
– Австрия - един от най-добрите и известни центрове за зимни 
спортове, както в Европа, така и в света. В много от алпийските 
курорти са създадени идеални условия за целогодишно практикуване 
на ски дисциплини, сноуборд, каране на кънки, спускане с шейни, 
а дори и за кърлинг. От векове Австрия е известна и със своите 
минерални чудотворни извори, включително солени, серни, йодни и 
радоносъдържащи извори. Страната е световноизвестна и с термалните 
си курорти, които предлагат не само разнообразни терапевтични и 
развлекателни програми, но също предоставят отлични възможности за 
отдих и релаксация. В Австрия преобладава планинският релеф - 2/3 
от територията са заети от Източните Алпи (високи ридове и дълбоки 
долини; най-висок връх Гросглокнер - 3797 m), на север е южната част на 
Чешкия масив, на изток - западната част на Среднодунавската низина. 
Климатът е умереноконтинентален в по-ниските части на страната и 
планински в по-високите части на Алпите. Зимата във високите части 

е студена, а лятото е прохладно. Най-много валежи падат през август, а най-малко през януари. Заради своето богато културно 
минало и настояще Австрия е ценена по целия свят. Нейната култура е представена от грандиозни паметници като катедралата 
Свети Стефан, дворецът Шьонбрун, императорският дворец във Виена и много много други. Световноизвестните композитори, 
хорове, оркестри са като посланици на страната по света. Освен културно-образователни, спортно-развлекателни и терапевтични 
възможности, Австрия може да предложи на посетителите страхотни шопинг-центрове, както и отлична кухня.

АВСТРИЯ

Цел ам Зее – Капрун  
Европейският спортен регион Цел ам Зее 

– Капрун се намира в рамките на федерална 
провинция Залцбург – един от най-красивите 
и посещавани райони на Австрия. Тук, в 
северната част на Алпите, при надморска 
височина от 800 до 3000 метра, не говорят 
за сняг – той е гарантиран. Зимният сезон 
продължава от ноември до края на април. 
Но близостта на ледника Китцщайнхорн 
прави възможно целогодишното каране на 
ски. Основните предимства на  този регион 
са великолепно обработените писти и добре 
замислената и осъществена инфраструктура. 
Това е прекрасно място за семейна почивка, 
както и за начинаещи и усъвършенстващи 
уменията си скиори. 

В най-известните курорти на региона – Цел 
ам Зее (757 м) и Капрун (786 м), човек може 
да се наслади на почивка по всяко време на 
годината и при всякакви климатични условия.

Зеефелд  
Зеефелд е един от най-известните спортни 

центрове в Тирол, разположен е върху 
слънчево плато на 1200 метра надморска 
височина, сред планините Карлвендел и 
Ветерщайн. Близостта на Инсбрук (20 км) и 
прочутия немски курорт Гармиш-Партенкирхен 
(20 км) добавя само екстри към предимствата 
на този ски-район. Заради многото полегати 
склонове Зеефелд се смята за най-доброто 
място в Австрия за обучение на деца. Тук се 
чувстват удобно и начинаещите спортисти, 
които предпочитат спокойното каране по 
добре обработени широки писти. Освен това, 
едно от главните предимства на Зеефелд 
е превъзходната му инфраструктура. 
Почитателите на изисканата кухня ще 
намерят тук много ресторанти (включително 
един вегетариански, 4 италиански, азиатски 
и тиролски) в пешеходния център на града, 
както и ресторантите към хотелите. 

Любителите на шопинга със сигурност ще 
останат доволни от покупките, които могат да 
се направят в местните магазини и бутици. 
Младежите и веселите компани могат да 
се отбият в някоя от петте дискотеки, или в 
някой от нощните клубове в курорта. Онези, 
които предпочитат спокойните развлечения, 
ще прекарат отлично вечерта си в уютните 
кафенета и барове, някои от които са с 
жива музика, или пък ще отидат на кино или 
на театър. Децата също няма да скучаят в 
курорта – за тях има увеселителен парк.

Зьолден  
Зьолден е общопризнат европейски център 

на алпинизма и ски-спорта, любимо място 
за сноубордистите. Намира се в долината 
Отцтал, прочута с идеалния си сняг и е на 85 
км от летище Инсбрук.  Тук са съсредоточени 
едни от най-големите планини в Австрия, с 
върхове над 3000 метра, които осигуряват 
целогодишно каране на ски. Зьолден с право 
се смята за динамично развиващ се курорт. 
Още от октомври всички планински писти са 
покрити с отличен сняг. Точно затова Зьолден 
е едно от любимите места за онези, които 
нямат търпение да дочакат откриването на 
сезона в останалите ски-курорти в Австрия. 
Заради това, че е шумен и весел, често 
наричат Зьолден „алпийската Ибиса”. 
Животът в курорта кипи до среднощ – и то не 
само в многобройните ресторанти, барове, 
дискотеки и клубове, но и по пистите, където 
неуморните курортисти карат шейни или ски 
на светлината на факли.

Бад-Гащайн  
Бад-Гащайн е един от малкото курорти в Австрия, който предлага не само прекрасни 

възможности за отдих и лечение, но също така е изключително подходящ за почитателите на ски-
спорта. Съчетанието от старинни хотели и съвременна инфраструктура придава на Бад-Гащайн 
особено очарование. Един от символите на курорта е водопадът в центъра на града. Най-голямото 
богатство на Бад-Гащайн са 17-те термални извора. В Бад-Гащайн се намира прочутият здравен 
комплекс Felsentherme Gastein. Освен закритите и откритите басейни с топла минерална вода (с 
температура на водата от 24 до 34°С) има фитнес-клуб и голяма Wellness-зона с различни сауни 
и бани. Вечер животът в града не спира. Местните барове и дискотеки (включително Централния 
парк за развлечения в Конгресния център), както и най-голямото планинско казино в света очакват 
курортистите.

Имаме  удоволствието да ви представи новото си предложение 



настаняване в гореспоменатите региони, както и 
обслужване на място. Също така, съдействаме за 
организиране на индивидуални пътувания с ниско 
бюджетни авиокомпании до Виена.

Обзорна екскурзия на Виена (за 
туристите, почиващи във Виена)

Запознаването с австрийската 
столица започва с посещение на 
зимната резиденция на Хабсбургите 
– великолепният дворцов ансамбъл 
Хофбург. След разглеждане на двореца 
ви очаква увлекателна разходка по 
булевард Рингщрасе. Ще видите 
паметника на императрица Мария-
Тереза,  сградата на парламента, 
кметството, Бургтеатър, Вотивкирхе 
– църквата, построена в чест на 
чудотворното спасение на император 
Франц-Йосиф при покушението през 
1853 г. и катедралата „Св. Стефан“ – 
националният символ на Австрия.

По време на тази екскурзия ще се 
запознаете с творчеството на най-
оригиналния австрийски архитект-
художник Хундертвасер. Ще посетите 
и атракционния парк Пратер и ще се 
насладите на красиви гледки към река 
Дунав.

Залцбург (за туристите, почиващи в 
който и да е от планинските курорти)

Очаква ви незабравимо пътешествие в 
един от най-красивите градове не само в 
Австрия, но и в Европа. Старинни храмове 
и манастири, великолепни дворци и 
паркови ансамбли, средновековна крепост, 
богати музейни експозиции и галерии, 
забележителни зони за разходки и 
елегантни магазини, изискани ресторанти 
и уютни кафенета, живописни ландшафти 
– всичко това превръща «града на 
Моцарт» в един от основните туристически 
центрове на Австрия.

ПОПУЛЯРНИ ЕКСКУРЗИИ 
В АВСТРИЯ

«Кристалният свят на Swarovski» + Инсбрук  (за 
туристите, почиващи в който и да е от планинските 
курорти)

Посещението на  музея «Кристалният свят на 
Swarovski» е една от най-запомнящите се екскурзии. 
Смята се, че влизайки в музея, човек се потапя в 
прекрасния свят на мечтите.

В екскурзионната програма влиза и посещение на 
най-големия в света магазин на Swarovski, където е 
представена разнообразна продукция на известната 
австрийска фирма. Цените тук са по-ниски от 
обикновеното с 20–25%.

След това ще отидете в Инсбрук – столицата на 
Тирол. Този забележителен град-курорт с хилядолетна 
история два пъти е бил домакин на зимните 
Олимпийски игри. В прекрасно съхранилата се стара 
част на града, където всичко напомня за миналото 
могъщество на австрийските императори, ще видите 
основния символ на Инсбрук – «Златния покрив» на 
резиденцията на Хабсбургите, ще посетите и гроба на 
император Максимилиан.

Посещение на термалния комплекс Aqua 
Dome (за туристите почиващи в курортите 
Инсбрук, Зьолден, Зеефелд)

Комплексът «Aqua Dome» е един от най-
съвременните лечебно-оздравителни центрове 
на Австрия., намиращ се в курорта Лангенфелд. 
Лечебните свойства на местните сероводородни 
източници са били известни още през XVI в. 
В комплекс «Aqua Dome» ще можете да се 
насладите на басейни с минерална вода, ще 
посетите великолепен комплекс от сауни и 
специални бани, ще се възползвате от различни 
видове подводен масаж. Отпускащите водни 
процедури ще ви помогнат да възстановите 
силите си след прекараните в ски спускане по 
планиските склонове дни.

Бад Хофгащайн  
Ски- и балнео-курортът Бад-Хофгащайн 

се намира само на 7 км от град Бад-
Гащайн. Двата съседни курорта имат 
много общи неща – както уникалните 
лековити минерални извори, така и 
прочутите радонови мини в планината 
Радхаусберг, а също и възможността да 
се съчетава хидротерапия със ски-спорт. 
Но въпреки териториалната им близост, 
те са абсолютно различни. В края на 
2003 г. в Бад-Хофгащайн е открит най-
модерният в Европа термален комплекс 
Alpen Therme Gastein. В този огромен 
здравен център гостите ще намерят 
много водни развлечения, лечебно-
профилактични процедури и възможности 
за поддържане на добра физическа 
форма, включително: открити басейни с 
гореща минерална и сладка вода, водни 
пързалки, гейзери, сауни със собствено 
малко планинско езеро, спа-център, 
салон за красота, гимнастически салони 
и фитнес-зали. Лековитите свойства на 
местната минерална вода ще ви дарят 
с добро самочувствие, ски-пистите ще 
ви заредят с адреналин, а царящата в 
курорта атмосфера на почти домашен уют 
ще ви внуши позитивно настроение.

Ишгл  
Днес Ишгл се смята за един от водещите 

центрове за зимен спорт в Европа. Сред 
безспорните му предимства са отлично 
подготвените алпийски ски-трасета и прекрасно 
развитата инфраструктура. В началото на XXI 
в. Ишгл става истинска Мека за скиорите и 
сноубордистите с широкия си спектър от спортни 
възможности. Преди всичко, това е дългият 
ски сезон – от декември до май, голямата 
денивелация – от 1400 до 2872 м и 230-те 
километра писти – както за начинаещи, така и за 
опитни скиори, сред които 38 км «сини», голямо 
разрообразие от «червени» - 127 км, и 45 км 
«черни». Важно е да се отбележи, че в курорта 
има широки «горски», а също и «обезлесени» 
писти. Почитателите на екстремното каране ще 
открият тук спиращи дъха писти за спускане 
в девствен сняг. Идеални условия за зимни 
спортове, многобройни възможности за активен 
отдих, луксозни хотели, богат избор на вечерни 
развлечения, концерти на световноизвестни рок-
звезди – всичко това ви очаква в Ишгл, един от 
най-модерните европейски курорти.

КАК ДА ПОДБЕРЕМ ПОДХОДЯЩИЯ СКИ – КУРОРТ?

Отдих за цялото семейство:
• Цел ам Зее – Капрун
• Заалбах – Хинтер
• Серфаус

Начинаещи скиори
• Цел ам Зее – Капрун
• Зеефелд

Когато не всички в компанията са скиори
• Зеефелд
• Кицбюел

Само ски и забавления
• Зьолден

Престижно и скъпо 
• Ишгл

Ски + СПА / балнеология
• Бад-Гастайн
• Бад-Хофгастайн
• Зьолден -Ленгефелд

Отлични условия за ски, икономични хотели
• Галтюр

Предлагапе  организирани  почивки  и  хотелско 
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Нашият коментар
Близо до хотела е най-дългата ски-писта за равнинно спускане в долината 

Гастайн. Икономичен вариант за почивка.
Безплатно
• сауна
• инфра-ред кабина
• фитнес зала
Платено
• масаж

• рецепция (08:00-22:00, при 
позвъняване)

• ресторант
• бар
• паркинг (платено)
• Интернет на лоби (платено)
• сейф на рецепция (безплатно)
• помещение за съхранение на ски
• пералня

• баня с душ
• сешоар
• телефон
• кабелна телевизия
• сейф (безплатно)
• под- мокет, ламинат
• смяна на спално бельо - веднъж 

седмично
• смяна на кърпи - всеки ден
• почистване на стаите - ежедневно

Хотел:
разположен на главния площад на старинното селище 
Alt-Böckstein, на 3 km от центъра на Бад-Гастайн и 
лифтовете. Автобусна спирка — на 50 метра от хотела. 
Построен е през 1780 г., всяка година се извършват 
козметични ремонти.
Хотелът се състои от една 3-етажна сграда.

Нашият коментар
Хотел с много стаи (според австрийските стандарти), предлага настаняване в 

апартаменти и хотелски стаи. Позволява резервации без изхранване, със закуска, 
на полу-пансион (закуска и вечеря). Много добри условия за активен отдих  (в 
близост до лифт, басейн, фитнес) и за почивка с деца. Препоръчва се предимно за 
семейства.

• детски клуб (5 дни в седмицата, за 
деца на възраст 3-15 год.) 

• детска стая за игри 
• детски високи столчета 
• бебефон (по заявка, платено)

Безплатно 
• закрит басейн (от 08:00 до 21:00) 
• басейн с хидромасаж (5x5 м) 
• сауна 
• парна баня 
• фитнес зала 
Платено 
• терапевтични процедури 
• боулинг 
• тенис на маса 
• билярд 

• рецепция (07:00-23:00) 
• ресторант 
• бар 
• паркинг (платено) 
• Интернет на лоби (платено) 
• библиотека 
• помещение за съхранение на ски 
• пералня 

• баня 
• козметични аксесоари 
• сешоар 
• кухненски бокс с микровълнова 

печка и хладилник (само в 
апартаментите)

• телефон 
• радио 
• кабелна телевизия 
• сейф (безплатно) 
• Интернет (платено)
• под - мокет 
• смяна на бельо - веднъж седмично 
• смяна на кърпи - 2 пъти седмично 
• почистване на стаите - веднъж 

седмично

Хотел:
разположен на 100 метра от центъра на Бад-Гастайн, 
на 500 метра от лифта Stubnerkogelbahn. Автобусна 
спирка — на 100 метра от хотела. Построен през 1916 
г., последно ремонтиран през 1996 г. 
Хотелът се състои от пет 10-етажни сгради, с 204 стаи.
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Нашият коментар
Хотелът напълно съответства на международната категория 4* superior, високо 

качество на обслужване, добра кухня.

Безплатно
• закрит басейн
• джакузи
• финландска сауна
• биосауна
• 2 парни бани (ароматична и 

солена)
• инфрачервена кабина
• Кнайп-вани
• фитнес
• джаги
• дартс
Платено
• солариум
• масаж
• лимфодренаж
• таласотерапия
• козметични процедури
• оздравителни програми
• билярд

• рецепция (24 часа)
• лоби с камина
• ресторант
• бар
• салон за красота
• паркинг (безплатно)
• стая за съхранение на ски
• пране
• Интернет в лоби (платено)
• лифт

• баня с вана
• козметично огледало
• козметични принадлежности
• сешоар
• халати и чехли
• телефон
• мини бар
• радио
• сателитна телевизия
• сейф (безплатно)
• Интернет (платено)
• под – мокет
• смяна на спалното бельо – 2 пъти 

седмично
• смяна на кърпите – всеки ден
• почистване на стаите – всеки ден
• room service (платено)

Хотел:
разположен на 500 м от центъра на Ишгл, на 3 минути 
пеша от лифта на Fimbabahn, на 5 минути пеша от 
лифта Silvrettabahn.
Хотелът е построен през 1987 год., няколко пъти е 
престрояван (за последно през 2000 год.), последно 
реновиран през 2008 год.
Състои се от един 6-етажен корпус, общо 63 стаи.

• детска стая за игриБезплатно
• посещение на термалния комплекс 

Alpen Therme
• закрит термален басейн
• кнайп процедури
• сауна
• парна баня
• фитнес зала
• фитнес зала със стена за катерене
Платено
• солариум
• лекар
• масаж
• инахалация
• козметични процедури

• рецепция (07:30-23:00)
• бар с камина
• ресторант
• салон за красота
• библиотека
• помещение за съхранение на ски
• Интернет на лоби (платено)
• паркинг (безплатно)
• библиотека
• заседателна зала

• баня с душ
• сешоар
• козметични аксесоари
• телефон
• радио
• сателитна телевизия
• сейф
• халат (по заявка)
• под - мокет
• смяна на бельо - 1 път седмично
• смяна на кърпи - при 

необходимост
• почистване на стаята - ежедневно

Хотел:
разположен в центъра на Бад-Хофгастайн, в 
пешеходната зона, на 500 метра от лифта Schlossalm 
Bergbahn. Автобусна спирка — на 30 m от хотела. 
Построен в началото на ХХ век. Последно ремонтиран 
през 2009 г.
Хотелът се състои от две 4-етажни сгради, с 50 стаи.
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Нашият коментар
Един от най-добрите хотели в курорта. Идеално разположен - в центъра на 

селището, на пешеходната улица, в непосредствена близост до лифта. Можете да 
карате ски непосредствено до хотела. Отлична кухня.

• детска стая за игриБезплатно
• закрит басейн (от 07:30 до 20:00)
• сауна (от 16:00 до 20:00)
• парна баня (от 16:00 до 20:00)
• фитнес зала
• тенис на маса
Платено
• солариум
• масаж
• салон за красота

• рецепция (08:00-24:00)
• ресторант
• механа
• бар
• зимна градина
• помещение за съхранение на ски
• Интернет на лобито и бар 

(безплатно)
• гараж (платено)
• зала за семинари
• спортен бутик
• отдаване под наем на ски 

екипировка

• баня с вана или душ
• козметични аксесоари
• сешоар
• козметични огледалото
• халати и чехли
• телефон
• радио
• сателитна телевизия
• мини-бар
• сейф (безплатно)
• под - мокет
• смяна на спално бельо - веднъж 

седмично
• смяна на кърпи - всеки ден
• почистване на стаите - два пъти на 

ден

Хотел:
разположен в центъра на Заалбах, на 50 метра от 
лифта Bernkogellift и 3 минути пеш от лифта Schattberg 
Express. Спирка на ски-автобус — на 150 метра от 
хотела.
Построен през 1974 г., последно ремонтиран през 
2008 г.
Хотелът се състои от една 5-етажна сграда с 73 стаи.

Нашият коментар
Неголям семеен хотел. Няма асансьор. Добро съотношение между цена и качество за дадения курорт. Препоръчваме 

за тези, които искат да отидат в Ишгл, но не са готови да отделят за това прекалено голяма сума.

Безплатно
• сауна
• парна баня
• вани Кнайп
Платено
• солариум
• джакузи

• рецепция (от 08:00 до 22:00)
• помещение за закуска
• зимна градина
• паркинг (безплатно)
• стая за съхранение на ски
• Интернет в лоби (платено)

Хотел:
разположен на 500 м от центъра на Ишгл, на 250 м от лифта Pardatschbahn. 
Построен е през 1994 год., последно реновиран през 2005 год.
Хотелът се състои от един 3-етажен корпус, общо 11 стаи. 

• баня с душ
• козметично огледало
• сешоар
• телефон
• мини бар
• радио
• кабелна телевизия
• сейф (безплатно)
• Интернет (платено)
• на земята – мокет
• смяна на спалното бельо – 1 път 

седмично
• смяна на кърпите – всеки ден
• почистване на стаите – всеки ден
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• детски басейн 
• детска стая за игра с DVD 
• бавачка (по заявка, платено)

Безплатно:
• външен отопляем басейн 
• 3 вида сауни 
• парна баня 
• джакузи 
• кнайп процедури 
Платено 
• солариум 
• масаж 
• занятия по медитация 
• йога 
• консулатации със специалист по 

храненето 
• терапевтични и козметични 

процедури 

• рецепция (08:00-21:00) 
• бар 
• ресторант 
• паркинг (безплатно) 
• Интернет на лоби (безплатно) 
• помещение за съхранение на ски

• баня с вана или душ 
• козметично огледало 
• сешоар 
• телефон 
• мини-бар 
• радио 
• кабелна телевизия 
• сейф (безплатно) 
• под - мокет (в стаите Sonnberg - 

ламинат) 
• смяна на спално бельо - 1 път 

седмично 
• смяна на кърпи - всеки ден 
• почистване на стаите — всеки ден 

• рецепция (08:00-20:00)
• стая за съхранение на ски

• баня с душ
• телевизор
• кухненски бокс (само в 

апартаментите)
• под – ламинат
• смяна на спалното бельо – при 

настаняване
• смяна на кърпите – при 

настаняване
• почистване на стаите – веднъж 

седмично

Нашият коментар
Хотелът няма паркинг, не го препоръчваме за клиенти, пътуващи с автомобил.

Хотел:
разположен е в Шюттдорф, на 500 м от лифта 
Areitbahn. Спирката на автобуса за скиори е на 500 м 
от хотела.
Хотелът е построен през 1961 год., последно 
реновиран през 2008 год.
Cъстои се от един 3-етажен корпус: 13 стаи и 
апартамента.

Хотел:
разположен на 500 метра от центъра на курорта, на 
300 м. от лифта City Express. Има автобусна спирка в 
близост до хотела. Построен през 1960 г., последно 
ремонтиран през 2008 г. 
Хотелът се състои от една 3-етажна сграда с 57 стаи.

««««

GAESTEHAUS UNTERBERGER

HOTEL STADT WIEN

Нашият коментар
Препоръчва се за семейства с деца. Много внимание се отделя на храненето. 

Удобно място по отношение на ски лифта и центъра на курорта.
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Нашият коментар
Вилата е идеална за зимни и летни почивки. От прозорците на къщата се открива прекрасен изглед към езерото, 

града и планината. Към вилата има голяма зелена площ (около 3000 m2), на входа има врата, оборудвана със система 
за сигурност. Препоръчваме да си вземете кола под наем за разходки в околността.

Безплатно
• сауна
Платено
• дърва за огрев

• балкон
• тераса
• паркинг за 2 коли (безплатно)
• гараж за 2 коли (безплатно)
• помещение за съхранение на ски
• пералня
• сушилня
• миялна машина
• микровълнова печка
• готварска печка
• камина

• баня с душ
• сателитна телевизия
• под - теракот, дървен паркет
• смяна на спално бельо - по заявка 

(платено)
• кърпи - по заявка (платено)
• камериерско обслужване - по 

заявка (платено)

Хотел:
Вилата няма официална категория. Нашата оценка е 5*
Разположена е на 25 минути пеша от езерото и пешеходната зона на Цел ам 
Зее, на няколко метра от кабинковия лифт Schmittenhöhebahn. До мястото 
може да се стигне със ски. 
Къща в типичен алпийски стил, построена в началото на 80-те години на 
миналия век. В края на 2007 г., вилата е напълно ремонтирана и обновена. С 
обща площ от 330 m2, предвидена за около 12-14 души. (2 етажа + сутерен).

Нашият коментар
Един от най-добрите хотели в региона от своята категория, като по наша преценка хотелът може да бъде отнесен към 

4* хотели. През лятото на 2009 г. е извършен основен ремонт.  Управлява се от три поколения на семейство Vartbihler, 
като най-младите от семейството го превръщат в перлата на курорта. Хотелът разполага с отлична кухня, готвачът е 
носител на награда в кулинарен конкурс в региона през 2008 година. Намира се на надморска височина от 1000 метра,  в 
близост до лифта Schmittenhoehe и до пистите. Разстоянието от центъра на населеното място се компенсира от чистия 
въздух, близостта до ски-лифтовете, възможност за ски почти от хотела и прекрасна панорамна гледка към долината и 
езерото. В непосредствена близост има възможност да се наеме ски оборудване и ски училище. Препоръчва се за 
семейства с деца и активни скиори. През 2008 г. хотелът е на първо място в конкурса конкурса "Най-добър 3-звезден 
хотел в Цел ам Зее" 

Безплатно
• сауна
• биосауна
• парна баня
• стая за почивка
• билярд
Платено
• масаж

• детски креватчета (платено)• рецепция
• бар
• ресторант 
• басейн (безплатно)
• паркинг (безплатно)
• Интернет в лоби (безплатно)
• стая за съхранение на ски
• стая за отдих с камина
• асансьор

• баня с вана или душ
• сешоар
• телефон
• радио
• кабелна телевизия 
• под - паркет
• смяна на спалното бельо – 1 път 

седмично
• смяна на хавлиите - ежедневно
• почистване на стаите – ежедневно

Хотел:
разположен на 1,6 км. от центъра на курорта, на 
100м. от лифта  Schmittenhöhebahn, Sonnenalmbahn, 
TrassXPress. Автобусната спирка за скиори е на 150м. 
от хотела. 
Хотелът е построен през 1970 г., последно реновиран 
през 2009г. 
Състои се от един 3-етажен корпус с 49 стаи.

«««Superior

VILLA BECKER

HOTEL DAXER


