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SkiPlus este brandul Christian Tour 
dedicat exclusiv acestui sport de iarnă.  
A fost creat pentru toți cei care practică 
schi, snowboard sau oricare alt sport de 
alunecare pe zapadă și care își doresc o 
vacanță activă la munte.

Devenind cel mai mare tour operator de 
vacanțe charter din România, Christian 
Tour a făcut din imposibil, posibil și a 
construit ‘’Câte un drum spre fiecare 
vis’’, acesta fiind sloganul cu care 
ne identificăm și totodată varianta 
metaforică, rafinată, a promisiunii 
brandului nostru.

Astfel, anul acesta lansăm catalogul de 
grupuri dedicat iubitorilor de zăpadă 
fiind cel mai nou proiect al Christian Tour, 
și anume SkiPlus.

Cum iarna este anotimpul tău preferat și 
abia aștepți zăpada ca să poți petrece cel 
puțin un weekend de aventură în vârful 
munților, cu placa sau cu schiurile, nu mai 
aștepta și aruncă o privire peste ofertele 
pe care ți le-am pregătit. 

1. Cazare: Fiind una din cele mai 
importante elemente ale vacanței tale, 
Christian Tour, cel mai mare turoperator 
din România iți oferă o gamă variată 
de opțiuni de cazare, atent detaliate 
și selecționate, ce se potrivesc perfect 
cerințelor tale.

2. Transport: ‘’Călătoria ar trebui sa 
conteze la fel de mult ca și destinația’’. 
Așa că ne asigurăm că ai parte exact de 
genul de transport pe care ți-l doresti: 
avion, autocar sau mașina personală.

3. Skipass: Sătul să cauți separat tarifele 
pentru skipass? Sătul de atâtea oferte 

Dragi călători!

Ce însemnă SkiPlus?

CUPRINS

4 Austria 
   5 Hotel Feriendorf **** 
   6 Erzberg Alpin Resort **** 
   7 Hotel Kaiser Franz Josef ****
   8 Hotel Koralpe ***
   9 Hotel Grebenzenblick *** 
   10 Almresort Gerlitzen ***
   11 Pensiunea Friesacherhof *** 
   12 Pensiunea Piovesan ** 
   13 Gästehaus Leitner ** 
15 Franta 
   16 Residence Le Hameau des Ecrins***
   17 Les Residences 2 Alpes
   18 Residence Alba
19 Italia
   20 Hotel Dolomiti***
   21 Residence Le Plejadi***
22 Slovenia 
   23 Hotel Creina **** 
   24 Hotel Park ****
   25 Hotel Savica ***
   26 Hotel Planja ****
   27 Hotel Rogla ***
28 Slovacia
   29 Hotel Klar ***
   30 Hotel Agro**
   31 Pensiunea Zornicka **+
   32 Pensiunea Cestar
33 Serbia
   34 Hotel Srebrnac***
   35 Guest House Junior**
   36 JollyKop apartments
 37 Bulgaria
  38 Hotel Mura***
  39 Hotel Breza***
  40 Vila Malina & Vila Yagoda***

din care nu o poți identifica pe cea 
potrivită pentru sejurul tău? Pachetul 
SkiPlus te scapă de această povară. Tu 
trebuie doar să te bucuri de zăpada 
proaspătă și să te concentrezi la 
coborâre.

4. E chipament: Noi avem grijă de 
transportul echipamentului tău preferat, 
iar dacă nu, lasă-ne să îți oferim cele 
mai bune reduceri pentru închirierea 
echipamentului de la destinație.

5. Excursii opționale: Dacă ai avut 
baftă de vreme rea sus pe munte, nu te 
speria! Vei avea la îndemână excursiile 
opționale oferite de către noi, în funcție 
de destinația aleasă.

6. Instructor: Orice profesionist a plecat 
de la bază. Doar spune-ne iar noi îți vom 
recomanda cel mai bun instructor.

7. Asistență turistică: Ca orice client al 
Christian Tour, vei beneficia de asistență 
la destinație.

8. Asigurare: Împreună cu Christian Tour 
nu ai de ce să îți faci griji. Vei fi ghidat 
garantat și în deplină siguranță spre cele 
mai bune prețuri pentru asigurările de 
schi.

9. Tabere: Cum experiențele trăite 
împreună leagă prietenii bune, la noi 
poți alege dintr-o gamă variată de 
tabere de schi și destinații. Doar alege-o 
pe cea care se desfășoară în perioada 
sau locația potrivită pentru tine.

10. Evenimente: Cum lucrurile minunate 
se păstrează la sfârșit, lasă-ne să te 
invităm la cele mai cool evenimente 
ale iernii alături de echipa SkiPlus. 
Am pregătit o mulțime de activități și 
concerte menite să îmbine distracția cu 
plăcerea aventurii de pe pârtie.

Acum că ești familiar cu conceptul 
SkiPlus, e timpul să-ți construiești haita 
cu care să mergi în vacanță. Așa că dă și 
tu mai departe catalogul și hai la schi! 
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1. Unde găsești zăpada naturală?
Dacă ai decis să mergi la schi sau cu 
snowboard-ul în perioadele noiembrie – 
decembrie și martie, ar trebui să te interesezi 
dinainte despre starea vremii și existenta 
oportunităților din zonă pentru a fi sigur că vei 
schia și pe zăpadă naturală.
2. Cum trebuie să te dotezi pentru un drum 
lipsit de griji?
Chiar dacă te bazezi pe mașina ta, trebuie 
să știi că nu întotdeauna este ușor să ajungi 
la unitatea de cazare unde îți vei petrece 
vacanța de schi. Dacă ai cazarea la o unitate 
care se află pe versanții muntelui sau pe un 
pisc impresionant, ai avantajul unei priveliști 
superbe, dar trebuie să fii pregatit cu lanțuri 
pentru situația (foarte probabilă) în care ninge.
3. Cum faci rost de skipass?
Skipass-ul este una dintre cele mai importante 
achizitii ale unui schior. SkiPlus îți oferă 
pachete complete, ce includ și skipass-ul, iar 
dacă nu, skipass-ul se plătește la ghișeele 
de la baza pârtiei și frecvent are inclus și 
transportul cu un bus special între pârtiile de 
schi si stațiuni. Un superskipass include mai 
multe zone de ski. 
4. Ce măsuri suplimentare de precauție 
trebuie să îți iei?
Dacă ești începator într-ale schiului sau 
snowboarding-ului și vrei ca vacanța ta 
aventuroasă și plină de adrenalină să 
se desfășoare fără nici o problemă, îți 
recomandăm să îți faci o asigurare medicală 
care sa includă și sporturile recreaționale. 
Pe principiul că este mai bine să previi decât 
să combați, o astfel de asigurare îți va oferi 
liniștea și siguranța de care ai nevoie pentru a 
învăța să schiezi și pentru a face din vacanța ta 
o experiență de neuitat.
Ai si alte sfaturi pentru schiorii aflati la inceput 
de drum? Lasa-ne un comentariu pe forumul 
schiorilor de pe site-ul SkiPlus și ajută cu idei 
și sfaturi de vacanță!  
www.skiplus.ro/comunitate

Grupuri: 
Pentru că experiențele pe zăpadă se trăiesc în 
grup și niciodată singur, SkiPlus colaborează 
cu școlile de schi din România pentru a crea 
cele mai faine găști de schi  din România. Mai 
multe detalii găsiți la secțiunea Tabere de ski 
pe site-ul www.SkiPlus.ro.

Documente de călătorie:
Atenție! Orice cetățean European, ce este 
minor și își dorește o vacanță la munte în 
străinătate poate să părăsească România doar 
dacă este titular al unui document de călătorie 
individual (pașaport sau carte de identitate/
carte de identitate electronica) și îndeplinește 
următoarele condiții:
 - călătorește însoţit de ambii părinţi.
 - călătorește împreună cu unul dintre părinţi, 
numai dacă părintele însoţitor prezintă o 
declaraţie a celuilalt părinte, din care rezultă 
acordul acestuia cu privire la efectuarea de 
călătorii în străinătate, sau după caz face 
dovada decesului celuilalt părinte.
- călătorește însoţit de o alta persoană fizică 
majoră, numai dacă persoana însoţitoare 

Bine de
știut

prezintă extrasul de cazier judiciar și o 
declarație a ambilor părinţi sau a părintelui 
căruia minorul i-a fost încredinţat.
Mai multe detalii găsiți la 
www.politiadefrontiera.ro

Drumul:
Dacă este vorba de mașina personală, te rog 
să ne întrebi care este cel mai bun drum spre 
destinația aleasă.
Dacă vine vorba de avion, nu te grăbi să iți 
rezervi singur biletul. Fiind cel mai mare tour 
operator din România, Christian Tour o să 
îți ofere cel ai bun preț la biletul de avion, 
incluzând și echipamentul de schi, la cerere.
În materie de autocare, Christian Tour și 
Memento Bus au construit împreună un motto 
clar: Călătoria ar trebui să conteze la fel de 
mul ca și destinația. Așa că ne asigurăm ca 
turiștii noștri au parte exact de genul de 
transport pe care îl doresc: servicii de nota 
10, o flota cu cele mai performante autocare 
și microbuze, plus sute de destinații din care 
pot alege.

Cazare
Cel mai important element al unei vacanțe 
este găsirea celui mai bun loc de cazare. Situat 
lângă pârtie, sau în mijlocul orașului, camera 
este oaza de relaxare și de căldură a oricărui 
muntean. Cu toate astea trebuie reamintit 
că pentru anumite unități de cazare trebuie 
achitata o garanție. Bineînțeles că această 
sumă va fi returnată, dar doar dupa eliberarea 
camerei, la sfârșitul sejurului. Așa că fiți atenți 
și la acest aspect când vă planificați o vacanță.

Taxe
Stațiunile montane, la fel ca cele de pe litoral, 
percep o taxă unică pentru turiști. Ea se 
plătește la recepția hotelului. 

Politica animalelor de companie
Deoarece politica dedicată animalelor de 
companie diferă de la o unitate de cazare 
la alta, vă rugăm să fiți atenți la acest aspect 
înainte să achiziționați pachetul.

Instructori de schi
Orice profesionist a plecat de la bază. Doar 
spune-ne iar noi îți vom recomanda cel mai 
bun instructor.

Închirieri echipament
Noi avem grijă de transportul echipamentului 
tău preferat, iar dacă nu, lasă-ne să îți oferim 
cele mai bune reduceri pentru închirierea 
echipamentului de la destinație. 

Mese
Atenție sporită la nutriție. Mai ales dacă optezi 
pentru o vacanță fără masă inclusă, deoarece 
la munte consumi mult mai multe calorii decat 
oriunde altundeva. Diferența de altitudine și 
efortul fizic îndelungat trebuie mereu asortate 
cu o masa copioasă, bogată în calorii. Pauza 
de masă între sesiunile de schi și un baton 
energetic pe pârtie te ajută să-ți dezvolți o 
performanță sănătoasă pe pârtie.

Accident
Dacă ai o problemă medicală în străinătate, 
apelează mai întâi numărul de urgență local 
și în maxim 48 de ore numărul asiguratorului. 
Acest număr al asiguratorului se află 
întotdeauna inscripționat pe polița sau cardul 
de asigurare. Citește cu atenție termenii și 
condițiile asigurării tale iar dacă ai întrebări, 
discută cu consultantul în asigurări. Unele 
companii de asigurări încadrează snowboard-
ul ca sport extrem și accidentele survenite cu 
placa pot fi excluse din poliță. De asemenea, 

unele asigurări includ transportul cu 
elicopterul, altele nu.

Sugestii
Pentru orice nelămuriri sau sugestii, 
contactează-ne la
relatii.clienti@christiantour.ro 

Altele
Depunem toate eforturile posibile pentru ca 
tarifele, informațiile și fotografiile din catalog 
să fie exacte. Totuși, pot exista situații în 
care aceste informații să fie diferite față de 
cele din momentul achiziționării pachetului 
turistic, fie din cauza erorilor de tipărire, fie din 
cauza modului de calcul. Prioritate vor avea 
informațiile primite în agenție. Îți mulțumim 
pentru înțelegere.
În funcție de mărimea grupului tariful poate fi 
mai mic, daca numarul de persoane este mai 
mare. Solicitați detalii în agenție.
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Adevăratul paradis din Alpi
Se află în inima Europei, într-un 
cadru natural binecuvântat cu ape, 
munți și păduri nesfârșite. Este vorba 
despre Austria, destinația care oferă 
experiențe memorabile în fiecare 
perioadă a anului: vara, turiștii pot 
descoperi bogăția istorică a orașelor 
austriece sau pot face drumeții 
relaxante în Alpi, iar în sezonul alb se 
pot distra în unul dintre numeroasele 
domenii schiabile.

De ce Austria?
Piste perfecte, pante acoperite de 
zăpadă și posibilitatea de a schia în 
orice perioadă a anului. Nu există turist 
care să ajungă în paradisul austriac și 
să nu se declare îndrăgostit de ceea ce 
găsește la destinație.
Crestele Alpilor, care domină cea mai 
mare parte a reliefului din Austria, 
au transformat țara în principala 
destinație a schiorilor din Europa. În 
cifre, domeniile schiabile din această 
țară însumează 20,000 de kilometri 
de pârtii de schi, 800 de centre de 
schi, 3,500 de teleschiuri și aproximativ 
500 de școli de schi în toată Austria. 
Instalațiile bine puse la punct, 
pistele perfect amenajate, serviciile 
impecabile îi atrag pe turiști de la 
căderea primului fulg de zăpadă până 
la începutul primăverii. Multe centre 

de schi oferă abonamente combinate, 
prin care iubitorii sporturilor de 
iarnă pot încerca mai multe domenii 
schiabile cu un singur abonament 
(skipass). Un exemplu în acest sens 
este Ski Amadé, cea mai mare regiune 
de schi din Austria, situată în landurile 
Stiria și Salzburg, formată din cinci 
teritorii de schi cu peste 25 de stațiuni 
cu piste și pârtii, create pentru toate 
nivelurile, de la începători la avansați 
sau profesioniști. În multe locuri, turiștii 
pot apela la ajutorul unor antrenori 
cu experiență. Administratorii pârtiilor 
s-au gândit și la cei mai mici dintre 
schiori, astfel că pentru copii au fost 
create mini-pârtii speciale. În plus, 
domeniile schiabile sunt dotate 
cu tunuri de zăpadă, care asigură 
cantitățile ideale pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. 
Nu în ultimul rând, în timpul 
coborârilor schiorii pot admira 
spectaculoasele peisaje alpine. Cei 
care mai au energie la finalul unei zile 
pline, pot rămâne pe pârtie și după 
lăsarea serii pentru că pe multe dintre 
domeniile schiabile există posibilitatea 
coborârilor în nocturnă. 
În schimb, cei are își doresc să agațe 
în cui echipamentul după o zi plină 
de adrenalină se pot relaxa în zonele 
de spa-wellness sau pot petrece o 
seară liniștită, în compania familiei și a 

prietenilor în unul dintre numeroasele 
baruri cu muzică live sau în 
restaurantele cu preparate tradiționale, 
din meniul cărora nu lipsesc apfel-
strudelul ori șnițelul austriac.

Gastronomie:
În afară de specialitățile regionale, 
meniurile restaurantelor austriece 
oferă preparate tradiționale provenite 
din țările înconjurătoare. Deseori se 
întâmplă ca mulți austrieci să nu știe de 
unde le provine mâncarea preferată. 
Multe rețete, în forma lor prezentă, au 
adunat de-a lungul timpului influențe 
din diverse regiuni ale lumii. Austriecii 
sunt adevărați maeștri în a prezenta 
diferitele influențe cultural-culinare în 
farfurie. Meniul clasic austriac poate fi 
privit ca o călătorie în trecut, în cultura 
europeană.

Informații utile:
Moneda oficială în Austria este Euro. 
Cardurile bancare (Visa, Maestro, 
Eurocard Mastercard) sunt acceptate 
în orice restaurant, magazin sau centru 
comercial. Bancomatele se găsesc 
aproape peste tot.
Austria este parte a Uniunii Europene 
și a Spațiului Schengen. Cetățenii 
români pot călători acolo cu actul 
de identitate (carte de identitate sau 
pașaport), nefiind nevoie de viză.
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Date domeniu schiabil
Înălţime: 1535 – 2070 m
Diferenţa de nivel: 535 m
Lungimea pârtiilor: 29 km
Numărul teleschiurilor: 6
Pistele de schi din Koralpe fac parte 
din regiunea Carinthia de sud/
Lavantal. 
Particularităţi: snowboard parc, 
pistă pentru copii, teleschi pentru 
copii, săniuș, curling, trasee pentru 
drumeţii de iarnă, pistă de sanie de 
3 km

Localizare: Complexul (format din 
25 de vile) este situat la 1.600 m 

Complex Koralpe ◊◊◊◊
Austria - Koralpe

de la

180€

altitudine, chiar lângă pârtiile de 
schi, în mijlocul munților Carintia. 
Gradul maxim de ocupare al vilelor 
de lux (90 mp-190 mp) este de  8 
persoane.

Facilități hotel: Hotelul dispune 
de recepție, parcare, cameră  
depozitare echipamente schi.
Tip masă: Demipensiune.

Facilități camere: Vilele spațioase 
(capacitate maximă - 8 persoane),  
dispun de parter, hol, living cu 
canapea extensibilă, baie, bucătărie 
complet echipată (aragaz, frigider, 
mașină de spălat vase, cafetieră și 
cuptor cu microunde), radio și TV. 
La etajul  3 sunt dormitoare și o baie 
cu saună, unele vile sunt dotate și 
cu o zonă de wellness. 
La cerere, se pot furniza pătuțuri 
pentru copii și scaune înalte.

Detalii ofertă: 
�� Cazare făra masă: se scad 55 €/ 
persoană / sejur;
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, ski pass (excepție 
pachet non-schior);
�� Paturi goale: se achita 5 €/pat/
noapte, gradul minim de ocupare 
este de 6 persoane;
�� Se achită la fața locului: taxa 
de stațiune 2 €/ persoană/
noapte(adulți și copii peste 15 
ani), curățenia finală 140 €/ vilă, 
depozit 200 €/ vilă;
�� Vilele nu pun la dispoziția turiștilor 
lenjerie de pat și prosoape,  
acestea se pot închiria contra cost, 
12 €/ persoană sau turiștii pot veni 
cu ele de acasă.

Tarif/pers/pachet/demipensiune(6 zile/5 nopți) 02.01-28.01 29.01-04.03 05.03-20.03

Pachet non schior(6 ani+) 180 € 190 € 180 €

Pachet elev(6-17.99 ani) + ski pass 4 zile 245 € 255 € 245 €

Pachet elev(6-17.99 ani) + ski pass 5 zile 265 € 275 € 265 €

Pachet adult(18-64.99 ani) + ski pass 4 zile 285 € 305 € 285 €

Pachet adult(18-64.99 ani) + ski pass 5 zile 305 € 325 € 305 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

*Grup minim 10 persoane
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de la

175€

Erzberg Alpin Resort ◊◊◊◊ 
Austria - Eisenerz

Localizare: Teleschi: la 12 km 
distanță.
Ski bus: nu este disponibil.
Deschis în 2015 în Munich Valley, 
Erzberg Alpin Resort este situat la 3 
km fată de centrul stațiunii Eisenerz 
și la aproximativ 14 km de stațiunea 
Präbichl, oferind o gamă largă de 
activități în perioada de iarnă și de 
vară în munții Styrian.

Facilități complex: Complexul 
dispune de recepție, sală de sport 
(contra cost), bowling, școală de 
schi, închiriere echipamente de schi 
la Präbichl, salon de înfrumusețare, 
Wi-Fi gratuit, parcare gratuită (în 
limita locurilor disponibile), TV.
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere:
Hotelul pune la dispoziția turiștilor 
75 de apartamente modern 
mobilate, compuse din  living, 
dormitoare (unele cu paturi 
supraetajate), bucatarie complet 
utiltă, baie cu cadă sau duș, balcon, 
Wi-Fi gratuit.
Lenjeria de pat nu este inclusă: 
turiștii își pot aduce propria lenjerie 
sau pot închiria ( contra cost, 9  €/ 
persoană).

Detalii ofertă:
�� Se achită la fața locului: curațenie 
finală 50-60  €/ apartament, taxă 
de stațiune 2  €/ persoană (adulți 
și copii peste 15 ani)/ noapte;
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, intrare la Eisenerz 
Spa, ski pass 4-5 zile (excepție 
pachet non-schior).

Date domeniu schiabil Präbichl
Înălţime: 1100 – 1800 m
Diferenţa de nivel: 700 m
Lungimea pârtiilor: 20 km
Numărul teleschiurilor: 6
Particularităţi: trasee pentru freeride 
(powder), pârtie pentru copii, pârtie 
pentru sanie, pistă de schi fond.

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 26.11-23.12 08.01-18.04

Pachet non schior(6 ani+) 175 € 175 €

Pachet elev(6-15.99 ani) + ski pass 4 zile 242 € 242 €

Pachet elev(16-18.99 ani) + ski pass 4 zile 276 € 276 €

Pachet elev/student(19-24.99 ani) + ski pass 4 zile 296 € 286 €

Pachet elev(6-15.99 ani) + ski pass 5 zile 254 € 254 €

Pachet elev(16-18.99 ani) + ski pass 5 zile 292 € 292 €

Pachet elev/student(19-24.99 ani) + ski pass 5 zile 316 € 316 €

Pachet adult(25-64.99 ani) + ski pass 4 zile 310 € 310 €

Pachet adult(25-64.99 ani) + ski pass 5 zile 332 € 332 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

*Grup minim 20 de persoane
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Date domeniu schiabil Goldeck
Înălţime: 550 – 2142 m
Diferenţa de nivel: 1592 m
Lungimea pârtiilor: 25 km
Numărul teleschiurilor: 9
Particularități: snowboardpark, 
6 km de pistă de schi fond în 
Seeboden, teleschi pentru copii, 
pârtie pentru copii, condiții pentru 
patinat, curling, sanie trasă de cai, 
telegondolă nouă, de 6 persoane, 
cea mai lungă pârtie neagră din 

Hotel Kaiser Franz Josef ◊◊◊◊
Austria - Goldeck

de la

180€

Alpi.   
Localizare: Teleschi: Goldeck 10 
km, Bad Kleinkirchheim 20 km, 
Katschberg 40 km, Turracher Höhe 
45 km.
Hotelul este situat în Millstatt, 
la 20 km de zona de schi Bad 
Kleinkirchheim și la 60 km fața de 
aeroportul Klagenfurt.
Restaurante, partii si piscine 
interioare publice se găsesc doar la 
600 metri de hotel.
La cerere (contra cost) se poate 
solicita serviciul de transfer.

Facilități hotel: Hotelul dispune 
lobby, bar, sauna, baie cu aburi, 
solar, fitness, cameră de depozitare 
echipament ski
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere: Kaiser Franz 
Josef dispune de 41 de camere și 
apartamente modern mobilate, 
dotate cu TV cu ecran plat, telefon, 
mini-bar, seif, birou, baie cu duș sau 
cadă, uscător de păr, Wi-Fi, balcon.

Detalii ofertă: 
�� Se percepe un depozit de 5 € 
/ card de acces in momentul 
achiziționării ski pass-ului, se 
returnează in momentul predării 
cardului;
�� Hotelul nu pune la dispoziția 
turiștilor lenjerie de pat și 
prosoape, acestea se pot închiria 
contra cost, 12 €/ persoană sau 
turiștii pot veni cu ele de acasă;
�� Single: 14 €/ noapte;
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, saună, skipass 
(excepție pachet non-schior);
�� Se achită la fața locului: taxa de 
stațiune 3 €/ persoană / noapte 
(adulți și copii peste 14 ani).

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 07.01-26.01 27.01-04.03 05.03-20.03

Pachet non schior(6 ani +) 180 € 180 € 180 €

Pachet elev(6-17.99 ani) + ski pass Goldeck 4 zile 232 € 237 € 232 €

Pachet elev/student(18-24.99 ani) + ski pass Goldeck 4 zile 243 € 250 € 243 €

Pachet adult(25-64.99 ani) + ski pass Goldeck 4 zile 287 € 292 € 287 €

Pachet elev(6-17.99 ani) + ski pass Goldeck 5 zile 246 € 254 € 246 €

Pachet elev/student(18-24.99 ani) + ski pass Goldeck 5 zile 257 € 264 € 257 €

Pachet adult(25-64.99 ani) + ski pass Goldeck 5 zile 310 € 325 € 310 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

Grup minim 45 persoane
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de la

180€

Hotel Koralpe ◊◊◊ 
Austria - Koralpe

Localizare: Teleschi: la 100 de metri.
Hotelul este situat în centrul stațiunii 
Koralpe. 
Complexul a fost construit în anul 
2007 și este alcătuit din 2 clădiri 
moderne, de la etajul 2 fiind acces 
direct către pârtiile de schi. 

Facilități hotel: Hotelul oferă 
restaurant, bar, recepție, magazin, 
loc de joacă pentru copii, cameră 
depozitare echipament de schi, 
internet.
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere:
Hotelul dispune de 36 camere 
confortabile pentru 2 sau 4 
persoane, dotate cu TV, baie 
proprie cu duș, unele camere 
dispun și de balcon.

Detalii ofertă:
�� Se achită la fața locului: taxa de 
stațiune 2 €/ persoană / noapte 
( adulți si copii peste 15 ani), 
depozit 20 €/ persoană;
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, ski pass (excepție 
pachet non-schior);
�� Hotelul nu pune la dispoziția 
turiștilor lenjerie de pat și 
prosoape,  acestea se pot închiria 
contra cost, 12 €/ persoană sau 
turiștii pot veni cu ele de acasă;
�� Se acceptă animale de companie, 
contra cost,  15 € /zi.Date domeniu schiabil

Înălţime: 1535 – 2070 m
Diferenţa de nivel: 535 m
Lungimea pârtiilor: 29 km
Numărul teleschiurilor: 6
Pistele de schi din Koralpe fac parte 
din regiunea Carinthia de sud/
Lavantal. 
Particularităţi: snowboard parc, 
pistă pentru copii, teleschi pentru 
copii, săniuș, curling, trasee pentru 
drumeţii de iarnă, pistă de sanie de 
3 km

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 02.01-28.01 29.01-04.03 05.03-20.03

Pachet non schior(6 ani+) 180 € 190 € 180 €

Pachet elev/student(6-17.99 ani) + ski pass 4 zile 240 € 250 € 240 €

Pachet elev/student(6-17.99 ani) + ski pass 5 zile 260 € 270 € 260 €

Pachet adult(18-64.99 ani) + ski pass 4 zile 280 € 300 € 280 €

Pachet adult(18-64.99 ani) + ski pass 5 zile 300 € 320 € 300 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

*Grup minim 10 persoane
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Date domeniu schiabil
Înălţime: 1010 – 1870 m
Diferenţa de nivel: 860 m
Lungimea pârtiilor: 12,2 km
Numărul teleschiurilor: 7
Particularităţi: pistă pentru copii, 
teleschi pentru copii, freeride, pistă 
de săniuș.

Localizare: Teleschi: chiar pe pârtie.
Hotelul este situat pe pârtie,  în 
Sankt Lambrecht, foarte aproape de 

Hotel Grebenzenblick ◊◊◊
Austria - Grebenzen

de la

180€

centrul stațiunii Grebenzen.

Facilități hotel: Hotelul 
Grebenzenblick oferă turiștilor 
restaurant, bar, recepție, cameră 
de depozitare echipamente schi, 
magazin, loc de joacă pentru copii, 
cameră de depozitare a bagajelor, 
Wi-Fi gratuit.
Tip de masă: Demipensiune.
Servicii contra cost: închiriere schi, 
închiriere echipament complet: 35€/ 
persoană / 6 zile.

Facilități camere: Hotelul dispune 
de 8 apartamente cu 2-3 paturi 
(suprafață 25 mp) și 12 apartemente 
cu 4-5 paturi (suprafață 37 mp).
 Toate apartamentele sunt dotate cu 
TV cu ecran plat, bucătărie complet 
utilată, cafetieră, baie cu duș. 

Detalii ofertă: 
�� Se achită la fața locului: taxa de 
stațiune 2 €/ persoană / noapte  
(adulți și copii peste 15 ani), 
depozit 20 €/ persoană;
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, ski pass (excepție 
pachet non-schior);
�� Hotelul nu pune la dispoziția 
turiștilor lenjerie de pat și 
prosoape, acestea se pot închiria 
contra cost, 12 €/ persoană sau 
turiștii pot veni cu ele de acasă;
�� Se acceptă animale de companie, 
contra cost,  15 € /zi.

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 02.01-28.01 29.01-04.03 05.03-20.03

Pachet non schior(6 ani +) 180 € 190 € 180 €

Pachet elev(6-17.99 ani) + ski pass 4 zile 245 € 255 € 245 €

Pachet elev(6-17.99 ani) + ski pass 5 zile 255 € 265 € 255 €

Pachet elev(6-17.99 ani) + ski pass 4 zile(include ski pass 

Murau 2 zile)

258 € 268 € 258 €

Pachet adult(18-64.99 ani) + ski pass 4 zile 306 € 316 € 306 €

Pachet adult(18-64.99 ani) + ski pass 5 zile 326 € 336 € 326 €

Pachet adult(18-64.99 ani) + ski pass 4 zile(include ski 

pass Murau 2 zile)

330 € 340 € 330 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

*Grup minim 10 persoane
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de la

307€

Almresort Gerlitzen ◊◊◊
Austria - Villach

Facilități hotel: Hotelul dispune 
de piscină interioară, saună, sală 
de fitness, restaurant, bar, depozit 
de bagaje, baby-sitting, magazin,  
loc de joacă pentru copii, parcare 
gratuită în garaj.
Turiștii pot cumpara ski pass și pot 
închiria echipament de ski.
Tip de masă: self-catering, 
demipensiune.

Facilități camere:
Apartamentele cu 2 camere 
(capacitate 4 persoane, suprafață 53 
mp) au living și un dormitor.
Apartamentele cu 3 camere 
(capacitate 6 persoane , suprafață 
75 mp) au living și 2 camere duble 
(una dintre camere este twin). 
Apartamentele sunt spațioase, 
mobilate tradițional, cu TV prin 
cablu, telefon, bucătărie complet 
utilată și baie cu duș. Unele 
apartamente au și balcon.

Detalii ofertă:
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, curățenie finală, 
lenjerie de pat și prosoape, 
skipass;
�� Se achită la fața locului pentru 
self-service: taxă de stațiune  2,5 
€/ persoană/ noapte (adulți și 
copii peste 17 ani), depozit: 200 
€/ apartament;
�� Se acceptă animale de companie, 
contra cost, 10 € /zi.

Date domeniu schiabil Gerlitzen 
Alpe
Înălţime: 1000 – 1911 m
Diferenţa de nivel: 911 m
Lungimea pârtiilor: 39,3 km
Numărul teleschiurilor: 15
Particularităţi: snowboardpark, 
pârtie de săniuș, 12 km de piste de 
schi fond. 

Localizare: Almresort Gerlitzen este 
situat la numai 300 de metri de 
stația centrală Kanzelbahn,  din zona 
de schi Gerlitzen. 
Hotelul se află la 10 km de orașul 
Villach și la 12 km de lacul Ossiach.

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 07.01-20.01 21.01-10.03 11.03-02.04

Pachet elev(6-14.99 ani) + ski pass 4 zile 307 € 312 € 307 €

Pachet elev(15-18.99 ani) + ski pass 4 zile 384 € 391 € 384 €

Pachet adult(19-64.99 ani) + ski pass 4 zile 460 € 470 € 460 €

Pachet elev(6-14.99 ani) + ski pass 5 zile 317 € 324 € 317 €

Pachet elev(15-18.99 ani) + ski pass 5 zile 399 € 406 € 399 €

Pachet adult(19-64.99 ani) + ski pass 5 zile 487 € 497 € 487 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

*Grup minim 20 de persoane
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de la

173€

Pensiunea Friesacherhof ◊◊◊ 
Austria - Prebl im Lavanttal

Date domeniu schiabil Klippitztörl
Înălţime: 1460 – 1818 m
Diferenţa de nivel: 358 m
Lungimea pârtiilor: 28 km
Numărul teleschiurilor: 6
Particularități: ideal pentru familii, 
pârtie pentru copii, teleschi pentru 
copii, pârtii întreținute cu tunuri de 
zăpadă.

Localizare: Teleschi: Klippitztörl 10 
km (pe drumul forestier), 20 km (pe 
drumul principal).
Ski bus: nu este disponibil.
Pensiunea Friesacherhof este situată 
în Prebl im Lavanttal.
Utilizarea lanțurilor de zăpadă este 
obligatorie!

Facilități pensiune: Unitatea 
dispune de restaurant, bar, 
discotecă (la cerere, minim 20 de 
persoane).
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere:
Pensiunea dispune de camere cu 2, 
3 sau 4 paturi.

Detalii ofertă:
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, ski pass (excepție 
pachet non-schior), curățenie 
finală;
�� Se achită la fata locului: depozit 
20 €/ persoană;
�� Pensiunea nu pune la dispoziția 
turiștilor lenjerie de pat și 
prosoape, acestea se pot închiria 
contra cost, 12 €/ persoană sau 
turiștii pot veni cu ele de acasă.

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 02.01-20.03

Pachet non schior peste 6 ani 173 €

Pachet elev/student(6-17.99 ani) + ski pass 4 zile 215 €

Pachet elev/student(6-17.99 ani) + ski pass 5 zile 225 €

Pachet adult(18-64.99 ani) + ski pass 4 zile 243 €

Pachet adult(18-64.99 ani) + ski pass 5 zile 255 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

*Grup minim 10 de persoane
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Date domeniu schiabil 
Dreiländereck
Înălţime: 680 – 1600 m
Diferenţa de nivel: 920 m
Lungimea pârtiilor: 17 km
Numărul teleschiurilor: 8
Particularităţi: pârtie de sanie de 
8,4 km, 10 km de piste de schi 
fond, trasee de iarnă (6 km), o zi 
pe săptămână drumeţie în bocanci 
de schi. În cazul achiziţionării unui 
abonament de 4 zile, ai posibilitatea 
de a beneficia la jumătate de 
preţ, timp de două zile de pârtiile 
din Sella Nevea, Monte Lussari și 
Tarvisio din Italia.

Localizare: Teleschi: Dreiländereck/ 
Arnoldstein 20 km, Gerlitzen 15 km.
Pensiunea complet renovată  se află 
in Pogarus,  în regiunea Faaker See. 

Facilități pensiune: Unitatea 
dispune de restaurant, cameră de 
depozitare echipamente schi.
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere: Pensiunea 
Piovesan oferă camere cu 2, 3 sau 
4 paturi (capacitatea maxima 66 
persoane), cu mobilă din lemn.

Detalii ofertă: 
�� Tariful include: cazare, 

Pensiunea Piovesan ◊◊
Austria - Pogarus

de la

163€

demipensiune, skipass (excepție 
pachet non-schior);
�� Paturi goale: 5 €/ pat/ noapte (în 
cazul rezervării de grup fiecare 
pat trebuie plătit);
�� Taxă de stațiune: 11 €/ persoană/ 
5 nopți, taxa de curățenie: 7 €/ 
persoană/ sejur;
�� Se achită la fața locului: 20 € 
depozit/ persoană/ persoană, 
închiriere lenjerie de pat: 6 €/ 
persoană/ sejur;
�� Pensiunea nu pune la dispoziția 
turiștilor lenjerie de pat și 
prosoape.

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 06.01-15.01 16.01-25.01 26.01-08.03 09.03-19.03

Pachet non-schior peste 6 ani 163 € 168 € 173 € 157 €

Pachet elev(6 - 17.99 ani) + 4 zile ski pass Arnoldstein 198 € 203 € 209 € 192 €

Pachet adult(18 ani+) + 4 zile ski pass Arnoldstein 263 € 268 € 273 € 257 €

Pachet elev(6 - 14.99 ani) + 4 zile ski pass Gerlitzen 223 € 228 € 243 € 212 €

Pachet elev(15 - 18.99 ani) + 4 zile ski pass Gerlitzen 243 € 249 € 255 € 232 €

Pachet adult(19 ani+) + 4 zile ski pass Gerlitzen 222 € 330 € 337 € 296 €

*Grup minim 45 persoane
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de la

130€

Gästehaus Leitner ◊◊ 
Austria - St. Kammersberg

Clădirea renovată dispune de 
8 camere cu baie proprie iar 
clădirea nerenovată (recomandată 
grupurilor de studenți) dispune de 
8 camere mai mici, cu baie comună 
pe fiecare etaj.
Capacitatea maximă: 48 de 
persoane.

Detalii ofertă:
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune;
�� Se achită la fața locului: taxa de 
stațiune 2 €/ persoană/ noapte, 
curațenie finală: 5 €/ persoană/ 
sejur, depozit: 20 €/ persoană.

Date domeniu schiabil Lachtal
Înălţime: 868 – 2118 m
Diferenţa de nivel: 1250 m
Lungimea pârtiilor: 40 km
Numărul teleschiurilor: 13

Localizare: Ski lift: Kreischberg 25 
km, Lachtal 25 km. 
Ski bus: nu este disponibil.
Pensiunea Leitner este situată în St. 
Kammersberg, la 25 km de stațiunile 
Kreischberg și Lachtal.

Facilități: Unitatea pune la dispoziția 
turiștilor restaurant și cameră de 
depozitare echipament de schi.
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere:
Pensiunea este formată din  2 
clădiri.

Tarif/pers/pachet/demipensiune(6 zile/5 nopți) 02.01-01.04

Pachet elev (6-17.99 ani) 130 €

Pachet adult (18-64.99 ani) 160 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

*Grup minim 20 de persoane
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Pârtii nesfârșite și plăceri culinare
Franța se mândrește cu cel mai mare 
sistem de piste și pârtii din lume, cele 
mai bune instalații și cele mai ieftine 
domenii de schi. Autostrăzile și șoselele 
ca-n palmă fac ca drumul până în 
stațiunile de schi să fie o experiență 
rapidă și plăcută. 

De ce Franța?
1. Are cea mai mare suprafață 
schiabilă din lume cu domenii schiabile 
conectate. Cu un singur skipass, un 
turist are acces pe 650 de km de 
sisteme de piste și pârtii și poate folosi 
o mulțime de teleschiuri (de exemplu, 
Les Trois Vallées e un sistem de pârtii 
de 600 de km, cu 200 de teleschiuri și 
cu un singur skipass!). În același timp, 
turiștii au la dispoziție un sistem flexibil 
de abonamente: pentru familii, elevi, 
studenți, pentru 1, 3, 6 sau 10 zile, dar 
există și abonamente pe jumătate de zi 
sau de o oră. 
2. Locuri de cazare în apropierea 
pârtiilor. Opțiunile de cazare sunt 
numeroase, pentru toate buzunarele și 
toate gusturile; turiștii pot alege de la 
căsuțe de lemn până la hoteluri luxoase.
3. Se pot experimenta toate sporturile 
de iarnă. În Franța, există piste speciale 
pentru snowblades, parcuri de zăpadă, 
halfpipe-uri, piste de sărituri, piste de 
boardercross și lista poate continua.
4. Diferențe mari de nivel: în general în 
jur de 1,000 de metri, dar există destule 

domenii unde diferența de 
nivel depășește și 2,000 de metri.
5. Pârtii corespunzătoare. Fie că abia 
fac primii pași pe pârtie, fie că sporturile 
de iarnă nu mai au niciun secret pentru 
ei, turiștii găsesc în Franța pârtii potrivite 
pentru orice nivel de schi și pentru orice 
sport de iarnă.
6. Siguranța zăpezii. Calitatea zăpezii 
este excelentă, asigurată de la mijlocul 
lunii decembrie până la sfârșitul lunii 
aprilie. La Tignes, Les 2 Alpes sau Val 
Thorens se poate schia pe ghețari de la 
mijlocul lui noiembrie până la începutul 
lunii mai.
7. Relaxare după schi. Amatorii de 
senzații tari pot face scufundări sub 
gheață, sporturi extreme sau pot face 
o plimbare în sănii trase de câini. Cei 
care vor să schimbe registrul sunt invitați 
la programe culturale, se pot relaxa în 
zonele de wellness sau se pot distra în 
cluburi. 
8. Un paradis și pentru cei care nu 
schiază. Turiștii care nu și-au propus 
să-și petreacă întreaga vacanță pe pârtie 
își pot programa o zi de shopping sau 
pot savura un pahar de vin aromat pe o 
terasă însorită.  
9. Locuri special amenajate pentru copii. 
Cei care pleacă în vacanță cu copiii pot 
apela cu încredere la personalul calificat 
care se va asigura că cei mici au parte de 
distracție. În Franța, există și pârtii de schi 
exclusiv pentru copii.
10. Acces facil: șosele minunate până la 

domeniile de schi.
 
Gastronomie:
Gastronomia este unul dintre brandurile 
Franței. Este moștenirea unui trecut 
culinar aparte, dusă mai departe de chefi 
celebri în întreaga lume. Aici, experții 
culinari se străduiesc să te surprindă 
cu gusturi și texturi aparte care să-ți 
ofere plăceri nemaiîntâlnite.  Fiecare 
regiune te așteaptă cu specialitățile 
sale, care merită gustate din plin alături 
de familie și prieteni, exact așa cum 
fac francezii. Din anul 2010 UNESCO 
a declarat cultura gastronomică 
franceză “Patrimoniu cultural de neatins 
al umanității”. Gustă arta de a trăi 
franțuzește și adaugă momente de 
magie călătoriei tale.

Condiţii de intrare și regim de ședere:
Moneda oficială în Franța este Euro. 
Cardurile bancare (Visa, Maestro, 
Eurocard Mastercard) sunt acceptate 
în orice restaurant, magazin sau centru 
comercial. Bancomatele se găsesc 
aproape peste tot.
Franța este parte a Uniunii Europene și 
a Spațiului Schengen. Cetățenii români 
pot călători acolo cu actul de identitate 
(carte de identitate sau pașaport), nefiind 
nevoie viză.



16

Date domeniu schiabil
Înălţime: 1400 – 2700 m
Diferenţa de nivel: 1300 m
Lungimea pârtiilor: 75 + 40 km
Numărul teleschiurilor: 13 
Pârtii verzi: 6 km
Pârtii albastre: 11 km
Pârtii roșii: 9 km
Pârtii negre: 3 km

Localizare: Ski lift: la 100 de metri.
Ski bus: disponibil.
Complexul este situat  în Puy 
Saint-Vincent,  la 450 m de centrul 
stațiunii.
Tipul de masă: Self-catering.

Facilități complex: piscină.

Facilități camere: Complexul 
dispune de apartamente cu 2, 3 sau 
4 camere, dotate cu chicinetă și TV 
(contra cost).

Detalii ofertă: 
�� Se achită la fața locului: depozit 
400 €/ apartament / 7 nopți; 
parcare; curațenia finală;
�� Tariful include cazare, skipass;
�� Complexul  nu pune la dispoziția 
turiștilor lenjerie de pat și 
prosoape, (lenjeria de pat se 
poate închiria contra cost, 6 €/ 
persoană / 7 nopți).

Residence Le Hameau des Ecrins ◊◊◊
Franta - Puy St.Vincent

de la

124€

Tarif/pers/pachet/fără masă (7 nopți cazare/6 zile ski pass) 16.12-22.12 23.12-29.12 30.12-05.01 06.01-12.01 13.01-19.01

Copil (2-11.99 ani) 124 € 266 € 311  € 190 € 195 €

Adult (12 ani+) 194 € 319 € 361 € 211  € 221 €

Tarif/pers/pachet/fără masă (7 nopți cazare/6 zile ski pass) 20.01-26.01 

17.03-30.03

27.01-09.02 

10.03-16.03

10.02-16.02 

03.03-09.03

17.02-02.03 31.03-07.04

Copil (2-11.99 ani) 199 € 205 € 324 € 374 € 186 €

Adult (12 ani+) 224 € 249 € 374 € 411 € 205 €

Copil 0-1.99 ani GRATUIT 

Grup minim 20 de persoane
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Tarif/pers/pachet/fără masă (7 nopți cazare/6 zile 

ski pass)

02.12-15.12 16.12-22.12 23.12-29.12 30.12-05.01 06.01-26.01 27.01-02.02 03.02-09.02

Studio - maxim 2 persoane 259 € 268 € 524 € 554 € 311  € 346 € 360 €

Studio - maxim 3 persoane 226 € 232 € 469 € 498 € 274 € 300 € 313 €

Studio - maxim 4 persoane 215 € 221 € 460 € 494 € 258 € 280 € 293 €

Apartament maxim 6 persoane 232 € 239 € 490 € 576 € 263 € 287 € 300 €

Tarif/pers/pachet/fără masă(7 nopți cazare/6 zile 

ski pass)

10.02-16.02 

03.03-09.03

17.02-02.03 10.03-16.03 17.03-30.03 31.03-06.04 07.04-13.04 14.04-21.04

Studio - maxim 2 persoane 545 € 570 € 386 € 369 € 371 € 271 € 339 €

Studio - maxim 3 persoane 494 € 511  € 332 € 317 € 332 € 271 € 339 €

Studio - maxim 4 persoane 469 € 507 € 308 € 296 € 308 € 271 € 339 €

Apartament maxim 6 persoane 535 € 536 € 310 € 307 € 310 € 271 € 339 €

Copil 0-1.99 ani GRATUIT 

Grup minim 20 de persoane

de la

215€

Les Residences 2 Alpes
Franta - Les 2 Alpes

alpin sunt situate în centrul stațiunii 
Les Deux Alpes.

Facilități camere:
Unitatea dispune de apartamente 
pentru 2-4 persoane sau pentru 6 
persoane (2 dormitoare și un living 
cu TV cu ecran plat și canapea). 
Băile sunt  dotate cu duș și uscător 
de păr.
Tipul de masă: Self-catering.

Detalii ofertă:
�� Se achită cash la fața locului: taxa 
de stațiune 0.5 €/ persoană / zi, 
depozit: 300-600 €/apartment, 
curățenia finală 40-80 €.
�� Tariful include cazare, skipass.
�� Unitatea nu pune la dispoziția 
turiștilor lenjerie de pat și 
prosoape.

Date domeniu schiabil 
Înălțime: 1280 - 3.560 m
Cota staţiune: 1.650 m
Total pârtii: 225 km
Pârtii albastre: 78 km
Pârtii roșii: 103 km
Pârtii negre: 44 km

Localizare: Ski lifts: la 100-300 de 
metri.
Apartamentele construite în stil 
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Date domeniu schiabil
Înălțime: 1280 - 3.560 m
Cota staţiune: 1.650 m
Total pârtii: 225 km
Pârtii albastre: 78 km
Pârtii roșii: 103 km
Pârtii negre: 44 km

Localizare: Ski lift: la 50 de metri.
Complexul de apartamente este 
situat în centrul stațiunii Les Deux 
Alpes, cu acces direct la pârtiile de 
schi.

Facilități camere: Apartamentele 
sunt dotate cu TV, DVD player, 
chicinetă și baie.
În corpul Alba sunt apartamente 
cu paturi supraetajate pentru 4 
persoane (2 camere), pentru 6 
persoane (3 camere), pentru 8 
persoane (4 camere) și pentru 10 
persoane (5 camere).
Apartamentele cu 4 camere, pentru 
8 persoane, dispun de câte 2 bai.
Tipul de masă: Self-catering.

Residence Alba
Franta - Les 2 Alpes

de la

245€

Detalii ofertă: 
�� Se achită cash la fața locului: 
taxa de stațiune 1 €/ persoană / 
zi, depozit 600 €/apartment / 7 
nopți, 
�� Tariful include: cazare, skipass.
�� Unitatea nu pune la dispoziția 
turiștilor lenjerie de pat și 
prosoape, acestea se pot 
închiria(contra cost).

Tarif/pers/pachet/fără masă(7 nopți cazare/6 zile 

ski pass)

02.12-08.12 09.12-22.12 23.12-29.12 30.12-05.01 06.01-26.01 27.01-02.02 03.02-09.02

Apartament 2 camere - maxim 4 persoane 245 € 250 € 572 € 802 € 364 € 415 € 424 €

Apartament 3 camere - maxim 6 persoane 245 € 250 € 539 € 742 € 340 € 385 € 394 €

Apartament 4 camere - maxim 6 persoane 245 € 250 € 564 € 787 € 358 € 407 € 417 €

Apartament 4 camere - maxim 8 persoane 245 € 250 € 523 € 714 € 328 € 370 € 378 €

Apartament 5 camere - maxim 10 persoane 245 € 250 € 589 € 834 € 376 € 431 € 440

Tarif/pers/pachet/fără masă(7 nopți cazare/6 zile 

ski pass)

10.02-16.02 

03.03-09.03

17.02-02.03 10.03-16.03 17.03-30.03 31.03-06.04 07.04-13.04 14.04-28.04

Apartament 2 camere - maxim 4 persoane 751 € 777 € 517 € 492 € 517 € 256 € 245 €

Apartament 3 camere - maxim 6 persoane 697 € 719 € 475 € 453 € 475 € 256 € 245 €

Apartament 4 camere - maxim 6 persoane 700 € 762 € 507 € 482 € 507 € 256 € 245 €

Apartament 4 camere - maxim 8 persoane 671 € 692 € 455 € 434 € 364 € 256 € 245 €

Apartament 5 camere - maxim 10 persoane 780 807 € 540 € 512 € 512 € 256 € 245 €

Copil 0-1.99 ani GRATUIT 

Grup minim 20 de persoane
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Dolomiţii italieni – schi la înălțime
Cu o climă plăcută și un litoral de 
vis, Italia este o țară binecuvântată, 
care atrage anual zeci de milioane 
de turiști. Peninsula în formă de 
cizmă, scăldată de apele Mediteranei, 
fascinează prin diversitate. 

De ce Italia?
Italia este o destinație populară în 
rândul amatorilor sporturilor de 
iarnă. La mare căutare sunt domeniile 
schiabile ale Munților Dolomiţi. Toate 
stațiunile dispun de cele mai moderne 
echipamente și utilități, având 
infrastructură de top la nivel mondial. 
Nu doar schiorii sunt așteptați cu 
brațele deschise, ci și snowboarderii 
(începători sau profesioniști), familiștii 
și, în general, toți iubitorii de zăpadă. 
În ceea ce privește facilitățile oferite, 
există skipassuri regionale care 
pun la dispoziția turiștilor sute de 

kilometri de piste și pârtii pentru toate 
sporturile de iarna. Un exemplu este 
Superski Dolomiţi, care oferă acces 
la 12 centre de schi importante și 
individuale. În toate stațiunile, zăpada 
este garantată și întreținută cu tunuri 
de zăpadă la nevoie. În multe locuri, 
cei care mai au energie pot beneficia 
de condiții de schiat în nocturnă pe 
pârtiile iluminate. Iar cei care vor să 
se relaxeze se pot bucura de ofertele 
centrelor de spa și wellness sau de 
plimbări tihnite în orășele străvechi 
italiene.

Gastronomie:
A apărut la Napoli, în varianta simplă 
cu mozzarella, roșii și busuioc, și a 
devenit unul dintre cele mai versatile 
și populare feluri de mâncare din 
lume. Este vorba despre pizza. Italia se 
poate lăuda că a dat lumii acest fel de 
mâncare, cunoscut din Statele Unite 

până în Australia. La fel de apreciate 
sunt pastele și să nu uităm de desertul 
tradițional: tiramisu. Trebuie să 
adăugăm și felurile din carne sau pe 
bază de pește și fructe de mare. În 
Italia, fiecare regiune are produsele 
și mâncărurile ei specifice, bazate 
pe ingredente locale și respectând 
rețete vechi, păstrate cu sfințenie și 
transmise din generație în generație.

Informații utile:
Moneda oficială în Italia este Euro. 
Cardurile bancare (Visa, Maestro, 
Eurocard Mastercard) sunt acceptate 
în orice restaurant, magazin sau centru 
comercial. Bancomatele se găsesc 
aproape peste tot.
Italia este parte a Uniunii Europene 
și a Spațiului Schengen. Cetățenii 
români pot călători acolo cu actul 
de identitate (carte de identitate sau 
pașaport), nefiind nevoie de viză.
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Date domeniu schiabil
În Nord - Estul regiunii Trentino, 
unde încep muntii Dolomiti, se 
găsește renumita regiune turistică 
Val di Fiemme - Obereggen. 
Este delimitată de lanțul muntos 
Lagorai, grupul Latemar și de Pale 
di San Martino. Are în componență 
5 centre de schi independente, 
dar care comunică prin serviciul 
skibus gratuit pentru posesorii de 
abonament de schi: Alpe Cermis - 
Cavalese, Passo Lavaze - Oclini, Ski 
Center Latemar, Bellamonte - Alpe 
di Lusia și Passo Rolle. 
Val di Fiemme - Obereggen oferă 
grădinițe de schi, snow - park și 
parcuri snowboard.

Localizare: Ski lift: la 12 Km de  
Alpe Cermis - Val Di Fiemme – 
Obereggen.
Ski bus: disponibil (contra cost), 
stația se află la 150 metri de hotel.
Hotel Dolomiți este situat foarte 
aproape de parcul Monte Como, cu 
acces facil la zonele de schi Cermis 
și Pampeago.

Facilități hotel: Hotelul dispune de 
recepție, pizzerie, bar, lobby, sală 
pentru petreceri private, cameră 
pentru depozitare echipament de 
schi, parcare.

Hotel Dolomiti  ◊◊◊
Italia - Val di Fiemme

de la

172€

Tipul de masă: Demipensiune.

Facilități camere: Toate camerele 
sunt spațioase, confortabile și 
mobilate cu gust, dotate cu baie cu 
duș și telefon.
Majoritatea camerelor au și balcon.

Detalii ofertă: 
�� Intrare la cazare: în fiecare 
sâmbată; check-in 14:00-20:00; 
check-out 10:00 a.m.

Tariful include: 
�� Cazare, demipensiune;
�� Cina festivă de Revelion (doar 
pentru sejururi de minim 1 
saptamână);

Tariful nu include: 
�� Băuturile și serviciile extra;
�� Supliment cina festivă de Revelion 
(pentru sejururi mai mici de 7 
nopți) – 30 € / persoană ( adulți și 
copii peste 14 ani), se achită la fața 
locului;
�� Taxa de stațiune-se achită la fața 
locului;
�� Alte servicii nemenționate ca fiind 
incluse;
�� Skipass.

Suplimente:
�� Pensiune completă: 15 €  / 
persoană / zi;
�� Single: 15 €  / cameră / zi.

Tarif/pers/pachet 7 nopți/demipensiune 16.12-22.12 23.12-05.01 06.01-01.03 02.03-02.03 03.03-06.04

Pachet copil 3-8.99 ani 172 € 239 € 172 € 190 € 172 €

Pachet copil 9-11.99 ani 200 € 279 € 200 € 221 € 200 €

Adult 286 € 399 € 286 € 316 € 286 €

Adult in extra bed 229 € 319 € 229 € 253 € 229 €

Copil 0-1.99 ani - GRATUIT(fara servicii)

*Grup minim 20 de persoane
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de la

288€

RESIDENCE LE PLEJADI CAVALESE ◊◊◊ 
Italia - Val di Fiemme

Ski bus: disponibil, stația se află chiar 
în fața unității de cazare.
Residence Le Plejadi este situată la 
1.5 km de centrul stațiunii Cavalese, 
cu vedere la munții Lagorai, foarte 
aproape de patinoar.

Facilități hotel: Unitatea dispune 
de terasă, gradină, parcare, 
spalatorie, cameră pentru depozitare 
echipament de schi.

Facilități camere:
Apartamentele sunt mobilate în stil 
clasic și sunt dotate cu TV, chicinetă și 
baie cu duș sau cu cadă.
Apartament – 2 persoane: living, 
chicinetă (fară mașină de spălat vase), 
baie și dormitor.
Apartament -  3-4 persoane: living 
cu canapea extensibilă (pentru 2 
persoane), chicinetă, baie și dormitor 
cu paturi twin sau living cu sofa 
(pentru 1 persoană), chicinetă, baie 
și dormitor pentru 3 persoane (1 pat 
dublu și 1 pat single).
Apartament – 5-6 persoane: living 
cu sofa extensibilă, chicinetă, baie, 2 
dormitoare.
Apartament – 7-8 persoane: living 
cu sofa extensibilă, chicinetă, 2 bai, 2 
dormitoare cu pat dublu și 1 dormitor 
cu paturi twin.

Detalii ofertă:
Tariful include
�� Cazare, lenjerie de pat și prosoape, 
parcare (1 mașină / apartament);

Tariful nu include:
�� Curățenia finală 50 €/ apartament  
cu 2 camere, 65€/ apartament cu 
3 camere, 75 €/ apartament cu 4 
camere ( chicineta trebuie lăsată 
curată);
�� Opțional, se pot schimba 
prosoapele și lenjeriile de pat: 12 €/ 
persoană (se achită la fața locului);
�� Taxa de stațiune -  se achită la fața 
locului;
�� Depozit: 200€ / apartament;
�� Skipass
�� Alte servicii nemenționate ca fiind 
incluse;
�� Check-in: 16:00 - 19:00; Check-out: 
08:00 - 10:00 a.m;
�� În cazul în care turiștii ajung în alt 
interval decât cel recomandat, se 
percepe o taxă de 50 €.

Date domeniu schiabil 
Pârtiile din centrul Alpe Cermis - 
Cavalese sunt situate pe partea 
sudică a munților Lagorai și pot fi 
accesate din stațiunea Cavalese 
(situată la altitudinea de 1000 m). 
Pârtiile pornesc de la vârful Paion cu 
2200 m altitudine și ajung la 800 m 
în vale. Rețeaua de pârtii corespunde 
tuturor cerințelor: 5 km de pârtii 
negre, 6 km de pârtii roșii și 12 km 
de pârtii albastre, deservite de 3 
telecabine, 3 telescaune și 1 teleschi. 

Localizare: Ski lift: la 800 de metri de 
Cermis - Val Di Fiemme – Obereggen.

Tarif/unitate/pachet 7 nopți 02.12-22.12 23.12-29.12 30.12-05.01 06.01-12.01

Pachet/apartment pentru 2 persoane 288 € 450 € 990 € 288 €

Pachet/apartment pentru 3-4 persoane 363 € 610 € 1,553 € 363 €

Pachet/apartment pentru 5-6 persoane 525 € 750 € 1,875 € 525 €

Pachet/apartment pentru 7-8 persoane 638 € 975 € 2,190 € 638 €

Tarif/unitate/pachet 7 nopți 13.01 -  02.02 03.02 -  09.02 10.02 -  02.03 03.03 -  17.03

Pachet/apartment pentru 2 persoane 450 € 575 € 674 € 450 €

Pachet/apartment pentru 3-4 persoane 650 € 713 € 799 € 625 €

Pachet/apartment pentru 5-6 persoane 788 € 888 € 963 € 750 €

Pachet/apartment pentru 7-8 persoane 999 € 1,113 € 1,200 € 950 €

*Grup minim 20 de persoane
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Slovenia se află în inima Europei, 
acolo unde Alpii se întâlnesc cu Marea 
Mediterană, iar Câmpia Panoramică 
întâlnește carstul central- european. 
Nu este încă promovată pe plan 
mondial, ceea ce determină preţurile 
foarte mici ale pachetelor turistice. 

De ce Slovenia?
Slovenia se distinge prin facilităţile 
oferite turiștilor, precum și prin 
posibilitatea practicării unor multitudini 
de sporturi mai mult sau mai puţin 
extreme cum ar fi: ski, snowboard, 
acrobaţii alpline, parașutism, parapantă 
sau zboruri cu balonul.
Se spune că Slovenia este,conform 
unor surse, patria unde s-a născut 
ski-ul. Alpii Iulieni sunt renumiţi pentru 
peisajele de o frumuseţe fascinantă, 
iar staţiunile slovene sunt la fel de 
frumoase ca staţiunile Austriei sau 
Italiei. 

Lucruri de vizitat și atracţii: 
Pe plan mondial, Slovenia este 
renumită pentru staţiunile sale de schi, 
în mod special datorită competiţiilor 
internaţionale care se desfășoară 
anual, dar și pentru serviciile de 
calitate. 
Principalele staţiuni de schi preferate 
de turiști sunt: Kranjska Gora, Vogel, 
Kobla, Bled din nord vestul ţării, 
precum și Maribor Pohorje din partea 
de nord-est. 
Pârtiile sunt excelente, motiv pentru 
care sunt des vizitate de pasionaţii 
sporturilor de iarnă.

Gastronomie: 
Bucătăria este diversificată tocmai 
pentru că se regăsesc preparate cu 
influenţe din alte zone, astfel că putem 
alege dintre: paste (testenine), pizza 
(pică), ravioli (žlikrofi), risotto (rižota), 
gulaș (golaž); printre alte specialităţi se 

numară: Kraški pršut (un fel de șuncă); 
štruklji (găluște preparate în diverse 
feluri), care pot fi umplute cu dulciuri, 
carne sau legume; žgânci( un fel de 
mămăligă); žlikrofi (găluști de cartofi); 
gibanica (prăjitură cu mac, nuci, mere, 
stafide, brânză și smântână). 

Informaţii utile: 
Cetăţenii români pot călători fără viză 
în Republica Slovenia, având nevoie 
doar de pașaportul sau cartea de 
identitate în curs de valabilitate. 
Moneda este Euro iar utilizarea cărţilor 
de credit este acceptată deoarece în 
Republica Slovenia există un sistem 
bine dezvoltat și are o reţea puternică 
de ATM-uri. Se acceptă plata cu 
cărţi de credit/debit la majoritatea 
magazinelor, restaurantelor și staţiilor 
de benzină.
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de la

207€

Hotel Creina ◊◊◊◊ 
Slovenia - Kranj

Castelul Kieselstein.

Facilități hotel: Hotelul oferă 
recepție, restaurant, cafenea, room 
service, rent a car, transfer de la/ 
la aeroport,  cameră de depozitare 
bagaje și echipamente de schi, 
ATM, spălătorie, magazin de 
suveniruri, parcare, Wi-Fi.
Tip de masă: Demipensiune (mic 
dejun si cină de tip bufet).

Facilități camere:
Hotelul dispune de 87 de camere 
și apartamente recent renovate, 
dotate cu baie proprie, uscător de 
păr, telefon și TV.

Detalii ofertă:
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, lenjerie de pat, ski 
pass de 4 sau 5 zile, parcare;
�� Se achită obligatoriu în agenție: 
taxa de stațiune 2 €/ persoană/ 
noapte.

Date domeniu schiabil Krvavec 
Înălţime: 1450 – 1971 m
Diferenţa de nivel: 521 m
Lungimea pârtiilor: 30 km
Pârtii albastre: 7 km
Pârtii roșii: 15 km
Pârtii negre: 8 km

Localizare: Creina este un hotel 
de 4 stele situat în centrul orasului 
Kranj, foarte aproape de patinoar și 
de orașul vechi medieval. 
La 10 minute se află Muzeul 
Gorenjska, Biserica St. Cantius și 

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 04.12-24.12 25.12-14.01 15.01-27.01 28.01-04.03 05.03-29.03

Pachet copil(6-14.99 ani) + ski pass 4 zile 207 € 223 € 215 € 223 € 207 €

Pachet junior(15-18.99 ani) + ski pass 4 zile 234 € 259 € 248 € 259 € 234 €

Pachet adult(19-64.99 ani) + ski pass 4 zile 244 € 273 € 259 € 273 € 244 €

Pachet copil(6-14.99 ani) + ski pass 5 zile 216 € 235 € 227 € 235 € 216 €

Pachet junior(15-18.99 ani) + ski pass 5 zile 246 € 276 € 261 € 276 € 246 €

Pachet adult(19-64.99 ani) + ski pass 5 zile 261 € 297 € 289 € 297 € 261 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT(fara pat in camera cu 2 adulti)

*Grup minim 15 persoane
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Date domeniu schiabil Vogel
Înălţime: 569 – 1800 m
Diferenţa de nivel: 1231 m
Lungimea pârtiilor: 22 km
Numărul teleschiurilor: 8
Pârtii albastre: 9,5 km
Pârtii roșii: 12,5 km

Localizare: Hotelul Park este situat 
în centrul orașului Bled, cu vedere 
panoramică către Lacul Bled și Alpii 
Julian.

Hotel Park ◊◊◊◊
Slovenia - Bled

de la

330€

Facilități hotel: Hotelul dispune de 
restaurant, Rikli pizzeria, cafenea, 
room service, rent a car, transfer, 
recepție, cameră pentru bagaje, 
ATM, Wi-Fi, spălătorie, parcare, 
magazin de suveniruri. 
De asemenea, hotelul oferă un 
centru SPA, piscine interioare, 
fitness și masaj.
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere: Cele 217 camere 
sunt dotate cu aer condiționat și au 
o capacitate de 2-3 persoane. 

Detalii ofertă: 
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, skipass;
�� Ski pass în Krvavec, Vogel, 
Kranjska Gora, Cerkno de 4 sau 5 
zile;
�� Ski bus către stațiunile Krvavec și 
Vogel;
�� Demipensiune cu mic dejun de 
tip bufet și cină cu 3 feluri de 
mâncare;
�� Reduceri la centrul wellness Ziva;
�� Wi-Fi;
�� Parcare;
�� Welcone Cocktail fără alcool 
pentru copiii cu vârsta până în 12 
ani;
�� Intrare gratuită la Castelul Bled 
pentru copiii cu vârsta până în 12 
ani;
�� Acces gratuit la piscina hotelului 
Golf (2 ore / zi);
�� Acces până la ora 23:00 la centrul 
wellness Ziva (vinerea și sâmbăta);
�� Se achită la înscriere: taxa de 
stațiune 2 €/ persoană/ noapte; 
copii  6-12 ani: 1 €/ copil / noapte.

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 21.01-30.04

Pachet copil(6-14.99 ani) + ski pass 4 zile(cameră dublă) 330 €

Pachet junior(15-18.99 ani) + ski pass 4 zile(cameră dublă) 354 €

Pachet adult(19-64.99 ani) + ski pass 4 zile(cameră dublă) 369 €

Pachet copil(6-14.99 ani) + ski pass 5 zile(cameră dublă) 345 €

Pachet junior(15-18.99 ani) + ski pass 5 zile(cameră dublă) 371 €

Pachet adult(19-64.99 ani) + ski pass 5 zile(cameră dublă) 392 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT(în cameră cu 2 adulți)

*Oferta nu se aplică în perioada de Paște

*Grup minim 15 persoane
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de la

244€

Hotel Savica ◊◊◊
Slovenia - Bled

situat la aproximativ 250 de metri 
de lacul Bled și la mai puţin de 5 km 
de traseele turistice din regiunea 
Gorenjska. 
Hotel Savica - Sava Hotels & Resorts,  
oferă acces gratuit (2 ore / zi) la 
piscina termală a centrului  wellness 
Ziva aflat în apropiere.

Facilități hotel: Hotelul pune la 
dispoziția turiștilor recepție, Wi-Fi 
gratuit, piscină încălzită, piscină în 
aer liber, piscină interioară, Jacuzzi, 
SPA, saună, loc de joacă pentru 
copii, cameră pentru depozitare 
bagaje, programe de divertisment, 
meniu de dietă (la cerere), parcare.

Facilități camere:
Toate camerele au aer condiționat, 
baie proprie cu cadă sau duș, seif și 
minibar. 
Hotelul oferă turiștilor (în funcție 
de disponibilitate)  și camere family 
interconectate.

Detalii ofertă:
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, skipass;
�� Ski pass în Krvavec, Vogel, Kranjska 
Gora, Cerkno de 4 sau 5 zile;
�� Ski bus către stațiunile Krvavec și 
Vogel;
�� Demipensiune cu mic dejun de tip 
bufet și cină cu 3 feluri de mâncare;
�� Reduceri la centrul wellness Ziva;
�� Wi-Fi;
�� Parcare;
�� Welcome Cocktail fără alcool pentru 
copiii cu vârsta până în 12 ani;
�� Intrare gratuită la Castelul Bled 
pentru copiii cu vârsta până în 12 ani;
�� Acces gratuit la piscina hotelului 
Golf (2 ore / zi);
�� Acces până la ora 23:00 la centrul 
wellness Ziva (vinerea și sâmbăta);
�� Se achită la înscriere: taxa de 
stațiune 2 €/ persoană/ noapte; 
copii  6-12 ani: 1 €/ copil / noapte.

Date domeniu schiabil Vogel
Înălţime: 569 – 1800 m
Diferenţa de nivel: 1231 m
Lungimea pârtiilor: 22 km
Numărul teleschiurilor: 8
Pârtii albastre: 9,5 km
Pârtii roșii: 12,5 km

Localizare: Hotelul Savica este 

Tarif/pers/pachet/demipensiune(6 zile/5 nopți) 21.01-30.04

Pachet copil 6-14.99 ani) + ski pass 4 zile camera triplă) 244 €

Pachet junior(15-18.99 ani) + ski pass 4 zile(camera triplă) 266 €

Pachet adult (19-64.99 ani) + ski pass 4 zile (camera triplă) 282 €

Pachet copil (6-14.99 ani) + ski pass 5 zile (camera triplă) 258 €

Pachet junior (15-18.99 ani) + ski pass 5 zile (camera triplă) 285 €

Pachet adult (19-64.99 ani) + ski pass 5 zile (camera triplă) 305 €

Pachet copil (6-14.99 ani) + ski pass 4 zile (camera dublă) 290 €

Pachet junior (15-18.99 ani) + ski pass 4 zile (camera dublă) 314 €

Pachet adult (19-64.99 ani) + ski pass 4 zile (camera dublă) 330 €

Pachet copil (6-14.99 ani) + ski pass 5 zile (camera dublă) 305 €

Pachet junior (15-18.99 ani) + ski pass 5 zile (camera dublă) 329 €

Pachet adult (19-64.99 ani) + ski pass 5 zile (camera dublă) 351 €

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT(în cameră cu 2 adulți)

*Oferta nu se aplică în perioada de Paște

*Grup minim 15 persoane
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Date domeniu schiabil Rogla 
Înălţime: 1050 – 1517 m
Diferenţa de nivel: 467 m
Lungimea pârtiilor: 12 km
Numărul teleschiurilor: 13
Pârtii albastre: 2 km
Pârtii roșii: 8,5 km
Particularități: parc freestyle, schi în 
nocturnă, schi fond

Localizare: Hotelul Planja 4* este 
situat la 100 de metri de teleschi.

Facilități hotel: Hotelul dispune 
de restaurant, snack bar, sală de 
conferință, galerie, loc de joacă 
pentru copii, internet, magazin de 
suveniruri și un birou de informare, 
fitness, centru sportiv (volei, 
baschet, tenis, squash, ping-pong).

Hotel Planja ◊◊◊◊
Slovenia - Rogla

de la

256€

De asemenea, hotelul pune la 
dispoziția turiștilor un centru de 
relaxare ce include:  saună, piscină, 
Jacuzzi, piscină pentru copii, masaj.
Tip de masă: Demipensiune.
La cerere, se poate asigura meniu 
special (vegetarian, fără gluten, fără 
lactoză).

Facilități camere: Camerele sunt 
dotate cu TV, telefon, mini bar, baie 
și Wi-Fi.

Detalii ofertă: 
�� Se achită la înscriere: taxa de 
stațiune 2 €/ persoană/ noapte;
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, lenjerie de pat, ski 
pass 4 zile.

Tarif/pers/pachet/demipensiune(6 zile/5 nopți) 02.01-20.03

Pachet elev/student(6-18.99 ani) + ski pass 4 zile 256 €

Pachet adult(19-64.99 ani)  + ski pass 4 zile 318 €

Copil 0-5.99 GRATUIT

*Grup minim 20 de persoane
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Tarif/pers/pachet/demipensiune(6 zile/5 nopți) 02.01-20.03

Pachet elev/student(6-18.99 ani) + ski pass 4 zile 256 €

Pachet adult(19-64.99 ani)  + ski pass 4 zile 318 €

Copil 0-5.99 GRATUIT

*Grup minim 20 de persoane

de la

256€

Hotel Rogla ◊◊◊ 
Slovenia - Rogla

fitness, centru sportiv (volei, 
baschet, tenis, squash, ping-pong).
De asemenea, hotelul pune la 
dispoziția turiștilor un centru de 
relaxare ce include:  saună, piscină, 
Jacuzzi, piscină pentru copii, masaj.
Tip de masă: Demipensiune.
La cerere, se poate asigura meniu 
special (vegetarian, fără gluten, fără 
lactoză).

Facilități camere:
Camerele sunt dotate cu TV, telefon, 
mini bar, baie și Wi-Fi.

Detalii ofertă:
�� Se achită la înscriere: taxa de 
stațiune 2 €/ persoană/ noapte;
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, lenjerie de pat, ski 
pass 4 zile.

Date domeniu schiabil Rogla
Înălţime: 1050 – 1517 m
Diferenţa de nivel: 467 m
Lungimea pârtiilor: 12 km
Numărul teleschiurilor: 13
Pârtii albastre: 2 km
Pârtii roșii: 8,5 km
Particularități: parc freestyle, schi în 
nocturnă, schi fond

Localizare: Hotelul Rogla 3*este 
situat la 100 de metri de teleschi.

Facilități hotel: Hotelul dispune 
de restaurant, snack bar, sală de 
conferință, galerie, loc de joacă 
pentru copii, internet, magazin de 
suveniruri și un birou de informare, 
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De ce tocmai Slovacia?
Centrele de schi din Slovacia sunt 
relativ aproape, iar pe drumul până 
acolo se circulă foarte bine. La 
destinație, iubitorii sporturilor de iarnă 
găsesc stațiuni în continuă dezvoltare 
și modernizare (Chopok, Tatranská 
Lomnica), cu unități de cazare și 
restaurante accesibile pentru toate 
buzunarele. Elevii și studenții pot 
beneficia de skipass de la 5 Euro/zi/
persoană.
Puterea de atracție a Slovaciei este 
dată de măreția munților săi, de 
incredibila frumusețe a labirinturilor 
de peșteri și de sălbăticia peisajelor 
sale neatinse. Turiștii sunt fascinați 
de dantelăria vârfurilor semețe, 
frumusețea lacurilor și cascadelor și 
de râurile repezi de munte pline de 
păstrăvi. Grație sprijinului UNESCO, 
vizitatorii sunt așteptați și în orașele 
renovate cu grijă. Istoria este prezentă 
la fiecare pas, în piețele și piațetele 
vechi, în bisericile gotice și în cetățile 
renascentiste. Iarna, poienile și pantele 

înzăpezite ale munților se transformă în 
paradis pentru schiori și snowboarderi. 
În ultimii ani, centrele de schi din 
Slovacia s-au dezvoltat într-un ritm 
galopant, iar pârtiile și pistele pentru 
sporturile de iarnă au devenit din ce în 
ce mai moderne.

Informații utile:
Moneda oficială în Slovacia este Euro. 
Cardurile bancare (Visa, Maestro, 
Eurocard Mastercard) sunt acceptate 
în orice restaurant, magazin sau centru 
comercial. Slovacia este parte a Uniunii 
Europene și a Spațiului Schengen. 
Cetățenii români pot călători acolo cu 
actul de identitate (carte de identitate 
sau pașaport), nefiind nevoie de viză.
Tarife de autostradă: Prețul vignetelor 
pentru autoturisme pentru anul 2017: 
10 zile – 10 Euro, 1 lună – 14 Euro, 1 an – 
50 Euro.

Gastronomie: 
Slovacia are o sumedenie de castele 
medievale foarte bine conservate, 

peisaje minunate, oameni care ţin la 
tradiţii și o gastronomie surprinzătoare. 
La fel de tradiţionaliști sunt slovacii 
și în ceea ce privește mesele zilnice, 
pe care le menţin la număr de trei. 
Bucătăria slovacă este bogată în 
preparate pe bază din carne de porc, 
vită și pui. Bucătăria este destul de 
asemănătoare cu cea ardelenească în 
vest și cu cea moldovenească în est.

Condiţii de intrare și regim de ședere:
Slovacia este stat membru al Spaţiului 
Schengen și al Zonei Euro. Cetăţenii 
români nu au nevoie de viză pentru a 
călători în Slovacia.

Modalitati de plata:
Moneda oficiala in Slovacia este euro, 
există o reţea bine dezvoltată de ATM-
uri.
Se acceptă plata cu cărţi de credit/
debit emise în România la majoritatea 
magazinelor, restaurantelor, staţiilor de 
benzină.
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de la

83€

Hotel Klar ◊◊◊
Slovacia - Liptovsky Mikulas

Staţiunea Jasna se află la 
aproximativ 15 km de hotel, iar 
pârtiile de schi din Ziar și Závažná 
Poruba sunt la mai puţin de 7 km. 
Parcul acvatic Tatralandia se află la 5 
km, iar Gara Okoličné la 7 km.

Facilități hotel: Hotelul pune 
la dispoziția turiștilor recepție, 
restaurant, bar, sauna, lobby, 
parcare, cameră de depozitare 
echipament schi, Wi-Fi.
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere:
Hotelul Klar oferă camere 
confortabile și spațioase, cu TV, baie 
cu duș. 

Detalii ofertă:
�� Se achită la fața locului: taxa de 
stațiune 1 € / persoană / noapte;
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune.

Date domeniu schiabil Jasna
Înălțime: 943-2.024 m
Diferenţa de nivel: 577 m
Lungime pârtii:   44 km
Pârtii albastre:19 km
Pârtii roșii: 18 km
Pârtii negre: 7 km

Localizare: Hotelul Klar este situat la 
periferia orașului Liptovsky Mikulas, 
la 1,5 km de centrul orașului, 
stațiunile de schi din regiune fiind 
ușor accesibile.

Tarif/pers/pachet/demipensiune 03.01-31.03

Pachet persoană 4 zile/3 nopți 83 €

Pachet persoană 5 zile/4 nopți 110 €

Pachet persoană 6 zile/5 nopți 138 €

Ski pass 5 zile(luni-vineri) elevi școală primară și generală 9 €/zi/pers

Ski pass 5 zile(luni-vineri) elevi liceu/studenți 14 €/zi/pers

*Ski pass 3-4 zile - la cerere

Copil 0-5.99 GRATUIT

*Grup minim 20 de persoane
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Date domeniu schiabil Tatranská 
Lomnica
Înălţime: 850 – 2190 m
Diferenţa de nivel: 1340 m
Lungimea pârtiilor: 12 km
Numărul teleschiurilor: 9
Pârtii albastre: 7 km
Pârtii roșii: 4 km
Pârtii negre: 1 km

Localizare: Ski lift: Tatranska 
Lomnicka 9 km, Starý Smokovec 
13 km, Bachledova Dolina 24 km, 

Hotel Agro ◊◊
Slovacia - Vel’ka Lomnica

de la

59€

Lopusna Dolina 18 km, Zdiar 25 km.
Ski bus: nu este disponibil.
Hotelul Agro este situat chiar lângă 
drumul care duce spre Tatranska 
Lomnicka, între Poprad și Kezmarok, 
aproape de centrul stațiunii.

Facilități hotel: Hotelul dispune de 
restaurant (capacitate maximă 80 
de persoane), bar, cameră privată 
pentru evenimente (capacitate 
maximă 130 de persoane), parcare 
și garaj.
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere: Agro are 13 
camere duble, 6 camere cvadruple, 
1 cameră triplă și 1 apartament.
Toate camerele au baie proprie, 
telefon, radio și TV.

Detalii ofertă: 
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, taxa de stațiune.

Tarif/pers/pachet/demipensiune 06.01-28.02 01.03-31.03

Pachet persoană 4 zile/3 nopti 59 € 62 €

Pachet persoană 5 zile/4 nopti 78 € 83 €

Pachet persoană 6 zile/5 nopti 97 € 103 €

Ski pass 5 zile elevi scoală primară și generală 9 €/zi/pers 11  €/zi/pers

Ski pass 5 zile elevi liceu/studenți 14 €/zi/pers 16 €/zi/pers

*Copil 0-5.99 GRATUIT

*Ski pass 3-4 zile - la cerere

*Grup minim 20 de persoane
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de la

85€

Pensiunea Zornicka ◊◊+ 
Slovacia - Donovaly

lângă patinoar.

Facilități pensiune: Unitatea de 
cazare pune la dispoziția turiștilor 
restaurant, snack bar, depozit 
pentru echipamentul de schi, 
parcare.
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere:
Camerele sunt cu 2-3 paturi, se pot 
pune si paturi suplimentare, dotate 
cu baie, TV, radio și telefon. Pat 
suplimentar: recomandat până la 
vârsta de 16 ani.

Detalii ofertă:
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune, taxa de stațiune.

Date domeniu schiabil Donovaly
Înălţime: 915 – 1403 m
Diferenţa de nivel: 488 m
Lungimea pârtiilor: 12 km
Numărul teleschiurilor: 16 
Pârtii albastre: 6 km
Pârtii roșii: 5 km
Pârtii negre: 1 km

Localizare: Ski lift: (cabină/ scaun) la 
50 de metri.
Ski bus: nu este disponibil.
Pensiunea este situată în apropierea 
cabinei/ telescaunului  Nova Hola, 

Tarif/pers/pachet/demipensiune 08.01-20.03

Pachet 5 zile/4 nopti elev (6-18.99 ani) 85 €

Pachet 5 zile/4 nopti adult (19-64.99 ani) 145 €

Pachet 6 zile/5 nopti elev (6-18.99 ani) 107 €

Pachet 6 zile/5 nopti adult (19-64.99 ani) 182 €

Ski pass minim 3 zile elev 7 €/zi/elev

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

*Skipass adult la cerere

*Grup minim 10 de persoane
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Date domeniu schiabil Jasna
Înălțime: 943-2.024 m
Diferenţa de nivel: 577 m
Lungime pârtii:   44 km
Pârtii albastre:19 km
Pârtii roșii: 18 km
Pârtii negre: 7 km

Localizare: Pensiunea Cestar este 
situată la periferia orașului Liptovsky 
Mikulas, la 1,5 km de centrul 
orașului, stațiunile de schi din 
regiune fiind ușor accesibile.
Staţiunea Jasna se află la 
aproximativ 15 km de hotel, iar 
pârtiile de schi din Ziar și Závažná 
Poruba sunt la mai puţin de 7 km. 
Parcul acvatic Tatralandia se află la 5 
km, iar Gara Okoličné la 7 km.

Facilități pensiune: Pensiunea pune 
la dispoziția oaspeților restaurant, 
bar, saună, solar.
Tip de masă: Demipensiune.

Facilități camere: Pensiunea  oferă 
camere confortabile, cu 2-3 paturi, 
unele camere au baie proprie cu 
duș iar altele au baie si chicinetă 
comună ( o baie la 2 camere). 

Detalii ofertă: 
�� Se achită la fața locului: taxa de 
stațiune 1 € / persoană / noapte;
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune.

Pensiunea Cestar
Slovacia - Liptovsky Mikulas

de la

93€

Tarif/pers/pachet/demipensiune 02.01-31.03

Pachet persoană 5 zile/4 nopți 90 €

Pachet persoană 6 zile/5 nopți 113 €

Ski pass 5 zile(luni-vineri) elevi școală primară și generală 9 €/zi/pers

Ski pass 5 zile(luni-vineri) elevi liceu/studenti 14 €/zi/pers

Copil 0-5.99 ani - GRATUIT

*Grup minim 20 persoane
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La fel ca în Austria, dar mai ieftin și mai 
aproape de casă. Sunt câteva atu-uri 
importante, de care turiștii români țin 
cont atunci când își aleg destinația 
pentru vacanța de iarnă. Așa se explică 
numărul tot mai mare al românilor care 
se îndreaptă spre stațiunile de schi din 
Serbia.  
Pârtiile de schi din Serbia  sunt 
comparabile cu cele din Alpii austrieci. 
În plus, distanța este destul de scurtă: 
între Timisoara și Kopaonik sunt doar 
378 de kilometri.

Kopaonik.
Este o destinație bună pentru schi si 
snowboard, dar și pentru cei care vor 
să evadeze din aglomerația marilor 
orașe și să petreacă un sejur liniștit, 
departe de vacarmul cotidian. 
Stațiunea Kopaonik are în total 55 de 
kilometri de pârtii pentru schi alpin 
și 18 kilometri de pârtie pentru schi 
fond. Pârtia Malo Jezero este dotată cu 
nocturnă, iar cele opt telescaune și 13 
teleschiuri pot transporta 33.000 de 

schiori pe oră. 
Turiștii își pot petrece timpul liber și 
la patinoar, în parcul de snowboard, 
făcând mountain bike pe zăpadă, 
plimbări cu rachete de zăpadă, hochei, 
săniuș sau trasee off-road.
În împrejurimi pot fi vizitate mai multe 
mănăstiri, dintre care două fac parte 
din patrimoniul mondial UNESCO. De 
asemenea, sunt amenajate mai multe 
trasee turistice. 
La fiecare pas se găsesc localuri, unde 
vizitatorii pot face un popas la un ceai 
sau pentru a descoperi gastronomia 
locală. Pe lângă asta, Kopaonikul 
chiar se vrea o mică Austrie: inima 
consumeristă a stațiunii are un micuț 
complex – fortăreață cu aspect austriac 
ce găzduiește restaurante, fast food, 
magazine de suveniruri, bancă, 
farmacie și o mulțime de magazine de 
echipament sportiv.

Gastronomie: 
Se spune că nu ai fost în Serbia dacă 
nu ai încercat șlibovița (un fel de 

pălincă) și kaimakul (o combinație 
între caimac și unt de casă). Dintre 
bunătățile locale, trebuie gustate și 
Pljeskavica, considerat precursorul 
hamburgerului, Podvarak (varza 
murată taiată mărunt, făcută la cuptor 
alături de pulpa de porc și de ceapă) și 
Gibanica (placintă tradițională).

Condiții de călătorie:
Cetăţenii români nu au nevoie de 
viză pentru a călători în Republica 
Serbia pentru perioade de ședere 
de maximum 90 de zile. Intrarea 
cetăţenilor români pe teritoriul federal 
austriac este permisă cu pașaportul 
sau cartea de identitate.
La intrarea pe teritoriul Serbiei, trebuie 
să faceţi dovada că deţineţi o sumă 
minimă de 50 de Euro pe zi.
Moneda oficială în Republica Serbia 
este Dinarul Sârbesc, deși vânzătorii 
din stațiune acceptă și Euro. E bine să 
schimbați banii în Dinar Sărbesc pentru 
că prețurile exprimate în euro sunt 
mult mai mari.
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Date domeniu schiabil 
Înălțime: 1100 m - 1770 m
Pârtii albastre: 21(ușoare)
Pârtii roșii: 9 (medii)
Pârtii negre 6 (dificile)
Cea mai lungă pârtie de schi 
măsoară 3,5 km

Hotel Srebrnac ◊◊
Serbia - Kopaonik

de la

139€

Localizare: Hotelul Srebrnac este 
situat într-o zonă populară de schi 
Kopaonik. Teleschiul Gobelja se 
află la 300 de metri de Hotelul 
Srebrnac, iar teleschiul express 
Gobelja este la 500 de metri. Există 
un punct de vânzare de permise de 
schi, iar schiuri pot fi închiriate de la 
hotel. La Srebrnac, oaspeţii pot juca 
tenis de masă gratuit sau biliard și 
darts la un cost suplimentar.

Facilități generale: Hotelul are o 
terasă și acces direct la pârtiile de 
schi. Accesul la WiFi și parcarea 
privată sunt disponibile gratuit. 
Facilități Wellness : sală de fitness, 
saună.

Facilități camere: Baie cu duș, 
TV, articole de toaletă gratuite, 
încălzire, dressing, TV prin cablu, 
mochetă , serviciu de trezire, 
prosoape/lenjerie de pat contra 
cost, garderobă/dulap, vedere la 
munte.

Detalii ofertă: 
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune.

Tarif/pers/pachet/demipensiune(6 zile/5 nopți) 03.01-07.01 08.01-27.01 28.01-17.02 18.02-15.03

Pachet/adult(12 ani+) în cameră pentru 2 persoane 210 € 171 € 209 € 160 €

Pachet/adult(12 ani+) în cameră pentru 3 persoane 198 € 155 € 193 € 150 €

Pachet/adult(12 ani+) în cameră pentru 4 persoane 187 € 144 € 176 € 139 €

Se aplică 15% discount la cazare pentru rezervare până la 31.10

Ski pass 6 zile copil 54 € 60 € 60 € 60 €

Ski pass 6 zile adult 84 € 90 € 90 € 90 €

Copil 0-3.99 ani - GRATUIT(fără pat în cameră cu 2 adulți)

Copil 4-11.99 ani - GRATUIT(fără pat în cameră cu 2 adulți)

Copil 4-11.99 ani - 50% reducere(pat suplimentar în  cameră cu 2 adulți)

*Grup minim 20 de persoane



35

de la

157€

Guest House Junior
Serbia - Kopaonik

de Nis, aproximativ 400 km de 
Timisoara, 600 km de Bucuresti, 
Sibiu, Brasov, 350 km de Craiova, 
650 km de Cluj si 500 km de 
Hunedoara.

Facilități pensiune: 28 de camere cu 
o capacitate de cazare maximă de 
80 de paturi.
Acces la facilitățile de la Hotel 
Junior:  Centru Spa de la hotelul 
Junior (piscină, saună, 2 jacuzzi, 2 
dusuri hamam, camera de relaxare 
cu salon de masaj), sală de fitness, 
parcare, resturante, business center, 
mini market, exchange office.

Facilități camere:
Deluxe Room: (suprafață 17.5-24m2), 
capacitatea maximă 3 persoane 
(2 adulti+1 copil), această cameră 
dispune de: un pat dublu mare si 
un pat de o persoană,  TV, telefon,  
ferestre, baie (cabină de dus, 
oglindă, semnal SOS).
Economic Room: (suprafață 17m2), 
capacitatea maximă pentru 2 
persoane, această cameră dispune 
de: două paturi de o persoană,TV, 
telefon,  ferestre, baie (cabina de 
dus, oglindă, semnal SOS).
Standard Room: (suprafață 22-
24m2), capacitatea maximă pentru 3 
persoane, această cameră dispune 
de: trei paturi de o persoană,TV, 
telefon,  ferestre, baie (cabină de 
dus, oglindă).

Detalii ofertă: 
�� Tariful include: cazare, mic-dejun.

Date domeniu schiabil
Înălțime: 1100 m - 1770 m
Pârtii albastre: 21(ușoare)
Pârtii roșii: 9 (medii)
Pârtii negre 6 (dificile)
Cea mai lungă pârtie de schi 
măsoară 3,5 km

Localizare: Guesthouse Junior 
este situat în stațiunea montană 
Kopaonik, în centrul turistic Brezce, 
stațiunea se află la o altitudine de 
1070 m . Acesta este situat la 270 
km de Belgrad și la numai 100 km 

Tarif/pers/pachet/mic dejun(7 zile/6 nopți) 02.01-08.01 09.01-31.01 01.02-17.02

Pachet/adult(12 ani+) în cameră economy pentru 2 persoane 157 € 180 € 218 €

Pachet/adult(12 ani+) în cameră standard pentru 2 persoane 157 € 177 € 215 €

Pachet/adult(12 ani+) în cameră standard pentru 3 persoane 164 € 186 € 225 €

Ski pass 6 zile copil 54 € 60 € 60 €

Ski pass 6 zile adult 84 € 90 € 90 €

Copil 0-1.99 ani - GRATUIT(fără pat în cameră cu 2 adulți)

Copil 2-11.99 ani - GRATUIT(fără pat în cameră cu 2 adulți)

Copil 2-11.99 ani - 50% reducere(pat suplimentar în  cameră cu 2 adulți)

*Grup minim 20 de persoane



36

Date domeniu schiabil
Înălțime: 1100 m - 1770 m
Pârtii albastre: 21(ușoare)
Pârtii roșii: 9 (medii)
Pârtii negre 6 (dificile)

Localizare: Complexul de 
apartamente „JollyKop Mountain 
Village” este situat în așezarea  
Treska, la 3,8 km de cel mai apropiat 
teleschi (Suncana Dolina) și la 6 km 
de centrul orașului Kopaonik, pe 

JollyKop apartments
Serbia - Kopaonik

de la

320€

drumul principal Kopaonik - Raska, 
la o altitudine de 1350 m.

Facilități generale: este un complex 
modern de cinci clădiri, cu  96 de 
apartamente și studiouri, construite 
în perioada 2008-2013. 

Facilități camere: Studio (2 + 1): 
Spațiu modern de 22 m2 și 30 m2, 
care cuprinde o cameră de zi cu o 
canapea extensibilă pentru două 
persoane și o canapea extensibilă. 
Capacitatea maximă este de 3 
persoane si pune la dipoziție o 
bucătărie (complet echipată pentru 
gătit), baie cu duș (uscător de păr), 
televiziune prin cablu cu 32 de 
canale și internet (WiFi)
Apartament (4 persoane): Spațiu 
modern de 35 m2 și 45 m2 cu living 
și dormitor. Apartamentul este 
compus din living și sufragerie. 
Camera este dotată cu o canapea 
extensibilă pentru două persoane 
+ 1 canapea extensibilă. Dormitorul 
este echipat cu un pat dublu și un 
dulap. Acest apartament pune la 
dispoziție o bucătărie (complet 
echipată pentru gătit),baie cu duș 
(uscător de păr), televiziune prin 
cablu cu 32 de canale,internet 
(WiFi).

Detalii ofertă: 
�� Tariful include: cazare.

Tarif/unitate/pachet/fără masă(6 zile/5 nopți) 07.01-13.01 14.01-20.01 21.01-27.01 28.01-03.02

Studio(1-3 persoane) 335 € 265 € 300 € 410 €

Apartament(2-4 persoane) 325 € 335 € 380 € 555 €

Tarif/unitate/pachet/fără masă(6 zile/5 nopți) 04.02-10.02 11.02-17.02 18.02-24.02 25.02-04.03

Studio(1-3 persoane) 580 € 530 € 345 € 285 €

Apartament(2-4 persoane) 795 € 700 € 390 € 320 €

Supliment mic dejun copil(4-11.99 ani)/pachet 20 € 20 € 20 € 20 €

Supliment mic dejun adult(12 ani+)/pachet 30 € 30 € 30 € 30 €

Supliment demipensiune copil(4-11.99 ani)/pachet 30 € 30 € 30 € 30 €

Supliment demipensiune adult(12 aani+)/pachet 65 € 65 € 65 € 65 €

Ski pass 5 zile copil (4-11.99 ani) 50 € 50 € 50 € 50 €

Ski pass 5 zile adult (12 ani +) 70 € 70 € 70 € 70 €

Copil 0-3.99 GRATUIT

*Grup minim 20 de persoane
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Aflată la o aruncătură de băț de 
casă, Bulgaria începe să se impună 
în preferințele turiștilor pasionați de 
sporturile de iarnă. În țara vecină se 
găsește cel mai înalt pisc din Munții 
Balcani, vârful Musala din Muntii Rila, 
aflat destul de aproape de Sofia, care 
atinge 2.925 metri, și tot aici se înalță și 
Vihren, la 2.914 metri.
Stațiunile de schi bulgărești sunt în plină 
dezvoltare, moderne și oferă condiții 
excelente pentru schiori de orice nivel. 
Serviciile sunt peste cele pe care le 
găsim în România, dar încă sub cele 
din Austria, care este un etalon la acest 
capitol. 
Cele trei stațiuni - Bansko, Borovets 
si Pamporovo - sunt recunoscute 
internațional și atrag foarte mulți schiori 
datorită facilităților oferite, dar și grație 
ofertelor de cazare la un raport calitate/ 
preț foarte bun.

Staţiunea Bansko:
Aflată în sud-vestul țării, Bansko este 
principala destinaţie de schi din Bulgaria, 

fiind dotată cu multe pârtii de ski și 
snowboarding, în mare parte, pentru 
intermediari. 
Staţiunea este fermecătoare în orice 
anotimp. Pe lângă practicarea sporturilor 
de iarnă, turiștii pot vizita cele 120 de 
monumente culturale și istorice. Amintim 
doar ruinele cetății antice de la Staroto 
Gradishte și Parcul National Pirin, aflat 
în patrimoniul UNESCO. Alături de 
Dobrinishte, Bansko este cunoscut și 
pentru apele sale minerale.

Borovets: Este o staţiune modernă de 
schi, care atrage foarte mulţi tineri în 
fiecare an. Calitatea pârtiilor de schii, cu 
diverse grade de dificultate, grupate 
pe trei zone, au transformat stațiunea 
în locul perfect pentru organizarea 
unor competiţii sportive. Pe de altă 
parte, turiștii găsesc aici hoteluri de lux, 
magazine și numeroase localuri.

Staţiunea Pomporovo: Localizată în 
Munții Rhodopi, la 1650 m altitudine, 
Pomporovo este cea mai sudică regiune 

de schi din Europa. Este considerată cea 
mai însorită și călduroasă staţiune de 
schi. Mare parte din pârtii sunt dedicate 
începătorilor.

Gastronomie: Bucătăria tradițională 
bulgară este considerată una dintre 
cele mai sănătoase din Europa, nu doar 
datorită ingredientelor folosite, ci și 
datorită modului în care sunt preparate. 
Gastronomia este influențată de cea 
turcească si grecească, dar include și 
arome locale. Bulgarii preferă carnea de 
oaie și legumele proaspete.

Condiţii de intrare și regim de ședere: 
Cetăţenii români nu au nevoie de 
viză pentru a călători în Bulgaria. Este 
suficient să aibă cartea de identitate sau 
pașaportul în termen de valabilitate.
Moneda oficială în Bulgaria este Leva. 
Bancomatele pot fi folosite la orice oră; 
meniul este afișat în general în limbile 
franceză, engleză sau altă limbă de 
circulație internațională.
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Date domeniu schiabil 
Înălțime: 990 m- 2.560 m
Instalaţii pe cablu: 16
Teleschiuri: 6
Telescaune: 8
Telecabine: 2
Total pârtii: 48 km
Pârtii albastre: 20 km
Pârtii roșii: 24 km
Pârtii negre: 4 km

Localizare: Hotelul Mura Bansko 3* 
este situat în apropierea hotelului 

Hotel Mura ◊◊◊
Bulgaria - Bansko

de la

100€

Bansko, la aproximativ 15 minute de 
mers pe jos până la telegondolă.

Facilități hotel: Hotelul Mura 
Bansko 3* oferă facilități precum: 
Restaurant, lobby bar, masaj, 
saună, jacuzzi, baie cu aburi si sală 
de relaxare, shuttle bus până la 
gondolă.

Facilități camere: Camerele 
hotelului sunt echipate cu televizor, 
telefon, uscator de păr, baie cu duș.

Detalii ofertă: 
�� Tariful include: cazare, mic-dejun.

Tarif/pers/pachet/mic dejun(6 zile/5 nopți) 12.01-25.01 

16.02-01.03

26.01-15.02 02.03-02.04

Pachet copil(2-11.99 ani) - cu 2 adulți în cameră Gratuit  cu 2 adulț i Gratuit  cu 2 adulț i Gratuit  cu 2 adulț i

Pachet copil(2-11.99 ani) - doar copii în cameră 118 € 135 € 107 €

Pachet adult(12 ani+) 118 € 135 € 107 €

Pachet pat suplimentar(copil/adult) 110 € 126 € 100 €

Se aplică 15% discount la cazare pentru rezervare până la 31.10

Se aplică 10% discount la cazare pentru rezervare până la 30.11

Pachet complet schi zile copil 7-17.99 ani 130 € 130 € 130 €

Pachet complet schi 4 zile adult 167 € 167 € 167 €

Copil 0-1.99 ani - GRATUIT(fără pat în cameră cu 2 adulți)

*Pachetele pentru schi includ: ski pass 4 zile, închiriere echipament, instructor 4 ore/zi, seară de schi
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de la

122€

Hotel Breza ◊◊◊
Bulgaria - Borovets

Localizare: hotelul este situat în 
centrul Borovets, aproape de toate 
magazinele, baruri și restaurante, la 
aproximativ 200 de metri de staţia 
de bază a telegondolei.

Facilități hotel: Parcare, restaurant, 
bar, restaurant tradițional, 
barbeque, Internet Cafe, room 
service, masaj, saună, baie de 
aburi, seif la recepție, schimb 
valutar, parcare, spațiu de joacă, 
pătuț pentru infanti (la cerere, 
gratuit), billiard, rent a car, sala de 
conferințe, scoală de schi și centru 
medical.

Facilități camere:
Baie cu duș, toaletă, TV, telefon, 
minibar, balcon.

Detalii ofertă: 
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune sau pensiune 
completa.

Date domeniu schiabil
Înălțime: 1337 m- 2.550 m
Instalaţii pe cablu: 12
Teleschiuri: 7
Telescaune: 4
Telecabine: 1
Total pârtii: 52 km
Pârtii albastre: 20 km
Pârtii roșii: 27 km
Pârtii negre: 5 km

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 01.02-10.02

Pachet copil(2-16.99 ani) 122 €

Pachet adult(17 ani+) 130 €

Tarif/pers/pachet/pensiune completă(6 zile/5 nopți)

Pachet copil(2-16.99 ani) 130 €

Pachet adult(17 ani+) 138 €

Ski pass 3 zile copil 7-13.99 ani 53 €

Ski pass 3 zile tânăr 14-22.99 ani 67 €

Ski pass 3 zile adult 23 ani+ 95 €

Copil 0-1.99 ani - GRATUIT(fara pat in camera cu 2 adulti)

*Grup minim 30 persoane

*La cerere se poate oferta și altă perioadă
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Date domeniu schiabil 
Înălțime: 1337 m- 2.550 m
Instalaţii pe cablu: 12
Teleschiuri: 7
Telescaune: 4
Telecabine: 1
Total pârtii: 52 km
Pârtii albastre: 20 km
Pârtii roșii: 27 km
Pârtii negre: 5 km

Vila Malina & Vila Yagoda ◊◊◊
Bulgaria - Borovets

de la

122€

Localizare: amplasate într-o zonă 
liniștită, între pini și la numai 4 
minute cu mașina de centrul 
staţiunii Borovets.Cele mai 
apropiate puncte de atracții sunt 
la numai aproximativ 1,5 km cum ar 
fi Ski center Borovets, Sitnyakovo 
Express, Gondola Lift 1,6 km.

Facilități generale: proprietatea din 
lemn Villas Jagoda & Malina oferă 
restaurant cu preparate de casă 
bulgărești, toate vilele de la Yagoda 
au chicinetă. Vilele Malina sunt 
situate pe 2 etaje și au cameră de zi 
cu canapea și TV, bucătărie și zonă 
de luat masa.
Telegondola se află la aproximativ 
5 minute cu mașina, iar oaspeţii pot 
parca gratuit în apropiere.

Facilități camere: Vilă Yagoda 
deluxe: capacitatea vilei de max. 3 
pesoane,  aceasta dispune de 1 pat 
de o persoană  și 1 pat dublu, duș, 
chicinetă, balcon, halat de baie, 
frigider, birou, zonă de relaxare, 
toaletă, baie, încălzire, canale prin 
cablu, TV cu ecran plat, intrare 
privată, vedere, pardoseală de 
lemn/parchet, prosoape, lenjerie de 
pat, hârtie igienică.
Vila Malina cu doua dormitoare: 
suprafața (70m2), capacitatea vilei 
de max. 4 persoane, această vilă 
dispune de, primul dormitor (2 
paturi de o persoană), al doilea 
dormitor (2 paturi de o persoană), 
duș, chicinetă, balcon, radio, 
frigider, zonă de relaxare, articole 
de toaletă gratuite, toaletă, baie, 
încălzire, canale prin cablu, TV cu 
ecran plat, intrare privată, vedere, 
pardoseală de lemn/parchet, 
lenjerie de pat.

Detalii ofertă: 
�� Tariful include: cazare, 
demipensiune sau pensiune 
completa.

Tarif/pers/pachet/demipensiune (6 zile/5 nopți) 01.02-10.02

Pachet copil(2-16.99 ani) 122 €

Pachet adult(17 ani+) 130 €

Tarif/pers/pachet/pensiune completă(6 zile/5 nopți) 01.02-10.02

Pachet copil(2-16.99 ani) 130 €

Pachet adult(17 ani+) 138 €

Ski pass 3 zile copil 7-13.99 ani 53 €

Ski pass 3 zile tânăr 14-22.99 ani 67 €

Ski pass 3 zile adult 23 ani+ 95 €

Copil 0-1.99 ani - GRATUIT(fără pat în cameră cu 2 adulți)

*Grup minim 30 persoane

*La cerere se poate oferta și altă perioadă
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www.skiplus.ro

Branch Office – Magheru
021 312 01 66

Branch Office – City Mall
tel.: (+4) 021 317 04 35

Branch Office – Liberty Center
tel.: (+4) 021 369 98 35

Branch Office – Plaza Mall
tel.: (+4) 0374 913 442

Branch Office – Vitan Mall
tel.: (+4) 0374 913 443

Branch Office – Galeriile Titan
tel.: (+4) 0314 282 238

Branch Office – Mall Promenada
tel.: (+4) 0314 253 843

Branch Office – Băneasa Mall
tel: (+4) 031 710 56 20

Branch Office – MegaMall 
tel: (+4) 031 710 55 22

Branch Office – Universitate
tel: (+4) 021 314 14 92

Branch Office – Gara de Nord
tel.: (+4) 021 211 11 39

Branch Office – Mihai Bravu
tel: (+4) 021 252 19 40

Branch Office – Timişoara
tel.: (+4) 0256 240 321

Branch Office Timişoara 
tel.: (+4) 0256 433 205

Branch Office – Cluj-Napoca
tel.: (+4) 0264 411 101

Branch Office – Bacău
tel.: (+4) 0234 525 298

Branch Office – Iaşi
tel.: (+4) 0232 267 261 

Branch Office – Constanţa
tel: (+4) 0241 550 180

Branch Office - Constanţa City Park
tel: (+4) 0241 550 200

Branch Office – Galaţi
Tel: (+4) 0236 317 077 

Branch Office – Râmnicu Vâlcea
Tel: (+4) 0250 730 202

Branch Office – Sibiu
Tel: (+4) 0369 710 310

Branch Office – Brăila
Tel.: (+4) 0339 710 310

Branch Office – Arad
Tel: (+4) 0357 711 128 

Branch Office - Focşani
Tel: (+4) 0337 711 140

Branch Office - Buzău
Tel: (+4) 0338 71 03 10

Branch Office – Deva
Tel: (+4) 0354 710 310 

Branch Office – Ploieşti
Tel: (+4) 034 471 0305

Branch Office – Suceava
Tel: (+4) 033 071 0844

Branch Office – Piatra Neamţ
Tel: (+4) 021 270 00 91

Branch Office – Braşov
Tel: (+4) 0317 105 634

Branch Office - Oradea
Tel: (+4) 0359 100 471

NOU! Branch Office - Piteşti
Tel: (+4) 0348 100 206

NOU! Branch Office – Târgu Mureş
Tel: (+4) 0365 100 102


