ZELL AM SEE - Slēpošanas reģions
Zell am See ir viens no populārākajiem kūrortiem Austrijā, kas piedāvā plašas sportošanas un atpūtas
iespējas arī tiem, kas nav plānojuši veselu nedēļu pavadīt uz slēpēm.
Zell am See slēpošanas nogāzes ir izvietotas uz zirga pakavam līdzīgas formas Schmittenhöhe kalna, no
kura virsotnes atklājas skaists skats uz pakājē izvietoto pilsētiņu un Zelli ezeru. Vieglākās trases atrodas
dienvidu pusē Sonnkogelā un ir labi piemērotas iesācējiem, savukārt ziemeļu puses stāvās nogāzes
Hirschkogelā nodrošina spriedzes sajūtas arī pieredzējušiem braucējiem. Meža trases pasargā vējaina
laika apstākļos. Labāku sniega apstākļu nodrošināšanai tiek izmantota moderna mākslīgā sniega
ražošanas sistēma. Bezmaksas slēpošanas autobuss pārdesmit minūtēs aizvedīs uz Kapruna ledāju, kurā
allaž ir labi sniega apstākļi. Skaidros laika apstākļos no ciemata labi pārredzamās nogāzes ir aprīkotas arī
ar iesācējiem piemērotām platām trasēm. Slēpošana pa ledāju ir īpaši pasakaina tieši saulainā laikā. No
Zell am See ar maršruta autobusu ir ērti doties uz blakus esošo Saalbach slēpošanas kūrortu.
KAPRUN - Slēpošanas rēgions
Slēpošanas reģions kopā ar Cellamzē reģionu piedāvā plašas iespējas nodarboties ar dažādiem sporta
veidiem.
Kalnu slēpošanas reģions sevī ietver vairāk nekā 40 km labi koptu trašu un aptuveni 20 pacēlājus.
Netālu no Kaprunas atrodas daudziem slēpotājiem labi zināmais Kicšteinhorna ledājs (3203 m), kura
apkaimē slēpošana iespējama visa gada garumā. Tur ir daudzas plašas un garas trases, kas piemērotas
iesācējiem – gan slēpotājiem, gan snovbordistiem, kā arī vairākas vilinošas „melnās” trases un vakaros
izgaismotas trases distanču slēpotājiem. Ceļā uz ledāja virsotni paveras brīnumains skats uz Augstā
Tauerna kalnu Nacionālo parku, bet dienās, kad debesis ir skaidras, saredzama arī Austrijas augstākā
virsotne – Grosglokners (3764 m). Savukārt 2446 m augstumā atrodas restorāns "Alpine centre"

Cenā iekļauts:
* Lidojums Rīga - Zalcburga - Rīga;
* Grupas transfērs no lidostas uz izvēlēto viesnīcu, izlidošanas dienā atpakaļ;
* Atpūtra viesnīcā ar izvēlēto ēdināšanas tipu;
* Visi nodoklļi, 20kg nododamā bagāža, 8kg rokas bagāža;
* Kalnu slēpošanas inventāra pārvadāšana;
(1 bagāžas vienība uz personu, jāpiesaka rezervēršanas veikšanas brīdī).
Cenā nav iekļauts:
* SKI PASS;
* SKI buss;
*Ceļojuma apdrošināšana;
*Personīgie izevumi.

Apmaksas noteikumi:
-Rezervācijas veikšanas dienā jāveic priekšapmaksa - 20% no kopējās ceļojuma summas.
- Ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma jāveic pilna rezervēto tūrisma pakalpojumu
apmaksa.
- Izmaiņu veikšanas gadījumā, rezervācijā vai samaksas termiņa neievērošanas gadījumā,
iepriekšpārdošanas atlaides tiek anulētas un cena tiek pārrēķināta ar standarta cenrādi
- Atlaides nesummējas
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