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Apie TEZ TOUR

Nuo pirmosios „Tez Tour Lietuva“ 
suorganizuotos kelionės 
praėjo jau 14 metų. Per metus 
į svajonių šalis iš Lietuvos 
išlydime beveik 100 000 
keliautojų. Drauge aplankyti 
kviečiame net 22 kryptis. O kad 
Jūsų poilsiui nieko netrūktų, 
siūlome daugiau nei 5 000 
įvairaus lygio viešbučių, kurių 
sąrašas nuolat pildomas.

PATIRTIS KALBA
UŽ MUS
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DURKITE PIRŠTU Į ŽEMĖLAPĮ, 
SUSIKRAUKITE LAGAMINĄ IR KELIAUJAM!

Drauge aplankysime faraonų 
paslaptis saugantį Egiptą ir 
antikinių mitų apraizgytą Graikiją, 
godžiai gersime saulę auksiniuose 
Bulgarijos paplūdimiuose, nardysime 
Viduržemio jūroje, džiaugsimės 
plačiais Fuerteventūros paplūdimiais, 
krykštaudami iš džiaugsmo 
leisimės žemyn Italijos ir Austrijos 
Alpių šlaitais ir mėtysimės sniegu, 
lepinsime skrandžius turkiškais 
saldumynais ir neapolietiška pica, 
jodinėsime asiliukais Kipre,  šoksime 
flamenką Ispanijoje, 

grožėsimės uolingais krantais 
Tenerifėje, ieškosime
lauktuvių spalvingame  Tailando 
turguje, žavėsimės prabanga ir 
sieksime rekordų Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose…
Iš kelionių parsivešime tik gerą 
nuotaiką ir begalinį norą sugrįžti, 
o vieninteliai Jūsų rūpesčiai 
bus – kaip neperkaisti saulėj ir 
neparvirsti nuo slidžių, kur ieškoti 
lauktuvių ir ką pasikviesti drauge. 
Visa kita palikite mums.  Tai kaip – 
leidžiamės į nuotykį? 

KELIAUJAM 
SLIDINĖTI!

Susitikime ten, kur žmonės dievina žiemą, 
didingų kalnų fone pro akis slysta gražiausi 
slėnių peizažai, o smagūs nuotykiai niekada 
nesibaigia. Slidės ir mes laukiame Jūsų Alpėse!
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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: „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 civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn.

NAUDINGI KONTAKTAI
Gelbėtojų trumpasis numeris Austrijoje 144.

Medicininė pagalba Italijoje 118.
Visoje Europoje galite skambinti 112, norėdami išsikviesti kalnų gelbėtojus.
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„Snow Kayak“ –
ekstremaliausias renginys Lietuvoje! Tokiu šūkiu „Snow 
Arena“ pasitinka adrenalino išsiilgusius klientus renginyje, 
organizuojamame žiemos metu. Baidarė + sniego kalnas = 
finišas ledinio vandens baseine. Patys stipriausi įspūdžiai 
ir adrenalino dozė kiekvienam, išsiilgusiam neužmirštamų 
įspūdžių!

Rekomenduojame

„Snow Arena“ – vienintelis žiemos pramogų kompleksas Baltijos šalyse, kuriame veikia 
uždaros kalnų slidinėjimo trasos, o lankytojai laukiami ištisus metus. Kelerius metus „Snow 

Arena“ atsiduria geriausių žiemos pramogų kompleksų penketuke. Arena – moderni, atitinkanti 
aukščiausius kokybės ir aptarnavimo standartus, čia veikia 5 saugūs ir patogūs šveicariški kalnų 
keltuvai, kurie per vieną valandą į kalno viršų gali pakelti 2 000 žmonių. „Snow Arenai“ suteiktas 

Tarptautinės slidinėjimo federacijos FIS pažymėjimas, kuris patvirtina, kad trasos atitinka 
aukščiausio lygio reikalavimus. 8 hektarų teritorijoje įrengtos 3 trasos, skirtos kalnų slidinėjimo 

ir snieglenčių sportui. „Snow parkas“ kviečia visus, mėgstančius snieglenčių sportą. Patirkite 
neišdildomus įspūdžius, adrenalino pliūpsnius ir neužmirštamai praleiskite laiką!

Pažadinkite savyje sportininką!

„Snow Arenoje“ – renginiai visai šeimai
„Snow Arena“, be gausaus spektro pramogų 
(slidinėjimo, snieglenčių sporto, aprangos ir įrangos 
nuomos, gokartų trasos, kvalifikuotų trenerių 
paslaugų, vaikų žaidimų zonos, restorano, kavinių, 
kepyklėlės ir apgyvendinimo paslaugų), siūlo daugybę 
sporto renginių, organizuojamų arenos viduje ir lauke 
visus metus. Dalyvaukite ir palaikykite kitus!

„Snow tinklinis“ –
paplūdimio tinklinio versija ant sniego, 
išpopuliarėjusi Europos Alpėse, o Austrijos tinklinio 
asociacijos pripažinta oficialia sporto šaka. Šio 
renginio metu buriamos vyrų ir moterų komandos, 
žaidžiant du prieš du. Mušinėti kamuolį, kai kūną 
šildo saulė, o pirštus stingdo šaltis – tikras iššūkis!
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Tobulas Jūsų laisvalaikis – mūsų misija!

„Snow Arena“ didžiuojasi pristatydama „FIS“ – 
aukščiausio lygio kalnų slidinėjimo varžybas, kada 
nors rengtas Lietuvoje, kuriose rungiasi ir olimpiečiai. 
Kiekvienais metais norą dalyvauti pareiškia ne tik 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, bet ir 
Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos, Ukrainos kalnų 
slidininkai.

„Snow Arena“ nepamiršta ir visų klientų, kuriems 
patinka kopimas į kalnus. Šiems aktyvuoliams ren-
giamos alpinizmo varžybos „Ledo kirtis“.  Paruošta 
8 m aukščio, 24 m pločio ir 2 m storio ledo siena, 
greitojo ir techninio lipimo trasos, kuriose savo jėgas 
gali išbandyti visi norintys.

Arenoje vyksta daugybė renginių, kuriais norima 
skatinti fizinį aktyvumą, buvimą kartu su draugais, 
šeima, turiningai ir aktyviai leidžiant laisvalaikį.

Vaizdas lyg iš paukščio skrydžio
„Snow Arena“ visus savo bičiulius, kurie nori 
pasilepinti kvapą gniaužiančiais vaizdais, kviečia 
į panoraminį restoraną „Aero Gallery“, nuo kurio 
terasos atsiveria įspūdinga Druskininkų panorama. 
Po dienos įspūdžių ir visų pramogų galite paragauti 
aukščiausios kokybės ir nepriekaištingo skonio 
patiekalų, kurie suvilios net ir didžiausią gurmaną.

Sutikti gražiausias gyvenimo šventes kviečiame 
restorane „Aero Gallery“
Restoranas įsikūręs įspūdingoje vietoje – 50 metrų 
aukštyje, „Snow Arenos“ kalno viršūnėje. Restorane 
taip pat rengiamos degustacinės vakarienės, iškilmingi 
priėmimai, banketai ir furšetai, vestuvių puotos.
Virtuvės šefas visuomet pasirengęs stebinti patiekalais 
iš šviežių, natūralių maisto produktų, o restorano 
personalas užtikrins, kad galėtumėte atsipalaiduoti ir 
mėgautis viešnage.
Restorane – 106 sėdimos vietos. Jauki, romantiška ir 
vaizdais pro langus užburianti aplinka laukia visų „Snow 
Arenos“ klientų.

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



ĮDOMybių APiE ALPES10
Jauni kalnai
44 milijonai metų – tai daug ar mažai? Būtent prieš tiek 
metų, susidūrus Afrikos ir Eurazijos tektoninėms plokštėms, 
susiformavęs Alpių kalnynas yra vienas jauniausių Europoje.

Ko daugiau?
Alpių apylinkėse nuolat gyvenančių vietinių ar šiuos kalnus 
kasmet aplankančių turistų? Atsakyti paprasta: nors šių 
kalnų kaimynystėje įsikūrusios net aštuonios valstybės, 
14 milijonų jų gyventojų nepakanka norint aplenkti 120 
milijonų čia atvykstančių slidininkų.

Viršūnės, remiančios dangų
Alpių regionas didžiuojasi kiek daugiau nei šimtu 4 000 metrų 
aukštį siekiančių viršukalnių. Aukščiausia iš jų – Baltuoju kalnu 
„pravardžiuojamas“ Monblanas, dangų remiantis net 4 810 
metrų aukštyje.

Gamtos kontrastai
Žvelgdami į Alpių viršūnes, nepamatysite nė vieno medžio. 
Tačiau kuo žemiau leisitės, tuo įspūdingesnė gamta 
Jūsų lauks: šlaituose žaliuoja tankūs eglynai, pušynai ir 
maumedynai, o slėnius ir daubas puošia ąžuolų, bukų ir 
kaštonų giraitės. Iš viso Alpių regione rasite net 13 000 
skirtingų augalų rūšių!

Alpių turtai
Be daugiau nei 30 000 Alpėse gyvenančių gyvūnų rūšių, šie 
kalnai gali pasigirti ir kitomis brangenybėmis. Dar VIII a. pr. Kr. 
čia buvo kasamas varis, Romos imperijos laikais kalnų gelmėse 
nestigo aukso, o iki šiol aptinkama įvairių mineralų: cinoberio, 
ametisto ir kvarco.

1

2

3

4

5

10 faktų

Žadą atimantys peizažai, jaudinančios istorijos iš praeities ir įspūdingi skaičiai – tai tik maža 
dalis to, ką gali papasakoti Alpės. O smalsiausiems pristatome dešimt regiono įdomybių, į Alpes 
traukiančių ne tik paslidinėti.
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Milžinų kolekcija
Didžiausias Italijos ežeras Garda, įspūdingiausias 
Šveicarijos ledynas Alečas, didžiausias aukščiausioje 
vietoje esantis Spanagelio urvas, į pasaulio aukščiausiųjų 
aštuonetą patenkantis Krimlio krioklys… Visą šį 
pasididžiavimo vertą sąrašą saugo Alpės.

Seniausias gyventojas
1991 metais Alpių ledynuose, netoli Austrijos ir Italijos 
sienos, buvo rasta puikiai išsilaikiusi vyro mumija – 
manoma, kad Ecis, arba Ledo žmogus, gyveno maždaug 
prieš 5 000 metų.

Natūralus vandens tiekėjas
Nors Alpių plotas užima tik 11 % Europos teritorijos, šis 
kalnynas žemyno žemumas aprūpina įspūdingu kiekiu 
vandens – iki 90 % žemę drėkinančio vandens vasaros 
mėnesiais atkeliauja būtent iš Alpių viršūnių.

Pakalbėkim apie orą
Alpės turi didelės įtakos Europos klimatui. Aukšti kalnai 
sulaiko iš šiaurės pučiančius vėjus ir jų nešamus kritulių 
debesis, todėl pietinėje Alpių pusėje orai kur kas šiltesni, 
sausesni ir stabilesni.

Ledinis grožis
Alpėse gausu vietų, kurios ištisus metus slepiasi po saulės 
nesunaikinama sniego paklode, ir ne ką mažiau šalčio 
sukaustytų ledynų. Tarp gražiausių: Pastercė – beveik 9 
kilometrus nusidriekęs ledynas, pripažintas didžiausiu 
Austrijoje ir Rytų Alpėse, bei Hintertuksas – žinomas 
visoje Europoje dėl jame įsikūrusių Gamtos ledo rūmų, 
dovanojančių unikalią galimybę pasivaikščioti po ledyno 
vidų.
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11Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Apie šalį

Austrija 
DiDžių aTraDimų šaliS

Austrijos Zalcburgo regiono slidinėjimo kurortų charakteristika
Europos sporto regionas Gaštaino slėnis

Cel am Zė Kaprunas 
(Kitcštainhornas)

Zalbachas ir 
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

keltuvas-kabina 5 3 15 5 3

gondolinis keltuvas 2 1 2 2

Lygumų slidžių trasų ilgis, km 14 7 12 90

Rogučių trasos * * * * *

Vaikų zona slidinėjimo trasose * * * * *

Baseinas / sporto centras kurorte * * * * *

Terminiai kompleksai * *

Teniso kortai * * * * *

Nuo vaikystės pasakas primenančių trobelių iki šaltu grožiu alsuojančių ledynų, nuo didžių kultūros genijų iki 
didingų kalnų viršūnių – ko tik nerasite Austrijos Alpėse! Čia Jūsų laukia karališko grožio miestai, nuostabi gamta ir 

nuotykiai, į kurių paieškas siūlome leistis nedelsiant.
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Žavi ištisus metus
Kad ir kuriuo metų laiku nutarsite keliauti 
į Austriją, ji visuomet turės ką pasiūlyti: 
žiemą čia vilioja snieguotos viršūnės, iššūkių 
pilni šlaitai ir saulėje spindintys ledynai, 
pavasarį – kelionės į kalnus, dviračių žygiai 
ir idealūs orai apžvalginėms ekskursijoms, o 
vasarą – muzikos festivaliai ir tarpukalnėse 
tyvuliuojantys ežerai. 

Įdomu
Viena – svarbiausias ir 
labiausiai koncentruotas 
Austrijos miestas, kuriame 
spiečiasi ketvirtadalis visų 
šalies gyventojų. 

Austrija

Šveicarija

Lichtenšteinas

Italija Slovėnija
Kroatija

Vengrija

Slovakija

Čekija

Vokietija

Viena

Insbrukas

Zalcburgas

Mairhofenas

Nasfeldas Klagenfurtas

Cel am Zė

Bad Hofgaštainas

Zalbachas ir Hinterglemas

Bad Gaštainas
Ostirolis

Bad Klainkirchaimas
Kačbergas

Kaprunas Piesendorfas 

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

keltuvas-kabina 2 6 5

gondolinis 
keltuvas 4 2 2

Lygumų slidžių 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

Alpių respublika
Taip su pasididžiavimu balse savo šalį vadina austrai. Priežastis tam iš tiesų svari – 
nelygus Alpių reljefas išvagojęs beveik 80 % Austrijos teritorijos, šalis didžiuojasi net 13 
viršūnių, esančių 3 000 metrų aukštyje, ir dar 34-iomis, siekinačiomis 2 000 metrų, o 
žiemos sporto mėgėjų su profesionaliai įrengtomis trasomis ir keltuvais laukia daugiau 
nei 600 kalnų gyvenviečių.

Karališkos atostogos
Pajusti jas kviečia Austrijos sostinė Viena – 
elegantiškas karalių ir genialių kompozitorių 
miestas, savo gatvėse saugantis puošnių 
pastatų didybę, pasaulinio lygio muziejus 
ir įspūdingus parkus. O kur dar seniausias 
pasaulio zoologijos sodas, Habsburgų 
vasaros rezidencija, gausiai lankomi teatrai ir 
pompastiški pokyliai!

13Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Susitikime Alpėse! Čia, didingų kalnų papėdėse, keliautojų laukia sotūs austriški pietūs, 
kasdienybę saldinantys desertai, tradiciniai patiekalai ir patys skaniausi netikėtumai.

Austrijos 
virtuvė Austrijos

ALPIŲ 
VIRTUVĖ
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Įdomu
Labai populiarus austriškas patiekalas 
yra „žemės obuolių“ (vok. Erdäpfel) 
salotos. Skamba egzotiškai, tačiau 
stebėtis neskubėkite – taip austrai 
vadina bulves.

SOČIAI IR AUSTRIŠKAI

Austrų virtuvės patiekalai neleis išalkti 
visų atostogų metu – dauguma jų sotūs, 
riebūs ir, žinoma, labai gardūs. Nepalikite 
Austrijos neparagavę:
• Vienos šnicelio – plonyčio veršienos 
kepsnio, apvolioto kiaušinio plakinyje 
ir džiūvėsėliuose, kurio kaimynystėje 
dažniausiai puikuojasi bulvių salotos arba 
rauginti kopūstai;
• Klösse – austriškų kamuoliuko formos 
virtinių iš varškės, miltų ar bulvių, gausiai 
pripildytų pačių įvairiausių įdarų: varškė 
puikiai dera su abrikosais ir slyvomis, 
miltiniai virtiniai – su žolelėmis, svogūnais 
ir kitomis daržovėmis, o bulviniai – su 
šonine;
• auksaspalvės jautienos bei keptų daržovių 
sriubos Rindsuppe;
• tikro austriško guliašo – šis vengrų 
virtuvės įkvėptas tirštas jautienos 
troškinys Austrijoje patiekiamas su 
minkštais duonos rutuliukais, kuriuos
vietiniai vadina Semmelknödel.

KALNŲ DESERTAI

•  Kaiserschmarrn – tradiciniai austriški 
blyneliai iš kiaušinių, miltų, cukraus ir 
razinų. Už šio paprasto recepto slypi įdomi 
pavadinimo legenda: „imperatoriškąja 
nesąmone“ jie pradėti vadinti po to, kai šis 
imperatoriui Fransiui Džozefui I labai patikęs 
desertas jo žmonos Elizabet buvo įvertintas 
kaip nesąmonė (vok. Schmarrn).
•   Zacherio tortas – legendinis kepinys iš 
Vienos, o tiksliau – tikra šokolado ir abrikosų 
džemo puota!
•   Linco pyragas – austrų virtuvės 
pasididžiavimas, laikomas vienu seniausių 
pyragų pasaulyje. Šis skanėstas po dailiu 
migdolų tešlos juostelių dekoru saugo storą 
aviečių arba juodųjų serbentų uogienės 
sluoksnį.

 Semmelknödel 

 Schnitzel 

 Kaiserschmarrn 

 Sachertorte

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



Ekskursijos

Alaus ir pirkinių meka
Masiniai alaus festivaliai, karališka architektūra ir parduotuvų 
gausa, dėl pirkinių sostinės titulo leidžianti varžytis net su Milanu, 
o kur dar nesuskaičiuojamas lankytinų vietų lobynas – atvykę į 
Miuncheną, maloniai nustebsite, kiek visko telpa viename mieste!

Senamiesčio žavesys
Vaikštinėdami po Miuncheno senamiestį, pasijusite tarsi už 
Vokietijos ribų – statant šį miestą, Bavarijos valdovai įkvėpimo 
sėmėsi iš žymių Italijos miestų, todėl ir dabar čia gausu XVIII amžių 
menančių barokinių bei rokoko stiliaus pastatų.

Vienai dienai kviečiame palikti Alpes ir nukeliauti į 
Vokietijos valdas – visai netoli Austrijos dienos įspūdžių 
pilną ekskursiją žada Bavarijos sostinė Miunchenas.

Miunchenas
DiENa BaVariJOS SOSTiNĖJE

Ką pamatysite?
•  Marijos aikštė (Marienplatz) – viduramžiais joje vykdavo įvairūs 
turnyrai ir miesto šventės, o dabar daugiausia šurmulio ši vieta sulaukia 
per Kalėdas. Buvęs aikštės pavadinimas Schrannen vėliau buvo pakeistas, 
tikintis, kad atsidėkodama už tai Mergelė Marija apsaugos miestą nuo 
choleros epidemijos.
•  Naujoji rotušė – vienas iš ryškiausių Miuncheno orientyrų, neogotikos 
stiliaus savivaldybės pastatas, iškilęs visai šalia senosios miesto rotušės. 

•  Mergelės katedra – gotikinė katedra su dviem galingais bokštais, 
kurios statybos truko rekordiškai trumpai – vos du dešimtmečius.
•  „Hofbräuhaus“ – senoji Miuncheno aludė duris atvėrė 1589 m. ir 
lankytojų skaičiumi nesiskundžia iki šiol – vienu metu vaišintis alumi 
čia gali daugiau nei 3 000 žmonių!
•  Liudviko Maksimiliano universitetas, turintis 18 fakultetų – 
antras pagal dydį visoje Vokietijoje.

16



Istorinė miesto dalis
Keliausime apžiūrėti Zalcburgo įžymybių: Domsko 
katedros, senųjų kapucinų ir pranciškonų 
vienuolynų, žavaus sodo supamų Mirabelės rūmų, 
Mocarto namo-muziejaus ir įspūdingo stoto 
Hoenzalcburgo tvirtovės, kuri patenka į didžiausių 
pasaulio pilių penketuką.

Zalcburgas – barokinės architektūros, 
jaukių gatvelių raizginių ir klasikinės 
muzikos miestas, kuriame gimė garsusis 
kompozitorius Volfgangas Amadėjus 
Mocartas.

Zalcburgas
mOCarTO miESTO
BEiEšKaNT

Šis miestukas įdomus ir gyvenimo be slidžių 
neįsivaizduojantiems sportininkams, ir après-ski linksmybėms 
pasiruošusiems turistams, ir lėtų pasivaikščiojimų po barokinius 
peizažus ieškantiems romantikams. Susipažinkite – tai jaukus 
ir elegantiškas, iš visų pusių kalnų supamas Insbrukas.

Insbrukas TirOliO SOSTiNĖ

Olimpinių žaidynių dvasia
Jei paklausite, kas labiausiai garsina šį miestą, 
Insbruko gyventojai didžiuodamiesi atsakys: žiemos 
sportas ir olimpiniai renginiai. Apie jau du kartus 
čia vykusias Žiemos žaidynes primena olimpinis 
stadionas, išlikusios trasos ir šuolių su slidėmis 
tramplinai.

Ekskursija po senamiestį
Visai kitokią nuotaiką žada Insbruko 
senamiestis – čia karaliauja ne žiemos 
sportas, o istorija ir kultūra. Pasivaikščiojimo 
metu siauromis gatvėmis keliausite pro 
paveikslų galerijas, muziejus, Rūmų bažnyčią, 
Wilten baziliką, baroko stiliaus puošeivą – 
Helblinghaus pastatą, ir kitas miesto įžymybes, 
žavėsitės kalnų peizažais ir, žinoma, išvysite 
Insbruko simbolį – Habsburgų imperatorių 
rezidencijos „Auksinį stogą“.

Įdomu

Įdomu
Zalcburgas dabar žinomas kaip pasaulio klasikinės 
muzikos sostinė, o Insbruko gyventojai savo miestą 
vadina žiemos sporto bei turizmo sostine.

Insbruke buvo surengtos 1964 ir 1976 metų 
Žiemos olimpinės žaidynės bei 1984 ir 1988 
metų Žiemos parolimpinės žaidynės.

17Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ekskursijos
RADONO GALERIjOS
POžEmiNiai GašTaiNO SlĖNiO TurTai

Jei nuotykiams Alpėse pasirinkote Gaštaino slėnį, būtų tikras praradimas nenuvykti į 
didžiausią šio regiono žvaigždę – slėnio brangenybe vadinamas požemines radono galerijas.

Sveikata iš kalnų Buvusios aukso kasyklos
Radhausbergo kalne, beveik 2 kilometrų gylyje, 
laukia puiki gamtos sanatorija. Čia tvyro 37–41,5 °C 
temperatūra ir natūraliai aukštas radono kiekis, o oro 
drėgmė siekia nuo 70 iki 100 procentų. Lankytojai 
į šią vietą vyksta gydytis reumato, kvėpavimo takų 
ligų ir odos problemų, stiprinti imuniteto ar tiesiog 
pasmalsauti ir atsipalaiduoti.

Kadaise Radhausbergo kalnas buvo 
žinomas dėl kitų priežasčių – jame buvo 
kasama aukso rūda. Tačiau ieškodami 
brangiųjų metalų, mokslininkai čia aptiko 
visai kitą lobį – puikias sąlygas organizmo 
terapijai ir gydomąjį radono poveikį. 

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

       Ekskursiją pradėsime 
antroje dienos pusėje ir 
baigsime vakare, tad galite 
būti ramūs: slidinėjimo dienos 
kalnuose tikrai neprarasite.

Įdomu
Gydymo tikslais radono galerijos naudojamos jau 
daugiau nei pusę amžiaus. Per šį laiką įrodyta, kad 
unikalus mikroklimatas padeda net 9 iš 10 atvykusiųjų.

18



NuSaGSTyTaS KriSTalaiS

„Swarovski Kristallwelten“ – kur kas daugiau nei 
kristalų muziejus, tai atskiras žaižaruojantis pasaulis, 
įsikūręs Vatenso miestelyje, netoli Insbruko.

Tviskantis muziejus 
Pagrindinis „Swarovski“ muziejaus objektas – lankytojus 
pasitinkantis Milžinas. Būtent jis saugo šių krištolinių rūmų turtus 
ir stebuklus. Užėję į Milžino vidų, išvysite unikalius kūrinius, kuriuos 
„Swarovski“ pasauliui padovanojo garsūs Austrijos ir pasaulio 
menininkai, architektai bei dizaineriai: kristalais nusagstytas 
kambarių sienas, žėrinčias skulptūras ir šviesoje žaidžiančius 
veidrodžius. Vaikščiodami po Milžino sodą, pakelkite akis ir 
apžvelkite virš galvos kybančius debesis, pagamintus iš beveik 
800 000 hipnotizuojančių kristalų. Po jais „telkšo“ juodojo 
veidrodžio baseinas, ypač įspūdingai atrodantis naktį, kai kristalų 
atspindžiai jame nušvinta visomis vaivorykštės spalvomis.

Vaikystės džiaugsmai
Mažiausių šeimos narių „Swarovski“ pasaulyje laukia pramogų 
aikštelė ir keturių aukštų žaidimų bokštas, kuriame vaikai galės 
laipioti tinklo sienomis, suptis ant įvairių sūpynių, čiuožinėti 
nusileidimo takeliais, šokinėti ir kitaip smagiai leisti laiką. 
O prisiminti vaikystėje žaistas slėpynes kviečia žaliuojantis delno 
formos labirintas, kuriame bus įdomu net suaugusiems. 

Įdomu
Šis stebuklingas kristalų pasaulis 
buvo sukurtas Danielio Svarovskio 
šimtmečio proga 1995-aisiais. 

„SwAROVSKI“ 
PASAULIS

       Į ekskursijos programą taip pat 
įtrauktas apsilankymas „Swarovski“ kristalų 
parduotuvėje, kuri yra didžiausia visame 
pasaulyje.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

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

Regiono įžymybės
Barokas, Mocartas ir Alpės – trijulė, be kurios nebūtų 
Zalcburgo. Įsitikinti tuo galite atvykę į regiono centre esantį 
Zalcburgo miestą – vieną gražiausių klasikinio baroko 
pavyzdžių, kurio gatvėse tebeskamba Mocarto sukurta 
muzika, o horizonte boluoja apsnigti kalnų šlaitai.

Vartais į Alpes vadinamas Zalcburgo regionas pagrįstai 
didžiuojasi šiuo savo vardu: juk būtent jame telkiasi          

populiariausi Austrijos slidinėjimo kurortai, o ištisus metus 
mėgautis puikiomis trasomis leidžia šalčiu alsuojantis 
kaimynas – čia pat, šiaurinėje Alpių dalyje, plytintis 
Kitcštainhorno ledynas.
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Alpių ežero pusiasalyje svečių laukia dailus senovinis 
miestukas, o be to – populiarumu nesiskundžiantis 
slidinėjimo kurortas, kuriam pagal aktyvaus poilsio 
galimybes nėra lygių visoje šalyje. Be 77 kilometrų trasų 
ir šlaitų, pritaikytų tiek pradedantiems slidininkams, tiek 
greitojo čiuožimo mėgėjams ir snieglentininkams, čia gausu 
ir kitų pramogų: kavinės vaišina aromatinga austriška kava, 
o po nuotykių naktinėse trasose Jūsų laukia diskotekos ir 
kalnų barai.

Nordabfahrt

Schüttlift
Areitbahn I

Ebenbergbahn

Zeller See

1

3

5

2

4

GRAND HOTEL ZELL AM SEE

TWO TIMEZ HOTEL

WILHELMINA PENSION 

UNTERBERGER GAESTEBAUS

NK KITZBLICK LANDHAUS

 

ALPENPARKS HOTEL & 

APARTMENT ORGLER

DAS ALPENHAUS KAPRUN 

HOTEL 

AUSTRIA PENSION

Kurortai

Kaprunas
Kaprunas – puiki vieta aktyvioms atostogoms, tačiau 
nusileidus nuo kalno įspūdžiai nesibaigia. Kurortas 
garsėja sočia Austrijos kalnų virtuve ir nuo šlaitų 
atsiveriančiais vaizdais: juos dovanoja Tauerno 
nacionalinis parkas, ant vieno iš šlaitų stovinti Kapruno 
pilis, Kitcštainhorno ledynas ir aukščiausia Austrijoje 
Grosgloknerio viršūnė. O atpalaiduoti 
trasose išvargintą 
kūną vilioja Kaprune 
veikiantis terminių 
vandenų kompleksas 
„Tauern SPA“.

Pusiaukelėje tarp Cel am Zė ir Kapruno įsikūręs 
Piesendorfas – rami vieta apsistoti tiems, kurie dar 
tik pradeda stotis ant slidžių. Pradedantiesiems 
sąlygos čia iš tiesų puikios: į šlaitus kelia bugeliniai 
keltuvai, veikia rogučių trasa, kuria galima leistis 
net sutemus, visos šeimos laukia smagūs „Snow 
Tubing“ nuotykiai, o jei norite daugiau iššūkių, į abu 
kaimyninius korortus patogu nuvažiuoti „ski-busu“ 
arba traukiniu.

Cel am Zė keliautojai 
mėgsta ne vien dėl 
išpuoselėtų slidinėjimo 
trasų. Miesto centre 
tyvuliuojantis ežeras žiemą 
užšąla ir kviečia pagaląsti 
pačiūžas, o kelionė nuo 
jo link aukštai kalnuose 
įrengtų trasų moderniu 
keltuvu trunka vos kelias 
minutes.

Slidinėti Kaprune ant 
Maiskogelio kalno patiks net 
vaikams – plačiose trasose labai 
patogu mokytis žengti pirmuosius žingsnius ant slidžių. O įdomesnių ir 
sudėtingesnių trasų vykite ieškoti į Kitcštainhorno ledyną arba kaimyninį 
Cel am Zė, su kuriuo šis kurortas sujungtas bendru „ski-pasu“.

Kaprun

Cel am Zė
Zell am See

Piesendorfas
Piesendorf

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

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

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

21Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Trasos
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Two TIMEZ HoTEL (ZELL AM SEE) 

Numeriuose:
 ♦ dušas / WC
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ tualeto reikmenys
 ♦ chalatas ir šlepetės
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ radijas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas
 ♦ medinės grindys
 ♦ patalynės  keitimas kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra gretimame 
HEITZMANN viešbutyje 
(8.00–24.00)

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai (1 ant stogo) 
 ♦ Wi-Fi visame viešbutyje
 ♦ šildomas slidžių kambarys
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ garinė pirtis
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ „Wellness“ zona su garine pirtimi 
(HEITZMANN viešbutyje)

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: Cel am Zė kuroroto centre, apie 
120 m iki „Ski lift“ keltuvo, apie 70 m iki autobusų 
stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2016 metais. Viešbučio 3-jų 
aukštų pastate yra 15 numerių: DBL tipo numeriai 
(25–30 kv. m, maks. 2–3 asm.), Suite tipo numeriai 
(50–60 kv. m, maks. 2–4 asm., miegamasis, 
svetainė su sofa, vonia ir dušo kabina, atskiras WC, 
2 televizoriai, lodžija arba terasa).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.two-timez.com

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai
vakarienė4

4

GRAND HoTEL ZELL AM 
SEE (ZELL AM SEE)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

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

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ grindys – kiliminė 
danga ir laminatas

 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ seifas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ registratūra visą parą
 ♦ uždaras baseinas (su 
vaizdu į ežerą)

 ♦ baras
 ♦ 3 restoranai
 ♦ garažas
 ♦ Vienos kavinė
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros* 

 ♦ masažas*
 ♦ soliariumas*
 ♦ kazino

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ uždaras baseinas

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

* 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”.24



Special Cat.
wILHELMINA PENSIoN 
(ZELL AM SEE)

UNTERBERGER GAESTEHAUS 
(ZELL AM SEE)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą (atvykus)

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą (atvykus)

 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kartą per 
savaitę 

 ♦ radijas
 ♦ mini virtuvėlė 
(apartamentuose)

 ♦ kabelinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (8.00–20.00)
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ pusryčių kambarys

* Už papildomą mokestį.
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VIEŠBUČIO VIETA: Schmittenstrasse gatvėje, apie 
200 m iki Cel am Zė kurorto centro, apie 50 m iki 
„City X-press“ keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1920 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Kasmet iš dalies 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 9 numeriai: DBL tipo 
numeriai (16 kv. m, maks. 2 asm., kai kuriuose 
numeriuose 3–4 lovos pagal atskirą užklausą).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.haus-wilhelmina.at

VIEŠBUČIO VIETA: 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 „Areitbahn“ 
slidinėjimo keltuvo ir autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą 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 
http://haus-unterberger.members.cablelink.at/
deindex.htm

Pusryčiai

Pusryčiai3

* Už papildomą mokestį.

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



Apts

AptsKITZBLICK LANDHAUS 
(FUERTH)

ALPENPARKS HoTEL & 
APARTMENT oRGLER (KAPRUN)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kartą 
per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kartą 
per savaitę

 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą 

 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ virtuvė
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ LCD televizorius
 ♦ galutinis numerių 
tvarkymas

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

 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ restoranas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ terasa
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
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VIEŠBUČIO VIETA: Piesendorfo kurorte, apie 2 km iki Cel am 
Zė kurorto, apie 1,5 km iki Kapruno. Apie 300 m iki autobusų 
stotelės, apie 2 km iki „Areitbahn“ keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra: DBL 
Mankelbau tipo (maks. 2 asm., 22 kv. m), DBL Sissi tipo (maks. 
2–4 asm., 26 kv. m), APT Fuchsbau tipo (2 miegamieji, terasa, 
maks. 2–4 asm., 33 kv. m), APT Imbachhorn tipo (2 miegamieji, 
2 vonios kambariai, terasa, maks. 6–8 asm., 63 kv. m), APT 
Edelweiss tipo (2 miegamieji, vonios kambarys su sūkurine 
vonia / dušo kabina / WC, maks. 6 asm., 54 kv. m), APT Kitzblick 
tipo (2 miegamieji, vonios kambarys, atskira dušo kabina / 
WC, maks. 6–8 asm., 68 kv. m), APT Sonnenalm tipo (vonios 
kambarys su vonia ir dušo kabina, atskiras tualetas, balkonas, 
maks. 4 asm., 55 kv. m) numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.appartementzellamsee.nl

VIEŠBUČIO VIETA: Kapruno centre, apie 300 m iki „Maiskogel“ keltuvo, 
apie 20 m iki slidinėjimo autobuso stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2016 metais. Viešbutį sudaro trys 4-ių 
aukštų pastatai, iš kurių du yra sujungti tarpusavyje. Viešbutyje yra 41 
numeris: APT A Studio Alpine tipo (50 kv. m, 2–4 asm., antrame aukšte, 
miegamasis, svetainė su virtuve), APT B Alpine Classic tipo (70 kv. m, 
4–6 asm., pirmame aukšte, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai), APT C 
Alpine Comfort tipo (70 kv. m, 4–6 asm., antrame ir trečiame aukštuose, 
2 miegamieji, 2 vonios kambariai), APT D Alpine Superior tipo (70 kv. m, 
4–6 asm., trečiame aukšte, 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, šoninis 
vaizdas į ežerą), APT F Alpine Dreams tipo (85 kv. m, 6–8 asm., 
nuliniame arba trečiame aukšte, 3 miegamieji, 2–3 vonios kambariai, 
atvira svetainė su virtuve), APT H Penthouse Alpine Luxury Maisonette 
tipo (80 kv. m, 4–6 asm., 2-jų aukštų, trečiame ir ketvirtame 
aukštuose, terasa, 2 svetainės, 2 vonios kambariai, vaizdas į kalnus) 
numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alpenparks.at/kaprun 

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiška kėdutė 

* Už papildomą mokestį.

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

Apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.26



DAS ALPENHAUS KAPRUN 
HoTEL (KAPRUN)  

AUSTRIA PENSIoN (KAPRUN)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ 2 rusiški kanalai 
 ♦ mini baras*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas 
 ♦ televizorius

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ slidinėjimo mokykla
 ♦ 2 barai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ garažas
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ seifas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ soliariumas*

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

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

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Pusryčiai

4

Pens

Vaikams:
 ♦ meniu 

* Už papildomą mokestį.

4 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”. 27Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Glemtalio slėnis
KURoRTAI DVYNIAI

Vaizdingame Glemtalio slėnyje, vos 4 kilometrų atstumu vienas nuo kito, 
puikiomis trasomis gundo Zalbachas ir Hinterglemas – du kurortai, dėl 

panašumo ir bendros infrastruktūros dažnai vadinami „Siamo dvyniais“. 
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NEUHAUS SPORT & 

SPA HOTEL SAALBACH

KOENIG HOTEL 

PANORAMA LANDHAUS

Kurortai

ADLER RESORT 

Reiterkogelbahn

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Trasų įvairovė
Nors Zalbache ir Hintergleme dažnai vyksta aukščiausio lygio 
profesionalų varžybos ir pasaulio taurės čempionato etapai, 
kurortuose sau tinkamą trasą tikrai ras net ir mėgėjai. Regiono 
pietiniuose šlaituose gausu ilgų „mėlynųjų“ ir patrauklių „raudonųjų“ 
nusileidimų naujokams bei šeimoms su vaikais, o profesionalams 
siūlome įvertinti „juodąsias“ trasas Šatbergo ir Zvolferkogelio 
kalnų šiaurėje.

„Ski-circus“ iššūkis
Zalbachas, Hinterglemas ir jų kaimynas Leogangas 
kartu sudaro bene didžiausią slidinėjimo regioną visoje 
Austrijoje – garsųjį „Ski-circus“, kuriame Jūsų laukia 
daugiau nei 7 valandos nesustabdomo slydimo, arba 
net 270 km trasų.

Įdomu
Vasarą šių kurortų kalnuose slides keičia elektriniai kalnų 
dviračiai – čia dviratininkų laukia net 400 km nuotykių 
kupinų trasų ir kelios dešimtys specialiai įrengtų namelių.

Zalbachas

Hinterglemas

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

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

       Savo aktyvioms atostogoms pasirinkę šią 
neišskiriamą porelę, galėsite slidinėti saulės ritmu: ryte 
viename Alpių šlaite, po pietų – kitame.

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



NACHTRODELN

NACHTRODELN

NEU Mit Tagesrodelbahn

Trasos
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NACHTRODELN

NACHTRODELN

NEU Mit Tagesrodelbahn

31Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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ADLER RESoRT 
(HINTERGLEMM) 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
telefonas

 ♦ grindys – parketas, 
parketlentės (Suite)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras (nealkoholiniai 
gėrimai)

 ♦ balkonas
 ♦ virtuvė
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ galutinis numerių tvarkymas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną 

 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (8.00–22.00)
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas (panoraminis)
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (8.00–24.00)
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ uždaras baseinas (su 
panoraminiu vaizdu į kalnus, 
12 x 8 m, 7.20–20.00)

 ♦ baras
 ♦ parduotuvė
 ♦ restoranas 
 ♦ garažas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ rusiškai kalbantis 
personalas

 ♦ žiemos sodas
 ♦ taverna

Pramogos ir sportas:
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ soliariumas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (16.00–20.00)
 ♦ pirtis (16.00–20.00)
 ♦ masažas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina 

 ♦ sūkurinė vonia (+38 °C)
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ grožio salonas 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ slidinėjimo inventoriaus 
nuoma

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ soliariumas*
 ♦ joga
 ♦ gimnastika
 ♦ šokių pamokos Vaikai:

 ♦ žaidimų kambarys

Vaikai:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (15.00–22.00, 
išskyrus šeštadienį) 

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs apie 500 m iki Hinterglemo miesto centro, 
apie 100 m iki „Reiterkogelbahn“ slidinėjimo keltuvo (galima nusileisti 
slidėmis), apie 500 m iki autobusų stotelės. Apie 230 km iki Miuncheno 
oro uosto, apie 90 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais, atnaujintas 2016 metais. 
Viešbutį sudaro keturi tarpusavyje sujungti pastatai, kuriuose yra 84 
apartamentai: APT 2 Standard tipo (42–55 kv. m, maks. 2–5 asm.), 
APT 2 Comfort tipo (52–58 kv. m, maks. 2–5 asm.), APT 2 Superior 
tipo (70–75 kv. m, maks. 2–5 asm.), Adler Suite Design tipo (58 kv. m, 
maks. 2–5 asm.), APT 3 Comfort tipo (52–58 kv. m, maks. 4–6 asm.), 
APT 3 Superior tipo (70–84 kv. m, maks. 4–8 asm.), APT 3 Deluxe 
tipo (91–117 kv. m, maks. 4–8 asm.), Adler Suite Grand Design tipo 
(90 kv. m, maks. 4–7 asm.), APT 4 Deluxe tipo (90–110 kv. m, maks. 
6–8 asm.), Penthouse APT 4 Deluxe tipo (135 kv. m , maks. 6–8 asm., 
svetainė su židiniu, 2 terasos), Penthouse APT 5 Deluxe tipo (160 kv. m, 
maks. 8–10 asm., svetainė su židiniu, terasa) numeriai pietinėje arba 
rytinėje viešbučio pusėje. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.aparthotel-adler.at 

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Zalbacho miesto centre, apie 50 m 
„Bernkogellift“ ir „Kohlmaisbahn“ slidinėjimo keltuvų, apie 3 min. pėsčiomis 
iki „Schattberg Express“ keltuvo, apie 150 m iki autobusų stotelės. 
Apie 226 km iki Miuncheno oro uosto, apie 86 km iki Zalcburgo oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1974 metais, kasmet atnaujinamas. Viešbučio 
5-ių aukštų pastate yra 73 numeriai: SGL Standard tipo (Grand Lit tipo lovos 
(plotis 140 cm), 18 kv. m), SGL Comfort tipo (dvigulė lova, maks. 1+1 asm., 
22 kv. m), DBL Standard tipo (maks. 2 asm., 24 kv. m), DBL Comfort tipo 
(maks. 2–3 asm., 30 kv. m), Junior Suite tipo (maks. 2–3 asm., 30 kv. m), 
Junior Suite Deluxe tipo (maks. 2–4 asm., 33–50 kv. m), DBL Superior tipo 
(maks. 2–4 asm., 35 kv. m), APT Superior tipo (miegamasis ir vaikų 
miegamasis, maks. 2–4 asm., 35 kv. m), Suite Superior tipo (maks. 
2–6 asm., 55–60 kv. m), Suite Deluxe tipo (yra vaikų miegamasis, 
maks. 2+6 asm., 55–60 kv. m) numeriai, Suite Exklusiv tipo numeriai 
(įvairių kategorijų numeriai, tarpusavyje atskirti durimis, pagal atskirą 
užklausą, 60–70 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.neuhaus.co.at

Pusryčiai,
vakarienė

Viskas
įskaičiuotaAp. Htl

4

* Už papildomą mokestį.

* Už papildomą mokestį.

Ap. Htl 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”.

NEUHAUS SPoRT & SPA HoTEL 
(SAALBACH)
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KoENIG HoTEL (SAALBACH) 

PANoRAMA LANDHAUS (SAALBACH)

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ patalynės keitimas 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ kabelinė televizija

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 
 ♦ šaldytuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ restoranas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 

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

VIEŠBUČIO VIETA: aukštumoje, 500 m iki kurorto 
centro ir iki žemutinės „Schattbergbahn“ keltuvo 
stoties, 150 m iki artimiausio slidinėjimo autobuso 
stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1975 metais. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 30 
numerių: SGL tipo numeriai (13 kv. m), DBL tipo 
numeriai (18 kv. m, maks. 2 asm), DBL Without 
Balcony tipo numeriai (15 kv. m, maks. 2 asm.), 
DBL Superior tipo numeriai (23–26 kv. m, 
maks. 2–4 asm.), TRPL tipo numeriai (26 kv. m, 
maks. 2–3 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.panorama-landhaus.at

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

3

3
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”.

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



Regionas

Sveiki atvykę į Tauerno kalnų papėdėje ištįsusį 
Gaštaino slėnį, kur tarp sniegu pasidengusių 

šlaitų mėlynuoja dangus ir virš senų kalnų trobelių 
lėtai kyla vėjo neblaškomi dūmai, kur atsipalaiduoti 
kviečia karštosios versmės ir radono galerijos, 
o svečių laukia du savaip žavūs kurortai: Bad 
Gaštainas ir Bad Hofgaštainas.

Gaštaino slėnis
VISADA SVETINGAS
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SANOTEL HOTEL

ELISABETHPARK HOTEL

MONDI HOLIDAY BELLEVUE HOTEL

VILLA EXCELSIOR HOTEL

EVIANQUELLE HOTEL

HIRSCHENL HOTEL
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3
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4

Schlossalm Bergbahn

1

3

2

4

DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL

FRIEDRICHSBURG HOTEL GARNI

DAS BERGPARADIES APARTMENTHOTEL

UNTERMUELLNERGUT HOTEL  

Bad Gaštainas
Kurortai

Pačiame Aukštojo Tauerno nacionalinio parko centre 
įsikūręs Bad Gaštainas visų pirma sužavi architektūra – 
daugiaaukščiais mūriniais pastatais, statytais dar XVIII–
XIX a. ir „Belle Époque“ laikus menančiais viešbučiais. 
Vis dėlto labiausiai šią vietą garsina SPA kurorto vardas. 
Svečiai čia atvyksta mėgautis tyru kalnų oru, švelniu 
alpiniu klimatu ir karštosiomis Gaštaino versmėmis.

Bad Hofgaštaino kurortas išsidėstęs plačiausioje ir labiausiai 
saulės lepinamoje slėnio vietoje. Atvykusių pailsėti čia laukia 
patogios trasos, žavūs pėsčiųjų takai, kalnų vaizdas pro 
langą ir jaukios krautuvėlės, o mažiausiems šeimos nariams 
sudarytos visos sąlygos mokytis stovėti ant slidžių – kurorte 
veikia slidinėjimo parkas vaikams iki 3 metų ir puiki mokykla 
vyresniems.

Bad Gastein

Bad Hofgastein

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Bad Hofgaštainas

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 trasų; 
• 2 snieglenčių trasos.

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

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

            Įsigiję „Gastein Card“ kortelę, galėsite mėgautis visais šio slėnio kurortų 
patogumais ir pramogomis: keliauti viešuoju transportu ir kalnų keltuvais, 
naudotis SPA ir sveikatinimo paslaugomis bei išbandyti įvairias 
lauko sporto šakas.

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



Trasos

36



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



Ba
d 

Ga
št

ai
na

s,
 B

ad
 H

of
ga

št
ai

na
s

4SANoTEL HoTEL 
(BAD GASTEIN) 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ vonia
 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
arba parketas

 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien 

 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ virtuvė
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (7.00–22.00)
 ♦ baras („Lounge“ su vieta 
rūkantiems)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ SPA paslaugos (Sebastiano 
Kneipo takelis)

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų priedai („Play Station“)
 ♦ kino ir poilsio salė (filmai 
vakarienės metu kasdien)

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis nutolęs apie 500 m nuo kurorto 
centro, 1,3 km iki „Stubnerkogelbahn“ keltuvo, apie 50 m iki 
slidinėjimo autobuso 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, jį sudaro du pastatai: 8-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 48 numeriai, ir 6-ių aukštų pastatas 
„Residenz“, kuriame yra 25 apartamentai ir Suite tipo numeriai 
(2 min. pėsčiomis iki viešbučio). Yra Double Graukogl tipo (maks. 
3 asm., 24 kv. m, langas į šiaurinę pusę), Double Wasserfall tipo 
(maks. 3 asm., 26–27 kv. m, su vaizdu i krioklį), Double Superior 
tipo (maks. 3 asm., 30 kv. m, išskleidžiama lova 1 asm.), Double 
Deluxe tipo (2–4 asm., 30–35 kv. m, sulankstoma lova, vonios 
kambarys, atskiras WC, balkonas / terasa, su vaizdu į krioklį), 
Family Room tipo (60–70 kv. m, maks. 4+2 asm., svetainė su 
virtuve, minkštų baldų komplektas ir sulankstoma lova, vonios 
kambarys, kai kuriuose numeriuose drabužinė ir balkonas su 
vaizdu į krioklį, 2 miegamieji), 2 Raum Apartment tipo (maks. 
4 asm., 40 kv. m, miegamasis, svetainė su valgomojo kampu, 
sulankstoma lova 2 asm., tualetas, vonia), 3 Raum Suite 
tipo (maks. 3–6 asm., 70 kv. m, 2 miegamieji, svetainė su 
sulankstoma lova 2 asm., valgomojo kampas) numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hotel-sanotel.at

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.38
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4ELISABETHPARK HoTEL 
(BAD GASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ SPA centras
 ♦ baras (arbatinė saunose)
 ♦ uždaras terminis baseinas 
(7.00–22.00)

 ♦ restoranas
 ♦ kavinė (konditerija)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ rusiškai kalbantis personalas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (tepidariumas, danariumas)
 ♦ pirtis 
 ♦ SPA procedūros*
 ♦ gimnastika*
 ♦ masažas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė (su įranga 
„Techno Gym 2009 Kardio“, 
7.00–22.00)

 ♦ soliariumas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

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

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 39Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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MoNDI HoLIDAY FIRST CLASS 
APARTHoTEL BELLEVUE 
(BAD GASTEIN)

VILLA ExCELSIoR HoTEL 
(BAD GASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 
 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ radijas
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini virtuvėlė 
(apartamentuose)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
arba parketas

 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (7.00–22.00)
 ♦ baras
 ♦ restoranas 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ 2 baseinai
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (8.00–22.00)
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 50 
asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ terasa
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (su terasa)
 ♦ kosmetinės ir pirties procedūros*
 ♦ masažas*

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

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, atnaujintas 1996 metais, reguliariai 
atliekamas remontas. Viešbutį sudaro penki 6-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra 208 numeriai: Studio, Studio Panorama tipo (maks. 1–2 asm., 
25–30 kv. m), APT, APT Panorama tipo (miegamasis, miegamasis-svetainė, 
galima 1 papildoma lova, maks. 2–4 asm., 40–55 kv. m), Penthaus tipo 
(svetainė-miegamasis su minkštų baldų komplektu, 2 miegamieji, 2 vonios 
kambariai, maks. 4–7 asm., 90 kv. m), Suite, Suite Panorama tipo (2 miegamieji, 
svetainė-miegamasis, galima 1 papildoma lova, 2 vonios kambariai, maks. 
4–6 asm., 60–80 kv. m) numeriai, Turmsuites tipo numeriai: Silberkrug 
(73 kv. m, maks. 4 asm., galima 1 papildoma lova), Graukogl  (67 kv. m, 
maks. 4 asm., galima 1 papildoma lova), Hohe Tauern (88 kv. m, maks. 6 asm., 
galima 1 papildoma lova, Duplex tipo numeriai, 2 vonios kambariai, atskiras 
miegamasis, panoraminis vaizdas, stiklinis stogas), Gamskar (88 kv. m, maks. 
6 asm., galima 1 papildoma lova, Duplex tipo numeriai, 2 miegamieji, 2 vonios 
kambariai, panoraminis vaizdas, stiklinis stogas).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bellevue.mondiholiday.at 

VIEŠBUČIO VIETA: 264 km iki Miuncheno oro uosto, 96 km 
iki Zalcburgo oro uosto, 7 min. pėsčiomis iki Bad Gaštaino 
miesto centro, 5 min. pėsčiomis iki autobusų stotelės. 
Viešbučio svečiai nuvežami iki slidinėjimo keltuvo.
VIEŠBUTIS: įsikūręs 1895 metais 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 OFIcIALI KATEGORIJA ŠALYJE –
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ:
www.villa-excelsior.at 
 

Viskas
įskaičiuota

Pusryčiai,
vakarienė

4

3

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

* Už papildomą mokestį. 

* Už papildomą mokestį.

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”.40
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EVIANqUELLE HoTEL 
(BAD GASTEIN)

HIRSCHEN HoTEL (BAD GASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas 

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ radijas
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ baras
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (8.00–21.00)
 ♦ baras
 ♦ restoranas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė*
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ biblioteka

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ „Wellness“ centras

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

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs Bad Gašteino 
regiono Bekšteino gyvenvietėje, netoli radono urvų, 
apie 4 km iki Bad Gašteino centro ir „Stubnerkogelbahn“ 
keltuvo. Slidinėjimo autobuso 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 – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.evianquelle.at

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

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

3

3

* Už papildomą mokestį.

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”. 41Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL 
(BAD HoFGASTEIN)

FRIEDRICHSBURG HoTEL GARNI 
(BAD HoFGASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas 2 dienas 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – medinis 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 1 kartą 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas 1 
kartą per savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ medinės grindys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virtuvė
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ garažas
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ poilsio zona
 ♦ terasa
 ♦ liftas

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

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ liftas

VIEŠBUČIO VIETA: Bad Hofgaštaino centre, apie 600 m 
iki „Schlossalmbahn“ keltuvo ir apie 300 m iki terminio 
komplekso „Alpentherme“. Apie 120 m iki slidinėjimo 
autobuso stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1912 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 89 numeriai: DBL S tipo 
numeriai (balkonas / terasa, maks. 2 (+1 vaikiška lova) asm., 
27 kv. m), DBL M tipo numeriai (vieno kambario numeriai, 
dvigulė lova ir išlankstoma dvigulė sofa, balkonas / terasa, 
maks. 2–4 asm., 37 kv. m), JS L tipo numeriai (vieno 
kambario numeriai, dvigulė lova ir išlankstoma dvigulė sofa, 
balkonas / terasa, maks. 2–4 asm., 52 kv. m), Suite XL tipo 
numeriai (miegamasis, svetainėje išlankstoma dvigulė sofa, 
balkonas / terasa, maks. 2–4 asm., 46 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alpenhaus-gastein.at 

VIEŠBUČIO VIETA: pačiame Bad Hofgaštaino miesto centre, 
pėsčiųjų zonos pradžioje. Apie 1 km iki „Schlossalmbahn“ keltuvo, 
apie 50 m iki slidinėjimo autobuso stotelės, apie 450 m (5 min. 
pėsčiomis) iki terminių vandenų komplekso „Alpentherme“.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1273 metais, atnaujintas 1970 metais, 
kasmet atliekamas kosmetinis remontas. Viešbutį sudaro vienas 
4-ių aukštų 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

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai

4

3
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”.

Pramogos ir sportas:
 ♦ kosmetinės ir pirties procedūros*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA paslaugos (Sebastiano 
Kneipo takelis)

 ♦ joga 

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas* 

* Už papildomą mokestį.
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DAS BERGPARADIES APARTMENT 
HoTEL (DoRFGASTEIN)

UNTERMUELLNERGUT HoTEL 
(DoRFGASTEIN)

Numeriuose:
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius
 ♦ galutinis numerių 
tvarkymas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ liftas

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

 ♦ Wi-Fi
 ♦ liftas

Vaikams:
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiška kėdutė

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: ramioje, strategiškai geroje vietoje: apie 100 m iki 
stoties su „Fluseck-Gipfelbahn“ keltuvu, apie 200 m iki Dorfgaštaino, 
kuriame yra daug parduotuvių. Apie 200 m iki slidinėjimo autobusų stotelės 
(Bad Gaštaino, Bad Hofgaštaino ir Sportgaštaino kryptimis).
VIEŠBUTIS: 2013–2014 metais iš naujo perstatytas apartamentinių 
numerių kompleksas. Viešbutį sudaro septyni 4-ių aukštų pastatai, 26 
apartamentai: DBL tipo numeriai (20 kv. m, 2–3 asm.), APT Standard Small 
tipo numeriai (apie 40 kv. m, 2–4 asm., miegamasis, svetainė su virtuve), 
APT Plus Small tipo numeriai (apie 40 kv. m, 2–4 asm., miegamasis, 
svetainė su virtuve ir lova, kavos aparatas, APT Standard Large tipo numeriai 
(apie 55 kv. m, 4–7 asm., 2 miegamieji, 2 vonios kambariai, svetainė su 
virtuve, APT Plus Large tipo numeriai (apie 55 kv. m, 4–7 asm., 2 miegamieji, 
svetainė su virtuve ir lova, kavos aparatas), Penthouse Standard tipo 
numeriai (apie 100 kv. m, per du aukštus, 6–10 asm., 3 miegamieji, 2 
vonios kambariai, atskiras WC, svetainė su virtuve), Penthouse Plus tipo 
numeriai (apie 100 kv. m, per du aukštus, 6–10 asm., 3 miegamieji, 2 
vonios kambariai, atskiras WC, svetainė su virtuve, kavos aparatas).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bergparadies.at 

VIEŠBUČIO VIETA: kalno šlaite („Ski-in“ / „Ski-out“), apie 100 m 
iki „Dorfgastein-Grossarltal“ keltuvo bei slidinėjimo zonos. Apie 
50 m iki autobusų stotelės, apie 150 m iki Dorfgaštaino kurorto 
centro, apie 50 m iki „Solarbad“ sveikatingumo centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, atnaujintas 2016 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 19 
numerių ir 3 apartamentai: DBL Gasteinerblick tipo (38 kv. m, 
maks. 2–3 asm., su vaizdu į Gaštaino slėnį), DBL Bernkogelblick 
tipo (27 kv. m, maks. 2–3 asm., su vaizdu į kalnus), DBL Dorfblick 
tipo (20 kv. m, maks. 2 asm., su vaizdu į Dorfgaštainą), Familyroom 
tipo (43 kv. m, maks. 2–5 asm., 2 miegamieji), Suite tipo (40 kv. m, 
maks. 2–3 asm., svetainės zona erkeryje, panoraminis langas), 
APT tipo (65 kv. m, maks. 2–4 asm. (5-as asm. tik pagal užklausą), 
2 miegamieji su dvigulėmis lovomis, virtuvėje yra indaplovė, el. 
viryklė, mikrobangų krosnelė, kavavirė ir šaldytuvas) numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.untermuellnergut.com

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

4

4
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”.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina 

 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ pirtis 
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RegionasRegionas

Tirolio regionas
ŽIEMA PRASIDEDA ČIA

Ž iemą, rudenį, pavasarį ir netgi 
vasarą – snieguotų kalnų viršūnių 

apsuptas Tirolis laukia bet kuriuo metų 
laiku. Juk visai čia pat – net penki šalti 
ledynai ir profesionaliai paruoštos 
įvairaus sudėtingumo trasos, o kur dar 
žadą atimantys peizažai su istorinėmis 
pilimis ir tikru jaukių austriškų kalnų 
kaimelių gyvenimu. Atostogos Tirolyje bus 
nuostabios, kada beatvyktumėte.
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Kurortas

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Tegu kalba skaičiai
Tirolio regione slidininkų ir snieglentininkų laukia daugiau 
nei 3 000 kilometrų trasų, 300 slidinėjimo mokyklų ir šimtai 
šiuolaikiškų keltuvų.

Karalių palikimas
Keliautojų, kurie domisi senąja architektūra, Tirolyje laukia po visą 
regioną išsibarsčiusios pilys – viduramžius menančios Landeck, 
Tratzberg, Freundsberg, Ambras, Matzen ir kitos. Daugumoje jų 
dabar veikia muziejai, kitos priklauso privatiems asmenims, tačiau 
vis dar kviečia pasivaikščioti po menes ir pasigrožėti apylinkių 
vaizdais.

Visada yra ką veikti
Nors slidinėjimas – svarbiausia Tirolio regiono pramoga, tačiau 
tikrai ne vienintelė. Dėl gausybės veiklos čia patiks ir žygeiviams, 
ir gamtos mylėtojams, ir šeimoms su vaikais. Šiltuoju sezonu 
galėsite žygiuoti, kopti į kalnus ir važinėtis dviračiais, kalnų 
upėse žvejoti upėtakius, nulipę nuo slidžių keliauti pasižvalgyti 
po regiono urvus, slėnius ir tarpeklius, o sumanę nudžiuginti 
vaikus – aplankyti zoologijos sodą ar vandens pramogų parkus.

Įdomu
Tirolio regione dangų remia 
per 600 viršukalnių ir plyti net 
5 dideli ledynai: Štubajaus, 
Soldeno, Pictalio, Kaunertalio ir 
Hintertukso.

            Slidinėti Tirolyje smagu ne tik žiemos 
sezonu ar šviesiu paros metu. Minkštas 
sniegas, švelnus klimatas ir saulėtos 
terasos čia Jūsų laukia pavasarį, o tikrosios 
linksmybės prasideda po saulėlydžio, kai 
naktines trasas užlieja dirbtinė šviesa ir 
atgyja kalnų restoranai.
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GUTSHOF ZILLERTAL HOTEL 

LANDHAUS CARLA HOTEL 

ST. CHRISTOPH GAESTEHAUS  

OBLASSER GAESTEHAUS

Penkenbahn

Ahom
bahn

1

Kurortas

Vaizdingame Cilertalio slėnyje, visai šalia 
Hintertukso ledyno, esantis Mairhofenas – 
kurortas, vertas ypatingo slidininkų dėmesio 
tiek žiemą, tiek vasarą. Ledyno suformuotomis 
trasomis ir nuolat atnaujinamo dirbtinio 
sniego takais čia galima leistis ištisus metus, 
o nusileidus nuo kalno pasitinka energingas 
kurortinis gyvenimas.

Mairhofenas
LEDYNo KAIMYNAS

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

Kurorto slidinėjimo zona 
Aukštis: 630–2500 m.
Keltuvai: 42.
159 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 28 km                         ; 
• 51 km                           ;
• 2 km                      .. .

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

• 30 km lygumų slidžių trasų;
• 2 snieglenčių trasos.

            Planuojant atostogas 
Mairhofene, labai pravers „Zillertal 
Activcard“ kortelė – su ja galėsite 
keliauti po Cilertalio slėnį, naudotis 
keltuvais, autobusais, traukiniais 
ir lauko baseinais bei specialiomis 
nuolaidomis.
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Kurortas

Tirolietiška atmosfera
Vaikštinėjant po Mairhofeną, neįmanoma 
nepastebėti žavingos tradicinės architektūros – 
spalvotų namelių fasadus puošia medžio raižiniai, 
po žalius slėnius pabirusios Alpių pieninės, o 
senosiose užeigose skamba tirolietiška liaudies 
muzika.

…ir ne tik jiems
Mairhofenas – tikras atradimas 
norintiems paslidinėti, tačiau 
jis nenuskriaus ir tų, kuriems 
už stovėjimą ant slidžių labiau 
patinka kitos aktyvios pramogos: 
alpinizmas, sklandymas, 
tenisas, žvejyba, mini golfas, 
dviračių sportas ar maudynės 
šildomuose lauko baseinuose.

Visų lygių slidininkams
Populiariausios Mairhofene – Ahorno ir Penkeno kalnų 
trasos. Pradedantieji čia ras gana žemų ir plačių šeimoms 
skirtų nusileidimų, kurių ilgis – iki 5,5 km. O labiau patyrę 
galės išbandyti stačiausią trasą visoje Austrijoje – garsiąją 
78 laipsnių statumo „Harakiri“.

Įdomu
Unikali patirtis laukia Ahorno kalno 
viršūnėje – čia iš ledo suręstuose 
nameliuose veikia barai, o patys 
drąsiausi gali pasilikti nakvynei iglu 
viešbutyje.
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GUTSHoF ZILLERTAL 
HoTEL (MAYRHoFEN)

LANDHAUS CARLA HoTEL (MAYRHoFEN)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas        
2 dienas 

 ♦ kavos aparatas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kas 
2 dienas 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 
 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien 

 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių nuoma
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ poilsio kambarys
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina 

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ „Wellness“ centras

VIEŠBUČIO VIETA: Mairhofeno kurorto pakraštyje, apie 2 km 
iki „Penkenbahn“ keltuvo, apie 200 m iki autobusų stotelės. 
Ryte (8.30–10.30) nemokamai veža iki keltuvo. Už viešbučio 
yra lygumų slidžių trasos.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbučio 3-jų aukštų pastate yra 
50 numerių: DBL Romantic Modern tipo numeriai (20 kv. m, 
maks. 2 asm., stiklinis vosnios kambarys su dušo kabina, 
atskiras WC), DBL Romantic Classic tipo numeriai (25 kv. m, 
maks. 2–4 asm. dušas arba vonia, svetainė su sulankstoma 
sofa).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gutshof.cc

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs šalia Mairhofeno geležinkelio 
stoties, netoli slidinėjimo autobuso stotelė. Apie 500 m iki pagrindinių 
„Penkenbahn“ ir „Ahornbahn“ keltuvų. Pagrindiniame pastate yra 
apartamentai, numeriai – šalia esančiame korpuse.
VIEŠBUTIS: abu 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,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė3

4

* Už papildomą mokestį.

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”.50
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ST. CHRISToPH GAESTEHAUS 
(MAYRHoFEN) 

oBLASSER GAESTEHAUS 
(MAYRHoFEN)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas (atvykimo 
dieną)

 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ grindys – parketas 
 ♦ plaukų džiovintuvas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ balkonas
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – parketas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina*

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs ant kalvos, apie 
300 m iki Mairhofeno miestelio centro. Apie 400 m iki 
„Ahornbahn“ ir „Penkenbahn“ keltuvų. Apie 100 m 
iki slidinėjimo autobuso stotelės, apie 200 m iki 
čiuožyklos ir viešojo baseino.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 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, atskiri vonios kambariai 
(dušas / WC), svetainė, virtuvė, papildomai galima 
rezervuoti dar vieną dvivietį numerį (dušas / WC tik 
šiam numeriui). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gaestehaus-christoph.com

VIEŠBUČIO VIETA: Mairhofeno pakraštyje, apie 1,5 km 
iki miesto centro (apie 20 min. pėsčiomis). Apie 1 km 
iki „Penkenbahn“ ir „Ahornbahn“ keltuvų. Slidinėjimo 
autobuso stotelė priešais pastatą. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1965 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro vienas 
2-jų aukštų pastatas, kuriame yra 6 numeriai: DBL 
tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 16–20 kv. m), APT 
tipo numeriai (2 miegamieji, 1 įrengta virtuvė (viryklė, 
mikrobangų krosnelė, šaldytuvas, indaplovė), 2 vonios 
kambariai su dušu ir klozetu, maks. 2–5 asm., 55 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.gaestehaus-oblasser.at

Pusryčiai

Pusryčiai

Pens

* Už papildomą mokestį.

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

Special Cat.
Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 51Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ostirolis – vienas didžiausių kurortinių regionų Tirolio rytuose. Nuostabios kalnų gamtos fone Jūsų laukia puikiai 
įrengtos nuokalnės, išvystyta infrastruktūra, įvairių kategorijų viešbučiai bei pensionai. Todėl sau tinkamą aktyvaus 

poilsio ir apgyvendinimo variantą Ostirolyje ras kiekvienas keliautojas – nuo šeimų su vaikais iki pradedančiųjų 
snieglentės virtuozų.

Ostirolis
KALNŲ VILIoNĖS RYTUoSE

Kurortas
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Pabūti gamtoje
Kerintis Dolomitinių Alpių grožis nepaliks abejingų. 
Visai šalia įsikūręs Tauerno nacionalinis parkas 
maloniai nustebins plačiai išsikerojusiais ledynais, 
smaragdiniais kalnų ežerais, galingais kriokliais ir 
gyvybės šurmuliu – čia gyvena per 10 000 paukščių 
bei gyvūnų ir auga 1 800 augalų rūšių.

Laikas ant slidžių!
Rytiniame Tirolyje Jūsų laukia net 7-ios apdovanojimus 
pelniusios slidinėjimo zonos ir puikiai įrengtos lygumų 
slidžių trasos, kuriose sniegu galima džiaugtis ištisus metus. 
Regionas priklauso „Dolomiti Nordic Ski“ sistemai, jungiančiai 
1 300 km trasų Austrijoje ir Italijoje. O jei norite daugiau 
laisvės ir iššūkių natūraliose trasose, Jus tikrai sudomins 
lygumų slidžių turas, startuojantis prie Grosgloknerio ir 
vedantis iki pat Dolomitinių Alpių.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

GRANDHOTEL LIENZ

RAUTER HOTEL 

GOLDRIED  

NK CHRISTIAN HAUS

1
Tarp slidinėjimų
Idėjų laisvalaikiui Rytų Tirolyje tikrai 
nepritrūksite – ieškantiems kultūros 
įdomybių patiks ekskursijos po šlaituose 
stūksančias regiono pilis ir autentiškus 
kalnų kaimelius, o gamtos mylėtojus 
sužavės žygiai, plaukimas plaustais, 
išvykos su dviračiais ir daugybė kitų 
pramogų.

Smagu keliauti su šeima
O ką Rytų Tirolis gali pasiūlyti šeimoms 
su vaikais? Mažųjų keliautojų čia laukia 
kvietimas palaipioti Aukštojo Tauerno 
kalnuose su specialia įranga ir vaikų 
instruktoriumi, pramogos laipynių parkuose, 
šalti nuotykiai ledo urvuose, aukso paieškos 
„Wonkey-Tonkey“ upėje ir nuo birželio 
iki rugsėjo vidurio šeimas lepinančios 
„Familiennest“ pramogos.

Įdomu
Rytinio Tirolio sostinė Liencas laikomas 
saulėčiausia Austrijos vieta.

        Dar viena pramoga, kurią 
galite išbandyti Ostirolyje – ledo 

alpinizmas. Kopti aukštyn 
sušalusių krioklių sienomis 

patiks jau patyrusiems 
alpinistams, o bandantiems tai 

daryti pirmą kartą padės 
profesionalūs gidai.
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GRANDHoTEL LIENZ 
(LIENZ)

RAUTER HoTEL (MATREI)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną 

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ kavos aparatas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ akmeninės grindys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vaisiai
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plazminis televizorius

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ aptarnavimas 
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ SPA centras
 ♦ 2 konferencijų salės 
 ♦ baras 
 ♦ 5 restoranai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ liftas
 ♦ poilsio kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vyno rūsys
 ♦ registratūra
 ♦ krosnis
 ♦ SPA centras
 ♦ baras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas 
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ liftas

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ meniu

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

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: šalia Eiselio upės, apie 500 m iki kurorto 
centro, apie 2 km iki Zetersfeldo ir Hochštaino slidinėjimo zonų. 
Nuo viešbučio iki slidinėjimo trasų organizuojamas pervežimas.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbučio 3-jų aukštų pastate 
yra 76 numeriai: Suite Superior South tipo (38 kv. m, maks. 2–3 asm., 
su vaizdu į kalnus ir upę), Suite Superior North tipo (38 kv. m, maks. 
2–3 asm., su vaizdu į kalnus ir upę), Suite Superior East / West 
tipo (38 kv. m, maks. 2–3 asm., su vaizdu į kalnus ir upę), Suite 
Grand Deluxe tipo (48 kv. m, maks. 2–4 asm., su vaizdu į Tauerno 
nacionalinį parką), Suite Grand Deluxe tipo (52 kv. m, maks. 2–4 asm., 
su vaizdu į Tauerno nacionalinį parką), Family Suite tipo (47 kv. m, 
maks. 3–5 asm., svetainės ir miegamojo zona, vaikų miegamasis, 
su vaizdu į Tauerno nacionalinį parką), Royal Suite tipo (78 kv. m, 
maks. 2–5 asm., miegamasis, atskiras svetainės kampas, 2 vonios 
kambariai, balkonas, su vaizdu į kalnus ir upę) numeriai. Ne visi 
numeriai su balkonu.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandhotel-lienz.com

VIEŠBUČIO VIETA: Matrėjaus kurorto centre, apie 800 m iki 
„Goldriedbahn“ keltuvo. Slidinėjimo autobuso stotelė priešais 
viešbutį.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. 3-jų aukštų viešbučio pastate yra 40 numerių: DBL 
Classic tipo numeriai (18–25 kv. m, maks. 2–4 asm., be balkono), 
DBL Residence tipo numeriai (20–30 kv. m, maks. 2–4 asm., 
balkonas su vaizdu į kalnus), DBL Prestige tipo numeriai (apie 
28 kv. m, maks. 2–3 asm., atnaujinti, šiuolaikiškas interjeras 
su tradiciniais elementais, vonia, balkonas su vaizdu į kiemą), 
DBL Maisonette tipo numeriai (apie 50 kv. m, maks. 2–5 asm., 
dviejų aukštų, pirmame aukšte: svetainė su dvigule lova ir 
vonios kambariu, antrame aukšte: miegamasis ir balkonas su 
panoraminiu vaizdu). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-rauter.at

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė4

5

5 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”.56
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GoLDRIED HoTEL (MATREI)

CHRISTIAN HAUS (MATREI)

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ Wi-Fi 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ sodas
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ terasa

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: apie 1,5 km iki „Goldriedbahn“ keltuvo. Autobusų 
stotelė priešais pagrindinį pastatą, apie 50 m iki stotelės nuo antrojo 
viešbučio pastato. Apie 500 m iki Matrėjaus kurorto centro.
VIEŠBUTIS: statytas 3 etapais: 1980, 1982 ir 1990 metais. 
Paskutinį kartą atnaujintas 2017 metais. Viešbučio pastatai 
vienas nuo kito išdėstyti 200 m atstumu. Tarpusavyje nesujungti. 
Viešbučio pastatuose yra 52 numeriai ir 63 apartamentai: DBL tipo 
(20 kv. m, maks. 2 asm.), DBL Exclusive tipo (35 kv. m, maks. 2–4 
asm., atskiras kambarys drabužiams džiovinti, drabužinė), SGL tipo 
(20 kv. m, maks. 1 asm.), APT tipo (45 kv. m, maks. 2–4 asm., 1 
miegamasis, svetainė su dvigule sofa, „Annex“ pastate), APT tipo 
(55 kv. m, maks. 4–6 asm., 2 miegamieji (viename dvigulė lova, 
kitame dviaukštė lova), svetainė su dvigule sofa, „Annex“ pastate), 
APT tipo (90 kv. m, maks. 6–8 asm., dviejų aukštų: 3 miegamieji 
(viename dvigulė lova, kituose dviaukštės lovos), 2 WC, skalbimo 
mašina, el. viryklė su orkaite) numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-goldried-tirol.com 

VIEŠBUČIO VIETA: Matrėjaus kurorto centre, apie 200 m iki 
pagrindinės aikštės. Apie 1 km iki „Goldriedbahn“ keltuvo. 
Apie 50 m iki autobusų stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, kasmet atliekamas 
kosmetinis remontas. Viešbučio 3-jų aukštų pastate yra 7 
numeriai ir apartamentai: DBL tipo numeriai (30 kv. m, maks. 
2–3 asm.), APT 3 tipo numeriai (30 kv. m, maks. 2–3 asm., 
svetainė-miegamasis), APT 4 tipo numeriai (50 kv. m, maks. 
2–4 asm., svetainė ir miegamasis, dvigulė lova arba dvigulė 
sofa), APT 6 tipo numeriai (65 kv. m, maks. 4–6 asm., dviejų 
aukštų apartamentai, 3 miegamieji (du iš jų viršutiniame 
aukšte), svetainė su virtuve, atskiras WC). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.haus-christian.com

Pusryčiai,
vakarienė3

* Už papildomą mokestį.

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

Pusryčiai

Special Cat.
Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 57Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Šeimoms draugiškas kurortas
Mažųjų kurorto svečių užimtumu Nasfelde rūpinasi čia 
esančios vaikų slidinėjimo mokyklos, vaikų klubai bei darželiai, 
o poilsio patogumais – keliaujančioms šeimoms pritaikyti 
viešbučiai.

Slidinėjimo zona
Į slidinėjimo zonas, kuriose įrengtos įvairaus sudėtingumo 
trasos tęsiasi net 110 km, slidininkus bei snieglentininkus kelia 
30 šiuolaikiškų keltuvų. Pradedančiųjų slidininkų kurorte laukia 
specialios zonos, o ekstremalaus sporto mėgėjai sau pramogų 
suras parke „DayPark“.

Po slidinėjimo
Čia taip pat yra ką veikti – rasite kino teatrą po atviru dangumi, 
didelę čiuožyklą ant ežero, uždarus kortus, žaidimų aikšteles, 
diskotekas bei sniego parką.
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KRONALPE
1.832 m GARNITZEN ALM

1.640 m

GARNITZENBERG
1.951 m

AUERNIG
1.863 m

MADRITSCHEN KOPF
1.842 m

KOFELPLATZ-MADRITSCHE
1.919 m

RUDNIGSATTEL
1.980 m

ROSSKOFEL / MONTE CAVALLO
2.240 m

SCHNITTLAUCHKOFEL
2.004 m

TROGHÖHE
2.020 m

TROGKOFEL / CRETA DI AIPS
2.280 m

ZUCKERHÜTL
2.059 m ZWEIKOFEL

2.013 m

START “CARNIA”
1.822 m

TRÖPOLACHER ALM
1.658 m

TOMRITSCH
1.400 m

RASTL
1.364 m

GMANBERG
1.020 m

SCHLANITZEN
900 m

OBERES
GAILTAL
KÖTSCHACH-
MAUTHEN

HERMAGOR-PRESSEGGER SEE
UNTERES GAILTAL,
GITSCHTAL, WEISSENSEE

SCHLANITZER ALM

RUDNIG-
GRABEN

STOLBITZBICHL

2.200 m

MÖSSERN
1.590 m

RUDNIGALM
1.622 m

TROGTAL

TRESSDORFER HÖHE
1.875 m

KOFEL-CENTER

PASSO PRAMOLLO
PASSHÖHE

PONTEBBA

ITALIEN / ITALIA

GARTNERKOFEL
2.195 m

1.915 m
WATSCHIGER ALM

TRÖGL SKIPLATZ
1.408 m

SANDWIRT

TRESSDORFER ALM
1.590 m

KAMMLEITN
1.955 m

FIS-RENNSTRECKE

ZIELARENA

NACH / PER
PONTEBBA

NEU!

SONNLEITN
1.380 m

TRÖPOLACH
610 m

SONNENALPE
NASSFELD

1.500 m
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Wetterpanorama täglich live
ORF 2 und Bayrisches Fernsehen

110 km Pisten (610 bis 2.200 m Seehöhe), 300 km Langlaufloipen, 7 km2 Natureisfläche Weissensee und Pressegger See,
beleuchtete Rodelbahnen, 150 km Wanderwege, Wellnessoase „Aquarena“ Kötschach-Mauthen, Gratis-Skibus in der gesamten Region.

SKI-
DEPOT

5x 5x 4x 10x 6x = 30
Tel. +43 (0)4285 7100 / www.soelle.at

Individuelle Kursangebote!
 Ski Alpin    Bobo Kinderclub
 Carving    Langlauf
 Snowboard   Trendsport

phone +43 (0)4285 7100 / www.soelle.at

Individual course offers!
 Alpine skiing  Bobo´s kids club
 Carving  Cross-country skiing
 Snowboarding  Trend sports

Tel. +43 (0)4285 7100 / www.soelle.at

Offerte di corsi personalizzati!
 Ski alpino    Club Bobo per bambini
 Carving    Sci die fondo
 Snowboard   Trendsport

Nasfeldas įsikūręs Karintijoje, visai šalia sienos su 
Italija. Jis patenka į geriausių Austrijos slidinėjimo 
kurortų dešimtuką ir yra ypač mėgstamas šeimų, 
keliaujančių slidinėti su vaikais, o atostogoms 
kalnuose visada žada idealų orą – gausaus sniego ir 
saulėtų dienų tikimybė čia didžiausia visose Alpėse.
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CARINZIA FALKENSTEINER

HOTEL & SPA

GARTNERKOFEL HOTEL

MARCIUS ALPENHOTEL

MARCIUS ALPENHAEUSER

BUCHACHER APPARTMENTS

SONNLEITN HOTEL

Nasfeldas
AKTYVIoMS ŠEIMoMS

Įdomu
Kurorto rekordų sąraše puikuojasi įspūdingo ilgio 
apšviesta trasa ir ilgiausias gondolinis keltuvas 
visoje Europoje – „Millenium Express“.

Kurortas

58
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1.640 m
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1.951 m
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1.863 m

MADRITSCHEN KOPF
1.842 m

KOFELPLATZ-MADRITSCHE
1.919 m

RUDNIGSATTEL
1.980 m

ROSSKOFEL / MONTE CAVALLO
2.240 m

SCHNITTLAUCHKOFEL
2.004 m

TROGHÖHE
2.020 m

TROGKOFEL / CRETA DI AIPS
2.280 m

ZUCKERHÜTL
2.059 m ZWEIKOFEL

2.013 m

START “CARNIA”
1.822 m

TRÖPOLACHER ALM
1.658 m

TOMRITSCH
1.400 m

RASTL
1.364 m

GMANBERG
1.020 m

SCHLANITZEN
900 m

OBERES
GAILTAL
KÖTSCHACH-
MAUTHEN

HERMAGOR-PRESSEGGER SEE
UNTERES GAILTAL,
GITSCHTAL, WEISSENSEE

SCHLANITZER ALM

RUDNIG-
GRABEN

STOLBITZBICHL

2.200 m

MÖSSERN
1.590 m

RUDNIGALM
1.622 m

TROGTAL

TRESSDORFER HÖHE
1.875 m

KOFEL-CENTER

PASSO PRAMOLLO
PASSHÖHE

PONTEBBA

ITALIEN / ITALIA

GARTNERKOFEL
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1.915 m
WATSCHIGER ALM

TRÖGL SKIPLATZ
1.408 m

SANDWIRT

TRESSDORFER ALM
1.590 m
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Wetterpanorama täglich live
ORF 2 und Bayrisches Fernsehen

110 km Pisten (610 bis 2.200 m Seehöhe), 300 km Langlaufloipen, 7 km2 Natureisfläche Weissensee und Pressegger See,
beleuchtete Rodelbahnen, 150 km Wanderwege, Wellnessoase „Aquarena“ Kötschach-Mauthen, Gratis-Skibus in der gesamten Region.

SKI-
DEPOT

5x 5x 4x 10x 6x = 30
Tel. +43 (0)4285 7100 / www.soelle.at

Individuelle Kursangebote!
 Ski Alpin    Bobo Kinderclub
 Carving    Langlauf
 Snowboard   Trendsport

phone +43 (0)4285 7100 / www.soelle.at

Individual course offers!
 Alpine skiing  Bobo´s kids club
 Carving  Cross-country skiing
 Snowboarding  Trend sports

Tel. +43 (0)4285 7100 / www.soelle.at

Offerte di corsi personalizzati!
 Ski alpino    Club Bobo per bambini
 Carving    Sci die fondo
 Snowboard   Trendsport

Trasos

59Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Superior4CARINZIA FALKENSTEINER
HoTEL & SPA (TRoEPoLACH) 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę 

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien 

 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 6 konferencijų salės
 ♦ 6 restoranai
 ♦ garažas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ terasa
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ kosmetinės ir pirties procedūros*
 ♦ SPA paslaugos (Sebastiano 
Kneipo takelis) 

 ♦ slidinėjimo inventoriaus nuoma
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras 
 ♦ meditacija 
 ♦ soliariumas*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė*

VIEŠBUČIO VIETA: Troepolacho gyvenvietės centre, 200 m iki 
„Millennium Express“ keltuvo ir slidinėjimo autobuso stotelės. 
Slidinėjimas – nuo durų iki durų.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Nuolat atnaujinamas. 
Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 160 
numerių: DBL Mountain View tipo numeriai (32 kv. m, maks. 
2+1 asm. iki 14 metų, vonios kambarys su dušu arba vonia, 
rašomasis stalas, balkonas, vaizdas į kalnus), DBL Village View 
tipo numeriai (32 kv. m, maks. 2+1 asm. iki 14 metų, vonios 
kambarys su dušu arba vonia, rašomasis stalas, balkonas, vaizdas 
į gyvenvietę), Junior Suite Mountain View tipo numeriai 
(47 kv. m, maks. 2+2 asm. iki 14 metų, atskira svetainė ir 
miegamasis, balkonas, vaizdas į kalnus), Junior Suite Village 
View tipo numeriai (47 kv. m, maks. 2+2 asm. iki 14 metų, 
atskira svetainė ir miegamasis, balkonas, vaizdas į gyvenvietę), 
Senior Suite tipo numeriai (80 kv. m, maks. 4 asm., svetainė ir 2 
miegamieji, kai kuriuose numeriuose yra vonia, stovinti tiesiog 
kambaryje).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.falkensteiner.com/en/hotel/carinzia

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

4  
Superior

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.60
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4GARTNERKoFEL HoTEL 
(SoNNENALPE)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ chalatas 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ liftas

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

Vaikams:
 ♦ baseinas

VIEŠBUČIO VIETA: Nasfeldo kurorte, šalia kalno šlaito 
(„Ski-in“ / „Ski-out“), apie 50 m iki Sonnenalpe centro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016–2017 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 6-ių aukštų pastatas ir 2 tarpusavyje 
nesujungti pastatai (apie 50 m vienas nuo kito), kuriuose 
yra 125 numeriai: DBL Naturblick tipo numeriai 
(25 kv. m, maks. 2 asm.), Wohnstudio Berglust tipo 
numeriai (28–35 kv. m, maks. 2–3 asm.), Wohnstudio 
Heimatgefuehl tipo numeriai (35–38 kv. m, 
maks. 2–3 asm.), Suite Wellness tipo numeriai 
(50 kv. m, maks. 2 asm.), Familyroom Geborgenheit tipo 
numeriai (42–45 kv. m, maks. 3–4 asm.), Familyroom 
Streithansl Gartigart tipo numeriai (42–45 kv. m, 
maks. 3–4 asm.), Suite Gemuetlichkeit tipo numeriai 
(39–50 kv. m, maks. 2–4 asm.), Family Wellness Suite tipo 
numeriai (65–70 kv. m, maks. 4 asm.), Familyroom Annex 
tipo numeriai (35 kv. m, maks. 2–4 asm.), Familyroom 
Familienglueck tipo numeriai  (45–50 kv. m, 
maks. 2–5 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.gartnerkofel.at

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 61Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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MARCIUS ALPENHoTEL 
(SoNNLEITN)

MARCIUS ALPENHAEUSER (SoNNLEITN)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ chalatas

Numeriuose:
 ♦ rankšluosčių keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ slidinėjimo mokykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 kavinės
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ Wi-Fi*

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

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ masažas* 
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ slidinėjimo inventoriaus 
nuoma

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: išsidėstęs Sonnleitn miestelyje, 
Nasfeldo slidinėjimo centre, 150 m iki „Sonnleitnlift“ 
keltuvo. Artimiausios gyvenvietės: 12 km iki 
Troepolacho ir 20 km iki Hermagoro.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1984 metais. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 2-jų aukštų pastatas, kuriame yra 44 
numeriai: standartiniai DBL tipo numeriai (25 kv. m, 
2–3 asm. arba 2+2 asm., vizualiai atskirtos 
miegamojo ir svetainės zonos, 2 vienvietės sofos), 
DBL Comfort tipo numeriai (18 kv. m, 2–3 asm. arba 
2+2 asm., išskleidžiama sofa, šviesūs, atnaujinti 
numeriai).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marcius.at 

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs Zonenleith miestelyje, 
Nasfeldo regiono centre, apie 150 m iki „Sonnleitnlift“ keltuvo, 
apie 12 km iki Troepolach, apie 20 km iki Hermagor miestelių. Iš 
slidinėjimo zonos galima pasiekti viešbutį slidėmis (skin-out).
VIEŠBUTIS: viešbučių komplekso statybos vyko 1985 ir 2008 
metais. Paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais.
Apartamentų kompleksą sudaro 31 pastatas, kuriuose yra 68 
apartamentai. Didesnę dalį užima 3-jų aukštų namai. Viešbutyje 
yra: APT A tipo apartamentai (35 kv.m., 2-4 asm., miegamasis, 
svetainė su išskleidžiama sofa, prieškambaris su virtuve, 
koklinė krosnis), APT B tipo apartamentai (55 kv.m., 4-6 asm., 
2 miegamieji (1 DBL, 1 TWIN), svetainė su išskleidžiama sofa, 
prieškambaris su virtuve, koklinė krosnis), APT S tipo apartamentai 
(65 kv.m., 4-6 asm., 2 miegamieji, svetainė su išskleidžiama sofa, 
prieškambaris su virtuve, koklinė elektrinė krosnis, 2 dušai, 2 
vonios kambariai, 2 įėjimai, terasa).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marcius.at

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienėApts

3

* Už papildomą mokestį.

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

Apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.62
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BUCHACHER APARTEMENTS 
(RATTENDoRF)

SoNNLEITN HoTEL 
(JENIG / NASSFELD)

Numeriuose:
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ virtuvė
 ♦ vonia / dušas

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ elektroninė auklė pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiška kėdutė pagal atskirą 
užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: apartamentai yra Ratendorfo miestelyje, apie 2,7 km iki 
„Millennium“ keltuvo žemutinės stoties „Express / Nassfeld“, apie 10 m iki 
slidinėjimo autobuso stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas XIX amžiaus pradžioje, nuolat atnaujinamas. 
Apartamentinį viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 
8 apartamentai: Bilo B tipo (apie 50 kv. m, 2–5 asm., miegamasis su viena 
papildoma lova, svetainė su valgomojo stalu ir išskleidžiama sofa, virtuvė su 
baro stalu ir 2 kėdėmis), Trilo A tipo (apie 55 kv. m, 2–6 asm., miegamasis, 
pereinamas kambarys su dviaukšte lova, svetainė su išskleidžiama sofa, 
virtuvė), Quadrilo tipo (apie 85 kv. m, 4–7 asm., 2 miegamieji, mažas 
miegamasis su dviejų aukštų 180 cm lova), didelė svetainė su išskleidžiama 
sofa, vonia, virtuvė), Mono tipo (25 kv. m, 1–2 asm., 2-ame aukšte, 
miegamasis-svetainė su virtuve, dušas), Bilo A tipo (apie 45 kv. m, 2–4 asm., 
miegamasis,  svetainė su išskleidžiama sofa, virtuvė arba įmontuota virtuvė), 
Bilo B tipo (apie 45 kv. m, 2–4 asm., miegamasis, svetainė su dviviete sofa ir 
virtuve), Trilo B tipo (apie 60 kv. m, maks. 6–8 asm., 2 miegamieji su dvigule 
arba viengule lova, svetainė su dvigule lova 1–2 asm., virtuvė su valgomojo 
stalu, vonios kambarys (dušas), atskiras WC) numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.buchacher.org

VIEŠBUČIO VIETA: Jenigo miestelyje, 2 km iki 
„Millennim Express / Nassfeld“ keltuvo ir 10 km iki 
Hermagoro gyvenvietės, 50 m iki autobuso stotelės į 
„Nassfeld Ski Arena“ slidinėjimo zoną.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 16 numerių: vienviečiai 
numeriai (15 kv. m, maks. 1 asm.), dviviečiai numeriai 
(26 kv. m, maks. 2 asm., dauguma numerių su 
balkonu), triviečiai numeriai (34 kv. m, maks. 3 asm., 
balkonas), šeimyniniai numeriai (48 kv. m, maks. 3–4 
asm., dvivietė lova ir 1 arba 2 vienvietės lovos).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-sonnleitn.at

Pusryčiai,
vakarienė

PusryčiaiApts

Apts 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

63Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Bad Klainkirchaimas
ŽIEMoS KURoRTAS PIETUoSE

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

Slidinėti ir ne tik
Bad Klainkirchaime galėsite išbandyti beveik visas pramogas, 
kuriomis džiugina žiemos sezonas: nuo plačių nusileidimų kalnų 
šlaitais iki tarptautinio lygio trasų, nuo kelionių lygumų slidėmis 
iki rogučių, pačiūžų ar žygių per sniego pusnis. Mėgstančių 
pavakaroti kurorte laukia apšviestos slidinėjimo trasos, o 
snieglentininkams įrengtas parkas su 90 metrų ilgio „half-pipe“, 
kur galėsite tobulinti savo slydimo techniką.

Po aktyvių pramogų
Miestelis vilioja ir tuos, kurie nori suderinti aktyvias pramogas 
su atpalaiduojančiu poilsiu. Bad Klainkirchaime trykšta du dideli 
terminiai šaltiniai, kviečiantys lepintis gydomosiomis bei SPA 
procedūromis. „Romėniškos pirtys“ ir „Šv. Kotrynos pirtys“ čia 
atviros visiems radono vonių, saunos ir masažų 
mėgėjams.

Pietinėje Austrijos dalyje, Karintijos regione, 
žiemos gerbėjų laukia kurortas, kuriame sezonas 
tęsiasi nuo gruodžio vidurio iki balandžio, o poilsio 
galimybės tikrai neapsiriboja vien slidinėjimu. 

Kurortas

              Nuo 18.30 iki 00.30 val. po 
kurortą važinėja nemokamas après-ski 
autobusas, tad pramogų ir poilsio vietas 
pasieksite be jokio 
vargo.
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THERMENBLICK APPARTEMENTS 
(BAD KLEINKIRCHHEIM)

VIEŠBUČIO VIETA: 300 m iki kurorto centro, 150 m iki 
krėslinio „Sonnwiesenbahn“ keltuvo. Šalia viešbučio yra 
slidinėjimo autobuso stotelė.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1950 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 45 numeriai: SGL tipo numeriai (apie 
18 kv. m, maks. 1 asm., maumedžio parketo grindys, 
rašomasis stalas, numeris atnaujintas 2013 metais), DBL 
Classic tipo numeriai (apie 24 kv. m, maks. 2 asm., maumedžio 
parketo grindys, rašomasis stalas, numeris atnaujintas 2013 
metais), DBL Comfort tipo numeriai (apie 26 kv. m, maumedžio 
parketo grindys, rašomasis stalas, balkonas su vaizdu į 
kalnus, kai kuriuose numeriuose sofa, numeris atnaujintas 
2013 metais), DBL Landhaus tipo numeriai (apie 35 kv. m, 
maks. 4 asm., vienas kambarys, dalyje numerių yra sofa arba 
optiškai atskirtos svetainės ir miegamojo zonos, rašomasis 
stalas, balkonas su vaizdu į kalnus).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ www.trattlerhof.at

VIEŠBUČIO VIETA: apartamentų kompleksas įsikūręs priešais 
„Therme St. Kathrein“ centrą, apie 100 m iki kurorto centro ir 
artimiausių keltuvų („Maibrunnbahn“, „Bachlift“), apie 100–250 m 
iki autobuso stotelės (priklausomai nuo pastato vietos).
VIEŠBUTIS: apartamentų kompleksas pastatytas 1970 metais. 
Viešbutis nuolat atnaujinamas. Viešbučio kompleksą sudaro 
septyni 2-jų aukštų pastatai ir 20 apartamentų: APT A1 tipo 
numeriai (apie 28 kv. m, maks. 1–2 asm., vieno kambario numeris 
su svetainės zona), APT B tipo numeriai (apie 45 kv. m, 
maks. 2–3 asm., miegamasis, svetainė su išskleidžiama sofa), 
APT C tipo numeriai (apie 50 kv. m, maks. 2–4 asm., miegamasis, 
svetainė su dviviete išskleidžiama sofa), APT D tipo numeriai (apie 
75 kv. m, maks. 2–5 asm., 2 miegamieji (1 su dviviete lova, 1 su 2 
vienvietėmis lovomis), svetainė su vienviete sofa).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.appartementanlage-thermenblick.at

TRATTLERHoF HoTEL 
(BAD KLEINKIRCHHEIM)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 
 ♦ rankšluosčių keitimas 
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vyno rūsys
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi registratūroje

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*

Pusryčiai,
vakarienė

Be 
maitinimoApts

4

* Už papildomą mokestį.

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

Apts Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.66
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras 
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ baseinas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ terasa
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna

* Už papildomą mokestį.

KIRCHHEIMERHoF HoTEL 
(BAD KLEINKIRCHHEIM)

KIRCHLEITN FERIENDoR KLEINwILD 
(BAD KLEINKIRCHHEIM)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien 

 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas kartą 
per savaitę 

 ♦ grindys – parketas 
 ♦ šlepetės
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ buteliukų šildytuvas 
 ♦ lovelė
 ♦ puodas 
 ♦ vežimėlis*
 ♦ vaikiška kėdutė

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ SPA procedūros

VIEŠBUČIO VIETA: 500 m iki Bad Klainkirchaimo centro, 
20 m iki „Bachlift“ keltuvo (tolėliau yra nusileidimas 
iki „Maibrunnbahn“) ir 10 m iki slidinėjimo autobuso 
stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1958 metais. Paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 83 numeriai: SGL Kirchheim 
tipo numeriai (apie 30 kv. m, maks. 1 asm., lodžija arba 
balkonas), DBL tipo numeriai (30–36 kv. m, maks. 2+1 
asm., balkonas), Junior Suite Harmony tipo numeriai 
(36–42 kv. m, maks. 2+2 asm., vieno kambario numeris 
su dviviete lova, vonios kambarys su vonia ir vaizdu į 
slėnį).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kirchheimerhof.at

VIEŠBUČIO VIETA: viešbučių kaimas, susidedantis iš dviejų 
dalių – GROSSWILD (apgyvendinimas su maitinimu ir be 
maitinimo) ir KLEINWILD (apgyvendinimas su maitinimu) – įsikūręs 
Sankt Osvaldo miestelyje, 5 km iki Bad Klainkirchaimo. Sankt 
Osvaldo centre, šalia slidinėjimo autobuso stotelės, 200 m iki 
„Nationalparkbahn Brunnach“ keltuvo, slidinėjimo mokyklos ir 
inventoriaus nuomos , šalia slidinėjimo autobuso stotelės.
VIEŠBUTIS: viešbučių kaimelis pastatytas 1986 metais. Paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Kaimą sudaro 17 dviaukščių 
pastatų, kuriuose yra 61 apartamentai: Nock tipo šeimyniniai 
apartamentai (55 kv. m, maks. 5+1 asm. iki 14 metų, prieškambaris 
su įrengta virtuvės niša, jauki svetainė su kokline krosnimi, dviem 
sofomis, miegamasis su dviem dvivietėmis lovomis, miegamasis 
su dviviete lova, vonios kambarys su dušu, atskiras tualetas, 
palydovinė TV, telefonas), Nock Berge tipo apartamentai (35 kv. m, 
maks. 2+2 asm. iki 14 metų, prieškambaris su įrengta virtuvės niša, 
jauki svetainė su kokline krosnimi, sofa ir dviviete lova, miegamasis 
su dviem vienvietėmis lovomis, vonios kambarys su dušu ir tualetu, 
palydovinė TV, telefonas).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ www.kirchleitn.com

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

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ SPA centras 
 ♦ soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė4

Pusryčiai,
vakarienė4

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”.
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Kurortas

Sniegas, trasos ir iššūkiai!
Sezonas Kačberge prasideda lapkričio pabaigoje ir tęsiasi iki kovo 
pabaigos, o puikias sąlygas viso sezono metu užtikrina moderni 
dirbtinio sniego sistema. Didžioji dalis iš 70 čia esančių trasų 
pritaikytos vidutinio lygio slidininkams bei snieglentininkams. 
Tačiau jei esate nusiteikę rimčiau paprakaituoti, Jūsų laukia 
10 km „juodųjų“ trasų ir pramogų parkas „Aineck“.

Vaizdingi maršrutai
Vienas iš klasikinių Kačbergo žiemos vaizdelių – kalnų fone 
risnojantys žirgai. Sumanę pajodinėti specialiai pakaustytais 
žirgais ar pasivažinėti jų traukiamomis rogėmis, apsilankykite 
„Alpine Pferdezentrum“. O jei labiau mėgstate 
keliauti pėsčiomis, pasivaikščioti po Kačbergo 
apylinkes, kvėpuojant tyru Alpių oru, kviečia 
apie 200 km sužymėtų pėsčiųjų takų, 
vingiuojančių tarp didingų kalnų ir šlaituose 
pabirusių trobelių.

Kačbergas
TARP KARINTIJoS IR ZALCBURGo

Dar vienas perliukas Alpių pietuose – 
1 640 m virš jūros lygio svečių laukiantis 
Kačbergo kurortas. Šį nedidelį, tačiau labai 
kosmopolitišką miestelį puikiai vertina 
Europos slidininkai, o nuotykių pilnas kalnų 
trasas dovanoja net dvi pietinių Alpių 
viršūnės.

Ainecklift

Freiberglift

Gamskogelexpress
Sonnalmbahn

Sonnleitenlift

3er Aineckbahn
Gipfellift

LAERCHENHOF HOTEL

KATSCHBERGHOF HOTEL

PUCHREITER HAUS 

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

        Po kupinos įspūdžių slidinėjimo 
dienos Jūsų laukia iki vėlyvo vakaro 
dirbantys restoranai, gyvos muzikos 
pasirodymai baruose bei linksmybės 
diskotekose.
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VIEŠBUČIO VIETA: Kačbergo kurorto centre, apie 100 m iki 
„Minijet“ keltuvo (Karintijos slidinėjimo zona).
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2016 metais. 
Viešbučio 4-ių aukštų pastate yra 54 numeriai: DBL tipo 
numeriai (20–22 kv. m, maks. 2 asm.), JS tipo numeriai (28–
32 kv. m, maks. 2–4 asm., dvigulė sofa, balkonas), Romantic 
Suite tipo numeriai (28 kv. m, maks. 2 asm., lova su baldakimu, 
vonia miegamajame, „Nespresso“ kavavirė, stereo sistema, 
balkonas), Herzerl Suite tipo numeriai (60 kv. m, maks. 2–4 
asm., lova su baldakimu, erdvus vonios kambarys su langu 
bei plačia vonia ir dušo kabina, židinys, „Cuddling Cave“ – zona 
su didele sofa 2 asm., vaisių krepšelis, „Nespresso“ kavavirė, 
balkonas arba terasa).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.laerchenhof-katschberg.at

LAERCHENHoF HoTEL 
(KATSCHBERGHoEHE)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ chalatas 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / duša

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ kosmetinės ir pirties procedūros*
 ♦ SPA centras

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ švediškas stalas

Pusryčiai,
vakarienė4

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.70



PusryčiaiSpecial Cat.
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ liftas

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

KATSCHBERGHoF HoTEL 
(KATSCHBERGHoEHE)

PUCHREITER HAUS
(RENNwEG)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien 

 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ kabelinė televizija
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ medinės grindys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ Wi-Fi
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ televizijos salė

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ švediškas stalas

VIEŠBUČIO VIETA: Kačbergo kurorto centre, apie 
200 m iki „Minijet“ keltuvo (Karintijos zona) ir 
„Aineckbahn“ keltuvo (Zalcburgo zona).
VIEŠBUTIS: paskutinį kartą atnaujintas 2017 metais. 
4-ių aukštų viešbučio pastate yra 54 numeriai: DBL 
tipo numeriai (20 kv. m, maks. 2 asm.), JS Bergjuwel tipo 
numeriai (28–32 kv. m, maks. 2–4 asm., dvigulė sofa, 
atskiras WC, balkonas, atnaujinti numeriai), QUAD tipo 
numeriai (28–30 kv. m, maks. 2–3 arba 2+2 asm.), APT 
tipo numeriai (35 kv. m, maks. 2–5 asm., 2 miegamieji, 
ne visi numeriai su balkonu (pagal užklausą).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.katschberghof.at

VIEŠBUČIO VIETA: Renvėgo kurorto centre, šalia prekybos 
centro. Apie 100 m iki autobusų stotelės, iš kur galima nuvykti iki 
Kačbergo keltuvo (apie 6 km, 10–15 min. autobusu).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1967 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2013 metais. Viešbučio 3-jų aukštų pastate yra 1 numeris ir 1 
apartamentai: DBL tipo numeris (20 kv. m, maks. 2 asm.), APT tipo 
numeris (85 kv. m, maks. 5–6 asm., 2 miegamieji (1 dvigulė ir 1 
trijų vietų lova), kiekviename atskira praustuvė, įrengta virtuvė 
(krosnis, el. viryklė, šaldytuvas su šaldymo kamera, kavavirė, 
mikrobangų krosnelė), valgomasis, svetainė su sulankstoma sofa 
(1 asm.), palydovinė televizija, vonia, atskiras WC).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ferienhaus-puchreiter.com

Pusryčiai,
vakarienė4

Apts

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras

* Už papildomą mokestį.

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

Dolomitinės Alpės
Didžiausias šiaurinės Italijos turtas – Dolomitinės Alpės. Iš 350 
Italijoje veikiančių slidinėjimo centrų, dauguma įsikūrę būtent čia. 
Tačiau šią Alpių dalį keliautojai mėgsta ne tik dėl puikių trasų – čia 
juos taip pat vilioja „išbalusių kalnų“ peizažai: blyškios kalkinės 
uolienos ir vaizdingasis Dolomitų kelias – 210 km nusidriekęs 
maršrutas tarp Kortinos ir Bolcano miestų, kur akį traukia gilūs 
tarpekliai, kalnų masyvų glėbyje įsikūrę kaimeliai ir milžinė 
Marmolada, stūksanti net 3 342 metrų aukštyje.

Neitališka Italija
Italijos šiaurėje viskas šiek tiek kitaip nei pietuose. Ir snieguotos 
kalnų viršūnės tikrai nėra vienintelis skirtumas. Čia nesutiksite 
nuolat kažkur skubančių karšto būdo italų, pietų lėkštėje vietoj picos 
ar makaronų dažniau puikuosis rūkyta mėsa, sūriai ir kukurūzų 
košė polenta, o dar labiau nustebsite atvykę į Pietų Tirolį – viešint 
šiame regione, apima jausmas, lyg būtum peržengęs Italijos sieną ir 
atsidūręs vokiškai kalbančioje Austrijoje.

Žavinga trijulė
Kelionė laiku į viduramžius, galimybė pasivaikščioti Šekspyro 
kūrinių puslapiais ir vandens apsemtomis gatvėmis, pažintis 
su Italijos mados ir kultūros sostine – tai pažadai, kuriuos 
išpildys daugiausia lankytojų sulaukiantys Šiaurės Italijos 
miestai: jauki ir romantiška Verona, viduramžių elegancija 
alsuojanti Venecija ir modernusis Milanas.

Pamėgti slidininkų
Šiaurinėse Italijos žemėse slidininkų ir snieglenčių aistruolių 
laukia puikiai įrengti regionai: Val di Fasa ir jos kurortai, 
užburiantys tirolietiška ramybe, pasakiško grožio slėnyje 
įsikūrusi Val Gardena, kur renkasi pasaulio slidininkų elitas, 
prestižinė ir madinga Dolomiti di Brenta bei Alta Valtelina, 
garsėjanti įvairaus sudėtingumo trasomis ir išvystyta 
infrastruktūra.

Šiaurės Italija 
KiTOKS iTaliJOS VEiDaS

Šiaurės Italijoje Jūsų laukia visa netikėtų 
atradimų paletė: sniegu padengti šlaitai, tyras 
Alpių oras ir įvairaus sudėtingumo žiemos 
sporto trasos, kulinarinės staigmenos ir après-
ski linksmybės, rafinuota miestų architektūra 
ir netrikdoma kalnų glėbyje įsikūrusių kurortų 
idilė.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

           Lankydamiesi Dolomiti di Brentoje, būtinai raskite valandėlę 
pasivaikščioti ir patyrinėti Alpių kraštovaizdį – čia nusidriekiantys 
pėsčiųjų takai atveria nepakartojamų peizažų.
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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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Pietūs  
ITALIjOS 
ŠIAURĖjE

Picos ir makaronų Šiaurės Italijoje ieškoti neverta. Juos jau senokai išstūmė patiekalai, įkvėpti vėsesnio kalnų oro ir 
vokiškai kalbančių kaimynų.

Italijos 
virtuvė
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Įdomu
Štrudelis – sluoksniuotos tešlos 
pyragas su obuoliais, gimęs Austrijoje, 
tačiau ne mažiau mėgstamas Šiaurės 
Italijoje, ypač Trieste, kur jis vadinamas 
strucolo de pomi.

 Cotoletta alla Valdostana 

 Panna Cotta 

 Bombolone

 Canderli 

SKIRTINGŲ REGIONŲ MENIU

Pjemonte galite paskanauti karšto 
fonduta padažo iš kiaušinių, pieno ir čia 
augančių baltųjų trumų, Lombardijoje – 
šafranu pagardinto daugiaryžio ir pačių 
įvairiausių raviolių, Trentine – canderli 
sultinio su duonos ir sviesto kukuliais bei 
tradicinio kumpio, o Aostoje – Cotoletta alla 
Valdostana, veršienos kotletų su vietiniu 
fontinos sūriu.

GAL SALDŽIAU?

•  Panakota – lėkštėje „drebantis“ grietinėlės desertas iš Šiaurės 
Italijos, kurio kaimynystėje visada rasite šviežių uogų ar saldžios 
uogienės.
•  Zuppa Inglese – sodriai geltonos spalvos plikyto kremo 
desertas su aromatingame žolelių likeryje išmirkytais biskvitais 
ar trapiais sausainiais, dažnai skaninamas karštu šokoladu, 
citrinų žievelėmis, morengais ar migdolais.
•  Bombolone, arba Faschingskrapfen – nuostabiai saldžios 
mielinės spurgos su džemo ar plikyto kremo įdaru, kurių galite 
paragauti Pietų Tirolyje. Kaip tik todėl jos ir turi du pavadinimus – 
itališką ir vokišką.

TARP AUSTRIJOS IR ITALIJOS

Čia įsikūręs Pietų Tirolis dažniausiai vaišina itališka polenta – skaisčiai geltonos 
spalvos sočia kukurūzų miltų koše. Įprastai ji valgoma poskystė, tačiau gali būti ir labai 
tiršta, netgi kieta – tada ji pjaustoma gabalėliais ir kepama keptuvėje ar ant grotelių. 
Su kuo jos galima paragauti? Ogi su viskuo – nuo stiklinės pieno, spanguolių džemo ar 
sviesto iki kopūstų ir dešrelių, tarkuoto kietojo sūrio, paprikų ir mėsos guliašų. 

75Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ekskursijos

Pažintis su miesto istorija
• Ją pradėsime artėdami prie miesto simboliu vadinamos Sforcų   
 pilies (Castello Sforcesco). Viduramžiais joje gyveno miestą   
 valdžiusi Sforcų šeima, o dabar pilies sienos saugo didžiausią   
 Milano muziejų kompleksą.
• Einant toliau, pačiame miesto centre Jus pasitiks turtingą   
 praeities didybę demonstruojanti Milano katedra. Sakoma, kad  
 penkianavė Duomo di Milano – vienas gražiausių gotikinių   
 statinių pasaulyje.
• Taip pat Jūsų laukia ir prestižinis „La Scala“ operos teatras – 
 neoklasikinis Džiuzepės Piermarinio projektas, kuriame jau   
 daugiau nei 200 metų skamba klasikinė muzika.

Miesto įžymybės
• Pirmoji vieta, kurią būtina aplankyti Veronoje, yra Erbės   
 aikštė – pagrindinis miesto traukos centras, kuriame veikia   
 dar XI amžiuje įrengtas Veronos Madonos fontanas ir stovi   
 Šv. Morkaus kolona.
• Užsuksime į miesto globėjo garbei pastatytą Šv. Zeno 
 baziliką ir apžiūrėsime kitus religinius pastatus: 
 Šv. Anastasijos baziliką bei miesto katedrą.
• Garsioji „Arena di Verona“ kvies pasivaikščioti po    
 milžinišką amfiteatrą, vasarą sudalyvauti kasmetiniame   
 operos festivalyje, o sutemus pakelti galvą ir stebėti 
 žvaigždes – juk tai didžiausia operos scena po atviru dangumi!

Įsimylėjėlių keliais
Įsukę į siaurą gatvelę, atsidursime priešais Romeo namą – aukštą 
raudonų plytų sieną, už kurios kadaise gyveno garsusis Šekspyro 
dramos veikėjas. Jo pėdomis seksime iki Džiuljetos kiemelio – 
būtent čia, po garsiausiu Veronos balkonu, savo mylimajai jis 
išpažino jausmus. O dabar tai vieta, kur aukštos sienos plyšiuose 
savo meilės laiškus ir godas palieka įsimylėję keliautojai.

Susitikime pasiklausyti, kokias legendas pasakoja 
Verona – jaukių skersgatvių, glaudžiai susispietusių 
namų ir nesibaigiančios meilės miestas.

Verona
rOmaNTišKa išVyKa

Milanas
iTališKa ElEGaNCiJa

Senojo ir šiuolaikinio meno kolekcijos, akį traukianti 
architektūra, prestižiniai klasikinės muzikos renginiai ir 
Leonardo da Vinčio pėdsakai, pasaulio madas diktuojantis 
skonis ir neprilygstamas apsipirkinėjimo džiaugsmas – 
kad ir ko ieškote Italijoje, Jūsų dėmesį netrukus prikaustys 
prašmatnusis Milanas, kuriame kuo puikiausiai dera šių 
dienų veržlumas ir įspūdingas istorinis paveldas. 

Įdomu
Milane gimė daugelis garsių mados 
ir automobilių pramonės ženklų: 
„Versace“, „Gucci“, „Prada“, „Valentino“, 
„Armani“, „Pirelli“ ir „Alfa Romeo“. Duomo  Castello Sforcesco 

Įdomu
Romeo name dabar veikia vienas iš 
restoranų, kuriuos veroniečiai vadina 
osteria – be kitų tradicinių miesto 
patiekalų, čia galima paragauti 
arklienos ir asilienos.
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Pėsčiomis po miestą
• Ekskursijos metu būtinai nuvyksime į pagrindinę turistų 
 susibūrimo vietą – Šv. Morkaus aikštę, kurioje Jus pasitiks 
 prabangiomis mozaikomis išdabinta bazilika ir 99 metrų 
 aukščio varpinė su laikrodžiu.
• Aplankysime ir mažesniąją aikštės kaimynę labai panašiu 
 pavadinimu – Piazzetta San Marco, kurią garsina dvi kolonos su 
 šv. Teodoro bei šv. Morkaus atvaizdais.
• Taip pat pamatysite Naujosios ir Senosios Prokuracijos 
 pastatus ir gausiai kolonomis, arkomis bei ornamentais 
 dekoruotus Dožų rūmus, kurių viduje akį traukia prabangūs 
 apartamentai, salės ir kambariai.

Apsuptas kalnų
Alpių glėbyje jaukiai įsikūręs Insbrukas kalnų mylėtojams 
pažįstamas kaip vieta, kurioje jau ne kartą vyko Žiemos 
olimpinės žaidynės. Tačiau artimą kalnų kaimynystę vertina 
ne tik sportininkai: pasibaigus nuotykiams trasose, čia gausu 
après-ski pramogų, o norinčių romantiškai pasivaikščioti 
laukia senamiesčio turtai ir ramūs kalnų peizažai.

Miesto įdomybės
Senamiestis kviečia pasižvalgyti po kultūrinį Insbruko 
veidą: čia Jus atviromis durimis pasitiks muziejai ir meno 
galerijos, panorę apžiūrėti senamiestį iš aukščiau, galėsite 
pakilti į miesto bokštą Stadtturm, vaikystės džiaugsmą 
patirsite eidami Pasakų ir Milžinų alėjomis, taip pat išvysite 
Insbruko triumfo arką, Rūmų bažnyčią, Wilten baziliką ir 
garsųjį miesto simbolį – „Auksinį stogą“.

Prie vandens
Apžiūrėję miesto architektūrą, toliau leisimės ieškoti įspūdžių 
vaizdingose kanalų gatvėse: pro akis iš lėto plauks gondolų 
virtinės ir venecijietiškų palazzo sienos, o apžvelgti visą šį atviruko 
vertą vaizdą iš viršaus leis Rialto ir Atodūsių tiltai.

Karnavalas, kaukės ir kitos grožybės
Tikrojo Venecijos grožio nebūtų be spalvų – Murano salos stiklo, 
pavydėtinai ryškaus karnavalo ir dar ryškesnių jo metu dėvimų 
kaukių, o kur dar rankų darbo ir visų įmanomų spalvų gondolos!

Venecija
SKENDiNTi ramyBĖJE

Venecija – visai kitokia nei daugelis 
pasaulio miestų. Jos peizažą kuria 
per šimtą salų ir salelių, sujungtų 
tiltais ir viadukais, vietoj įprastų 
gatvių čia srovena kanalai, o jais tarsi 
automobiliai greitkeliais zuja gondolos.

Insbrukas
alPių PuOšEiVa

Moderni žiemos sporto sostinė, dinamiškas Alpių centras, 
puošnios architektūros, didingų kalnų ir barokinių tradicijų 
miestukas viename – įvairialypis, elegantiškas Insbrukas 
turi ką papasakoti kiekvienam. 

Įdomu
Nuo pat įkūrimo Venecija reguliariai kenčia nuo 
potvynių. Aqua Alta fenomenas miestą užklumpa 
net kelis kartus per metus: vanduo pakyla tiek, 
kad užtvindo didžiąją Šv. Morkaus aikštės dalį.
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Regionas

Plačiai tarp Dolomitinių Alpių viršūnių išsidriekęs „Dolomiti 
Superski“ – vienas didžiausių slidinėjimo regionų ne tik Alpių, bet 
ir pasaulio mastu. Slidininkus ši vieta vilioja puikia sniego danga 
ir nuotykiais trasose, o romantikus – vaizdingais kalnų slėniais, 
vešliais miškais, akmens sienomis ir ledo kepurėmis.

Pramogos aktyviems
Net jei Dolomitinėse Alpėse nebūtų 
sniego, būdų aktyviai praleisti 
laisvalaikį čia vis tiek rastumėte 
su kaupu: kopimas į kalnus, žygiai, 
dviračių sportas ir sklandymas 
parašiutais – tai tik ilgo sąrašo 
pradžia.

„DOLOMITI SUPERSKI“
Dolomitinių Alpių milžinas
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Vienas „ski-pasas“ – 1 200 km trasų
Įsigiję „Dolomiti Superski“ 
pasą, galėsite aplankyti net 
12 slidinėjimo zonų, išbandyti 
1 200 km trasų, kuriose bus ką 
nuveikti ir pradedantiesiems, ir 
jau patyrusiems slidininkams, 
bei naudotis 450 regiono 
keltuvų.

Pasigrožėti gamta
Prieš 2 milijonus metų 
iškilusios Dolomitinės Alpės 
nuo 2009-ųjų didžiuojasi vieta 
UNESCo gamtinio paveldo 
sąraše. Šį kalnų regioną garsina 
nacionalinių parkų ir gamtos 
rezervatų gausa, o juose laukia 
įspūdinga kraštovaizdžio formų 
įvairovė.

Keliaujantiems su šeima
Jei planuojate atostogas su vaikais, „Dolomiti Superski“ Jus pasitiks 
ypač svetingai – čia mažieji galės išbandyti specialiai įrengtas trasas 
arba smagiai praleisti dieną slidinėjimo darželiuose.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

Įdomu
Net 18 Dolomitinių Alpių viršūnių 
iškilusios aukščiau nei 3 000 metrų, 
o visų įspūdingiausia vadinama 
Marmolada.

          Šiame regione oras iš 
tiesų lepina – 8 iš 10 dienų 
„Dolomiti Superski“ trasose 
būna saulėtos.
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„SELLA 
RONDA“

Regionas

„Sella Ronda“ buvo puikiai 
žinoma dar tais laikais, kai joje 
niekas neslidinėjo. Kadaise 
ja keliaudavo tik vietos 
gyventojai, norėję susisiekti 
su kaimynais, o dabar ši 
Selos kalnų masyvą juosianti 
žiedinė slidžių trasa yra tikra 
Dolomitinių Alpių pažiba.

Pradėti kelionę „Sella Ronda“ ratu 
galite vienoje iš keturių starto vietų: Val 
Gardenoje, Alta Badijoje, Val di Fasoje arba 
Araboje.

Nuotykių 
startas

Įdomu
Dėl čiuožimo ratu slidininkai šią trasą 
vadina „karusele“.
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Smagu 
čiuožti ratu

 

„Sella Ronda“ maršruto trasomis 
smagu leistis dviem kryptimis – 

prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

Pasirinkus pirmąjį 
kelią, Jūsų lauks gana 

nesudėtingas žaliasis 
maršrutas. Prieš laikrodžio 

rodyklę judėsite 38,5 km 
ilgio trasa, kurioje laukia 

10 gana nuožulnių 
nusileidimų ir 13 keltuvų.

Oranžinis maršrutas 
sukasi pagal laikrodžio 

rodyklę ir žada daugiau 
iššūkių. Nors už 

žaliąjį jis trumpesnis 
net 2 kilometrais, 8 

maršruto trasos kur kas 
įvairesnės, įdomesnės 

ir sudėtingesnės, o į jas 
kelia 11 keltuvų.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

    Įveikti visą „Sella Ronda“ maršrutą galima 
per vieną dieną, tačiau jei norite spėti į paskutinį 

keltuvą, turite startuoti bent 
10.00 val. ryto.
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Regionas

Vaizdingas Dolomitinių Alpių slėnis

Val di Fasa

P asigrožėti Alpių kraštovaizdžiais ir maloniai pavargti 
ant slidžių kviečia viena iš keturių slidinėjimo zonų 

„Sella Ronda“ regione – senų tradicijų, magiško gamtos 
grožio ir žiemos sporto garsinama Val di Fasa, kurios 

žavų slėnį saugo Selos kalnų grandinė ir Alpių milžinė 
Marmolada.
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Kalnų magija
Slenkantys ledynai ir vėjas tarsi 
patyrę skulptoriai suformavo ypatingą 
Dolomitinių Alpių reljefą, kuriuo iki šiol 
žavisi Val di Fasos lankytojai. Slėnį rėmina 
stačios uolos, viliojančios magišku 
grožiu ir apipintos senomis legendomis. 
Vienos jų pasakoja apie kalnų nykštukus 
ir fėjas, kitos – apie užburtą karalystę ir 
ryškiai rausva spalva kalnus nudažančius 
saulėlydžius. Beje, šį reiškinį, vietos 
gyventojų vadinamą „Enrosadira“, galite 
išvysti ir savo atostogų metu.

Après-ski malonumai
Išalkusiems tikrai patiks svetinga vietos virtuvė – pasivaišinti regionui 
būdingais patiekalais galite tiek gurmanų restoranuose, tiek šalia 
trasų veikiančiose užeigose. O atpalaiduoti kūną po visos dienos 
treniruočių trasose galėsite kurortų sveikatingumo centruose: „Terme 
Dolomia“, „Dòlaondes“ ir „Eghes“.

     
 

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

Regiono 
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LA PERLA HOTEL

ASTORIA HOTEL

BELVEDERE HOTEL

LASTEI GARNI HOTEL

RODODENDRO HOTEL

VILLA MARGHERITA HOTEL

GRAN BALTA FAMILY HOTEL

LAURIN HOTEL

PRA FIORI GARNI HOTEL 

LA CAMPAGNOLA HOTEL 

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Atostogos ant slidžių
Val di Fasos kurortai – idealus pasirinkimas šeimoms su vaikais ir 
slidininkams, pirmą kartą bandantiems Dolomitinių Alpių trasas. Dėl 
modernios sniego gaminimo sistemos jo čia nestinga viso sezono 
metu, o trasų įvairovė patenkins ir naujokus, ir jau patyrusius: Val di 
Fasoje galėsite išbandyti net  44 km „mėlynųjų“, 123 km „raudonųjų“ 
ir 53 km „juodųjų“ nusileidimų.

           Mėgstantiems ne tik 
paslidinėti, bet ir pasivaržyti 
su kitais šio sporto 
atstovais patiks 
„Marcialonga“ – kasmetinis 
70 km slidžių maratonas, 
Val di Fasoje organizuojamas nuo 
1971-ųjų.
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KurortaiKurortai

Nesudėtingos šlaitų ir lygumų slidžių trasos – Kanacėjaus 
vizitinė kortelė. Būtent todėl šį kurortą dažniau renkasi 
pradedantieji slidininkai. Į Kanacėjų taip pat vilioja 
didžiulis sniego parkas, ledo stadionas ir galimybė 
pramogauti su bet kuriuo iš trijų „ski-pasų“ – „Pordoi“, 

„Sella“ ir „Fedaia“. O turinčius daugiau patirties kalnuose 
kurortas kviečia į tarptautinius alpinizmo su slidėmis ir 
kalnų bėgimo turnyrus – „Sellaronda Skimarathon“ ir 
„Dolomites Skyrace“.

Kanacėjus
Canazei

Kampitelas
Campitello

Šis nedidukas kurortas visų pirma sužavi savo 
aura. Vos už 2 km nuo Kanacėjaus centro esantis 
kalnų kaimelis lankytojus kviečia užsukti į dailią 
vietos bažnytėlę, o pasigrožėjus apylinkėmis – 
leistis į nuotykius ant slidžių. Alboje slidininkų laukia 
10 km šlaitų ir 52 km lygumų slidžių trasų bei 5 į 
jas keliantys keltuvai. Nors dauguma kurorto trasų 
pritaikytos vidutinio pasirengimo slidininkams, čia 
patiks net vaikams – jiems Alboje įrengti specialūs 
sniego žaidimų parkai.

1448 m aukštyje, tarp Rodelos ir Sasolungo 
kalnų, įsikūręs Kampitelas lankytojams dovanoja 
gražiausias Val di Fasos panoramas ir moderniausią 
keltuvų sistemą visame slėnyje. Į „Sella Ronda“ trasų 
pradžią Kampitelo svečius kelia net 100 žmonių 
talpinantis keltuvas. Parasparnių sporto entuziastai 
šį kurortą renkasi dėl sklandymui itin palankių 
šlaitų, o mėgstantys aktyviai leisti laiką čia visada 
ras ką nuveikti: žaisti futbolą, krepšinį ar minigolfą, 
pasivaikščioti sveikatingumo takais, išbandyti 
dviračių trasas ar pajodinėti žirgais.

Alba
Alba
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Poca
Pozza

Profesionalų įvertinta Poca – tikras Val di Fasos 
pasididžiavimas. Šiame kurorte vyksta tarptautinės 
slidininkų varžybos ir čempionato etapai, tačiau tarp 8 
įvairaus lygio trasų sau tinkamą ras ir mažiau pažengę. 
Į Pocos trasas kelia 7 keltuvai, o nusileidus nuo kalno 
laukia smagus après-ski: natūralios SPA procedūros ir 
viešbučių barai.

Didžiausia Val di Fasos slėnio slidinėjimo zona 
kviečia išbandyti net 48 trasas – 40 km iš jų 
leidžiasi šlaitais ir dar 15 km skirta lygumų 
slidėms. Kadangi trasos įrengtos 2 500 m 
aukštyje, sniego jose netrūksta viso sezono 
metu. O išėję pasivaikščioti elegantiškomis 
Moenos gatvėmis, netrukus suprasite, 
kodėl šis pasaką primenančių namukų ir 
žavių butikų pilnas miestelis užsitarnavo 
„Dolomitinių Alpių fėjos“ reputaciją. 

Vigo di Fasa
Vigo di Fassa

Vigo di Fasa įsikūrusi vaizdingame slėnyje tarp dviejų 
viršūnių – Cima Undici ir Cima Dodici. Kurortas didžiuojasi 
9 trasomis, kurios sudėjus tęsiasi net 
16 km. Dar 8 km trasų skirtos lygumų 
slidžių gerbėjams, o mažiausių 
keliautojų laukia moderni 
žaidimų ir laisvalaikio 
erdvė – „Kinderpark 
Ciampedie Laurin“.

Moena
Moena
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4Super
LA PERLA HoTEL 
(CANAZEI) 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kas 
antrą dieną 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien 

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ uždaras baseinas („Wellness“ 
centre)

 ♦ baras
 ♦ restoranas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna („Wellness“ centre)
 ♦ masažas* („Wellness“ centre)
 ♦ grožio salonas 
 ♦ treniruoklių salė („Wellness“ 
centre)

 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis („Wellness“ centre)
 ♦ SPA paslauga (Sebastiano Kneipo 
takelis)

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

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ SPA procedūros

VIEŠBUČIO VIETA: apie 150 m iki Kanacėjaus kurorto centro,
apie 150 m iki „Pecol-Belvedere“ keltuvo. 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: viešbutyje yra 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 

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

4  Super Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.88
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ASToRIA HoTEL (CANAZEI)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ radijas
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ baras 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ garažas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ kosmetinės ir pirties procedūros*
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ SPA paslauga (Sebastiano Kneipo 
takelis)

 ♦ vandens masažas 
 ♦ soliariumas*

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

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis nutolęs nuo triukšmo bei 
šurmulio, apie 300 m iki Kanacėjaus kurorto centro. 
Apie 500 m iki „Pecol-Belvedere“ slidinėjimo keltuvo, 
kuris kelia iki „Sella Ronda“ slidinėjimo zonos. Apie 
50 m iki slidinėjimo autobuso stotelės. Apie 100 m 
iki kino teatro, apie 300 m iki „Dòlaondes“ vandens 
pramogų parko. Šalia yra lygumų 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 

* Už papildomą mokestį.

4
Pusryčiai,
petūs,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 89Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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BELVEDERE HoTEL (VIGo)

LASTEI GARNI HoTEL (PoZZA)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas kas 2 
dienas 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas
 ♦ internetas*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ restoranas 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ terasa
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ krosnis
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi*
 ♦ biblioteka
 ♦ žiemos sodas
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ sauna

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ lovelė*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 300 m iki Val di Fasos 
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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelbelvedere.tn.it 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 400 m iki Poca di Fasos centro, apie 
900 m iki „Catinaccio-Rosengarten“ ir „Buffaure-Pozza di Fassa“ 
keltuvų. Apie 350 m iki slidinėjimo autobuso stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, atnaujintas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 21 
numeris: SGL Classic tipo (10 kv. m, maks. 1 asm.), DBL Classic tipo 
(14 kv. m, maks. 2 asm.), DBL Superior tipo (16 kv. m, maks. 2–3 
asm., sofa, mini baras, dušas ir pirtis), DBL Dolomiti Romantic tipo 
(16 kv. m, maks. 2 asm., židinys), DBL Dolomiti Montagna tipo 
(20 kv. m, maks. 2–4 asm., rašomasis stalas), DBL Dolomiti 
Mansarda tipo (20 kv. m, maks. 2–3 asm., išskleidžiama sofa, 
rašomasis stalas, mini baras), Junior Suite tipo numeriai (23 kv. m, 
maks. 2–4 asm., miegamasis ir svetainė atskirti vienas nuo kito 
stumdomosiomis durimis, svetainėje išskleidžiama dvivietė sofa), 
Suite tipo (28 kv. m, maks. 2–3 asm., minkštas kampas, mini baras) 
numeriai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dolomitilasteihotel.it 

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai3

3

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”.90
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RoDoDENDRo HoTEL 
(CAMPITELLo)

VILLA MARGHERITA HoTEL (PoZZA)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ televizorius 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rašomasis stalas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius 

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ restoranas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ liftas

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

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

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ soliariumas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs ramioje vietoje, apie 
200 m iki Kampitelo miestelio centro, apie 400 m 
iki „Col Rodella“ keltuvo. Šalia slidinėjimo autobuso 
stotelė. Iki Trevizo oro uosto 155 km, iki Venecijos 
oro uosto 185 km, iki Veronos oro uosto 200 km, iki 
Insbruko oro uosto 200 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1959 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbučio 3-jų 
aukštų pastate yra 29 numeriai: 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 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 800 m iki Poca di Fasos 
centro, apie 50 m iki „Vaiolet I“ keltuvo ir slidinėjimo 
autobuso 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 

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė3

* Už papildomą mokestį.

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”.

3
Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

91Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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GRAN BAITA FAMILY HoTEL 
(PoZZA)

LAURIN HoTEL (CANAZEI)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas 
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ chalatas*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras 
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ liftas
 ♦ poilsio kambarys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ liftas
 ♦ poilsio kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ SPA paslauga (Sebastiano 
Kneipo takelis)

* Už papildomą mokestį.Vaikams:
 ♦ vaikų klubas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki Poca di Fasos 
kurorto centro, apie 800 m iki „Buffaure“ keltuvo ir 
„raudonosios“ trasos, kuri nusileidžia iki miestelio. 
Šalia yra slidinėjimo autobuso stotelė. 
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro du korpusai – pagrindinis 
„Gran Baita“ ir „Villa Mitzi“, kurie tarpusavyje sujungti 
uždara perėja. Pastatytas 1953 metais, atnaujintas 
2013 metais. Pagrindiniame pastate yra 19, o 
kitame – 32 numeriai. Viešbutyje yra 32 standartiniai 
numeriai („Villa Mitzi“ pastate, balkonas, kiliminė 
danga, maks. 2+2 asm., 20 kv. m), 19 Superior 
tipo numerių (pagrindiniame „Gran Baita“ pastate, 
dauguma numerių su balkonais, parketo grindys, 
maks. 2+2 asm., 25–30 kv. m). Yra sujungtų numerių.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.familyhotelgranbaita.it

VIEŠBUČIO VIETA: Kanacėjaus centre, 300 m iki artimiausio 
„Belvedere“ keltuvo į „Sella Ronda“ slidinėjimo zoną, 50 m iki 
slidinėjimo autobuso stotelės. Iki Veronos oro uosto 189 km, iki 
Bergamo oro uosto 286 km, iki Insbruko oro uosto 141 km, iki 
Venecijos oro uosto 179 km. 
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 32 numeriai: vienviečiai standartiniai 
numeriai (maks. 1 asm.), standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm.). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.laurinhotel.net

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė3

4

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”.92
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PRA FIoRI GARNI HoTEL 
(FoNTANAZZo)

LA CAMPAGNoLA HoTEL (CANAZEI)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ palydovinė televizija (su rusišku 
kanalu)

 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Numeriuose:
 ♦ seifas  
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas kas antrą 
dieną 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ balkonas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi*
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ garažas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ televizijos salė
 ♦ terasa

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna („Wellness“ centre)
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ „Wellness“ centras

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*

Vaikams:
 ♦ lovelė

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs vaizdingame Fontanako 
kaimelyje. 800 m iki Kampitelo kurorto centro, 5 min. 
slidinėjimo autobusu iki „Col Rodella“ slidinėjimo 
keltuvo, kuris veža iki „Sella Ronda“ slidinėjimo zonos. 
600 m iki bugelinio keltuvo pradedantiesiems, 20 m 
iki slidinėjimo autobuso stotelės. Iki Bergamo oro 
uosto 282 km, iki Venecijos oro uosto 175 km, iki 
Veronos oro uosto 180 km, iki Insbruko oro uosto 
190 km, iki Milano oro uosto 350 km, iki Bolcano 
traukinių stoties 50 km.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 11 numerių: Comfort tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 19 kv. m), Superior tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 25 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.prafiori.com 
Ekonominė klasė
 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki Kanacėjaus 
centro. Apie 200 m iki „Pecol-Belvedere“ keltuvo, 
keliančio iki „Sella Ronda“ slidinėjimo trasų. 
Autobusų stotelė – apie 100 m nuo viešbučio. Apie 
260 km iki Bergamo oro uosto, apie 190 km iki 
Veronos oro uosto, apie 170 km iki Venecijos oro 
uosto, apie 200 km iki Insbruko oro uosto.
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  

Pusryčiai3

Pusryčiai2

* Už papildomą mokestį.

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

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



Regionas

I talijos šiaurėje, visai šalia sienos su Šveicarija, plyti gražuolė Alta 
Valtelina – regionas, kuriame veiklos netrūksta apskritus metus. Visai 

šalia senų istorinių miestukų čia gyvuoja šiuolaikiški slidinėjimo kurortai, 
o tarp kalnų šlaituose įrengtų trasų praeities didybę tebesaugo senieji 
dvarai, muziejai ir pilių bokštai.

alta Valtelina
DVYLIKA MĖNESIŲ PRAMoGŲ

94



     
 

5 slidinėjimo zonos;
220 km kalnų slidinėjimo trasų;
80 km lygumų slidžių trasų;
1 000 km pasivaikščiojimo takų;
82 keltuvai;
8 6000 – 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 
charekteristika

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

Daug sniego ir dar daugiau 
pramogų!
Džiaugtis sniegu Alta Valtelinoje galima labai įvairiai – 
leistis į lygumų slidžių žygį po gamtos parkus ir rezervatus, 
sudalyvauti biatlono varžybose, priimti jėgos aitvarų iššūkį, 
pasivažinėti šunų traukiamomis rogėmis ir pasisemti 
adrenalino trasose.

Vasaros nuotykiai
Nemanykite, kad veiklos šiame regione galima rasti tik žiemą. 
Šiltuoju metų laiku Alta Valtelina tampa tikru rojumi gamtos 
mylėtojams. Į kalnų viršūnes veda vaizdingas Valchiavenna 
dviračių takas ir visas 1 000 km pasivaikščiojimo takų, 
pasidairyti po laukinės gamtos grožį galite Stelvijaus ir Orobie 
Valtellinesi parkuose, retų Alpių augalų ir paukščių ieškokite 
Pian Gembro ir Pian di Spagna rezervatuose, o jei mėgstate 
žvejoti, čia Jūsų laukia 16 ežerų ir net 100 km žuvingų upių.

MEETING HOTEL

LARICE BLANCO

Lago di Cancano

La
go
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i L
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Bormijus

Livinjas

Skanaus!
Per atostogas Alta Valtelinoje gardžiuositės ne tik kalnuose 
patirtais įspūdžiais, bet ir tikrais regiono skanėstais: vytintu 
jautienos kumpiu „Bresaola“, Valtelinos medumi, naminiais 
sūriais, „Nebbiolo“ vynuogių vynu ir garsiuoju pizzoccheri – 
patiekalu iš rankų darbo grikių makaronų, savojinių kopūstų, 
bulvių ir Alpių sviesto.

         Alta Valtelinos regione yra keturi SPA centrai, 
kuriems lankytojų nestigo dar Romos imperijos 
laikais. Atpalaiduojančio poilsio po slidinėjimo 
ieškokite garsiuosiuose „Terme di Bormio“, „Bagni 
Vecchi“, „Terme Bagni Nuovi“ ir 
„Bagni di Masino“.

95Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortai Bormijus
Bormio

Smagu ilsėtis aktyviai
Ypatingo dėmesio Bormijaus kurortas susilaukia žiemą, kai 
jo trasas užplūsta slidininkai. Čia juos vilioja garsioji „Stelvio“ 
trasa, kurioje kasmet vyksta pasaulio taurės varžybos. 
O jeigu nenorite vien slidinėti, Bormijuje gausu kitų būdų 
aktyviai praleisti laiką: važinėtis riedlentėmis, kalnų dviračiais 
ar gokartais, žaisti golfą, tenisą ar skvošą, plaukioti baseine 
ar leistis pėsčiomis po nuostabius Stelvijaus nacionalinio 
parko kraštovaizdžius.

Bet kuriuo paros metu
Bormijus keliautojams įdomus visą parą – atsibudę anksti 
ryte galėsite grožėtis kalnus nušviečiančiu saulėtekiu, dieną 
laukia linksmybės trasose, SPA malonumai su karštosiomis 
mineralinėmis srovėmis ir pasivaikščiojimai po centrą, o 
visiškai sutemus – fakelų apšviesti kalnų šlaitai, festivaliai, 
smuklės ir naktiniai klubai.

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

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

96



„Carosello 3 000“, „Costa del Sol“, „Mottolino“ 
slidinėjimo zonos 
Aukštis: 1816–2797 m.
Keltuvai: 27.
115 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 40 km                           ;
• 55 km                             ;
• 20 km                        ;
• 2 snieglenčių trasos;
• 40 km lygumų slidžių trasų.

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

Livinjas
Livigno

Nedidukas Livinjo miestelis, 
ramiai prisiglaudęs šalia sienos su 
Šveicarija, gražus lyg iš pasakos – su tuo 
sutinka net patys italai. Jauki miestelio 
teritorija dalina slidinėjimo zoną į dvi 
dalis: vienoje pusėje laukia sudėtingos 
„juodosios“ trasos, kurias galima pasiekti 
„Mottolino“ gondola, o kitoje – platūs ir 
nuožulnūs „Carosello 3000“ nusileidimai 
pradedantiesiems, lengvai pasiekiami 
keliantis iš Livinjo centro.

„Santa Caterina Valfurva“ slidinėjimo zona 
35 km kalnų slidinėjimo trasų:
• 2 km                            ;
• 27 km                             ; 
• 6 km                         .

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

MĖLYNŲJŲ trasų

RAUDONŲJŲ trasų

JUODŲJŲ trasų

Šv. Katerina
Santa Caterina

Aukštai kalnuose įstrigusi Šv. Katerina mėgaujasi 
miškingų šlaitų ir Stelvijaus nacionalinio parko kaimynyste, 
o savo svečiams žada absoliučią ramybę. Žinoma, tik ne 
tuomet, kai kalba pakrypsta apie slidinėjimo trasas. 
Čia bendras jų ilgis siekia net 40 km, o leistis žemyn nuo 
1 740–2 725 m aukščio išdrįsta tikrai ne visi – dauguma 
Šv. Katerinos trasų skirtos patyrusiems slidinėjimo 
asams. Mėgstantiems įdomias ir itin sudėtingas trasas 
rekomenduojame „Adler“ ir „Bucaneve“. 

Kurortai

Įdomu
Livinjas garsėja ne tik kaip žiemos 
sporto, bet ir kaip „tax free“ zona – 
neapmokestintų alkoholinių gėrimų, 
tabako ir parfumerijos čia galite įsigyti 
net keliuose šimtuose parduotuvių.
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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 „Carosello“ kryptimi bugeliniais keltuvais, 
aptarnaujančiais būtent lengviausias ir paprasčiausias „mėlynąsias” trasas.

Pažengusiems
Vidutinio lygio slidininkams verta pasikelti į „Carosello“ 
(2 797 m) slidinėjimo zoną, kur prasideda nemažai „raudonųjų” 
trasų – ne itin sudėtingų, bet įdomių.  
„Mottolino“ slidinėjimo zonoje rekomenduojame du maršrutus: 
• nuo Monte Della Neve (2 785 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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4MEETING HoTEL (LIVIGNo)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
pagal atskirą užklausą 

 ♦ medinės grindys 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien 

 ♦ radijas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ terasa, skirta deginimuisi
 ♦ baras
 ♦ garažas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ seifas
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ SPA paslauga (Sebastiano 
Kneipo takelis)

 ♦ vandens masažas 

VIEŠBUČIO VIETA: netoli Livinjo miesto centro, apie 100 m 
iki artimiausio „San Rocco“ bugelinio keltuvo ir apie 750 m iki 
„Carosello 3000“ keltuvo. Apie 100 m iki slidinėjimo autobuso 
stotelės. Iki Bergamo oro uosto 176 km, iki Veronos oro uosto 
234 km, iki Milano oro uosto 223 km, iki Insbruko oro uosto 
181 km.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutyje yra 16 
numerių: DBL Standard tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
21 kv. m, 2 vienvietės lovos ir 1 dviaukštė lova, numeriai 
pirmame aukšte), DBL Matrimoniale tipo numeriai (21 kv. m, 
maks. 2+2 asm., dvigulė lova ir dviaukštė lova, balkonas), Junior 
Suite tipo numeriai (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 
tipo numeriai (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 

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai

4  Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.100
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Super3 LARICE BIANCo HoTEL 
(BoRMIo)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ telefonas
 ♦ medinės grindys 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ konferencijų salė (iki 15 asm.)
 ♦ baras
 ♦ sodas
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „Wellness“ centras

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki pėsčiųjų zonos, kurioje 
yra parduotuvės, restoranai, barai. Apie 100 m iki „Bormio 
2000“ keltuvo, už 100 m nuo viešbučio baigiasi 2 trasos: 
„raudonoji“ „Stelvio“ ir „mėlynoji“ „Martinola“. Apie 
100 m iki slidinėjimo autobuso stotelės, 400 m iki 
Bormijaus centro (reikia pereiti pakabinamuoju pėsčiųjų 
tiltu – apie 5 min). Apie 155 km iki Bergamo oro uosto, 
apie 210 km iki Veronos oro uosto, apie 235 km iki Milano 
oro uosto, apie 195 km iki Insbruko oro uosto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1959 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 
aukštų pastatas. Viešbutyje yra 42 numeriai: DBL 
Panoramic tipo numeriai (maks. 2–3 asm., 23–25 kv. m), 
SGL tipo numeriai (maks. 1 asm., 11 kv. m), JS tipo 
numeriai (miegamasis su dvigule lova, atskira svetainė, 
mini baras, 2 TV, chalatas ir šlepetės, elektrinis virdulys, 
maks. 2–4 asm., 25 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.laricebianco.it 

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

Super3 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 101Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



D olomitinių Alpių vakaruose, tarp Brentos 
ir Paganelos kalnų, plyti slidinėjimo 

regionas, kuriame sau tinkamą slidžių trasą 
atras kiekvienas. Tai Dolomiti di Brenta, 
siūlanti platų nusileidimų spektrą – nuo net 
naujokams lengvai įveikiamų „mėlynųjų“ iki 
itin ekstremalių „juodųjų“.
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Dolomiti di Brenta
IR NAUJoKAMS, 
IR PAŽENGUSIEMS

Regionas



BEVERLY HOTEL

IDEAL HOTEL

CHALET CAMPIGLIO IMPERIALE 

GARNI HOTEL

LA LOCANDA

APT HOLIDAYS DOLOMITI 

APARTMENT RESORT

APT ANTARES RESIDENCE HOTEL

Pancugold

Pra Rodont

Fossadei

Doss del Sablon

Gr
ua

l

Clocs 1

Cinque  Laghi

Fortini

Express Groste 1 

Express Rododendro

Pancugold Puzo dai Fo

Fortini

     
 

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 Kamonika;
Šio regiono delikatesai:
sūriai: Spressa, Trentingrana, Puzzone 
di Moena, Casolet della Val di Sole;
mėsa: Mortandela della Val di Non, 
Trentino Lucanica dešrelės;
gėrimai: Trentino Grapa, Trentino Vino 
Santo, putojantis vynas Trentodoc.

Regiono 
charekteristika

Trasų įvairovė
Tokios trasų įvairovės, kokią turi Dolomiti di Brenta, nerasite visoje 
Šiaurės Italijoje. Regione iš viso yra net 98 kalnų trasos, kurios 
kartu tęsiasi 380 km, dar 53 km lygumų slidžių trasų ir net 150 į 
jas keliančių keltuvų. Be to, po 1998 metais vykusio snieglenčių 
pasaulio čempionato regione tebeveikia specialios trasos 
snieglentininkams. O norint jas visas išbandyti, pakanka vieno 
„ski-paso“ – „Ski-pass Superskirama“ galioja visuose 8-iuose 
Dolomiti di Brentos kurortuose.

Ilgas sezonas
Dolomiti di Brentoje slidinėjimo sezonas tęsiasi visą pusmetį – 
nuo lapkričio iki balandžio mėnesio. Ilgai džiaugtis žiemos 
pramogomis leidžia netoliese esantis Adamelo ledynas, 
dideliame aukštyje įrengtos trasos ir moderni įranga, kuri 
jas aprūpina dirbtiniu sniegu bet kokiu oru.

Verta aplankyti
Sumanę paįvairinti aktyvias atostogas, galite leistis į pažintinę 
ekskursiją po regiono apylinkes:

• Brentos kalnų pašonėje Jūsų laukia vienas seniausių Šiaurės 
Italijos miestų – Trentas, kurio lankytojus pasitinka freskomis 
ištapyti namų fasadai, Trento universitetas, Buonconsiglio pilis, 
Katedros aikštė ir nuo XVIII amžiaus jos centre stovintis garsusis 
Neptūno fontanas.

• Pabūti unikalioje Dolomitinių Alpių gamtoje kviečia Adamelo 
parkas, kur tarp gausiai žaliuojančių kaštonų, juodalksnių, ąžuolų 
ir laukinių vyšnių vingiuoja pėsčiųjų ir dviračių takai, slėniuose 
plyti ganyklos ir laike sustingusi senoji Alpių architektūra, o uolose 
galima apžiūrėti išlikusius priešistorinius piešinius.
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Kurortas

madona di Kampiljas
Madonna di Campiglio

Įdomu 57 kurorto keltuvai į trasų viršų kas valandą 
pakelia per 31 000 slidininkų.

Madona di Kampiljas – madinga ir prestižinė Dolomiti di Brentos sostinė, kurią netgi labiau už užsienio 
keliautojus mėgsta patys italai. Atvykusius čia pasitinka šlaitų įrėmintas slėnis ir tyliai čiurlenantys kalnų 
upeliai, o išlydi aktyvios pramogos ir intensyvus après-ski šurmulys.

Slidinėjimo zona
Tarp Dolomiti di Brenta kalnų bei Adamelo ir Presanelos ledynų 
išsidriekęs Madona di Kampiljo slėnis dovanoja stulbinamą trasų 
įvairovę – 45 km „mėlynųjų“, 27 km „raudonųjų“, 18 km „juodųjų“ 
ir 40 km šiaurinio kalnų slidinėjimo trasų bei net 50 000 kv. m 
teritoriją užimantį „Ursus“ sniego parką. O jei ir to pasirodytų 
mažai, su Madona di Kampiljo „ski-pasu“ galėsite tęsti pramogas 
kaimyninėse Pincolo, Folgaridos ir Marilevos trasose.

Po slidinėjimo
Madona di Kampiljas siūlo tiek après-ski pramogų, kad norėdamas 
jas visas išbandyti, iš tiesų turėtum net neslidinėti. Kurorto svečių 
laukia stilingos parduotuvės ir intensyvus naktinis gyvenimas: 
kokteilių barai, kelios dešimtys restoranų ir diskotekos.
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Visai šalia Madona di Kampiljo, tame pačiame Rendenos slėnyje, Jūsų laukia dar vienas kurortas – kur 
kas demokratiškesnis bei labiau prieinamas Pincolas. Jauki miestelio atmosfera ir pradedantiesiems 
pritaikytos trasos ypač tinka šeimų poilsiui su vaikais, tačiau kurortas turi ką pasiūlyti ne tik jiems.

Žiemos malonumai
Daugybę jų dovanoja Pincolo trasas ir slėnį nuklojęs sniegas. 7 
kurorto keltuvai slidininkus kelia į 2 „juodąsias“, 4 „raudonąsias“ 
ir 5 „mėlynąsias“ trasas, o nulipus nuo slidžių čia galima mokytis 
naujų triukų su snieglente, sėsti į šunų traukiamas roges, sklandyti 
parasparniais, čiuožinėti pačiūžomis ar pėsčiomis apeiti užpustytą 
slėnį.

Pasiilgusiems gamtos
Nors pats Pincolas visai nedidukas, įspūdingų vaizdų žada jo 
apylinkės: Adamelo-Brentos nacionalinis parkas, kuriame galima 
išvysti kalnų ožių ir rudųjų lokių, bei Kampiljo ir Genujos slėniai, 
užburiantys krioklių ošimu.

Pincolas
Pinzolo

               Įsėdę į „Pinzolo-Campiglio Express“ 
keltuvą, vos per 16 minučių pasieksite 
Madona di Kampiljo trasas, o pakeliui galėsite 
grožėtis viso Trentino regiono 
panorama.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė
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BEVERLY HoTEL 
(PINZoLo)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kartą 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien 

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ baras
 ♦ sodas
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ terasa
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė*
 ♦ pramoginiai renginiai 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 100 m Pincolo keltuvo „Doss del Sabion“ 
(Dolomiti di Brenta, Madona di Kampiljo slidinėjimo zona), apie 150 m 
iki slidinėjimo autobuso stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 36 numeriai: DBL Comfort tipo 
numeriai (20 kv. m, 2 asm. + kūdikis, vonios kambarys su dušu, 
balkonas), DBL Superior tipo numeriai (25–30 kv. m, maks. 2–3 asm., 
miegamasis su dviviete lova ir svetainės kampu (sofa ir foteliai), didelis 
vonios kambarys su dušu, balkonas), Family Suite tipo numeriai 
(40 kv. m, maks. 2+2 (iki 12 m.) arba 3 asm., miegamasis su dviviete 
lova, vonios kambarys su dušu ir vonia, svetainė su dviem vienvietėmis 
lovomis arba išlankstoma sofa, kuri paverčiama dviaukšte lova, antras 
vonios kambarys, 2 sujungti balkonai. Kai kuriuose numeriuose tik 
vienas vonios kambarys, bet erdvesnė svetainė), Suite Superior tipo 
numeriai (50 kv. m, maks. 2+2 (iki 16 m.) arba 3 asm., miegamasis 
su dviviete lova, vonios kambarys su sūkurine vonia, svetainė su 
išlankstoma sofa, antras vonios kambarys, 2 atskiri balkonai; kai 
kuriuose numeriuose tik vienas vonios kambarys, bet erdvesnė 
svetainė; Suite Superior Romantic turi lovą su baldakimu), Suite Panorama 
tipo numeriai (60 kv. m, maks. 2–4 asm., svetainė su išlankstoma sofa 
arba foteliais, pritaikytais miegui, vonios kambarys su dušu arba vonia, 
miegamasis su dviviete lova, antras vonios kambarys su sūkurine 
vonia arba dušu, drabužinė, svetainės kampelis, balkonas, viršutinis 
aukštas), Suite Penelope tipo numeriai (70 kv. m, maks. 2–4 asm., 
svetainė su išlankstoma dviviete sofa, vonios kambarys su sūkurine 
vonia, miegamasis su dviviete lova ir antras vonios kambarys su dušu, 
drabužinė, svečių kampelis, balkonas, viršutinis aukštas).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.beverlyhotel.it

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

4  Super Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.108
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4IDEAL HoTEL 
(MADoNNA DI CAMPIGLIo)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kas 
antrą dieną 

 ♦ chalatas*
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

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

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ seifas 
 ♦ televizijos salė
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ kosmetinės ir pirties procedūros*
 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ SPA paslauga (Sebastiano Kneipo 
takelis)

 ♦ soliariumas*
 ♦ stalo futbolas
 ♦ žaidimų kambarys

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: gražioje, jaukioje vietoje, apie 
400 m iki Madona di Kampiljo kurorto centro. 
Apie 500 m iki „5Laghi“ keltuvo, keliančio į to 
paties pavadinimo slidinėjimo zoną (kur prasideda 
„Pinzolo-Campiglio Express“ trasos, jungiančios 
Madona di Kampiljo ir Pincolo kurortus), apie 500 m 
iki „Spinale“ keltuvo, kuriuo galima patekti į jungtinę 
slidinėjimo zoną „Spinale“ ir „Paso-Groste“, apie 
10 m iki slidinėjimo autobuso stotelės. 160 km iki 
Veronos oro uosto, 175 km iki Bergamo oro uosto, 
220 km iki Venecijos oro uosto, 250 km iki Milano 
oro uosto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Nedidelis, jaukus 
viešbutis. 4-ių aukštų Alpių stiliaus namelyje yra 
38 numeriai, 31 iš jų su balkonais: SGL Standard 
tipo numeriai (be balkono, maks. 1 asm., 9 kv. m), 
DBL Standard tipo numeriai (ne visi numeriai su 
balkonais, maks. 2–3 asm., 14 kv. m), DBL Superior 
tipo numeriai (su balkonu, mini baras, 
maks. 2–3 asm., 18 kv. m). Taip pat yra numerių, 
pritaikytų žmonėms, turintiems judėjimo negalią. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hotelidealcampiglio.it 

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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CHALET CAMPIGLIo 
IMPERIALE GARNI HoTEL

LA LoCANDA GARNI 
HoTEL & RESIDENCE (PINZoLo)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ balkonas
 ♦ virtuvė
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras 
 ♦ garažas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ biblioteka

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ liftas
 ♦ televizijos salė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ turkiška pirtis 

Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: San Antonio di Mavignola 
vietovėje, apie 3 km iki Madona di Kampiljo, apie 6 km 
iki Pincolo. Į abi kryptis reguliariai važiuoja slidinėjimo 
autobusas, apie 80 m iki autobuso stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 3-jų aukštų pastatas. Viešbutyje yra 11 DBL 
tipo numerių (maks. 2–3 arba 2+2 asm., 35 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.camipglioimperiale.it

VIEŠBUČIO VIETA: ramioje vietovėje, 400 m iki Pincolo centro, 
kur yra parduotuvės, restoranai ir barai, apie 800 m iki „Pinzolo“ 
keltuvo, apie 100 m iki autobusų stotelės. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1960 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2001 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas. 
Viešbutyje yra 9 numeriai ir 9 apartamentai: DBL tipo numeriai 
(maks. 2–4 asm., 15 kv. m), Bilo A tipo numeriai (miegamasis su 
dvigule lova, svetainė su virtuve, vonios kambarys, 
min. 2 asm., 25 kv. m), Bilo B tipo numeriai (miegamasis 
su dvigule lova ir viengule lova, svetainė su virtuve, vonios 
kambarys, min. 3 asm., 35 kv. m), Trilo C tipo numeriai (vienas 
miegamasis su dvigule lova, antras miegamasis su dvigule ir 
viengule lovomis, svetainėje dvigulė išlankstoma sofa, virtuvė, 
du vonios kambariai, maks. 4–7 asm., 65 kv. m).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.residencelalocanda.eu 

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai3

4

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”.
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HoLIDAYS DoLoMITI APARTMENT 
RESoRT (PINZoLo / CARISoLo)

ANTARES RESIDENCEHoTEL 
(MADoNNA DI CAMPIGLIo)

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

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ galutinis numerių tvarkymas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ virtuvė
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra 
 ♦ sodas
 ♦ baras 
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ Wi-Fi 

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

VIEŠBUČIO VIETA: Karizolo gyvenvietėje, apie 600 m 
iki Pincolo kurorto centro ir „Pra Rodont“ keltuvo. Apie 
100 m iki slidinėjimo autobuso stotelės. 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 Trilo 4 Pax tipo apartamentų (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 

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis pastatytas šalia raudonosios 
trasos „3Tre“ pradžios (kur vyksta varžybos). Apie 150 m iki 
kurorto centro. Apie 160 km iki Veronos oro uosto, apie 172 km 
iki Bergamo oro uosto, 239 km iki Venecijos oro uosto, 253 km 
iki Milano oro uosto. Artimiausi slidinėjimo keltuvai: krėslinis 
„Miramonti“ – apie 50 m, kabininis „Pradalago“ – apie 250 m, 
kabininis „5Laghi“ – apie 300 m.
VIEŠBUTIS: viešbučio pastatas įrengtas tradiciniu Alpių stiliumi, 
vidiniu perėjimu sujungtas su viešbučiu MIRAMONTI 4* 
(svečiai šio viešbučio paslaugomis gali naudotis už papildomą 
mokestį). Viešbutyje yra 13 apartamentų: Mono 2-4 Pax tipo 
apartamentai (vieno kambario apartamentai: miegamasis su 
dviviete lova, svetainė su sofa-lova, virtuvės kampelis, maks. 
2–4 asm., 29–32 kv. m), Bilo 4-5 Pax tipo apartamentai (dviejų 
kambarių apartamentai: svetainė su dviviete sofa-lova ir virtuvės 
kampeliu, miegamasis su dviviete lova, tik viename numeryje 
galima papildoma lova, maks. 4–5 asm., 41–43 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.miramontihotel.com 

Be 
maitinimoApts

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė3

* 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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Kurortas

Kronplacas (vok. Kronplatz, it. Plan de Corones) – jauna, tačiau labai sparčiai besivystanti kurortinė zona 
itališkojoje Tirolio pusėje, regiono pietuose. Pavadinimu ši slidininkų ypač mėgstama zona dalinasi su 

Dolomitinių Alpių viršūne – 2 275 m aukščio Kronplaco kalnu.

Kronplacas
IŠŠŪKIAMS PASIRUoŠĘ

PETRUS HOTEL

MUELHGARTEN HOTEL
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POST HOTEL
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BelvedereSonne
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Už regiono ribų
20 km nuo Kronplaco prasideda Alta Badijos 
slėnis, iš kurio galima patekti į „Sella Ronda“ 
regioną. O su „Dolomiti Superski“ pasu 
Kronplaco svečiams trasas atveria net 
12 kurortinių zonų, sudarančių to paties 
pavadinimo regioną.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

PETRUS HOTEL

MUELHGARTEN HOTEL

OLYMPIA HOTEL

BOLOGNA HOTEL

POST HOTEL

LECHNERHOF APPARTEMENTS

Alpen1

Lorenzi
Olang1

Arndt

BelvedereSonne

Marchner

PlateauOlang2

Alpen2

Kronplatz1

Korer

Kronplatz2000

G
ip
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m

Regiono kurortai
Kronplaco kalno papėdėje slidininkų 
laukia nedidukės gyvenvietės Pikulinas 
ir San Vidžilijo di Marebė bei viduramžių 
miestas Brunikas, kurio senamiestyje 
vingiuoja kelios žavios gatvelės su jaukiais 
restoranais ir kavinukėmis. Ne mažiau 
dėmesio verta Riskonė – joje yra keltuvas 
į Kronplaco slidinėjimo zoną, veikia dvi 
čiuožyklos po atviru dangumi, rogučių trasa 
ir naujas didžiulis vandens pramogų parkas 
„Cron4“.

Trasų įvairovė
32 itin modernūs keltuvai Kronplace 
aptarnauja 114 km įvairaus lygio trasų. 
Regione yra 110 km trasų lygumų 
slidėms, 4 vaikų darželiai mažiausiems 
slidininkams ir 3 km naktinių trasų. 
O pačių drąsiausių laukia „Juodasis 
penketas“ – penkios ekstremalios 
„juodosios“ trasos: „Sylvester“, „Herrnegg“, 
„Pre da Peres“, „Erta“ ir „Piculin“.

       Snieglentininkams 
Kronplaco kalne 

įrengtas modernus 
„Plan de Corones“ 

sniego parkas.
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Direkt mit der Bahn auf die Piste
Direttamente dal treno sulla pista

Directly from the train to the slopes
 www.kronplatz.com/Percha-Ried
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4PETRUS HoTEL (RISCoNE) 

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 
kasdien 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien 

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vyno rūsys
 ♦ registratūra
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ baras 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas 
 ♦ garažas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ baseinas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ liftas

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ auklė pagal atskirą 
užklausą*

VIEŠBUČIO VIETA: šalia slidinėjimo zonos, prie pat Kronplaco kalno 
papėdės, Riskonės miestelyje. Apie 3 km iki Bruniko miesto centro, 
kuriame yra parduotuvės, barai ir restoranai. Iki keltuvo ir atgal veža 
nemokamas viešbučio autobusas. Apie 207 km iki Bergamo oro uosto, 
apie 232 km iki Veronos oro uosto, apie 283 km iki Venecijos oro 
uosto, apie 105 km iki Insbruko oro uosto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1977 metais, atnaujintas 2008 metais, 
2015 metais atnaujinta „Wellness“ zona. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 45 numeriai: DBL Comfort tipo (maks. 2–4 asm., 
22–28 kv. m), SGL Comfort tipo (maks. 1 asm., 22 kv. m), DBL Engel tipo 
(vieno kambario numeriai, maks. 2–4 asm., 32 kv. m), DBL Superior tipo 
(su sūkurine vonia, maks. 2 asm., 38 kv. m), DBL Petrus tipo 
(su panoraminiu vaizdu į Kronplacą, IR sauna, 34 kv. m), Suite Romantic 
tipo (2 masažiniai foteliai, elektrinis židinys, sūkurinė vonia, 
maks. 2 asm., 38 kv. m), DBL Engel Deluxe (sūkurinė vonia terasoje, 
maks. 2–4 asm., 35 kv. m), Family Suite Petrus tipo (3-jų kambarių 
numeriai, 2 vonios kambariai (hidromasažinis dušas), maks. 4–6 asm., 
65 kv. m), Family Suite Paulus tipo (vonios kambarys su masažiniu 
dušu ir sūkurine vonia, maks. 2–4 asm., 45 kv. m), Family Suite Ried 
tipo (vaikų kambarys su dviem viengulėmis lovomis, maks. 2–4 asm., 
42 kv. m), Suite Kronplatz tipo (su panoraminiu vaizdu į Kronplacą, 
34 kv. m), Panorama Suite Himmelreich tipo (2-jų kambarių numeriai, 
vonia su masažiniu dušu, IR sauna su vaizdu į kalnus, sūkurinė vonia 
terasoje, židinys, maks. 2–4 asm., 60 kv. m), SPA Suite Hernegg tipo 
(dengta terasa ant stogo su vaizdu į Kronplacą, IR sauna) numeriai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hotelpetrus.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ kosmetinės ir pirties 
procedūros*

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ slidinėjimo inventoriaus 
nuoma

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

4  Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.116
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4MUHLGARTEN HoTEL 
(SAN LoRENZo)

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kartą 
per savaitę 

 ♦ vonios reikmenys
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ WLAN internetas
 ♦ vonia / dušas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baras
 ♦ sodas
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ terasa
 ♦ liftas
 ♦ poilsio kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ infraraudonųjų spindulių kabina 
 ♦ kosmetinės ir pirties procedūros*
 ♦ „Wellness“ centras
 ♦ SPA paslaugos (Sebastiano 
Kneipo takelis)

 ♦ vandens masažas 
 ♦ soliariumas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 2 km iki San Lorenzo di Sebato 
kurorto centro, apie 1,5 km iki keltuvo. Viešbučio 
autobusiukas nemokamai veža iki „Plan de Corones“ 
keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1980 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2017 metais. Viešbučio 3-jų 
aukštų pastate yra 45 numeriai: DBL Classic tipo 
numeriai (18–21 kv. m, maks. 2 asm., be balkono), 
DBL De Luxe tipo numeriai (22–35 kv. m, maks. 2 asm., 
balkonas), JS Royal tipo numeriai (38–40 kv. m, maks. 
2–4 asm., svetainės ir miegamojo zona, balkonas), 
JS Alpinpanorama tipo numeriai (40–50 kv. m, maks. 
2–4 asm., svetainės ir miegamojo zona, balkonas), 
Kronsuite tipo numeriai (50–62 kv. m, maks. 2–5 asm., 
2 miegamieji, 2 vonios kambariai: 1 – su vonia, 2 – su 
dušo kabina, balkonas).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.muehlgarten.com

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”. 117Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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3  Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

oLYMPIA HoTEL 
(RISCoNE)

BoLoGNA HoTEL (BRUNICo)

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ patalynės keitimas kartą 
per savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas (daugumoje 
numerių)

 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi (3–5 aukštuose)
 ♦ chalatas

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ mini šaldytuvas
 ♦ televizorius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki keltuvo 
(pagal tvarkaraštį)

 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ pusryčių kambarys
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ žiemos sodas
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (8.00–22.00)
 ♦ baras
 ♦ restoranas 
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ 12 saunų („Cron4“ 
komplekse)

 ♦ biliardas 
 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina 

 ♦ stalo futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ UV soliariumas*

* Už papildomą mokestį.

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna

VIEŠBUČIO VIETA: Riskonės gyvenvietėje, nuo kur keltuvas kelia į 
Kronplaco kalną. Apie 1,8 km iki Bruniko miestelio centro, kur gausu 
parduotuvių, barų ir restoranų. 600 m iki Riskonės keltuvo, kurį galima 
pasiekti autobusu: apie 50 m iki slidinėjimo autobuso stotelės, taip pat 
iki keltuvo veža ir viešbučio mikroautobusas. 307 km iki Bergamo oro 
uosto, 232 km – Veronos oro uosto, 283 km – Venecijos oro uosto, 
105 km – Insbruko oro uosto. Iki Bruniko geležinkelio stoties apie 2 km. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
50 numerių: SGL tipo numeriai (16 kv. m, maks. 1 asm.), DBL tipo 
numeriai (20–22 kv. m, maks. 2–3 asm.), Suite Kronplatz tipo 
numeriai (63 kv. m, maks. 3+2 asm., trys kambariai: 2 miegamieji su 
dviviete ir vienvietėmis lovomis, svetainė su dviviete sofa), Suite Golf tipo 
numeriai (88 kv. m, maks. 4+2 asm., trys kambariai: 2 miegamieji su 
dviviete ir vienvietėmis lovomis, svetainė su išlankstoma sofa), Suite 
Silvester tipo numeriai (62 kv. m, maks. 2+2 asm., vienas kambarys: 
vizualiai atskirta miegamojo zona su dviviete lova ir svetainė su 
išlankstoma sofa), Suite Hernegg tipo numeriai (60 kv. m, maks. 2+2 asm., 
vienas kambarys: vizualiai atskirta miegamojo zona su dviviete lova ir 
svetainė su išlankstoma sofa).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ www.hotelolympia.net 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 50 m iki Bruniko miestelio centro 
(didžiausias miestas Kronplaco regione), apie 50 m iki 
pagrindinės pėsčiųjų gatvės su gausybe parduotuvių, 
kavinių ir restoranų. Slidinėjimo autobuso stotelė už 20 m, 
iki keltuvo apie 3 km. Apie 306 km iki Bergamo oro uosto, 
105 km iki Insbruko oro uosto, 200 km iki Veronos oro 
uosto, 220 km iki Venecijos oro uosto, apie 500 m iki 
Bruniko geležinkelio stoties. 
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 25 numeriai. Numeriai nedideli, 
bet jaukūs, dauguma jų su balkonais. Vienviečiai numeriai 
(maks. 1 asm., 12 kv. m) ir standartiniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 12–16 kv. m). 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotel-bologna.it  

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė3

3Super

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

PoST HoTEL (BRUNICo)

LECHNERHoF APPARTEMENTS 
(RISCoNE)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną 

 ♦ rankšluosčių keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ grindys – kiliminė danga 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ kosmetikos reikmenys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ chalatas 
 ♦ vonia / dušas

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę 

 ♦ vonios kambarys
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ medinės grindys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ kosmetinis veidrodis
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kavinė
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ liftas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki keltuvo
 ♦ registratūra
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ slidžių / batų saugojimo 
kambarys

Pramogos ir sportas:
 ♦ „Wellness“ centras

VIEŠBUČIO VIETA: pačiame Bruniko centre, 2,5 km iki 
Reišacho miestelio ir keltuvo į Kronplaco slidinėjimo zoną. 
Slidinėjimo autobuso stotelė priešais viešbutį, taip pat yra 
nemokamas transportas iki keltuvo.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1850 metais. Atnaujintas 
2004 metais. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 39 numeriai: vienviečiai numeriai (20 kv. m, 
maks. 1 asm.), DBL Classic tipo numeriai (26 kv. m, 
maks. 2–4 asm.), Junior Suite tipo numeriai (68 kv. m, 
maks. 4–8 asm., kuriuos sudaro tarpusavyje sujungti Junior 
Suite ir Kaiser Franz Josef Suite tipo numeriai), Family Studio 
tipo numeriai (40–45 kv. m, maks. 2–4 asm., svetainės ir 
miegamojo zonos atskirtos stumdomosiomis durimis, 2 
televizoriai), Kaiser Franz Josef Suite tipo numeriai (55 kv. m, 
maks. 2–4 asm., svetainės ir miegamojo zonos atskirtos 
stumdomosiomis durimis, 2 televizoriai, atskiras WC).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelpost-bruneck.com 

VIEŠBUČIO VIETA: Riskonės kurorto pakraštyje, apie 800 m 
iki keltuvo, apie 3 km iki Bruniko miesto centro. Apartamentai 
priklauso PETRUS 4* viešbučiui, apartamentų svečiai gali 
naudotis nemokamu autobusu iki keltuvo (500 m).
VIEŠBUTIS: 1995 metais tradicinė ferma buvo perstatyta į 
apartamentus. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame 
yra 5 apartamentai: APT tipo numeriai: (45 kv. m, maks. 2–4 
asm., dviejų kambarių apartamentai, miegamasis, svetainė su 
išskleidžiama sofa, virtuvėlė ir pietų zona).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelpetrus.com 

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė4

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ infraraudonųjų spindulių 
kabina 

 ♦ soliariumas* 

* Už papildomą mokestį.

Be 
maitinimo3

119Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortas

Folgarija – gyvas ir labai patrauklus itališkas miestukas saulėtoje Trentino kalnų plynaukštėje, vos už 
kelių valandų kelio nuo Milano – tiesiog idealus variantas atostogoms ant slidžių. Daugiau nei 100 km 
trasų įtiks visų lygių slidininkams, o pramankštinti kojas galėsite ir miestelio centre, ir šalia esančiuose 

kaimeliuose.

Folgarija
ĮSPŪDŽIAI VISAI ŠEIMAI
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Kurorto įžymybės
Jei oras Folgarijoje nuspręs pagailėti sniego, nusiminti tikrai 
neverta. Tai bus puiki proga pasidomėti miestelio istorija. 
Vaikštinėdami po senamiestį, būtinai aplankykite tris XV–XVII a. 
bažnyčias, Maso Spilzi dvarą, Folgarijos pilį ir austrų-vengrų karių 
kapines, likusias po Pirmojo pasaulinio karo.

MUU VILLAGE

DUE SPADE HOTEL

MARTINELLA HOTEL

GOLF HOTEL

NATURA & SPA BLU HOTEL

APT SERRADA APARTMENTS

Specialiai vaikams
Folgarijoje vaikai yra ypač laukiami. Visai šalia slidinėjimo trasų 
čia veikia vaikų darželiai, kiekvieną rytą grupes renka slidinėjimo 
mokykla ir yra net kelios mažiesiems slidininkams skirtos 
trasos. Viena tokių – specialiai įrengta „Animal Slope“, kur laukia 
smagi pažintis su trasoje tarp medžių „pasislėpusiais“ miško 
gyvūnais – nors ir netikrais, tačiau labai tikroviškais kiškiais, 
elniais, švilpikais, lapėmis ir pelėdomis.

Ir žiemą, ir vasarą
Nors žiemą Folgariją labiausiai garsina 
slidžių sportas, čia tikrai nebūtina visą laiką 
praleisti slidinėjant nuo kalno – šaltuoju 
sezonu kurorte Jūsų laukia čiuožyklos, 
sniego motociklai, lygumų slidžių ir rogių 
trasos. O vasarą aktyvias pramogas 
keičia jauki gamtos ramybė – kalnų upelių 
čiurlenimas, tankiai sužaliavę miškai ir 
akimis neaprėpiami slėniai.

121Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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MUU VILLAGE (CoSTA)

DUE SPADE HoTEL (SERRADA)

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ seifas
 ♦ chalatai ir šlepetės* 
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ grindys – parketas arba 
plytelės

 ♦ patalynės keitimas kas 3 
dienas 

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ grindys – parketas
 ♦ patalynės keitimas kas 4 
dienas

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (9.00–12.30, 
14.00–19.00)

 ♦ baras
 ♦ pusryčių kambarys 
 ♦ restoranas „L'Alpe“ 
 ♦ Wi-Fi visame viešbutyje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ slidžių saugojimo kambarys 
(„Costa Morena“ keltuve)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (7.00–23.00)
 ♦ liftas
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ terasa
 ♦ slidžių saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi visame viešbutyje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ garažas

Pramogos ir sportas:
 ♦ SPA
 ♦ sauna
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ atviras ir uždaras baseinai
 ♦ dušas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna*

Vaikams:
 ♦ žaidimų kambarys

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs Kosta Folgarijoje, apie 
100 m iki „Costa Moreta“ keltuvo ir vos keli žingsniai nuo barų 
ir restoranų zonos. Apie 1 km iki Folgarijos kurorto centro, apie 
60 m iki slidinėjimo autobuso stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais, kasmet atnaujinamas. 
Viešbutį sudaro keturi tarpusavyje nesujungti pastatai, 
kuriuose yra 18 numerių: DBL Standard tipo numeriai 
(20 kv. m, maks. 2–3 asm., pagrindiniame pastate, kur 
registratūra ir pusryčių salė), DBL Superior tipo numeriai 
(45 kv. m, maks. 2–4 asm., dvivietė lova ir dvivietė sofa, 
atviro tipo vonios kambarys miegamajame su dušu arba 
vonia), Family Room tipo numeriai (55 kv. m, maks. 2–6 asm., 
dvivietė lova ir dvivietė sofa, dvi vienvietės lovos palėpėje, 
atviro tipo vonios kambarys miegamajame su vonia arba 
dušu), Bilo 2-5 Pax tipo numeriai (55 kv. m, maks. 2–5 asm., 
svetainė su įrengta virtuve, miegamasis su dviviete lova 
palėpėje, miegamasis su dviem vienvietėmis lovomis, vonios 
kambarys).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs kalnų kaimelio 
San Sebastiano centre, kur veikia parduotuvės, barai, 
restoranai bei prekybos centras. Apie 3,5 km iki 
Folgarijos kurorto centro. Apie 20 m iki slidinėjimo 
autobuso stotelės. Apie 1,9 km iki „Costa“ keltuvo.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra DBL Standard tipo numeriai 
(13–14 kv. m, maks. 2–3 asm.), DBL Standard With 
Balcony tipo numeriai (11–12 kv. m, maks. 2 asm.), 
DBL Standard Attic tipo numeriai (15 kv. m, 
maks. 2–3 asm.), QUAD Standard tipo numeriai 
(16 kv. m, maks., 4 asm.), SGL Standard With Balcony 
tipo numeriai (9–10 kv. m, 1 asm.).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė3

3

* Už papildomą mokestį.

* Už papildomą mokestį.

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”.
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MARTINELLA HoTEL 
(SAN SEBASTIANo)

GoLF HoTEL (CoSTA)

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas kartą 
per savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ numerių tvarkymas kasdien 

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ centrinis šildymas
 ♦ grindys – kiliminė danga 
arba parketas

 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ liftas
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ slidžių saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi visame viešbutyje 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ garažas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ liftas
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ slidžių saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ garažas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ tropinis dušas*
 ♦ šildomas uždaras baseinas* 
(privaloma kepuraitė)

 ♦ treniruoklių salė ir poilsio zona*
 ♦ kosmetinės procedūros*
 ♦ masažas*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
5 val. per dieną, 6 dienas per 
savaitę)

VIEŠBUČIO VIETA: viešbutis įsikūręs patogioje 
vietoje prie „Martinella“ keltuvo ir vos keli žingsniai 
(250 m) nuo Serados gyvenvietės centro, barų, 
parduotuvių ir restoranų zonos. Apie 1 km iki 
Folgarijos kurorto centro, apie 300 m iki slidinėjimo 
autobuso stotelės, iš kur galima nuvykti iki 
Folgarijos bei kitų keltuvų.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1950 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1994 metais, kasmet iš dalies 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro du tarpusavyje 
sujungti 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 40 
numerių: DBL Standard tipo numeriai (12–14 kv. m, 
maks. 2–4 asm.), SGL Standard tipo numeriai 
(8–10 kv. m, maks. 1 asm.)
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 150 m iki Kosta Folgarijos 
centro ir 2 km iki Folgarijos kurorto centro. 
Apie 50 m iki „Costa Moreta“ keltuvo. Apie 300 m 
iki barų, restoranų ir parduotuvių. Apie 200 m iki 
slidinėjimo autobuso stotelės.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, kasmet 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro du tarpusavyje 
sujungti 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 92 
numeriai: DBL Standard tipo numeriai (16 kv. m, 
maks. 2 asm., 2 asm., balkonas), DBL Superior tipo 
numeriai (22 kv. m, maks. 3–4 asm., balkonas), 
Family Room tipo numeriai (38 kv. m, maks. 4 asm., 
miegamasis ir svetainė su sofa).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 

* Už papildomą mokestį.

* Už papildomą mokestį.

Pusryčiai,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

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”.
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NATURA & SPA BLU HoTEL 
(FoLGARIA)

SERRADA RESIDENCE 
(SERRADA / FoLGARIA)

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi
 ♦ mini baras 
 ♦ centrinis šildymas
 ♦ grindys – plytelės 
arba parketas

 ♦ patalynės keitimas 
kas 2 dienas

 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

Numeriuose:
 ♦ dušas / WC
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ televizorius
 ♦ Wi-Fi
 ♦ seifas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas kartą per 
savaitę

 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ televizijos salė
 ♦ slidžių saugojimo kambarys
 ♦ Wi-Fi visame viešbutyje
 ♦ garažas*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ registratūra (visą parą)
 ♦ rusiškai kalbantis personalas
 ♦ liftas
 ♦ baras
 ♦ šildomas slidžių saugojimo 
kambarys

 ♦ Wi-Fi
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ garažas

Pramogos ir sportas:
 ♦ uždaras baseinas su atvira dalimi
 ♦ suomiška pirtis
 ♦ biosauna
 ♦ infraraudonųjų spindulių sauna
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ poilsio zona
 ♦ kosmetinės procedūros*
 ♦ masažas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 200 m iki Folgarijos kurorto centro, 
apie 2 km iki „Costa Moreta“ keltuvo, iki kurio galima nuvykti 
slidinėjimo autobusu, apie 100 m iki autobuso stotelės, apie 
200 m iki barų, restoranų ir parduotuvių.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2015 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 39 numeriai: DBL Standard tipo 
numeriai (16 kv. m, maks. 2 asm., balkonas), DBL Superior 
tipo numeriai (22 kv. m, 3–4 asm., balkonas), JS tipo numeriai 
(26 kv. m, maks. 3–4 asm., miegamasis su dviviete lova, 
svetainės kampelis su sofa 2 asm., ne visuose numeriuose 
yra balkonas), Suite tipo numeriai (30 kv. m, maks. 3–4 asm., 
miegamasis su dviviete lova, atskira svetainė su durimis ir 
sofa 2 asm., ne visuose numeriuose yra balkonas).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bluehotelnatura.it

VIEŠBUČIO VIETA: Serados miestelio centre, apie 
3 km iki Folgarijos miestelio. Apie 150 m iki barų, 
restoranų ir parduotuvių. Apie 200 m iki „Serrada-
Dosso Martinella“ keltuvo, priešais viešbutį yra 
autobusų stotelė.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1950 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 1994 metais. Kasmet aliekamas 
kosmetinis remontas. Viešbutyje yra DBL Standard 
tipo numeriai (12–14 kv. m, maks. 2–4 asm.)
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.serradares.it

Pusryčiai,
pietūs,
vakarienė

Pusryčiai,
vakarienė

4

* Už papildomą mokestį.

* Už papildomą mokestį.

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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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 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 nelydimų 
vaikų palydos paslauga, tėvai arba suaugęs lydintis asmuo turi pateikti 
UAB „Tez Tour“ tėvų ar suaugusio lydinčio asmens užpildytą ir pasirašytą 
formą INDEMNITY FORM. Užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota 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.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems – 14–15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga 
yra mokama – 65 Eur už palydą skrydyje į vieną pusę arba 130 Eur, jei 
palydos reikia skrydžiuose abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi 
arba kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto 
organizuotą turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB 
„Tez Tour“ patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su 
vežėju. Nelydimų vaikų gali būti ne daugiau kaip 6 viename skrydyje. Dėl 
likusių laisvų vietų skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba 
UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikia pateikti šią informaciją bei 
užpildyti prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formą:
1. nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti visą vardą (mažesni vaikai gali 
neprisiminti pavardės);
2. vaiko amžių;
3. vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu); 
5. vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro 
uosto vietovėje;
6. vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). 
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis 
asmuo pasirašo visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzemplioriuose, grafoje DECLARATION OF PARENT GUARDIAN. 
Skenuota užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos kopija turi būti persiųsta UAB „Tez Tour“ elektroniniu paštu 
avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki skrydžio. Vaiką 
išlydintis asmuo turės perduoti visus 4-is užpildytus su parašų originalais 
nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius išvykimo oro 
uosto skrydžio registracijos darbuotojams.
Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta 
nelydimo vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei pristatyti 
vaiką registraciją į skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis 
asmuo privalo lydėti vaiką iki užregistravimo į skrydį momento ir turi 
pasilikti išvykimo oro uoste iki skrydžio (orlaivio pakilimo) – jei kiltų kokių 
nors nesklandumų vykdant išvykimo formalumus ar skrydžių vėlavimo / 
atšaukimo atvejais. Vaiką registracijos personalas palydės į orlaivį, 
kur jis bus perduotas skrydžių palydovių priežiūrai. Atvykus į paskirties 
oro uostą, vaiką pasitiks oro uosto keleivių aptarnavimo tarnybos 
darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki atvykimo zonos, kur vaiką 
turės pasitikti sutinkantis asmuo. Susisiekus su sutinkančiu asmeniu ir 
įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, kad tai tas pats asmuo, vaikas 
bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. Sutinkantis asmuo turės 
pasirašyti palydos dokumentus.
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali 
keistis. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl 

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 / Italiją 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 / 
Italiją, 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 / Italiją tik kelionės 
dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo 
galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. 
Austrijoje / Italijoje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 
dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Austrijoje / Italijoje 
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 / Italiją, vizos nereikalingos. 
Austrija ir Italija yra Šengeno šalys. Vykstant į Šengeno šalis galioja 
bevizio įvažiavimo režimas ir nėra pasienio kontrolės. Tačiau judėjimo 
Šengeno erdvėje negalima tapatinti su judėjimu vienoje valstybėje 
narėje be kelionės ar asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. 
Todėl atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis privalo 
su savimi turėti galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę, nes 
Šengeno narių valstybių teisėsaugos institucijų pareigūnai turi teisę 
patikrinti asmens tapatybę, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais. 
Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir 
vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikiamos 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 / Italiją tik kelionės dokumento 
galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti ne 
trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. 
Austrijoje / Italijoje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 
dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Austrijoje / Italijoje 
šių asmenų disponuojamas kelionės dokumentas yra pripažintas 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).
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informacijos suteikimo prašome kreiptis į Jus 
aptarnaujančią kelionių agentūrą.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių 

bendrovė, vaiko palydos paslaugų sąlygas prašome pasitikslinti 
reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

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. paštu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki skrydžio. 
Gydytojo pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 7 dienoms 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 tuo atveju, jei ji būtų išduota 
pirminio skrydžio dieną. Kitais atvejais nėščia moteris analogišką pažymą 
turėtų gauti šalyje, kurioje poilsiauja, likus ne daugiau kaip 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 su kelionę 
parduodančiu agentu.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio 
nėštumo metu taisykles prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

Asmens sveikatos būklė
Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia 
medicininė būklė gali daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam 
turistui, tiek kartu keliaujantiems asmenims (asmenys su spec. 
poreikiais, širdies stimuliatoriais, kvėpavimo aparatais, širdies ligomis, 
besiruošiantys operacijoms ir pan.). Todėl primygtinai rekomenduojame 
prieš sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartį, pasitarti su medikais ir 
gauti jų leidimą ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas 
rizikas jos metu. Neįspėjęs apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei 
nesuderinęs skrydžio su skrydį vykdančiu vežėju, turistas prisiima visas 
galimas tokio elgesio rizikas ir neigiamas pasekmes.  
Primename, kad pagal UAB „Small Planet Airlines“ Bendrąsias keleivių ir 
bagažo vežimo sąlygas, vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivį. Plačiau 
žiūrėti www.smallplanet.aero/lt (skyrelis – „Informacija keleiviams“, 
„Bendrosios keleivių vežimo sąlygos“).
Kai skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio nėštumo 
metu taisykles ir Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas prašome 
pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

Skiepai
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti 
apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. 
Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. 
Šis laikotarpis priklauso nuo: kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia 
skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl 
dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4–6 savaitėms iki kelionės. 
Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, 
kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, 
sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą. Informaciją apie 
skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į konkrečią 
valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro 
pateiktose rekomendacijose interneto svetainėje www.ulac.lt (skyrelis – 
„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 (lėktuvo bilietą) 
pardavusioje kelionių agentūroje arba interneto svetainėse 
www.vilniusairport.lt, www.teztour.lt. 
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją 
Jums suteiks TEZ TOUR atstovas, arba ją galite rasti prie viešbučio 
registratūros esančiame informaciniame stende ar informaciniame 
segtuve. Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių 
vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos 
trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos 
vykdymui, ir pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti 
pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.  
Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio laiką 
rekomenduojame pasitikslinti prieš skrydį (tiek prieš išvykstant atostogų, 
tiek prieš grįžtant) reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje 
arba oro uosto, iš kurio vykdomas skrydis, interneto svetainėje.
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją). Jeigu 
skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, informacija apie orlaivius 
skelbiama reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje.
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. 
Dėl tikslios informacijos apie būtiną atvykimo į oro uostą laiką prašome 
kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.
Nepasinaudojus reguliariųjų skrydžių bendrovės bilietu skrydžiui į 
priekį, automatiškai anuliuojamas bilietas skrydžiui atgal.

Bagažas
Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, 
kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis 
23 kg regiztruojamojo 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 registruojamojo bagažo 
ir galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų 
amžiaus) slidinėjimo inventoriaus gabenimas negalimas. Išsamiau 
apie slidinėjimo inventoriaus gabenimą skaitykite 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 registruojamąjį bei rankinį bagažą rasite interneto 
svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją). 
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. 
Registruojamajame 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 pagal 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 neregistruojamąjį bagažą. Juo turi rūpintis 
pats keleivis. 
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo 
vežimo sąlygas bei įkainius prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

Sporto inventoriaus gabenimas
Skrisdamas į Austriją / Italiją  su „Small Planet Airlines“ vyresnis nei 2 
metų keleivis gali už sudarytoje Turizmo paslaugų teikimo ar Keleivių 
vežimo sutartyje įtvirtintą kainą vežtis vieną slidinėjimo įrangos 
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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 („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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo 
vežimo sąlygas bei įkainius prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

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 x 32 x 29 cm;

•	gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu draudžiama 
gyvūną išimti iš narvo;

•	gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, 
katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į 
specialius tokiam pervežimui skirtus narvus;

•	gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, 
įvežimo į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar 
tranzito šalys, bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;

•	specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad 
gyvūnas neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus 
nepralaidus skysčiams padėklas gyvūno šlapimui surinkti. Dėžėje 
privalo būti tiek erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos 
viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, 
kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti konteinerio viduje;

•	nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės 
dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar 
tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu / 
neįleidimu į šalį ir dėl to patirtų nuostolių;

•	Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio 
saloną;

•	gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;

•	gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigyjama kelionė arba 
lėktuvo bilietas;

•	UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be 
papildomų paaiškinimų.

Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros 
darbuotojai apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių 
el. paštu avia@teztour.lt, 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 likus 48 val. iki skrydžio.
Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką 
atsakymą – patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti 
„Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir 
sumokėti nustatytą mokestį.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, gyvūnų 
gabenimo taisykles prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.

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, 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.

Oro transporto vežėjo atsakomybė 
Jei Jūsų registruojamasis 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 interneto 
svetainėje 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, kad 
už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta administracinė 
atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 
privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, oro vežėjo 
Bendrąsias keleivių ir vežimo sąlygas prašome pasitikslinti reguliariųjų 
skrydžių bendrovės interneto svetainėje.
  
TEZ TOUR atstovai
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.
Tuo atveju, kai iš kelionių organizatoriaus yra įsigyta pervežimo oro 
uostas–viešbutis–oro uostas paslauga, atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ 
TOUR atstovai ir palydės iki viešbučio (išskyrus tam tikrus atvejus: žiūrėti 
www.teztour.lt (skyrelis – „Austrija“, „Pervežimai“, arba skyrelis – „Italija“, 
„Pervežimai“), 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 
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(išskyrus tam tikrus atvejus: žiūrėti www.teztour.lt 
(skyrelis – „Austrija“, „Pervežimai“, arba 
skyrelis – „Italija“, „Pervežimai“).

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.

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 interneto svetainės 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 interneto svetainėje prierašu 
„Ekonominės klasės viešbutis“ pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas 
paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų 
atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, 
baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų 
lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis 
aptarnaujančiojo personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją 
turinčiuose viešbučiuose.
„Ski Express“ – tai ekonominės klasės apgyvendinimo tipas Austrijoje / 
Italijoje, kai viešbutis perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, 
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.

Informacija gali keistis
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo 
galiojimo metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas 
paslaugas gali keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. 
Todėl su naujesne ir aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas 
paslaugas, pramogas bei kitus pasikeitimus prašome susipažinti 
interneto svetainėje www.teztour.lt.

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 už tai 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.

Gyvūnai viešbučio teritorijoje
Norime atkreipti dėmesį, kad dauguma viešbučių yra gamtos 
prieglobstyje, todėl pasitaiko, kad į viešbučio teritoriją užklysta gyvūnai 
(šunys, katės, paukščiai, driežai ir t.t.). Iš anksto atiprašome, jei tai sukeltų 
Jūsų nepasitenkinimą, tačiau tikimęs supratimo, kad tie gyvūnai yra 
neišvengiama gamtos dalis. Kelionių organizatorius negalėdamas įtakoti 
gyvūnų patekimo į viešbučio teritoriją neprisiima už tai atsakomybės.

Viešbučio para
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas 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 atvykimo į viešbutį 
laikas yra ankstesnis nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo 
vėlesnis nei nuo 10 iki 12 val.  
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 
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iš oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą 
išvykimo dieną. 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 transporto priemonė 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.
Informaciją apie turistams, vykstantiems į paskirties vietą reguliariaisiais 
skrydžiais ir užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis 
ir / arba viešbutis–oro uostas, suteikiamas pervežimo paslaugas ir jų 
ypatumus skaitykite interneto svetainėje www.teztour.lt (skyrelis – 
„Austrija“, „Pervežimai“, arba skyrelis – „Italija“, „Pervežimai“).
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 arba kita transporto priemone pagal nustatytą 
maršrutą; I – individualus pervežimas mini autobusu, autobusu ar 
lengvuoju automobiliu 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). 
AI (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, 
alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai  (dažniausiai nuo 10 val. iki 
22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, 
nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose 
kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive Plus), SAI (Superior All Inclusive), 
EXTAI (Extended All Inclusive),  ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All 
Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All Inclusive). 
Kataloge šios sistemos pavadintos AI LUXE (viskas įskaičiuota luxe) 
Paprastai AI LUXE prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei 
teikiamos paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie 
sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gali gauti kai kuriuos, viešbučio 
administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius 
gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.  
Pastaba: kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, 
pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio 
teikiamo AI (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į 
viešbučio administraciją. 
Pagal sistemas AI, UAI ir AI LUXE visi gėrimai patiekiami tik kiekiais, 
skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti 
butelį vyno ar pan., reikia sumokėti papildomai. Įprastai pusryčiai, pietūs ir 
vakarienė yra patiekiami buffet arba vadinamojo švediško stalo principu, o 
kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai 
svečiai patys įsideda maistą, įsipila 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 
nustatomi 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 paprastai 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 / Italiją 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. 
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, informaciją 
apie maitinimą lėktuve prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

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 turtui apsaugoti 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.

Triukšmas
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra 
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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.    

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“ žymimi 
viešbučiai, numatyti kaip netoli slidinėjimo trasų išsidėstę viešbučiai.

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 interneto 
svetainėje 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.

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. 

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 arba TEZ TOUR ITALY.
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.

„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. 

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

Apgyvendinimo tipas
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL / TWIN (Double Room / Twin Room) – dvivietis numeris su viena 
dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB (Double Room With Extra Bed) – dvivietis numeris su viena 
dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete 
lova. Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 
3-iajam asmeniui taikoma žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL 
numeryje.
TRPL (Triple Room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule 
lova.
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. ai 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 (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. 
4 PAX – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta 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 sulankstomos lovelės, sofos, sulankstomi foteliai-
lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai pastatomos 
lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio 
administracijos nuožiūra.

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. 
Economy Room – tai gali būti bet kurio tipo ekonominei klasei priskirtas 
numeris užsakytame viešbutyje. Paprastai tai pats kukliausias ir 
paprasčiausias iš viešbutyje esamų numerių. Numeris priskiriamas 
viešbučio administracijos nuožiūra tik atvykus į viešbutį.  
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
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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 dalinasi 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 / Italijos kalnų viešbučiai dar vadinami Garni 
viešbučiais. Pagrindinis Garni viešbučio ir tradicinio viešbučio skirtumas – 
maitinimo teikimas. Garni viešbutis dažniausiai yra mažesnis už tradicinį 
viešbutį, skiriasi numerių skaičiumi bei siūlo apsistojimo paslaugas, 
teikdamas savo svečiams tik pusryčius. Austrijoje / Italijoje apie 18 000 
įstaigų priskiria save prie apgyvendinimo objektų. Būtina turėti omenyje, 
kad apgyvendinimo objektui, turinčiam iki 14 lovų, nereikia specialios 
licencijos. Būtent dėl to mažieji pensionai arba svečių namai Gasthof gali 
neatitikti įprastinių standartinio objekto, skirto turistų apgyvendinimui, 
kriterijų. Austrijoje / Italijoje galimas 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.

Atvykus į viešbutį 
Registratūroje Jums reikės užpildyti registracijos kortelę. Kartu su 
užpildyta kortele registratūros darbuotojui reikės pateikti kelionės 
dokumentą (voucher) ir asmens dokumentą, kurį nukopijuos ir grąžins 
Jums. Apgyvendinimas viešbučių kambariuose prasideda po 14 val. 
(miestuose) arba nuo 15–16 val. (slidinėjimo kurortuose). Įsikūrę 
kambaryje susipažinkite su viešbučio informacija, atkreipkite dėmesį, 
kokios paslaugos yra mokamos ir kiek jos kainuoja.

Susitikimas su TEZ TOUR atstovu 
Susitikimo laiką bei vietą Jums praneš iš oro uosto į viešbutį lydintis 
atstovas. TEZ TOUR atstovas Jums suteiks visą reikiamą informaciją 
apie šalį, joje vykdomas ekskursijas ir išvykas. Atstovo kontaktai (vardas, 
mobilusis telefonas) nurodyti TEZ TOUR informaciniame stende. Visais 
iškilusiais klausimais prašome kreiptis į TEZ TOUR atstovą arba viešbučio 
registratūrą.

Prieš išvykstant namo
Registratūroje pasiteiraukite, ar neturite neapmokėtų 
sąskaitų už papildomas paslaugas (mini barą, 
telefoną ir pan.). Paskutinį atostogų vakarą 
pasitikslinkite išvykimo iš viešbučio ir skrydžio laiką.

Išvykimas 
Išvykimo dieną Jūs turite išsikraustyti iš kambario iki 11 val., iš 
apartamentų – iki 9 val., ir atiduoti raktus registratūros darbuotojui. 
Nevėluokite ir nurodytu laiku laukite transporto, nuvešiančio Jus į oro 
uostą.

NAUDINGA INFORMACIJA
Vaistinėlė
Prieš išvykdami pasirūpinkite pirmosios pagalbos vaistinėle. Joje turėtų 
būti medikamentų, padėsiančių nesunkiai sunegalavus. Vaistinėlėje 
rekomenduojame turėti skausmą malšinančių, skrandžio negalavimus 
gydančių vaistų, taip pat vaistų nuo jūros ligos ar supimo, priemonės nuo 
vabzdžių įkandimų, pleistrų, akių lašų, dezinfekuojančių priemonių. Taip 
pat įsigykite tepalų, malšinančių raumenų skausmą ar padedančių gydyti 
nesmarkius sumušimus.
Slidinėdami įvertinkite savo galimybes, taip išvengsite nemalonių traumų.
 
Medicininė pagalba
Įvykus draudiminiam įvykiui būtinai susisiekite su savo draudimo 
kompanija draudimo polise nurodytu telefonu. Prašome atidžiai 
susipažinti su draudimo polisu bei atkreipti dėmesį į nedraudiminius 
įvykius, kurių draudimo polisas nepadengia.    
 
Parduotuvės
Austrijoje / Italijoje parduotuvės dirba pirmadienį–penktadienį nuo 
8 val. iki 12 val. ir nuo 14 val. iki 18 val., šeštadieniais – iki 13 val. Yra 
parduotuvių, kurios dirba ir be pietų pertraukos iki 19 val.
 
Lauktuvės
Populiariausios lauktuvės – austriški saldumynai, šokolado gaminiai.
„Swarovski“ kristalai primins viešnagę Austrijos / Italijos kalnuose ir 
apsilankymą viename įspūdingiausių muziejų.
Tirolietiškos kepuraitės ir kiti nacionaliniai rūbai.
Tirolietiški varpeliai.
 
Rekomendacijos
Įsigydami „ski-pasą“ sumokate 2–3 eurų užstatą už plastikinę kortelę. 
Baigę slidinėti nepamirškite jos atiduoti ir atsiimti užstato. „Ski-pasas“ 
taip pat suteikia galimybę nemokamai važinėti slidinėjimo autobusu, 
kursuojančiu iš kurortų ir keltuvų į slidinėjimo trasas.

NAUDINGI KONTAKTAI
TEZ TOUR AUSTRIA biuras Vienoje 
Franzensbrueckenstrasse 10-12, A-1020 Vienna, Austria
Tel. +43 676 842 453 218
El. p. info@teztour.at
LR ambasada Austrijoje 
Löwengasse 47/4, 1030 Vienna, Austria
Tel. +43 1 718 5467
El. p. amb.at@urm.lt
TEZ TOUR ITALY klientų aptarnavimo centras Austrijoje
Tel. +43 699 147 444 44
El. p. info@teztour.at
LR ambasada Italijoje
Viale di Villa Grazioli 9, 00198 Rome, Italy
Tel. +39 06 855 90 52
El. p. amb.it@urm.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.

Vietinių tarnybų telefono numeriai:
Greitoji pagalba (gelbėtojai) – 144
Policija – 133
Gaisrinė – 122
Italijoje:
Policija – 113
Gaisrinė pagalba – 115
Greitoji pagalba – 118
Pagalba kelyje – 116

Linkime Jums malonaus poilsio!
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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.teztour.lt (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.teztour.lt (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.teztour.lt (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:

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 20 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
Nuo 10 dienų iki 3 dienų iki išvykimo 80 %
Likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %

Apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą, anuliacijos sąlygos gali skirtis nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties atsiskaitymo kainos sąlygų. 
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 arba specialias anuliacijos sąlygas, 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.
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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. 
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 laikotarpiu (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.teztour.lt (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. 

135Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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