bei 70 modernių keltuvų.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Hintergleme vyrauja keliaaukščiai pastatai ir dideli svečių namai, o 
Zalbachas svečiams siūlo mažesnius ir jaukesnius viešbučius.

KUR APSIGyVENTI?

įdomu
Sumaniai įrengtas Zalbacho ir 
Hinterglemo aplinkelio tunelis 
leidžia po visą regioną vaikščioti 
pėsčiomis, pakeliui nesutinkant nė 
vieno automobilio.

Hinterglemas

Naujokų ir šeimų su vaikais laukia patogus slidinėjimas pietiniuose 
Vildenkarkogelio, Berno ir Reiterkogelio šlaituose, o profesionalai 
įvertins šiaurines Šatbergo ir Zvolferkogelio kalnų trasas.
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NACHTRODELN

NACHTRODELN

NEU Mit Tagesrodelbahn

Trasos
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NACHTRODELN

NACHTRODELN

NEU Mit Tagesrodelbahn
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SoNNLEITEN HoTEL
(SAALBACH)

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ plazminis televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė danga ir 
parketas

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ amerikietiškas baras hole su 
židiniu

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ garažas*
 ♦ uždaras baseinas (panoraminis)
 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 24:00, 
erdvus panoraminis holas, yra 
židinys ir baras)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ konferencijų salė (kambarys 
seminarams)

Pramogos ir sportas:
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ sauna (bio sauna, suomiška 
sauna, infraraudonųjų spindulių 
sauna)

 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
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VIEŠBUČIO VIETA: 226 km iki Miuncheno oro uosto, 
86 km iki Zalcburgo oro uosto, viršutinėje Zalbacho 
dalyje, palei viešbutį driekiasi slidinėjimo trasa, 
galima pradėti slidinėti „nuo durų“ ir nusileisti iki 
„Turmlift“ slidinėjimo keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 73 
numeriai: vienviečiai Kohlmais tipo numeriai (20 
kv. m), dvivietis Kohlmais ir dvivietis Bernkogel  tipų 
numeriai (maks. 2 asm., 25–28 kv.m), Junior Suite 
A11 Spielberg ir Junior Suite A12 Schattberg tipų 
numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m), A2 Zwoelfer tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m), A2 Tristkogel tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 55 kv. m), AS Sonnleiten tipo 
numeriai (maks. 5 asm., 35 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-sonnleiten.at

Pusryčiai,
vakarienė4

* Už papildomą mokestį.

SAALBACHER HoF HoTEL 
(SAALBACH)

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

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ biblioteka
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ 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:
 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*
 ♦ Sebastiano kneipo takelis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna (vonios pagal kneipo 
metodiką)

 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

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,
vakarienė4

* Už papildomą mokestį.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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KoENIG HoTEL (SAALBACH)

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

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ kosmetinis veidrodis

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ 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

Pusryčiai
vakarienė3

ADLER APARTHoTEL 
(HINTERGLEMM)

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ šlepetės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ mini baras (nealkoholiniai 
gėrimai)

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ chalatas
 ♦ radijas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
(Suite – parketlentės)

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas 
(panoraminis)

 ♦ poilsio kambarys (su 
vandens čiužiniais)

 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 
22:00)

 ♦ baras

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*
 ♦ pirtis 

Vaikams:

* Už papildomą mokestį.

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 

Viskas
įskaičiuotaAp. Htl

 ♦ video salė (vaikų kinas)
 ♦ žaidimų kambarys (žaidimų 
salė (100 kv. m), kalnelis, siena 
laipiojimui į olas ir pan.)

 ♦ vaikų klubas (nuo 15:00 iki 22:00, 
išskyrus šeštadienį)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ švediškas stalas vaikams
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ lovelė

3

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Ap. Htl

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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GAŠTAINO regiono kurortai:

BAD HOFGAŠTAINAS Bad Hofgastein

BAD GAŠTAINAS Bad Gastein

Regionas

Tauerno kalnų papėdėje driekiasi įspūdingas Gaštaino 
slėnis. Garsėjantis unikaliomis gydomosiomis 

požeminėmis radono galerijomis, nusagstytas jaukiais 
elegantiškais miesteliais, žiemos sporto entuziastus 
džiuginantis šimtais kilometrų puikiai paruoštų vaizdingų 
trasų ir gausybe pramogų. Todėl kad ir kokį atostogų 
planą kuriate, garantuojame – čia jis pavyks puikiai!

Gaštaino 
slėnis
Atostogos pagal Jūsų norus

       „Alpen Therme Gastein“ – puiki 
vieta atsipalaiduoti ir pasilepinti 
SPA procedūromis. Įdomu, kad šis 
kompleksas turi nuosavą kalnų 
ežerą!“

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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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
Kurortai

įdomu
Stubnerkogel pėsčiųjų tiltas – 
140 m ilgio, pakibęs 2400 m 
aukštyje virš jūros lygio.

Atvykus į Bad Gaštainą akys pirmiausia krypsta į 
žavingą architektūrą – aukšti grakštūs namai, statyti 
dar XVIII–XIX a., išsibarstę ant nedidelių žemės 
lopinėlių stačiame kalno šlaite. Unikalią atmosferą 
išlaikę senoviniai viešbučiai poilsiautojus lepina 
modernia infrastruktūra, o miestelis – pramogų 
gausa. Po aktyvios dienos kalnuose malonu pasilepinti 
gydomosiomis terminių šaltinių procedūromis, užsukti 
į barą ar kazino, išbandyti šiaurietiškojo ėjimo trasas ar 
kalnų dviračių maršrutus.

Kurorto slidinėjimo zona
Aukštis: 859–2246 m. 
Keltuvai: 25.
118 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 35 km                         ; 
• 70 km                           ; 
• 13 km                      . 

Bendros Bad Gaštaino ir Bad Hofgaštaino 
trasos:
• 90 km lygumų slidžių;
• 2 snieglenčių trasos.

Bad Gastein

Bad Hofgaštainas
Šalia Bad Gaštaino įsikūręs buvęs nedidukas prekybinis 
miestelis sparčiai išaugo į populiarų slidinėjimo 
kurortą, mėgstamą tiek pradedančiųjų, tiek patyrusių 
slidininkų. Smagiam slidinėjimui čia sudarytos puikios 
sąlygos: didelis aukščių skirtumas (859–2246 m), 
tvirta sniego danga ir  patogios trasos, o mažieji 
laukiami specialiai jiems įrengtame slidinėjimo 
parke ir mokyklėlėje. 

Bad Hofgastein

Kurorto slidinėjimo zona
Aukštis: 859–2246 m. 
Keltuvai: 19.
81 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 28 km                        ; 
• 51 km                           ; 
• 2 km                      . 

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

37Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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ELISABETHPARK HoTEL 
(BAD GASTEIN)

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

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

 ♦ seifas
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (alaus)
 ♦ uždaras terminis baseinas (nuo 
7:00 iki 22:00)

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

 ♦ kavinė-konditerija
 ♦ 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 (su įranga 
„Techno Gym 2009 Kardio“, nuo 
7:00 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: 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,
vakarienė4

SANoTEL HoTEL 
(BAD GASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia
 ♦ seifas 
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
parketas

 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini baras*
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ šaldytuvas (papildomas 
pagal pageidavimą Suite tipo 
numeriuose ir apartamentuose 
„Residenz“ korpuse)

 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras („Lounge“ su vieta 
rūkantiems)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ registratūra (nuo 7:00 iki 22:00)
 ♦ restoranas
 ♦ kontrastinės vonios 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*

Vaikams:
 ♦ filmų salė (vakarienės metu 
kasdien rodomi filmai vaikams)

 ♦ žaidimų priedai („Play Station“)
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis nutolęs apie 500 m 
nuo kurorto centro, 1,3 km iki „Stubnerkogelbahn“ 
keltuvo, apie 50 m iki „ski-buso“ stotelės. Slidininkus 
iš ryto iki keltuvo veža viešbučio autobusiukas, po 
pietų parveža atgal.
VIEŠBUTIS: pagrindinis viešbučio pastatas buvo 
pastatytas 1985 metais, išplėstas 1993 metais. 
Nuo 2005 metų viešbutis kasmet renovuojamas. 
Viešbutį sudaro du pastatai: 8-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 48 numeriai, ir 6-ių aukštų pastatas 
„Residenz“, kuriame yra 25 apartamentai ir Suite (2 
min. pėsčiomis iki viešbučio). Double Graukogl (maks. 
3 asm., 24 kv. m), Double Wasserfall (maks. 3 asm., 
26–27 kv. m), Double Superior (maks. 3 asm., 30 kv. 
m), Double Deluxe (2–4 asm., 30–35 kv. m), 2 Raum 
Apartment (maks. 4 asm., 40 kv. m), 3 Raum Suite 
(maks. 3–6 asm., 70 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-sanotel.at

Pusryčiai4

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ stalo futbolas*
 ♦ įvairūs masažai*

* Už papildomą mokestį.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4
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MoNDI HoLIDAY FIRST CLASS 
APARTHoTEL BELLEVUE (BAD GASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ 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)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (nuo 7:00 iki 22:00)
 ♦ baras
 ♦ 2 baseinai
 ♦ restoranas

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

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ elektroninė auklė 
 ♦ lovelė

* Už papildomą mokestį.

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

Pusryčiai,
vakarienė 4

EVIANQUELLE HoTEL 
(BAD GASTEIN)

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

 ♦ vonia / dušas
 ♦ kosmetikos reikmenys

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

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

* 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-buso“ 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 – 
nekategorizuotas
INTERNETO SVETAINĖ 
www.evianquelle.at

Pusryčiai
vakarienė3

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4

41Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



ST. LEoNHARD PENSIoN
(BAD GASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ radijas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ balkonas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ internetas (terminalas 
vestibiulyje)

 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ registratūra (nuo 7:00 iki 18:00)
 ♦ terasa

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (ir biosauna)
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 264 km iki 
Miuncheno oro uosto, apie 96 km iki Zalcburgo oro 
uosto, Bad Gaštaino miesto centre, apie 300 m iki 
„Stubnerkogelbahn“ slidinėjimo keltuvo, apie 70 m 
iki Felsenbado terminio komplekso. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1973 metais ir kasmet 
atnaujinamas. 3-jų aukštų pensiono pastate yra 
17 numerių: DBL tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 
16–20 kv. m), SGL tipo numeriai (12 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pension-leonhard.at

PusryčiaiPens

VILLA EXCELSIoR HoTEL 
(BAD GASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
parketas

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ liftas
 ♦ internetas* (kiekviename aukšte)
 ♦ biblioteka
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 22:00)
 ♦ terasa
 ♦ 2 konferencijų salės (konferencijų 
salės iki 50 asm.)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ suomiška sauna su terasa
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 264 km iki 
Miuncheno oro uosto, 96 km iki Zalcburgo oro 
uosto, 7 min. pėsčiomis iki Bad Gaštaino miesto 
centro, 5 min. pėsčiomis iki autobusų stotelės. 
Viešbučio svečiai vežami iki slidinėjimo keltuvo. 
VIEŠBUTIS: įsikūręs 1895 metais statytame 
pastate, paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 
Kosmetinis remontas atliekamas kasmet. 5-ių 
aukštų viešbučio pastate yra 28 numeriai: SGL 
Excelsior tipo numeriai (17 kv. m), DBL Excelsior 
tipo numeriai (maks. 2-3 asm., 25–30 kv. m), DBL 
Panorama tipo numeriai (su vaizdu į Gaštaino slėnį, 
maks. 2 asm., 18–20 kv. m), DBL Excelsior A tipo 
numeriai (balkonas, maks. 2–4 asm., nuo 30 kv. m), 
DBL Panorama A tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 20 
kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.villa-excelsior.at

Pusryčiai,
vakarienė3

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Pens

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3
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oESTERREICHISCHER HoF HoTEL 
(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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras (su židiniu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ uždaras baseinas (terminis)
 ♦ registratūra (nuo 7:30 iki 23:00)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ biblioteka
 ♦ restoranas
 ♦ rusiškai kalbantis personalas

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ soliariumas*
 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

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

Pusryčiai,
vakarienė 4

* Už papildomą mokestį.

JoHANNESBAD HoTEL PALACE 
(BAD HoFGASTEIN)

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:
 ♦ terasa
 ♦ uždaras baseinas (terminis, nuo 
7:00 iki 21:00)

 ♦ restoranas
 ♦ parkas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ baras (nuo 9:30 iki 24:00)
 ♦ registratūra (iki 24:00)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ autobusas iki keltuvo

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (o taip pat druskos urvas)
 ♦ pirtis 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ soliariumas*
 ♦ Sebastiano kneipo takelis 
 ♦ masažas (gydomosios 
procedūros)*

 ♦ gyva muzika
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.
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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.palace-gastein.com

4 Pusryčiai,
vakarienė

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4
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ALPENPARKS RESIDENCE 
(BAD HoFGASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ virtuvė
 ♦ rankšluosčių keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ plazminis televizorius
 ♦ patalynės keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ Hi-Fi sistema
 ♦ vonios kambarys
 ♦ galutinis numerių 
tvarkymas

 ♦ grindys – plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ registratūra (nuo 8:00 
iki 12:00, nuo 15:00 iki 
19:00)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ kavinė
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baras
 ♦ parduotuvė

Pramogos ir sportas:
 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina 

 ♦ slidinėjimo inventoriaus 
nuoma

 ♦ sauna

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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: 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

PusryčiaiApts

FRIEDRICHSBURG HoTEL GARNI 
(BAD HoFGASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ rankšluosčių keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ patalynės keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ virdulys
 ♦ virtuvė

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

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ registratūra
 ♦ poilsio kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*

VIEŠBUČIO VIETA: pačiame Bad Hofgaštaino miesto centre, pėsčiųjų zonos 
pradžioje. Apie 1 km iki „Schlossalmbahn“ keltuvo, apie 50 m iki ski bus 
stotelės, apie 450 m (5 minutės pėsčiomis) iki terminių vandenų komplekso 
„Alpentherme“.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1273 metais, paskutinį kartą atnaujintas 1970 
metais, kasmet atliekamas kosmetinis remontas. Viešbutį sudaro 4-ių 
aukštų vienas pastatas, kuriame yra 25 numeriai: Single tipo numeriai (10–
12 kv. m), Double tipo numeriai (22 kv. m, maks. 2 asm.), Double Graukogl tipo 
numeriai (27 kv. m, maks. 3 asm., su minkštų baldų komplektu, papildoma 
sofa), Apartment 1, 2 tipo apartamentai (45 kv. m, maks. 2–4 asm., svetainė, 
miegamasis, vonia, virtuvė, balkonas), Apartment 3 tipo numeriai (24 kv. 
m, maks. 2 asm., 4-ame aukšte, panoraminis vaizdas), Apartment 4 tipo 
numeriai (30 kv. m, maks. 3 asm., 4-ame aukšte, panoraminis vaizdas, 
svetainė ir miegamojo zona atskirta užuolaida, virtuvė, dušas, balkonas į 
vakarinę pusę).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.haus-friedrichsburg.com

Pusryčiai3
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* Už papildomą mokestį.

Apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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BERGPARADIES (DoRFGASTEIN)

SMART HoTEL (DoRFGASTEIN)

GRATZ GAESTEHAUS (DoRFGASTEIN)
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sNumeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ radijas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ medinės grindys
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ dušas
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kas antrą 
dieną

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ terasa
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ baras
 ♦ registratūra

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ pirtis

VIEŠBUČIO VIETA: Dorfgaštaino centre. „Ski-
buso“ stotelė priešais viešbutį. Apie 500 m iki 
„Fulseck-Gipfelbahn“ keltuvo.
Viešbutis: 2016 metais viešbutis buvo 
renovuotas bei keitėsi jo savininkai. Viešbučio 
3-jų aukštų pastate yra 30 numerių: SGL 
Oldschool (apie 18 kv. m, maks. 1+1 (iki 15 
metų) asm. (vienvietė sulankstoma lova), 
kaimiško stiliaus, pirmame ir antrame 
aukštuose), DBL Oldschool Small (apie 20 
kv. m, maks. 2 asm., kaimiško stiliaus, pirmame 
ir antrame aukštuose), DBL Oldschool Medium 
(apie 22 kv. m, maks. 2 +1 (iki 15 metų) 
asm., kaimiško stiliaus, pirmame ir antrame 
aukštuose), DBL Oldschool Large (apie 30 kv. m, 
maks. 2–4 asm.), DBL Newschool Small (apie 
20 kv. m, maks. 2 asm.), DBL Newschool Large 
(apie 30 kv. m, maks. 2–4 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.smarthotel.at 

Special. Cat.
Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

Numeriuose:
 ♦ dušas / tualetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ grindys – kiliminė danga, 
medis

 ♦ patalynės ir rankšluosčių 
keitimas kas antrą dieną 
(APT – kartą per savaitę)

 ♦ numerio tvarkymas kas 
antrą dieną (APT – galutinis 
valymas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 
17:00)

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių kambarys
 ♦ Wi-Fi visame viešbutyje 
 ♦ automobilių parkavimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ Sebastiano kneipo takelis

VIEŠBUČIO VIETA: ramioje vietoje, apie 200 
m iki slėnio ir „Fulseck-Gipfelbahn“ keltuvų, 
apie 200 m iki Dorfgaštaino kurorto. Apie 200 
m iki „ski-buso“ stotelės.
Viešbutis: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame 
yra 8 numeriai: DBL (apie 25 kv. m, maks. 2–4 
asm.), APT (apie 50 kv. m, maks. 2–4 asm., 
miegamasis, svetainė su virtuve (viryklė, 
orkaitė, šaldytuvas). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gaestehaus-gratz.at

Numeriuose:
 ♦ dušas / tualetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ skaitmeninis konsjeržas 
(planšetinis kompiuteris)

 ♦ įrengta virtuvė (viryklė, 
orkaitė, indaplovė, kavos 
aparatas, šaldytuvas)

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ patalynės, rankšluosčių 
keitimas*

 ♦ galutinis numerio tvarkymas 
išsiregistruojant

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 
17:00)

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ skaitmeninio konsjeržo 
paslaugos

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ liftas (dalinai)
 ♦ slidžių kambarys
 ♦ automobilių parkavimo 
aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: centre, ramioje vietoje, 
apie 100 m iki slėnio bei „Fluseck-Gipfelbahn“ 
keltuvo, apie 200 m iki Dorfgaštaino centro 
ir parduotuvių. Apie 200 m iki „ski-buso“ 
stotelės (pasiekiami Bad Hofgaštaino, Bad 
Gaštaino ir Sportgaštaino kurortai).
Viešbutis: naujai atstatytas 2013–2014 
metais. Viešbutį sudaro septyni tarpusavyje 
nesujungti 4-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra 26 apartmentai. DBL (20 kv.m, maks. 
2-3 asm.), APT Standard Small (apie 40 kv.m, 
maks. 2-4 asm.), APT Plus (apie 40 kv.m, 
maks. 2–4 asm.), APT Standard Large (apie 
55 kv. m, maks. 4–7 asm.), APT Plus Large 
(apie 55 kv. m, maks. 4–7 asm.), Penthouse 
Standard (apie 100 kv. m per 2 aukštus, maks. 
6–10 asm.), Penthouse Plus (apie 100 kv. m 
per 2 aukštus, maks. 6–10 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bergparadies.at

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna („Gaestehaus Gratz” 
viešbutyje)

* Už papildomą mokestį.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Special. Cat.

4
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RegionasRegionas

Tirolio regionas

5 Tirolio ledynai
Kiekvieną dieną – dar nepatirti įspūdžiai, 
naujos trasos ir įspūdingi vaizdai. 

Hintertuksas – 365 dienos garantuoto 
sniego ir 59 kilometrai įvairiausio sudėtingumo 
trasų.

Pitztalis – aukščiausia Austrijoje 
apžvalgos aikštelė ir iš jos atsiverianti 
panorama su daugiau nei 50 kalnų viršūnių.

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.

Smagu bet kuriuo metų laiku

Soldenas – moderni infrastruktūra, 144 km 
puikiai paruoštų trasų ir pašėlę vakarėliai po 
dienos kalnuose. 

Kaunertalis – nuo lengvučių šeimoms skirtų 
maršrutų iki sudėtingų trasų ekstremalams.

Štubaueris – didžiausia Tirolyje slidinėjimo 
zona, idealiai tinkanti pradedantiesiems ir 
šeimoms su vaikais.
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Kurortas

      Tirolio tinklaraštį 
www.blogtirol.at 
rekomenduoju norintiems 
su regiono įdomybėmis 
susipažinti dar prieš kelionę.

Diana Ardinavičienė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

KARALIŠKAS PAVELDAS
Didingos ir puikiai išlikusios pilys – jų Tirolyje apstu. 
Viešėdami Insbruke aplankykite greta esančias Ambras, 
Tratzberg, Schloss Matzen pilis.

Laisvu nuo slidinėjimo metu verta aplankyti regiono 
sostinę Insbruką. Apžiūrėję miesto įžymybes ir olimpinius 
tramplinus, keliaukite į „Alpenzoo“. Vaizdingame 4 hektarų 
sode sutiksite per 150 skirtingų rūšių laukinių Alpių 
gyventojų. Nuo eiklių kalnų ožkų iki pavasario pranašų 
švilpikų ar grėsmingų vilkų.

KALNŲ SOSTINĖ

TIROLIO SKONIAI
Zillertaler Krapfen – krosnyje užkeptas Cilertalio slėnio pieno sūris.
Kaspressknödel – plokšti duonos ir Alpių sūrio virtiniai, 
plūduriuojantys jautienos sultinyje.
Kiachl – plokščios virtos spurgos su raugintais kopūstais arba 
spanguolių džemu ir cukraus pudra.

47Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



1

5

6

MANNI’S SPORTHOTEL

KRAMERWIRT ALPENHOTEL

NEUHAUS ALPENDOMIZIL HOTEL

BRUECKE HOTEL

STROLZ HOTEL PENS

VALENTINA PENSION PENS 

STRASS GARNI HOTEL

STRASS HOTEL

Kurortas
mairhofenas

Populiariausias Cilertalio slėnio kurortas patiks 
kiekvienam. Juk čia, užburiančių kalnų peizažų 
apsuptyje, puikiai sugyvena tradicinė tirolietiška 
dvasia ir šurmuliuojanti jaunatviško kurorto 
atmosfera. Trasų pasirinkimas patenkins 
išrankiausius, o pramogų gausa – ir suaugusius, 
ir pačius mažiausius. Drąsiai važiuokite čia ir su 
draugų kompanija, ir su šeima.

Kurorto slidinėjimo zona
Aukštis: 630–2500 m.
Keltuvai: 42.
159 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 45 km                         ; 
• 94 km                           ; 
• 20 km                      ; 
• 30 km lygumų slidžių;
• 2 snieglenčių trasos.

Mayrhofen

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ 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

       „Trokštantiems aštrių 
pojūčių patiks stačiausia 
Austrijoje „Harakiri“ trasa. 
78 laipsnių statumo 
nusileidimas reikalauja 
ne tik drąsos, bet ir gero 
pasirengimo.“Diana Ardinavičienė

Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Su vienu „ski-pasu“ – 
506 km trasų!
Visiškai nebūtina kiekvieną dieną slidinėti tose pačiose 
trasose. Su „Zillertal Superski“ pasu slidinėti galėsite visuose 
Cilertalio slėnio kurortuose ir ledynuose.

Diena be slidžių!
Nutarę padaryti dienos pertrauką tarp slidinėjimų, veiklos 
turėsite į valias. Čia paruošti įvairaus sudėtingumo 
pasivaikščiojimo maršrutai, pašėlusios rogučių trasos, 
ledo arena, vandens baseinas su kriokliais, kaskadomis ir 
smagiais nusileidimais, gausybė parduotuvių, kavinių 
ir restoranų. 

Pradedantiesiems
Sudarytos visos sąlygos viską išmokti nuo pagrindų. Čia veikia 
net 5 slidinėjimo mokyklos, kuriose dirba per 100 patyrusių 
instruktorių, o vaizdingos „mėlynosios“ trasos – plačios ir 
nesudėtingos.
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ELISABETH HoTEL 
(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 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*
 ♦ pirtis 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ masažas*

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiška kėdutė 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

M
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VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 100 m iki 
Mairhofeno centro, apie 200 m iki „Penkenbahn“ 
keltuvo, šalia yra „ski-buso“ 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

Pusryčiai,
vakarienė4

* Už papildomą mokestį.

JAEGERHoF HoTEL (MAYRHoFEN)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ baras
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 3 min pėsčiomis iki 
„Penkenlbahn“ ir „Ahornbahn“ keltuvų. „Ski-buso“ 
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,
vakarienė3

Super

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4 Super
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MANNIS SPoRTHoTEL  
(MAYRHoFEN)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 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 televizija
 ♦ kosmetikos reikmenys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ kavinė
 ♦ sporto prekių parduotuvės
 ♦ registratūra (nuo 8:00 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:
 ♦ treniruoklių salė (kardio 
treniruokliai)

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

* Už papildomą mokestį. 
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VIEŠBUČIO VIETA: 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,
vakarienė4

LANDHAUS CARLA HoTEL
(MAYRHoFEN)

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

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ soliariumas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs šalia 
Mairhofeno geležinkelio stoties, netoli „ski-buso“ 
stotelė. Apie 500 m iki pagrindinių „Penkenbahn“ 
ir „Ahornbahn“ keltuvų. Pagrindiniame pastate yra 
apartamentai, numeriai – šalia esančiame korpuse.
VIEŠBUTIS: abu viešbučio korpusai buvo pastatyti 
1983 metais, viešbutis 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

Pusryčiai,
vakarienė3

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.3
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SCHWEMBERGER PENSIoN
(MAYRHoFEN)

ST. CHRISToPH PENSIoN 
(MAYRHoFEN)

 

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas (veikia 
ekosistema: ranšluosčiai 
keičiami palikus juos ant žemės 
vonios kambaryje)

 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę (atvykimo dieną)

 ♦ grindys – parketas
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ registratūra
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
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VIEŠBUČIO VIETA: ant nedidelės kalvos, apie 
300 m iki Mairhofeno, apie 400 m iki „Ahorn“ ir 
„Penkenbahn“ keltuvų, apie 100 m iki autobuso 
stotelės, apie 200 m iki čiuožyklos ir bendro 
baseino. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1958 metais. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 2-jų aukštų pastatas, kuriame yra 4 numeriai 
ir 1 apartamentai: DBL tipo numeriai (maks. 2 asm., 
apie 16 kv. m), DBL (tipo numeriai (maks. 3 asm., 
apie 20 kv. m), APT tipo numeris (maks. 4–6 asm., 
apie 50 kv. m, 2 atskiri miegamieji su sofa, virtuvė-
svetainė su indaplove, kavos virimo aparatas, 
skrudintuvas, 3 televizoriai). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pension-schwemberg.at

VIEŠBUČIO VIETA: ant kalvos, apie 300 m 
iki Mairhofeno miestelio centro. Iki „Ahorn“ ir 
„Penkenbahn“ keltuvų – apie 400 m. Apie 100 m 
iki „ski-buso“ stotelės, apie 200 m iki čiuožyklos ir 
viešojo baseino. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas trijų aukštų 
pastatas, kuriame yra 5 numeriai ir 1 apartamentai: 
DBL tipo numeriai (maks. 2 asm., 22 kv. m), SGL tipo 
numeriai (maks. 1 asm., 12 kv. m), APT tipo numeris 
(maks. 5–7 asm., 55–108 kv. m, 2 dviviečiai ir 
1 vienvietis numeris, bendras vonios kambarys 
(dušas / tualetas), svetainė, virtuvė; papildomai 
galima rezervuoti dar vieną dvivietį numerį (dušas / 
tualetas, skirtas tik šiam numeriui). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gaestehaus-christoph.com

Pusryčiai

PusryčiaiPens

3

Pens Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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SANNA PENSIoN (MAYRHoFEN)

HoNSERHoF PENSIoN 
(MAYRHoFEN)

PENDL GAESTEHAUS 
(MAYRHoFEN)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

 ♦ dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ Wi-Fi
 ♦  numerių tvarkymas kasdien

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

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

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

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

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiška kėdutė
 ♦ lovelė
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VIEŠBUČIO VIETA: ramioje vietoje, apie 
400 m iki Mairhofeno centro, „Penkenbahn“ 
slidinėjimo keltuvo ir autobusų stotelės. Apie 
197 km iki Miuncheno oro uosto, apie 170 km 
iki Zalcburgo oro uosto, apie 75 km iki Insbruko 
oro uosto.
VIEŠBUTIS:  pastatytas 1975 metais, 
reguliariai atnaujinamas. Viešbutį sudaro 
vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 10 
DBL tipo numerių (maks. 2 asm., 15 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas..
INTERNETO SVETAINĖ
www.pension-sanna.at

VIEŠBUČIO VIETA: apie 197 km iki 
Miuncheno oro uosto, apie 170 km iki 
Zalcburgo oro uosto, apie 75 km iki Insbruko 
oro uosto, Hollenzen rajone, apie 2 km iki 
Mairhofeno kurorto centro, apie 2 km iki 
„Penkenbahn“ ir „Horbergbahn“ keltuvų, 
šalia yra autobusų stotelė.
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. 2–3 asm., 20–25 
kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ
www.honserhof.com

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, 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.
NTERNETO SVETAINĖ
www.gaestehaus-pendl.at 

Pusryčiai

Pusryčiai

Pusryčiai

Pens

Pens

Pens

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Pens

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Pens

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.Pens
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        Palyginę Šiaurės Italiją 
su likusia šalies dalimi, 
nustebsite: čia nėra karšto 
būdo, garsiai ir emocionaliai 
bendraujančių italų. Tai visai 
kitokia, niekur neskubanti ir 
netgi idiliška vieta.

Didingos viršūnės, tyras kalnų oras, romantiški peizažai 
ir tikras ekstremalų rojus – paganyti akis ir suskaičiuoti 
įspūdžius kviečia Alpių pašonėje prisiglaudusi Šiaurės 
Italija. 

Apie šalį

Kuo stebina šiaurė?
Į Alpių saugomą Italijos dalį kviečia penki regionai: Pjemontas, 
Lombardija, Aostos, Pietų Tirolis ir Trentinas. Juose veikia 
per 350 slidinėjimo centrų ir driekiasi įvairaus sudėtingumo 
žiemos sporto trasos. Įspūdžių čia pakaks ne tik slidininkams: 
sekančių naujausias tendencijas laukia mados sostinė 
Milanas, romantikus vilioja vandenyje skendinti Venecija, o 
jautrias meilės istorijas pasakoja Verona.

Monblano kalnas 

Į pasimatymą su

šiaurės Italija 

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

įdomu
Vienas iš Šiaurės Italijos 
kurortų – Cortina d’Ampezzo – 
įtrauktas į geriausių slidinėjimo 
kurortų dvidešimtuką. Būtent 
jame 1956 metais vyko žiemos 
olimpinės žaidynės.
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Val di Fasa: 

Kampitelo, Kanazėjus, Alba di 
Kanacėjus, 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 Kampiljas: 

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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šiaurės Italija:
kalnų virtuvė

Jei manote, kad apie italų virtuvę žinote viską, griauti stereotipų keliaukite į šalies šiaurę. Čia nerasite nei picos, nei 
makaronų – tik ilgą sąrašą sočių patiekalų, kurių mažiausiai tikėtumėtės paragauti Italijoje. Tad kuo gi vaišina šiaurės 
miestai ir regionai? Trumpą atsakymą pateikti būtų sudėtinga, tačiau viena tikrai akivaizdu: kiekviename iš jų galite 
tikėtis autentiškų skonių.

Italijos virtuvė
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        Lankydamiesi Venecijoje, 
nepasididžiuokite užsukti į „Caffe 
Florian” – tai seniausia Europos 
kavinė, Šv. Morkaus aikštėje iki šiol 
veikianti nuo 1720 metų. Kadaise 
joje kava mėgavosi širdžių ėdikas 
Kazanova, rašytojai Gėtė, Balzakas ir 
Hemingvėjus.

Pjemonte nežengsite nė žingsnio neparagavę 
polentos. Vietos gyventojų liaupsinama kukurūzų 
košė čia paprastai patiekiama su tikru regiono 
pasididžiavimu – baltaisiais trumais.

Veronoje itin mėgstamas moliūgais pagardintas daugiaryžis. Gaminant 
tikrą jį šio miesto daugiaryžį, žinoma, tinka ne bet kokie ryžiai. Labiausiai 
vertinama Vialone Nano Veronese rūšis, auginama čia pat, Po upės slėnyje.

Venecija  yra tikras jūrų gėrybių lobynas. Tad ir 
patiekalai čia kvepia būtent jomis. Itin populiarūs 
baccala mantecato – menkė grietinės padaže, 
sardine in soar – sardinės svogūnų marinate, ir 
caparossoli in cassopipa – moliuskai su petražolėmis. 
Skonio receptorius nustebins ir dar vienas Venecijos 
virtuvės šedevras – juodieji spagečiai su sepijų 
rašalu. O ypatinga istorija gali pasigirti bisato su l‘ara – 
keptas ungurys su lauro lapais, kurio receptas senas 
kaip pati Venecija.

Milane didesnė tikimybė skrandžius palepinti mėsos gurmanams. 
Čia restoranų valgiaraščius puošia ryžių ir kumpio sriuba minestrone, ilgai 
troškinta veršienos kulninė ossobuco su vyno padažu ir austrų palikimas – 
Vienos pjausnys (dar žinomas kaip šnicelis), prigijęs nauju pavadinimu 
cotoletta alla Milanese.

O štai Pietų Tirolyje pasijusite tarsi 
patekę į kitą valstybę: čia vyrauja 
austrų virtuvės skoniai ir aromatai. 
Tad nenustebkite pietums pavaišinti 
raugintais kopūstais su dešrelėmis, 
o desertui – obuoliais kvepiančiu 
štrudeliu.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Ekskursijos

Ideali vieta romantikos paieškoms
Nerasi labiau tinkamos vietos meilės paieškoms už Veroną. 
Miesto svečius pasitinka romantiška atmosfera, jaukūs 
gatvelių labirintai ir tarp žaliuojančių medžių pabirę medaus 
spalvos namai – visai nenuostabu, kad Viljamas Šekspyras 
savo meilės dramos veiksmą perkėlė būtent į šio 
miesto gatves.

Verona
MEILĖ TVyRO ORE

milanas MIESTO DIDybĖ IR SPINDESyS

Tarp vakar ir šiandien
Galima tik stebėtis, kaip harmoningai Milane dera veržli ateitis 
ir įspūdingas istorinis paveldas. Senoji Milano katedra stūkso 
tarsi nepajudinamas turtingos miesto praeities simbolis. 
O vietoje nenustygstanti dabartis alsuote alsuoja modernumu 
ir telkiasi kultinėse mados gatvėse: Via Montenapoleone, 
Via della Spiga bei Via Manzoni.

Milano portretas
Žengdami pirmyn šio miesto gatvėmis, suprasite, kad 
Milanas ne veltui laikomas svarbiausiu Italijos pramoniniu, 
finansiniu, prekybiniu ir kultūriniu centru. Turtingiausias 
Italijos miestas nestokoja energijos ir noriai demonstruoja 
savo didybę. Ekskursijos metu pro Jūsų akis slys tai liudijantys 
pastatai: 
• Castello Sforcesco – Sforcų šeimos pilis, pripažinta viena 
prašmatniausių Italijoje. Būtent joje saugoma Pieta Rondanini 
skulptūra – paskutinis nebaigtas Mikelandželo kūrinys;
• garsioji Duomo di Milano – pagrindinė miesto katedra. 
Ši penkianavė bazilika yra spindulinės gotikos palikimas Milane;
• La Scala – vienas garsiausių ir prestižiškiausių operos teatrų 
visame pasaulyje.

Romeo ir Džiuljetos pėdomis
Ekskursijos lankytinų objektų sąrašas – neilgas, 
tačiau vertas ypatingo romantikų dėmesio. Pradėję nuo 
Arena di Verona amfiteatro, įspūdingo dydžio operos 
scenos po atviru dangumi, toliau trauksime link Šv. Zenono 
bazilikos, apžiūrėsime miesto katedrą ir garsiųjų įsimylėjėlių 
istoriją žyminčias vietas: Romeo namą bei Džiuljetos kiemelį. 
O dieną baigsime pačioje miesto širdyje – dairydamiesi 
po Erbės aikštę.

        Lankydamiesi Veronoje, nepatingėkite 
palikti laišką legendinei Džiuljetai. Sakoma, 
kad po balkonu esančios sienos plyšiuose visi 
neraminantys klausimai apie meilę suranda 
atsakymą.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Laikas paganyti akis 
Ekskursija pėsčiomis kvies paklaidžioti kerinčių vaizdų keliu. 
Pradėsime nuo unikalaus Šv. Morkaus aikštės ansamblio. 
Smalsumas atves prie prabangiomis mozaikomis išpuoštos 
bazilikos, pakėlę akis išvysite senąją varpinę su laikrodžiu, 
dairydamiesi toliau – Naujųjų ir Senųjų Prokuracijų pastatus bei 
Dožų rūmus. O kur dar Piazzetta San Marco, garsėjanti 
Šv. Teodoro bei Šv. Morkaus atvaizdais... Pakeliui gėrėsimės 
kanalais kursuojančių gondolų būriais, o juos visus suskaičiuosime 
stabtelėję ant Atodūsių ir Rialto tiltų.

Kas įdomaus laukia?
Ekskursijos metu gėrėsimės kalnų ir istorinio miesto 
peizažais. Laiko nepaliestas Insbruko senamiestis kvies 
pasidairyti po architektūrą: pamatysite Habsburgų 
imperatorių rezidencijai priklausantį ir miesto simboliu 
vadinamą  „Auksinį stogą“, Šv. Jokūbo ir Hofkirche bažnyčias, 
Ambraso ir Furstenburgo pilis bei Triumfo arką. 
Alpių zoologijos sode susipažinsite su vietos gyvūnija, o po 
įspūdžių Insbruke keliausite į kaimyninį Vatensą. Ten lauks 
spindintis „Swarovski“ pasaulis – originalumu žavintis ir 
kristalais nusagstytas muziejus.

Venecija miesTas anT vanDens

Vietos magija ir charizma
Puošni, elegantiška ir mokanti nustebinti – 
tokia Venecija ne tik keliautojų, bet ir vietos 
gyventojų akimis. Tai miestas, kuris noriai dalinasi 
ilgam išliekančiais įspūdžiais: nuo galimybės 
„pasivaikščioti“ ant vandens iki triukšmo ir fejerverkų 
negailinčio tradicinio karnavalo.

Insbrukas
LEGENDINĖ ALPIŲ SOSTINĖ

Žiemos sporto aistruoliams puikiai pažįstamas Insbrukas – 
ne tik vienas populiariausių Alpių slidinėjimo kurortų. 
Kartu tai miestas, kurio amžius skaičiuojamas jau daugiau 
nei 800 metų, o kalnų slėnyje išsiraizgiusios gatvės saugo 
daugybę paveikslų galerijų, senų pastatų, katedrų ir muziejų 
bei nuostabų miesto parką.

įdomu
Vietos gyventojai didžiuodamiesi 
vadina savo miestą žiemos 
turizmo ir sporto sostine. 
Ko gero, pelnytai – juk Insbruke 
net du kartus vyko olimpinės 
žiemos žaidynės.

        Venecijos pašonėje glaudžiasi Murano 
sala, garsėjanti venecijietiško stiklo dirbiniais. 
Kadaise tai buvo išskirtinė vieta, tiekusi stiklo 
gaminius ir veidrodžius visai Europai.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Regionas

      Įsigiję „Dolomiti Superski“ pasą, galėsite 
džiaugtis sniegu net 12-oje slidinėjimo 
regionų, išbandyti daugiau nei 1 200 km 
įvairaus sudėtingumo trasų ir naudotis net 
450 keltuvų!

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus 
vadybininkė

DolomiTi 
superski

Tai vienas didžiausių pasaulyje slidinėjimo regionų, 
kurio plotas siekia apie 3 000 km. Tačiau „Dolomiti 
Superski“ garsėja ne vien dydžiu: atvykusių čia laukia 
net 12 atskirų slidinėjimo zonų, įspūdingi Dolomitinių 
Alpių kraštovaizdžiai, UNESCo pasaulio paveldo 
objektai ir rausvais šešėliais uolas nudažantys 
saulėlydžiai.
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Svetingi kurortai
Išbandyti „Dolomiti Superski“ trasas galėsite 
ilsėdamiesi Alta Badios, Val Gardenos ir Val di Fasos 
regionuose arba apsistoję viename iš gausybės 
aplinkinių miestukų: Kronplatz, Cortina d'Ampezzo, 
Alpe di Siusi, Carezza, Arabba, Val di Fiemme, Obereggen, 
San Martino di Castrozza – Rolle Pass, Valle Isarco, 
Alpe Lusia – San Pellegrino, Civetta.

Regiono viršukalnės
Į ką pasidairyti pakėlus akis, „Dolomiti Superski“ 
zonoje tikrai netrūksta. Čia Jūsų laukia ir regiono 
milžinė Marmolada, kurios aukštis siekia net 3342 m, 
ir daugybė kitų įspūdingų viršukalnių: dangų remianti 
Antelao (3264 m), gražuolė Le Tofane (3243 m), Civetta 
(3220 m), Sella (3151 m), Pale di San Martino (2996 m), 
Catinaccio (2981 m).

Puikios sąlygos slidinėti
Aukštai įrengtas „Dolomiti Superski“ trasas nuolat dengia puraus 
sniego danga, atvykusius paslidinėti 8 dienas iš 10 lepina saulė 
ir visada lengva rasti, kuo pakilti iki norimos trasos – modernių 
keltuvų čia pakaks kiekvienam. o jaunoms šeimoms su vaikais 
įrengtos specialios trasos ir net slidinėjimo darželiai.
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sELLA 
RONDA

Regionas

„Sella Ronda“ – žiedinis 
slidinėjimo maršrutas, 
juosiantis to paties 
pavadinimo Sella kalnų 
masyvą. Pasaulio slidininkų 
meiliai vadinamas „karusele“ ir 
kasmet sulaukiantis daugybės 
svečių, šis trasų žiedas žada 
tankių miškų ir snieguotų 
viršūnių peizažą, visos dienos 
nuotykius sniege bei puikią 
nuotaiką.

slidinėjimo 
malonumas 
visomis 
kryptimis

Prieš laikrodžio rodyklę – 
žaliasis maršrutas

Tai nesudėtingas 38,5 km ilgio 
maršrutas, kuriame įrengta 13 
keltuvų ir 10 nusileidimų – kai 
kurie iš jų gana nuožulnūs.

Pagal laikrodžio rodyklę – 
oranžinis maršrutas

Kiek trumpesnis – 36,5 km ilgio – 
maršrutas su 11 keltuvų žada 
daugiau nuotykių: nors trasų čia 
mažiau, t. y. 8, nusileidimai kur 
kas įvairesni, įdomesni 
ir sudėtingesni.
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Visas maršrutas – 
per vieną dieną

Detalesnė informacija apie maršrutus  
www.sella-ronda.info

Norint neskubant apčiuožti visą 
„Sella Ronda“ maršrutą, Jums 

prireiks maždaug penkių su puse 
valandų: startavę 10:00 ryte, 

finišą pasieksite apie 15:30. 
Skubėti nėra kur, tačiau svarbu 
nepavėluoti į paskutinį keltuvą 

ir prisiminti, jog trasos oficialiai 
uždaromos 17:00. 

Patyrusiems slidininkams 
įveikti šią maždaug 40 km ilgio 

„karuselę“ kur kas lengviau – 
panorėję per tą patį laiką jie 

sugeba apsukti net ir du ratus.
.

    Pajudėję iš Ortizėjaus (Val Gardena), 
maršruto pradžią slidėmis pasieksite per 

maždaug 1 val., o šliuožiant iš La Vilos bei 
San Kasiano (Alta Badia) arba Pocos ir Vigo di 

Fasos (Val di Fasa) kurortų prireiks apie          
   30–40 min.    .

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus 
vadybininkė
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Regionas

     
 

Slidinėjimo zonos aukštis: 
1200–2950 m;
80 šiuolaikiškų keltuvų;
5 snieglenčių trasos;
70 km lygumų slidžių trasų;
220 km kalnų slidinėjimo trasų.

Regiono 
charakteristika

Val di Fasa
Balti nuotykiai Alpėse

Regionas, kuriame nieko 
netrūksta
Pagal aptarnavimo kokybę ir techninį paslaugų 
lygį Val di Fasos regionas laikomas vienu 
geriausių pasaulyje. Puikiai įrengtos trasos 
ir sniego parkai, modernūs keltuvai ir sniego 
gaminimo sistema užtikrina pavydėtinas 
sąlygas viso sezono metu. O sau tinkamų 
trasų Val di Fasoje ras visų lygių slidininkai: 
pradedantiesiems įrengta 44 km „mėlynųjų“, 
pažengusiems – 123 km „raudonųjų“, o 
patiems drąsiausiems – 53 km „juodųjų“.

Val di Fasos slėnio kalnuose įsikūrusi viena iš keturių „Sella 
Ronda“ slidinėjimo zonų. o kartu tai regionas, kurio teritorijoje 
jaukiai spiečiasi penki kurortai: kalnų apsuptyje įsikūręs 
Kampitelas, pasakų miesteliu vadinama Moena, pradedančiųjų 
slidininkų pamėgtas Kanacėjus, pačioje regiono širdyje plytinti 
Poca ir gražuolis Vigo.
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Atsipalaiduoti
Po ilgų nuotykių slidinėjimo trasose tikrai nusipelnote poilsio. 
Tinkama vieta atsipalaiduoti – „Terme Dolomia“ pirtys 
Pocoje ir „Eghes“ sveikatingumo bei „Dòlaondes“ vandens 
centrai Kanazėjuje.

įdomu
Val di Fasos pavadinimą lydi įdomi legenda. 
Pasakojama, kad kadaise šį slėnį valdė karalius 
Laurinas, dėl nelaimingos meilės pavertęs savo 
karalystę aukštų kalnų ir blyškių uolienų vieta. 
Tačiau sakydamas burtažodžius, jis užmiršo 
paminėti saulėtekius ir saulėlydžius, todėl slėnyje 
dar ir dabar galima stebėti ypatingą šviesos reiškinį, 
vadinamą Enrosadira.
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KurortaiKurortai

Šis kurortas labiausiai rekomenduojamas 
pradedantiesiems – stačių ir sudėtingų nusileidimų 
čia nedaug, o mokytis sąlygos iš tiesų puikios. Be to, 
Kanazėjus įsikūręs strategiškai patogioje vietoje, tad 
vertinamas ne tik užsienio slidininkų, bet ir pačių italų, o 
pramogauti jame galima įsigijus bet kurį iš trijų „ski-pasų“: 
„Pordoi“, „Stella“ ar „Fedaia“.

Tai kurortas, kurį tikrai įvertins visi, 
mėgstantys aktyviai leisti laisvalaikį – 
Kampitele galėsite ne tik užsiimti žiemos 
pramogomis, bet ir išbandyti kitas sporto 
rūšis: miestelyje įrengtas modernus 
sporto centras kviečia žaisti krepšinį, 
mini futbolą, tenisą ir golfą, o pačius 
drąsiausius – paskraidyti parasparniais.

Kampitelas
Campitello
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Kanazėjus
Canazei

Alba

Jaukus Albos kaimelis, įsikūręs vos už 2 km 
nuo Kanazėjaus centro, Gran Vernel kalnų 
masyvo (3210 km) papėdėje. Šiai vietai 
šarmo suteikia daili vietos bažnytėlė, o 
žiemos sporto aistruolius išbandyti jėgas 
kviečia 7 slidinėjimo trasos. Pramogauti 
taip pat siūlo dengtas ledo stadionas ir 
slidžių alpinizmo trasa, teniso kortai, kalnų 
dviračių trasos bei jodinėjimas žirgais, 
o vaikų laukia specialiai įrengti sniego 
žaidimų parkai.

Alba
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moena
Moena 

poca
Pozza

Kurorto trasos įrengtos net 2 500 m aukštyje, tad 
natūralaus sniego slidininkams ir snieglentininkams čia 
pakanka viso sezono metu. O nusileidę nuo kalno, laiką 
galėsite leisti pasakišką atmosferą dovanojančiose 
Moenos gatvelėse. Pasivaikščioję suprasite, kad šis 
miestas ne veltui vadinamas Dolomitinių Alpių fėja – 
tokią reputaciją jam pelnė elegantiški butikai ir akį 
traukianti žavinga architektūra.

Nors šiltuoju metų laiku tirolietiška Vigo di Fasa 
dvelkia ramybe, žiemą ji tampa gyvybės kupinu 
kurortu: ant šlaitų įvairaus sudėtingumo trasose 
įgūdžius tobulina suaugusieji, o miestelyje 
šurmuliuoja vaikai. Mažuosius slidininkus čia vilioja 
moderni žaidimų ir laisvalaikio erdvė „Kinderpark 
Ciampedìe Laurin“, slidininkus – puiki sniego danga, 
o gamtos mylėtojus – dvi kurortą vainikuojančios 
viršūnės: Cima Undici ir Cima Dodici, nuo kurių 
atsiveria įstabi slėnio panorama.

Vigo di Fasa
Vigo di Fassa

Artėjant link Val di Fasos regiono centro, prieš akis 
iškyla Poca – kurortas, kuriame vyksta tarptautinės 
profesionalų varžybos, tačiau pramogų nestinga ir 
mėgėjams. Pocoje įrengtos 8 individualios trasos, į 
kurias kelia 7 keltuvai, „après-ski“ galima pasilepinti 

natūraliomis SPA procedūromis, o romantikai tikrai 
įvertins subtiliai apšviestas naktines slidinėjimo trasas: 
„raudonąją“ vidutinio pasirengimo slidininkams ir 
„juodąją“ patyrusiems.

69Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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LA PERLA HoTEL (CANAZEI)

ASToRIA HoTEL (CANAZEI)

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ patalynės keitimas 
kas antrą dieną

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – kiliminė 
danga

 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas yra
 ♦ rankšluosčių 
keitimas kasdien

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė 
danga

 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ radijas
 ♦ chalatas

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

 ♦ garažas
 ♦ diskoteka
 ♦ liftas
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ uždaras baseinas 
(„Wellness“ centre)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ terasa, skirta deginimuisi

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ liftas
 ♦ registratūra
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ SPA centras
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ konferencijų salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ televizijos salė
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ terasa, skirta deginimuisi

Pramogos ir sportas:
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis („Wellness“ centre)
 ♦ vandens masažas 
 ♦ Sebastiano kneipo takelis 
 ♦ sauna („Wellness“ centre)
 ♦ soliariumas* („Wellness centre“)
 ♦ masažas* („Wellness“ centre)
 ♦ treniruoklių salė („Wellness“ 
centre)

Vaikams:
 ♦ meniu vaikams
 ♦ žaidimų kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ soliariumas*
 ♦ vandens masažas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ Sebastiano kneipo takelis 
 ♦ kosmetinės, pirties 
procedūros*

 ♦ sauna 
 ♦ masažas*

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

* 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–Belveder“ slidinėjimo 
keltuvo, kuris kelia iki „Sella Ronda“ slidinėjimo zonos. Apie 50 m iki „ski-
buso“ stotelės. Apie 100 m iki kino teatro, apie 300 m iki „Dolaondes“ 
vandens pramogų parko. Šalia yra lyguminių slidžių trasos. Iki Bergamo 
oro uosto – apie 285 km, iki Venecijos oro uosto – apie 170 km, iki 
Veronos oro uosto – apie 190 km, iki Insbruko oro uosto – apie 200 km.
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. 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Super4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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RENATo FAMILY & WELLNESS 
HoTEL (VIGo)

MEDIL WELLNESS & FAMILY HoTEL 
(CAMPITELLo)

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

4

4

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ medinės grindys
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę

 ♦ radijas
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ liftas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ konferencijų salė
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ sauna 
 ♦ soliariumas* 

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

VIEŠBUČIO VIETA: ramioje vaizdingoje vietoje, šalia Kampitelo 
kurorto centro ir apie 160 m iki „Col Rodella“ keltuvo. Atstumai 
iki oro uostų: Venecijos – 170 km, Veronos – 190 km, 
Insbruko – 200 km, Bergamo – 260 km.
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

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ dušas / tualetas / bidė
 ♦ tualetiniai reikmenys
 ♦ šlepetės ir chalatas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ seifas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas
 ♦ grindys – kiliminė 
danga, medis arba 
parketas

 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę arba 
pagal pageidavimą

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien arba pagal 
pageidavimą

 ♦ numerio tvarkymas 
kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (nuo 8:00 iki 24:00) 
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ vyno rūsys (daugiau nei 100 vyno 
rūšių)

 ♦ liftas
 ♦ slidžių kambarys su rakinamomis 
spintelėmis

 ♦ TV kambarys
 ♦ Wi-Fi visame viešbutyje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ 450 kv. m sveikatingumo zona
 ♦ šildomas lauko baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ suomiška biosauna
 ♦ Kneipo gydymas
 ♦ emociniai dušai
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ ledo fontanas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ poilsio zona
 ♦ sporto salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ masažas*
 ♦ manikiūro ir pedikiūro paslaugos*
 ♦ veido ir kūno procedūros*

Vaikams:
 ♦ vaikų baseinas (34 laipsniai) su 
vandens žaidimais ir kalneliu

 ♦ mini klubas (nuo 16:00 iki 22:00, 
3–12 metų vaikams)

 ♦ žaidimų kambarys su 
televizoriumi

 ♦ laipiojimo siena
 ♦ pramogos su klounu Riccobello
 ♦ auklė*
 ♦ vaikiškas meniu

VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 29 numeriai: DBL Comfort 
Orient (20–25 kv. m, maks. 1–3 asm.), DBL Comfort Sole 
(25–28 kv. m, maks. 1–4 asm.), JS (35–38 kv. m, maks. 
1–4 asm.), Family Suite (45–55 kv. m, maks. 1–4 asm.), 
Panorama Suite Countryman (45–55 kv. m, maks. 1–4 
asm.), Wellness Romantic Suite (60 kv. m, maks. 1–4 asm.), 
Suite Sole (28–35 kv. m, maks. 1–4 asm.) tipų numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelrenato.it

* Už papildomą mokestį.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4
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RoDoDENDRo HoTEL 
(CAMPITELLo)

Numeriuose:
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas yra
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas

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

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

 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas* („Wellness“ centre)
 ♦ vandens masažas*
 ♦ sauna („Wellness“ centre)

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ meniu vaikams

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs ramioje vietoje, apie 200 
m iki Kampitelo miestelio centro, apie 400 m iki „Col 
Rodella“ keltuvo. Šalia –„ski-buso“ 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,
pietūs, 
vakarienė

3

* Už papildomą mokestį.

ARNIKA MoVE HoTEL (PoZZA) 3

Numeriuose:
 ♦ chalatas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 rusiški kanalai

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ SPA centras

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: ramioje miestelio dalyje, 
apie 500 m iki miestelio centro, apie 900 km iki 
„Vaiolet“ keltuvo, apie 50 m nuo viešbučio yra 
autobuso stotelė. Iki „Pozzoe Vigo di Fassa“ keltuvo 
nemokamai veža autobusiukas. Atstumai iki oro 
uostų: Veronos – apie 180 km,  Venecijos – apie 
175 km,  Insbruko – apie 153 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1963 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais.  Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 21 numeris:
DBL Move tipo numeriai (maks. 2–4 asm., 16 kv. m),
DBL Energy tipo numeriai (maks. 2–4 asm., 
22 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.arnikahotel.it
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.74



Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė

LASTEI GARNI HoTEL (PoZZA)

Numeriuose:
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ internetas*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kas 2 dienas

 ♦ seifas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ žiemos sodas
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ krosnis
 ♦ liftas
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ biblioteka
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baras
 ♦ registratūra

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

Pusryčiai3

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė*

* Už papildomą mokestį.

VILLA MARGHERITA HoTEL (PoZZA) 3

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ vonia / dušas

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: apie 800 m iki Poca di Fasa 
centro, apie 50 m iki „Vaiolet I“ keltuvo ir „ski-buso“ 
stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais. Reguliariai 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 37 numeriai: SGL tipo 
numeriai (apie  11 kv. m, maks. 1 asm.), DBL tipo 
numeriai (apie 18 kv. m, maks. 2–4 asm).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelvillamargherita.info

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ liftas
 ♦ restoranas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ registratūra * Už papildomą mokestį.
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REGINA E FASSA HoTEL CLUB
(MAZZIN)

Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė3

BELVEDERE HoTEL (VIGo) Pusryčiai,
vakarienė3

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ balkonas
 ♦ televizorius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ grindys – parketas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ registratūra
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ garažas*
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys 
(slidinėjimo įrangos)

 ♦ baras
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas
 ♦ seifas (registratūroje)*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ soliariumas*
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gyva muzika 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (3–12 metų)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams 
(anglų, italų kalbomis)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą*

VIEŠBUČIO VIETA: Mazzin kaimelyje, tarp Kampitelo 
(3 km) ir Pocos (3 km) miestelių. „Ski-buso“ stotelė 
apie 100 m nuo viešbučio. Turint svečio kortelę 
galima naudotis viešbučio autobusu, nuvežančiu iki 
„Campitello“ keltuvo (priėjimas iki „Sella Ronda“) ir 
Pocos miestelio. Atstumai iki oro uostų: Venecijos – 
apie 173 km, Veronos – apie 178 km, Insbruko – apie 
188 km,  Milano – apie 348 km, Bolcano geležinkelio 
stotis – apie 48 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 120 numerių: 
DBL Classic tipo numeriai (18–40 kv. m, maks. 2–4 
asm.), DBL Superior tipo numeriai (18–40 kv. m, maks. 
2–4 asm., vaizdas į slėnį). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su judėjimo negalia.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
Ekonominė klasė
INTERNETO SVETAINĖ 
www.clubhotelregina.it

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ balkonas
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ sauna

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

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 
2015 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 
(16 kv. m, maks. 1 asm.), DBL tipo numeriai 
(20–27 kv. m, maks. 2-4 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE  – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelbelvedere.tn.it

* Už papildomą mokestį.
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Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.76



LA CAMPAGNoLA HoTEL (CANAZEI)

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 
antrą dieną

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ grindys – laminatas
 ♦ radijas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 1 
kartą per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*

Vaikams:
 ♦ lovelė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki Kanazėjaus 
centro. Apie 200 m iki „Pecol–Belvedere“ keltuvo, 
vedančio 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: 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

Pusryčiai2

* Už papildomą mokestį.

VILLA ADRIA HoTEL
(ALBA DI CANAZEI) Pusryčiai3

Numeriuose:
 ♦ dušas / tualetas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ grindys – kiliminė danga arba 
medis

 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę (apartamentuose – 
pagal užklausą)

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
(apartamentuose – pagal 
užklausimą)

 ♦ numerio tvarkymas kasdien 
(apartamentuose – galutinis 
tvarkymas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (8:00-22:00)
 ♦ baras
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi visame viešbutyje
 ♦ liftas 
 ♦ terasa deginimuisi
 ♦ slidžių kambarys su batų 
džiovykla

 ♦ dengta automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ skalbimo mašina ir džiovintuvas* 
(su žetonais)

Pramogos ir sportas:
 ♦ biosauna
 ♦ suomiška sauna
 ♦ šaltas mėtų rūko dūmas
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ žaidimai

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: šalia pagrindinio kelio į Kanazėjų.  
Apie 2 km iki Kanazėjaus miestelio, apie 300 m iki 
„Alba-Col dei Rossi“ ir „Ciampac“ keltuvų. Apie 50 
m iki ski bus stotelės. Aplink viešbutį yra keletas 
restoranų.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1958 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2003 metais. Viešbutį sudaro vienas 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 22 numeriai ir 
4 apartamentai: DBL tipo numeriai (13–15 kv. m, 
maks 2–4 asm., SGL tipo numeriai (10 kv. m, maks. 
1 asm., Mono 2 Pax tipo numeriai (18 kv. m, maks. 
2 asm., Studio tipo numeris su pilnai įrengta virtuve 
(viryklė, indaplovė, šaldytuvas), Bilo 2–4 Pax tipo 
numeriai (25 kv. m, maks. 2–4 asm., miegamasis, 
svetainė su 2 miegamosiosmis vietomis ir įrengta 
virtuve (viryklė, indaplovė, šaldytuvas).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.albergoadria.com

* Už papildomą mokestį.
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Regionas

Šiaurinėje Italijos dalyje, palei sieną su Šveicarija, 
plytinčiame Alta Valtelinos regione žiemos 

sporto aistruolių visada laukia slidinėjimui palankus 
oras ir gausybė natūralaus sniego, o mėgstančių 
ilgus pasivaikščiojimus – net 1 000 km pėsčiųjų 
takų. Platų slėnį supa kalnų keteros, o slidinėjimo 
trasoms sumaniai išnaudotus šlaitus visada glosto 
saulės spinduliai.

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

Alta 
Valtelina

Saulės, sniego ir pramogų!

78



     
 

5 slidinėjimo zonos;
220 km kalnų slidinėjimo trasų;
80 km lygumų slidžių trasų;
1 000 km pasivaikščiojimo takų;
82 keltuvai;
86 000 – tiek žmonių per valandą 
aptarnauja visi keltuvai;
12 000 vietų viešbučiuose;
32 000 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 
charakteristika

       Alta Valtelinos slidinėjimo 
regionas patenka į „Alta Valtellina 
Lift Pass“ zoną. Su vienu „ski-
pasu“ galėsite slidinėti Livinjo, 
Šv. Katerinos, Bormijaus ir Šv. 
Kolombano šlaitais.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Regiono pasididžiavimas
150 ha plotą užimantis Stelvio nacionalinis parkas – 
unikalus kalnų gamtos draustinis.
Jis saugo ne tik natūralų kraštovaizdį, bet ir įvairių 
aukščių (nuo 650 iki 3 900 m) Alpių viršukalnes. 
Stelvio nacionaliniame parke knibždėte knibžda gyvybės: 
čia saugų prieglobstį randa gemzės, alpiniai ožiai, švilpikai 
ir kilnieji ereliai.
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Santa „Caterina Valfurva“ slidinėjimo zona
Aukštis: 1730–2775 m.
35 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 2 km                         ;
• 27 km                          ; 
• 6 km                      .

šv. Katerina
Santa Caterina

Bormio

Vos už 14 km nuo šurmuliuojančio Bormijaus įsikūrusi 
Šv. Katerina laukia ramaus poilsio gerbėjų, trokštančių 
pajusti sąlytį su gamta. Čia ramybės netrikdo jokios 
diskotekos ir naktiniai klubai, o nuo išorinio triukšmo 
saugo statūs ir miškingi kalnų šlaitai. Dauguma Šv. 
Katerinos slidinėjimo trasų gana sudėtingos, tad 
patyrusiems slidininkams veiklos tikrai nepritrūks.

Kurortai

Bormijus

„Bormio 2000“ slidinėjimo zona 
Aukštis: 1225–3017 m.
Keltuvai: 29.
91 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 20 km                         ; 
• 25 km                           ; 
• 5 km                      ; 
• 56 km lygumų slidžių trasų,
• snieglenčių trasa.

Sparčiai augantis Bormijus – kurortas, kurį mielai 
renkasi tiek jaunos poros, tiek šeimos su vaikais ar 
senjorai, mėgstantys istoriją, kultūrą, ramų laisvalaikį 
ir SPA malonumus. Atvykusių papramogauti Bormijuje 
laukia atviros čiuožyklos, ledo rūmai ir didžiulis sporto 
klubas su baseinu, o  slidininkų – viena ilgiausių 
kurorto trasų, 6 km ilgio „Bimbi al Sole“, bei įdomi ir 
ilga 4 km „Stelvio“ trasa. 

įdomu
Bormijus – ne tik slidinėjimo, bet ir terminis 
kurortas, savo gydomaisiais šaltiniais garsėjęs 
jau senosios Romos laikais. Pasakojama, kad 
šio kurorto pirčių kompleksuose kadaise lankėsi 
pats Leonardas da Vinčis.

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų
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„Carosello 3000“, „Costa del Sol“ ir „Mottolino“ 
slidinėjimo zonos
Aukštis: 1816–2797 m.
27 keltuvai.
115 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 40 km                        ;
• 55 km                           ;
• 20 km                      ;
• 2 snieglenčių trasos;
• 40 km lygumų slidžių trasų.

Kurortai

Livinjo pavadinimas kilęs iš vokiško žodžio, reiškiančio 
sniego laviną, tad visai nenuostabu, kad šiame Alpių 
kurorte slidinėjimo sezonas trunka kone pusmetį: 
prasideda gruodžio pradžioje ir tęsiasi iki pat gegužės. 
Išvystyta slidinėjimo infrastruktūra kviečia stotis ant 
slidžių, o veiklos nulipus nuo jų taip pat netrūksta: 
kurorte gausu restoranų, barų ir diskotekų, įrengta 
ledo čiuožykla ir rogučių trasos.

     Livinjo miestelyje yra 
„Duty Free“ zona, kurioje veikia 
keli šimtai neapmokestinamų 
prekių parduotuvių, todėl 
parfumerijos, drabužių, alkoholio, 
tabako ir kitų prabangos gaminių 
kainos čia pastebimai žemesnės.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Livinjas
Livigno

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų
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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 (3 000 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 „mėlynąsias” trasas.

Pažengusiems
Vidutinio lygio slidininkams verta pasikelti į „Carozello“ 
(2797 m) slidinėjimo zoną, kur prasideda nemažai „raudonųjų” 
trasų – ne itin sudėtingų, bet įdomių.  
„Mottolino“ slidinėjimo zonoje rekomenduojame du maršrutus: 
• nuo Monte Della Neve (2785 m) viršukalnės driekiasi gana sudėtingos 
„juodosios“ trasos, tačiau taip pat nemažai smagių „raudonųjų”; 
• o paskui 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) 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ radijas
 ♦ medinės grindys 
 ♦ dušas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ seifas
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ registratūra
 ♦ liftas
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ garažas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens masažas*
 ♦ Sebastiano kneipo takelis 
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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 100 m iki „ski-buso“ stotelės. Atstumai iki 
oro uostų: Bergamo – 176 km, Veronos – 234 km, 
Milano – 223 km, Insbruko – 181 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutyje yra 
16 numerių: DBL Standard (maks. 2+2 asm., 21 kv. 
m, 2 vienvietės lovos ir 1 dviaukštė lova, numeriai 
pirmame aukšte), DBL Matrimoniale (21 kv. m, maks. 
2+2 asm., dvigulė lova ir dviaukštė lova, balkonas), 
Junior Suite (maks. 2+2 asm., 31 kv. m, erdvus 
vieno kambario numeris su virtuvės ir miegamojo 
zonomis, be durų, dvigulė ir dviaukštė lovos, 
balkonas arba terasa), Family Suite (50 kv. m, maks. 
4 asm., dviejų kambarių numeris: 2 miegamieji 
(vienas su miegamojo ir svetainės zonomis), 2 
vonios kambariai, mini baras, terasa).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelmeeting.info

Pusryčiai

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

4

3

* Už papildomą mokestį.

LoREDANA HoTEL (LIVIGNo)

Numeriuose:
 ♦ dušas / tualetas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
pageidavimą

 ♦ numerio tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeryje pagal 
pageidavimą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ restoranas
 ♦ baras su televizoriumi
 ♦ slidžių laikymo kambarys,
 ♦ Wi-Fi visame viešbutyje 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ garažas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ poilsio ir saunos zonos
 ♦ maža sporto salė

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs ramioje vietoje, apie 1 
km iki Livinjo centro, apie 100 m iki „Giorgio Rocca“ 
keltuvo. Apie 150 m iki lyguminių slidžių trasų. 
Apie 20 m iki „ski-buso“ stotelės. Apie 2 km iki 
„Aquagranda“ sveikatingumo ir sporto centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 24 DBL 
tipo numeriai (17 kv. m, maks. 2–4 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bormolinihotels.com

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ auklė pagal pageidavimą*

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.84
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SoTToVENTo LUXURY 
HoSPITALITY (BoRMIo) Pusryčiai4Super

Pusryčiai,
vakarienė3LARICE BIANCo (BoRMIo) Super

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ seifas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kavavirė
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

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

VIEŠBUČIO VIETA: 500 m iki istorinės Bormijaus 
miesto dalies, pėsčiųjų zonos, 800 m iki „Bormio 
2000“ keltuvo. Svečių patogumui kursuoja 
nemokamas autobusas.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pastatas su mansarda.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sottoventobormio.it

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ chalatas pagal atskirą užklausą*
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ sodas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ konferencijų salė (iki 15 asm.)
 ♦ registratūra
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ Sebastiano kneipo takelis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 70 m iki „Bormio 2000“ 
keltuvo, už 100 m nuo viešbučio baigiasi 2 trasos: 
raudonoji „Stelvio“ ir mėlynoji „Martinola“. Apie 20 
iki „ski-buso“ stotelės, 400 m iki Bormijaus centro 
(reikia pereiti pakabinamu pėsčiųjų tiltu). Atstumai 
iki oro uostų: 155 km iki Bergamo, 210 km iki 
Veronos, 235 km iki Milano, 195 km iki Insbruko.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1959 metais, renovuotas 
2008 metais. Viešbutyje yra 42 numeriai (keli 
numeriai Connect tipo): Classic tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 18 kv. m), Superior tipo numeriai (su 
vaizdu į kalnus, vonia,  maks. 2+2 asm., 20 kv. m), 
Junior Suite tipo numeriai (erdvus, vieno kambario 
numeris: svetainės erdvė ir miegamasis (be durų), 
vonia, maks. 2+2 asm., 30 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.laricebianco.it

* Už papildomą mokestį.

4

4

Super

Super

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Regionas Dolomiti 
di brenta

Visų lygių slidininkams

Dolomiti di Brenta – slidinėjimo rojus Trentine, tarp 
Paganella ir Brentos kalnų. Pastarieji su regionu 
dalinasi ne tik pavadinimu, bet ir sniego dangos 
negailinčiais šlaitais. Todėl Dolomiti di Brenta 
didžiuojasi, ko gero, didžiausia trasų įvairove visoje 
Šiaurės Italijoje.
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98 kalnų trasos;
380 km kalnų slidinėjimo trasų;
150 keltuvų;
53 km lygumų slidžių 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 Camonica.
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 
charakteristika

       Dolomiti di Brenta – regionas, kuriame 
nestinga nei aukštų viršukalnių (tarp jų – 
3902 metrų aukščio Ortles, 3556 metrų 
Presanella ir 3554 metrų Adamello), nei 
plačių tarp kalnų įsispraudusių slėnių. O čia 
pat šalčiu alsuoja vienas didžiausių Europoje 
Adamello ledynas.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Nusileidus nuo kalno 
Sumanę paįvairinti atostogas ir bent trumpam nulipti nuo 
slidžių, galite pasidairyti po seniausią Šiaurės Italijos miestą 
Trentą. Šis nedidelis miestas kviečia pasidairyti po freskomis 
ištapytus namų fasadus, aplankyti Šv. Vigilijaus katedrą, 
Civica bokštą bei Buonconsiglio pilį, o jaukiomis senamiesčio 
gatvelėmis nuklysti iki Trento pasididžiavimo – garsiojo 
Neptūno fontano.
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Kurortas

Madona 
di Kampiljas

Madingas ir prestižinis

Vaizdingų ežerų, žaliuojančių slėnių ir kalnų upelių 
glėbyje įsitaisęs Madona di Kampiljas vadinamas 
prestižiškiausiu Italijos slidinėjimo kurortu. Miestelis 
garsėja ne tik puikia slidinėjimo infrastruktūra, bet 
ir aktyvaus poilsio idėjomis: čia galima pasivažinėti 
šunų kinkiniais, smagiai leisti laiką miestelio ledo 
čiuožyklose ar pasklandyti virš Dolomitinių Alpių.

Slidinėjimo zona
Slidinėjimo zonos aukštis siekia 1140–2950 metrų. Slidininkams 
čia įrengtas 61 keltuvas, 50 km lygumų slidžių ir net 150 km 
kalnų slidinėjimo trasų: 45 km „mėlynųjų“, 27 km „raudonųjų“ ir 
18 km „juodųjų“. Atvykusių su snieglentėmis laukia 5 snieglenčių 
trasos. O visai netoliese, „Groste“ slidinėjimo zonoje, veikia 
didžiulis sniego parkas su tramplinais, ledo kalneliais ir kroso trasa.

„Après-ski“
Madona di Kampiljas garsėja 
intensyviu naktiniu gyvenimu 
ir linksmybėmis. Kalbama, 
kad šio kurorto diskotekos 
geriausios visame regione. 
O kad nepristigtų energijos 
šokių aikštelėje, atgauti 
jėgas kviečia vaišingos kalnų 
užeigos ir aukšto lygio virtuvę 
demonstruojantys restoranai.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

        Madona di Kampiljo 
„ski-pasas“ suteikia 
galimybę slidinėti ne tik 
šio, bet ir kaimyninio 
Pincolo bei kitų kurortų 
trasose: Val di Sole, 
Folgarida, Marilleva.

įdomu
Pirmąsias trasas turistams 
Pincolas atvėrė 1960-aisiais. 
o šiuo metu slidinėjimo 
zonoje, kurios aukštis siekia 
800–2100 metrų, yra 30 km 

kalnų slidinėjimo trasų:
• 6 km                          ;
• 8 km                            ; 
• 5 km                       .

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų
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Pincolas
Įdomus visais metų laikais

Nacionalinio parko teritorijoje
Pincolo miestelis įsikūręs Adamello Brenta gamtos parke – 
vienoje griežčiausiai saugomų Trentino regiono vietų. Šioje 
nepaliestoje gamtos oazėje gausu miškų ir pievų, dangaus 
mėlį atspindi per 80 įvairaus dydžio ežerų, o gyvybę palaiko 
tūkstančiai vabzdžių, paukščių ir kalnų ožiai.

Maždaug už 8 km nuo Madona di Kampiljo, Val Rendena slėnyje, 
įsikūręs nedidukas Pincolas. Palyginti mažos kainos bei didelė 
trasų įvairovė į šį jaukų kalnų miestelį vilioja žiemos sporto 
mėgėjus, o jauki atmosfera bei gamtos grožis šiltuoju metų 
laiku – smalsius keliautojus bei šeimas su mažais vaikais.
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MIRAMoNTI HoTEL
(MADoNNA DI CAMPIGLIo)

IDEAL HoTEL
(MADoNNA DI CAMPIGLIo)

Pusryčiai
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

4

4

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ šlepetės
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ vonia / dušas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ seifas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ slidinėjimo mokykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ garažas*
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ registratūra

Pramogos ir sportas:
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna 
 ♦ soliariumas*
 ♦ treniruoklių salė

VIEŠBUČIO VIETA: netoli „raudonosios“ trasos 
„3Tre“ (čia rengiamos sporto varžybos), apie 150 
m iki kurorto centro. Artimiausi keltuvai: apie 50 m 
iki krėslinio „Miramonti“, apie 250 m iki gondolinio 
„Pradalago“, apie 250 m iki gondolinio „5 Laghi“. 
Atstumai iki oro uostų: 160 km iki Veronos, 172 
km iki Bergamo, 239 km iki Venecijos, 253 km iki 
Milano.
VIEŠBUTIS: 5-ių aukštų tradicinio Alpių stiliaus 
namelis (Chalet), paskutinį kartą atnaujintas 2011 
metais. Viešbutyje yra 26 numeriai: 17 Classic 
(maks. 2+2 asm., 15–20 kv. m), 6 Junior Suite 
(erdvus vieno kambario numeris, be balkono, 
vonia, maks. 2+2 asm., 25 kv. m), 2 šeimyninio tipo 
numeriai (2 Classic, min. 4 asm., 30–40 kv. m), 1 
Overview Suite (maks. 2+2 asm., 35 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.miramontihotel.com

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

Numeriuose:
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ seifas
 ♦ televizijos salė
 ♦ garažas*
 ♦ liftas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ masažas*
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*
 ♦ Sebastiano kneipo takelis 
 ♦ Soliariumas*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 400 m iki Madona di 
Kampiljo kurorto centro. Apie 500 m iki „5 Laghi“ 
keltuvo, keliančio į to paties pavadinimo slidinėjimo 
zoną, apie 500 m iki „Spinale“ keltuvo, kuriuo galima 
patekti į jungtinę slidinėjimo zoną „Spinale ir Paso-
Groste“, apie 10 m iki „ski-buso“ stotelės. Atstumai 
iki oro uostų: 160  km iki Veronos, 175 km iki 
Bergamo, 220 km iki Venecijos, 250 km iki Milano.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Nedidelis, jaukus 
viešbutis. 4-ių aukštų Alpių stiliaus namelyje (Chalet) 
yra 38 numeriai, 31 iš jų su balkonais, taip pat yra 
numerių, pritaikytų žmonėms turintiems judėjimo 
negalią. SGL Standard (maks.1 asm., 9 kv. m), DBL 
Standard (maks. 2–3 asm., 14 kv. m), DBL Superior 
(maks. 2–3 asm., 18 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelidealcampiglio.it

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.92



ITALo HoTEL
(MADoNNA DI CAMPIGLIo) Pusryčiai

vakarienė3

ANTARES RESIDENCE HoTEL
(MADoNNA DI CAMPIGLIo) Pusryčiai,

vakarienė3

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ dušas
 ♦ grindys – kiliminė danga

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

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ meniu vaikams

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 už 
350 m nuo viešbučio pasibaigia artimiausios trasos: 
„juodoji“ trasa „Diretissima“ ir „mėlynoji“ trasa 
„Grotte“. Apie 20 m iki „ski-buso“ 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. 4-ių aukštų Alpių 
stiliaus namelyje (Chalet) yra 28 DBL tipo numeriai 
(maks. 3 arba 2+2 asm., 10–15 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
Ekonominė klasė
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelitalo.it

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ virtuvė
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas

Vaikams:
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*

VIEŠBUČIO VIETA: 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: viešbučio pastatas įrengtas tradiciniu 
Alpių stiliumi, vidiniu perėjimu sujungtas su 
viešbučiu MIRAMONTI 4*. Viešbutyje yra 13 
apartamentų: Mono 2–4 Pax (maks. 2–4 asm., 
29–32 kv. m), Bilo 4–5 Pax (maks. 4–5 asm., 41–43 
kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.miramontihotel.com

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kosmetinės, pirties procedūros*
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3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 93Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



PoSTA & SPoRT RESIDENCES
(MADoNNA DI CAMPIGLIo)

ST. HUBERTUS GARNI HoTEL
(MADoNNA DI CAMPIGLIo)

Be
maitinimo

Pusryčiai

3

3

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mikrobangų krosnelė
 ♦ televizorius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ mini virtuvėlė
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

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

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs netoli nusileidimo į 
„raudonąją“ kurorto trasą „3 Tre“ (joje rengiamos 
sporto varžybos), 150 m iki kurorto centro. Artimiausi 
keltuvai: krėslinis „Miramonti“ – 100 m, „Pradalago“ 
funikulierius – 300 m, „5 Laghi“ funikulierius – 350 m. 
Atstumai iki oro uostų: Veronos – 180 km, Bergamo –
172 km, Venecijos – 239 km, Milano – 253 km.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro du vienas priešais kitą 
esantys pastatai: „Posta“ (registratūra) ir „Sport 
Campiglio“. „Posta“ pastate yra Bilo 3 Pax (maks. 3 
asm.), Bilo 4 Pax ir Bilo 5 Pax (maks. 4–5 asm.), Trilo 6 
Pax (maks. 6 asm.) tipų numerių.
„Sport Campiglio“ pastate yra: Bilo 3 Pax (maks. 3 
asm.), Bilo 4 Pax (maks. 4 asm.), Trilo 6 Pax (maks. 6 
asm.) tipų numerių.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.collinigestioni.it

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ seifas
 ♦ garažas*
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ sodas
 ♦ baras
 ♦ liftas
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ registratūra

VIEŠBUČIO VIETA: kurorto centre, apie 50 m 
iki gondolinio keltuvo „5 Laghi“, keliančio į tuo 
pačiu pavadinimu pavadintą slidinėjimo zoną (kur 
prasideda „Pinzolo-Campiglio Express“ trasos, 
jungiančios Madona di Kalpiljo ir Pincolo slidinėjimo 
trasas). „Ski–buso“ 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), kuriame yra 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

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
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BEPY HoTEL (PINZoLo) Pusryčiai3

HoLIDAYS DoLoMITI APARTMENT 
RESoRT (CARISoLo / PINZoLo)

Be
maitinimoApts

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ radijas
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ Wi-Fi

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 800 m iki Pincolo kurorto 
(apie 12 km iki Madona di Kampilijo kurorto su 
bendrąja slidinėjimo zona perkant „Superskirama“ 
pasą). Apie 1200 m iki „Pra Rodont“ slidinėjimo 
keltuvo, keliančio iki „Doss del Sabion“ viršūnės. 
Apie 50 m iki „ski-buso“ stotelės. Atstumas iki oro 
uostų: Veronos oro uostas – 172 km, Bergamo oro 
uostas – 184 km, Venecijos oro uostas – 250 km, 
Milano oro uostas – 265 km. Apie 60 km iki Bolcano 
traukinių stoties.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2000 metais.Viešbučio dviejų aukštų 
pastate yra 22 DBL Standard tipo numeriai (maks. 
2–4 asm., 20–30 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su judėjimo negalia.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
Ekonominė klasė
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bepyhotel.it

Numeriuose:
 ♦ Wi-Fi
 ♦ patalynės keitimas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini virtuvėlė

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

VIEŠBUČIO VIETA: Karizolo gyvenvietėje, apie 600 
m iki Pincolo kurorto centro ir „Pra Rodont“ keltuvo. 
Apie 100 m iki „ski-buso“ stotelės. Atstumai iki oro 
uostų: apie 172 km iki Veronos oro uosto, apie 205 
km iki Venecijos oro uosto, apie 184 km iki Bergamo 
oro uosto, apie 265 km iki Milano oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2015 metais. Prieš tai vadinosi 
CAZAVANZE SPORTING 3*. Keturių aukštų pastate 
yra 16 apartamentų: Trilo 4 Pax tipo apartamentai 
(apie 52 kv. m, maks. 4 asm., trijų kambarių 
apartamentai: svetainė su virtuvėlės kampu, 2 
miegamieji, 2 vonios kambariai su dušu arba vonia).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.holidaysdolomiti.it
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svarbi informacija keliaujantiems

Kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus 
dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms: asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, galiojantį kelionės metu, kelionės bilietus, 
draudimo polisus ir pan.
Vykstantiems į 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 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 Austriją tik kelionės dokumento 
galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti ne 
trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Austrijoje 
asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 
dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Austrijoje yra pripažintas šių asmenų 
disponuojamas kelionės dokumentas, kaip tinkamas atvykti.
Dokumentus kelionei (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir 
apgyvendinimo viešbutyje dokumentą (voucher) Jums turi įteikti kelionių 
agentūros darbuotojai. Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra 
spausdinama ant vieno lapo, o visas dokumentų rinkinys išskiriamas į dvi 
dalis: „kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus 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 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 Austriją, vizos nereikalingos. Austrija 
yra Šengeno šalis. 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. Asmenys be pilietybės, 
turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį 
kelionės dokumentą, gali išvykti į Austriją tik kelionės dokumento 
galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti ne 
trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Austrijoje 
asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 
dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Austrijoje yra pripažintas šių asmenų 
disponuojamas kelionės dokumentas kaip tinkamas atvykti. 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.
DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su 
Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, 
būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau 
www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, which do 
not have contracts with the Republic of Lithuania according to elimination 
of visas for travel to the Republic of lithuania, when purchasing a trip 
with departure from Lithuania / return to Lithuania, must have a multiple 
entry visa (Schengen or National visa), valid not less than the duration of 

the trip (detailed information you can find www.migracija.lt).
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим 
безвизового соглашения с Литовской Республикой, которые 
приобрели туристическую поездку, вылета / возврата из / в 
Литовскую Республику должны иметь многократную (национальную 
или шенгенскую) визу, сроком действия визы не менее 
продолжительности поездки/путёвки (подробную информацию 
можно получить www.migracija.lt).

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

Vaiko palyda
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet 
Airlines“ skrydžiuose
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito 
vyresnio nei 16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams 
nuo 5 iki 13 metų (imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – 
nelydimų vaikų palyda. Vaikai iki 5 metų gali keliauti tik kartu su tėvais 
ar kitais kartu skrendančiais ir juos globojančiais asmenimis. 14 metų ir 
vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens dokumentus ir tėvų / globėjų 
sutikimus, gali keliauti vieni. Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepilnamečių 
asmenų (amžiaus grupė nuo 14 iki 15 metų imtinai), skrendančių vienų ir 
nesinaudojančių  paslauga „Nelydymų vaikų palyda“,  tėvai arba suaugęs 
lydintis asmuo turi pateikti UAB „Tez Tour“ tėvų ar suaugusio lydinčio 
asmens užpildytą ir pasirašytą formą INDEMNITY FORM, kurią rasite 
svetainėje www.teztour.lt. Užpildyta, pasirašyta ir nuskanuota forma 
turi būti siunčiama tiesiogiai arba per jus aptarnavusią kelionių agentūrą 
elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki 
skrydžio pradžios.  UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad turistas, neįvykdęs 
aukščiau nurodytų reikalavimų, neišvyksta į kelionę, bei dėl to patirtus 
nuostolius. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt.
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali 
keistis. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl 
informacijos suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių 
agentūrą.

Skrydis nėštumo metu
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji 
privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo 
trukmė ir leidimas skristi. Iki 27 nėštumo savaitės jokie keliavimo 
apribojimai netaikomi. Kai nėštumas yra 28–35 savaitės (imtinai), 
būtina pateikti gydytojo pažymą, kurios data turi būti ne ankstesnė 
nei 7 dienos iki skrydžio dienos. Po 34 nėštumo savaitės moteris 
skrenda savo atsakomybe ir nei kelionių organizatorius, nei „Small 
Planet Airlines“ bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už nėščios 
moters ir kūdikio sveikatą. Po 36 nėštumo savaitės nėščios moterys 
į lėktuvą nepriimamos. Prašome informuoti apie moters nėštumą 
(kelinta nėštumo savaitė, nepriklausomai nuo nėštumo stadijos) kelionių 
organizatorių tiesiogiai arba per Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą el. 
pašto adresu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki skrydžio. 
Gydytojo pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 7 dienos prieš 
kiekvieną skrydį (t. y. tiek pirminį, tiek atgalinį). Atkreipiame dėmesį į tai, 
kad jeigu kelionės trukmė yra 7 nakvynės, pažyma išduota pirminiam 
skrydžiui, galėtų galioti ir atgaliniam tik, jei ji būtų išduota pirminio 
skrydžio dieną. Kitais atvejais, nėščia moteris analogišką pažymą turėtų 
gauti šalyje, kurioje poilsiauja, likus ne daugiau nei 7 dienoms prieš 
atgalinį skrydį. Gydytojo pažyma, jeigu yra parengta ne anglų kalba, turi 
būti išversta į anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu) 
ir galioti visos kelionės metu. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita 
aviakompanija, informaciją prašome pasitikslinti pas kelionę parduodantį 
agentą.

Skiepai
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti 
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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 (skyriuje - „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. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse  www.vilnius-airport.lt/lt/, 
www.teztour.lt .
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt  ir pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją.  
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 tuo atveju, 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 
23 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Į bendrą bagažo svorį 
įskaičiuojami ir slidinėjimo / snieglenčių batai. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų 
amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamo bagažo ir galima 
vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) 
slidinėjimo inventoriaus gabenimas negalimas. Išsamiau apie slidinėjimo 
inventoriaus gabenimą rasite skiltyje „Sporto inventoriaus gabenimas“. 
Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas negali 
viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris priklauso nuo skrydį 
vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo biliete arba 
kelionės dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį 
bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį 
vykdančią aviakompaniją).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. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią 
aviakompaniją). 
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.  Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius 
ginklus, jų kopijas, durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro 
rinkinius, žirkles, kitus smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar 
pavojingai atrodančius daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais 
kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.  

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias 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.teztour.lt .
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis. 

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Jei Jūsų registruotasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų lėktuvu ar yra 
sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami informuokite atvykimo oro 
uosto prarasto bagažo skyrių. Jei bagažas vėluoja, gausite pranešimo apie 
bagažo vėlavimą egzempliorių, jei sugadintas pranešimo apie sugadintą 
bagažą egzempliorių. 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. Prie pareiškimo turi 
būti pridėtas iš oro uosto prarasto bagažo skyriaus gautas dokumentas. 
Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio ar sugadinto 
bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo / 
sugadinimo ir / ar nepateiktas bagažo dingimą /
sugadinimą patvirtinantis dokumentas, gautas iš oro uosto bagažo 
skyriaus. 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.
DĖMESIO! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo 
vežti, bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis 
vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir 
pateikti pagal aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: 
elektronine tvarka per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią adresu 
www.smallplanet.aero (skyrelis – „Keleiviams“, „Pretenzijos“).
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 Austriją su „Small Planet Airlines“ keleivis, vyresnis nei 2 
metai, gali už sudarytoje Turizmo paslaugų teikimo ar Keleivių vežimo 
sutartyje įtvirtintą kainą vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą, kurį 
sudaro:
1) slidės, slidinėjimo batai ir slidinėjimo lazdos arba 
2) snieglentininko batai ir snieglentė. 
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 – ne 
daugiau nei 126 slidinėjimo įrangos („Boeing 733“ lėktuve – ne daugiau 
nei 100 slidinėjimo įrangos) komplektai lėktuve. Todėl būtinas išankstinis 
įrangos vežimo suderinimas ir vežėjo sutikimas bei patvirtinimas. 
Bendras įrangos bei bagažo svoris vienam keleiviui negali viršyti 32 kg. 
Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) slidinėjimo inventoriaus gabenimas 
negalimas. Bet kuri slidinėjimo įrangos komplekto dalis yra pripažįstama 
kaip vienas slidinėjimo įrangos komplektas, jeigu yra gabenamas atskirai 
(neįpakuotas į pagrindinį bagažą).
DĖMESIO! Klientams, sudarantiems Turizmo paslaugų teikimo sutartis 
ir / ar Keleivių vežimo sutartis, kelionių agentūra atlieka privalomą 
išankstinę slidinėjimo įrangos vežimo registraciją ir turi gauti vežėjo 
sutikimą bei patvirtinimą. Todėl prašome pateikti Jus aptarnaujančiai 
kelionių agentūrai raštišką prašymą dėl slidinėjimo įrangos vežimo 
registracijos atlikimo ir sutikimo gavimo. 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.
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svarbi informacija keliaujantiems

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 įsigijama 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 / grįžimo datas ir 
užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau 
kaip 48 val. iki skrydžio.

Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką 
atsakymą – patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo 
pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais 
taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį.

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 išvykdami į užsienio valstybes, daugiau informacijos, 
rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti 
Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.

Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti 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 
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.teztour.lt.
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba 
anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine 
forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių 
kalbomis.

Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ 
TOUR siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią 
informacija apie ekskursijų trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas 
organizuoja TEZ TOUR AUSTRIA.
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 tos šalies nustatytus 
tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios 
viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti 
gali tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo 
komisijos, prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių 
savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio 
būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo 
pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro. UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių 
kategorijos papildomai žymimos simboliu * (snaigė), tačiau šis žymėjimas 
(snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui 
toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas, 
nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio būklę, teritorijos 
dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija šalyje 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio 
aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu 
„Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu 
viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali 
kategorija šalyje: viešbutis nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo 
gali būti prierašas HV-1 (1st Class Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class 
Holiday Village). 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 kelionių agentūros, 
kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, 
vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t. 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour» kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių apašymuose 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 internetinėje svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis 
žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei 
turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, 
baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų 
lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis 
aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją 
turinčiuose viešbučiuose.
„Ski Express“ – tai „ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas Austrijoje, 
kai viešbutis perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, 
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vietos, kurorto, rajono. Šiuo atveju perkamas tik atitinkamą žvaigždučių 
kategoriją turintis viešbutis šalyje, į kurią vykstate. Dėl šios priežasties 
„Ski Express“ kelialapiai paprastai yra pigesni. Viešbutis nebūtinai bus iš 
UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje aprašytų viešbučių.

Apgyvendinimas
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais 
į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka 
nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti 
patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – 
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 apgyvendintas 
ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai 
nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
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 standartinių triviečių ar keturviečių numerių. 
Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam 
asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. 
Prieš nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą 
miegojimui skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) 
galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog 
kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant 
jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, 
sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie 
viešbučiai mokesčio už jas neima). 
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai 
tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai 
pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali 
būti pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su 
svetaine, miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus 
baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo 
aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas 
rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. 
Šių draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus 
turisto atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų 
taikyti atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl 
to neatsako. Kelionės organizatorius, 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. 
Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas 
galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje 
www.teztour.lt. Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei 
apmokėjimo sąlygas taip pat teiraukitės kelionių agentūrose.
Informuojame, kad slidinėjimo kurortuose gali būti renkamas kambario 
ar apartamentų sutvarkymo mokestis, kuris mokamas įsiregistruojant 
arba išsiregistruojant iš viešbučio ar apartamentų (atkreipkite dėmesį į 
informaciją prie viešbučio aprašymo „Tez Tour“ interneto svetainėje).
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.
lt pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, tačiau 
informaciją šiose viešbučių svetainėse skelbia ir atnaujina viešbučio 
administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto 
svetainėse skelbiamą informaciją. Kai kurių viešbučių, apartamentų ar 
studijų administracija prašo palikti nustatyto dydžio užstatą (kreditine 
kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo viešbučio nustatytų 
taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra padaryta žalos 
viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui. Atkreiptinas dėmesys į 
tai, 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. 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 val., tai priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. 
Išvykstant apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite 
iki 10–12 valandos. Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų 
išvykimo iš viešbučio laikas yra vėlesnis, galbūt net po 24 valandos.
Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už 
tai įprastai reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą 
mokestį.

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. 
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).
SOFT AI – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos 
nuožiūra nustatytu laiku parinkti gėrimai.
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 kitaip 
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vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la 
carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai 
svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai 
stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu 
metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia 
nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek 
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 Austriją metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsakyti papildomai iš orlaivio meniu. 
Tačiau, Jūsų patogumui, mūsų partneriai paruošė specialų išankstinio 
užsakymo meniu. Pasirinktus komplektus Jūsų kelionių agentas gali 
užsakyti jau rezervuodamas kelionę. Kainoraštį galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

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

Rekomendacijos dėl saugumo priemonių kelionės metu 
Visiems turistams rekomenduojame kelionės metu imtis visų būtinų 
saugumo priemonių savo turto apsaugojimui nuo vagysčių – kelionės 
metu būti budriems ir atidiems ir, be kita ko, drausti savo kelionę įsigyjant 
bagažo draudimą.
Turistams, gyvenantiems viešbučiuose, 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. Viešbutyje nesant seifų, rekomenduojame vertingų 
daiktų, dokumentų bei pinigų nepalikti kambaryje ir laikyti prie savęs.
Turistams, vykstantiems į ekskursijas, rekomenduojame nepalikti 
autobuse savo daiktų, nes įprastai nei pervežimą vykdantis subjektas, 
nei kelionių organizatorius neatsako už autobuse be priežiūros paliktus 
daiktus. Ekskursijų metu prašome vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus laikyti prie savęs, atidžiai juos saugoti, ypač didelio susibūrimo 
vietose, nepalikti daiktų be priežiūros.
Įvykus vagystei, prašome nedelsiant apie tai pranešti kelionių 
organizatoriaus atstovui, draudimo kompanijai draudimo polise nurodytu 
telefono numeriu (jeigu esate apsidraudę kelionių draudimu nuo turto 
praradimo) bei kreiptis į policiją.

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 paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš 
viešbučio.

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

Atstumas iki slidinėjimo trasų ar keltuvų
Įprastai atstumas iki slidinėjimo trasų nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio taško iki slidinėjimo trasų arba 
keltuvų, keliančių į trasas. Apgyvendinimo objektai, esantys šalia kalnų 
slidinėjimo keltuvų, įprastai kainuoja brangiau už kitus lygiaverčius 
objektus, esančius kitoje vietoje. UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt prierašais Ski in ir Ski out pažymėti viešbučiai, 
numatyti kaip netoli slidinėjimo trasų išsidėstę viešbučiai.

Triukšmas
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra 
triukšmingose kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių 
gatvių, miestų centrų. Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje viešbučio 
administracija neatsako. Todėl norintiems ramaus poilsio, renkantis 
viešbutį, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip 
pat, 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 ir 
turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus 
ir / ar įrodinėjimo priemones, pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. 
Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti registruotu laišku į UAB 
„Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt. Jei pretenzija 
pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją teikiančio 
asmens (-ų) kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti pasirašyta 
ir nuskenuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, 
pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius privalo raštu 
atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. 
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių 
pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti.
DĖMESIO! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo 
vežti, bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis 
vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir 
pateikti pagal aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: 
elektronine tvarka per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią adresu 
www.smallplanet.aero (skyrelis – „Keleiviams“, „Pretenzijos“).
Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti - turistas turi teisę 
kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 
LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka.

Palikti / rasti daiktai  
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus 
turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 
6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius 
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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 prekių ir paslaugų, 
kurias 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:
4 PAX – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenorodyta kitokia 
numerio kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem 
atskiromis lovomis bei dar dviem papildomomis lovomis. Dažniausiai dėl 
vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 4 lovos, bet dvi 
iš jų gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas 
fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai 
pastatomos lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas 
parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra.
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 (tai 
gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita 
miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė 
/ siauresnė, todėl 3-iajam asmeniui taikoma žemesnė kaina nei vienam 
asmeniui DBL numeryje.
DBL+eXB+cHD (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – dvivietis 
numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma 
vienviete lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas 
fotelis-lova ar kita miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova 
dažniausiai būna mažesnė / siauresnė. Taip pat viešbučio administracija 
numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam 
asmeniui ir vaikui 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. 
tRPL+2cHD (Triple Room And 2 Children)  – numeris trims, įprastai 
su trimis atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma 
pristatoma lova, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena atskira viengule 
lova. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose 
būna 3 arba 4 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas 
iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais. Dėl lovų kiekio ir tipo 
sprendžia viešbučio administracija savo nuožiūra.
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
R.O.H. (Run Of The House) arba Promo– tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į 
viešbutį. Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.

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. 
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 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.
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svarbi informacija keliaujantiems

nAuDInGI KontAKtAI
TEZ TOUR Austrija klientų aptarnavimo centras 
Tel. +43 (699) 147 444 44
el. paštas info@teztour.at

LR ambasada Austrijoje 
Löwengasse 47/4, 1030 Vienna, AUSTRIA
Tel. +43 1 718 5467
El. paštas amb.aturm.lt

TEZ TOUR ITALIJA klientų aptarnavimo centras Austrijoje
Tel. +39 (391) 434 4212
el. paštas info@teztour.at
 
LR ambasada Italijoje
Viale di Villa Grazioli 9 00198 Rome, ITALY
Tel.: +39 06 855 90 52; +39 06 854 04 82
El. paštas amb.iturm.lt

Pasibaigus konsulato darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis nelaimingų 
atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinkite į Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 706 52444.
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Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
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 yra 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 
yra 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. 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 oficialias 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 yra išvykstama).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, 
kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir 
kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus 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 dokumentams įforminti.
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, kurios 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 organizatorius turi 
grąžinti turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
Nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
Likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %
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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 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 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. Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti - turistas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, 
www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų 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 punkte nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas yra 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 informacija, leisianti tiesiogiai susisiekti su vaiku ar 
atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento telefonas ir kiti kontaktiniai duomenys bei 
kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios yra 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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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2016-05-01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus 
skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com.
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JAU ORO UOSTE!

ATOSTOGOS PRASIDEDA

1
3

4

8

Transportas

2
Greitoji keleivių patikra

Parduotuvės

Kavinės

5Verslo klubas

6Kino salė

7
Vanduo Skrendu


