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REISIKALENDER
LASTE 
SUUSAKOOL 
5.-12. jaanuar
Lastega reisile tulnud vanemad 
saavad kolmel päeval nädalas jätta 
lapse tasuta suusakooli. Alpiexpressi 
esindajad tegelevad lastega  
kl 10.00-16.00. Oodatud on lapsed 
alates viiendast eluaastast, kes 
oskavad vähemalt sahka sõita.

Kasuta võimalust – anna lapsele 
sisukas päev ja enesele veidike 
vaheldust!

22.12-29.12 OBERTAUERN MAYRHOFEN SÖLDEN

KOOLIVAHEAEG! lk 8 lk 10 lk 9

JÄLLE KAVAS!

29.12-05.01 ST. ANTON ZELL AM SEE SAALBACH

KOOLIVAHEAEG! lk 13 lk 11 lk 12

JÄLLE KAVAS!

05.01-12.01 SERFAUS ZELL AM SEE AUSTRIA TUUR

lk 14 lk 11 lk 15

LASTE SUUSAKOOL! JÄLLE KAVAS! JÄLLE KAVAS!

12.01-19.01 HOCHKÖNIG BAD GASTEIN LOTERII REIS

lk 17 lk 16 595¤

19.01-26.01 WAGRAIN SÖLDEN LOTERII REIS

lk 7 lk 9 595¤

Noorte reis!
26.01-02.02 MORZINE MONTEROSA LOTERII REIS

lk 23 lk 20 595¤

JÄLLE KAVAS!

02.02-09.02 LA THUILE PARADISKI LOTERII REIS

lk 21 lk 24 595¤

JÄLLE KAVAS!

09.02-16.02 FLACHAU SERFAUS SAALBACH

lk 18 lk 14 lk 12

16.02-23.02 FLACHAU MAYRHOFEN BAD GASTEIN

lk 18 lk 10 lk 16

23.02-02.03 OBERTAUERN MAYRHOFEN SAALBACH

KOOLIVAHEAEG! lk 8 lk 10 lk 12

JÄLLE KAVAS!

02.03-09.03 ST. ANTON SÖLDEN ISCHGL

lk 13 lk 9 lk 19

09.03-16.03 ST. ANTON SERFAUS ISCHGL

lk 13 lk 14 lk 19

16.03-23.03 MORZINE MÉRIBEL CERVINIA

lk 23 lk 25 lk 22

JÄLLE KAVAS!

23.03-30.03 PARADISKI MÉRIBEL CERVINIA

lk 24 lk 25 lk 22

LOTERII REIS
Kindlatel kuupäevadel toimuv 
lennureis Alpidesse. Konkreetne 
suusakuurort selgub vahetult enne 
reisi ja on üks Alpiexpressi valitud 
nädala sihtkohtadest. Hotell selgub 
samuti vahetult enne reisi. Loterii 
reis ei sobi privaatseks perereisiks. 
Loterii reisi hinnale soodustused ei 
laiene. Kohtade arv on piiratud.

saab hästi süüa, 
kakao sisse pipart 
ning lõpuks  
veel diplomi  
ka!
kertu tuik

NOORTE 
REIS   
19.-26. jaanuar
See reis on mõeldud iseseisvalt 
reisivatele noortele. Kuni 
25-aastastele pakume spetsiaalset 
noorte hinda ja muud soodustused 
siia ei laiene. Reisipaketi hinnas 
sisaldub ka hommiku-ja õhtusöök. 
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MÉRIBEL

KAS TEADSID, ET…

VASTUTAV 
REISIKORRALDAJA: 
Alpiexpress OÜ 
Filmi 6, Tallinn 
Avatud E-R 9.00-17.00

600 8422 
609 0492 
609 1712 
info@alpiexpress.ee

IBAN: EE852200221010901224 
SWIFT/BIC: HABAEE2X

• Käesolev talv on Alpiexpressil juubeli-
hõnguline – see on meie 25. hooaeg 
Alpides!

• Otselennud Tallinnast viivad 
Salzburgi, Friedrichshafenisse ja Genfi 
ning suusatalv kestab jõuludest kuni 
märtsi lõpuni.

• Sihtkohtade valik on enneolematult 
suur: 19 erinevat ja omanäolist keskust 
Austrias, Itaalias ja Prantsusmaal.

• Meie poolt pakutavad majutused 
asuvad alati piirkonna põhikeskustes ja 
on mugavalt tõstukite läheduses.

• Reisi alguses pakume kõigile 
soovijatele tasuta suusatamise algõpet 
(v.a tuuril). Tule kindlasti suusakooli 
kui kogemusi on vähe või need 
puuduvad, oled esimest korda mäel või 
tunned end lihtsalt ebakindlalt!

• Sel talvel pakume Genfi kaudu 
lennates Itaalia ja Prantsuse suusa-
keskuseid nii hooaja keskel kui ka 
märtsi lõpus.

• Jaanuaris korraldame spetsiaalselt 
lastele mõeldud suusakooli reisi. 
Omasuguste seltsis sõiduoskuste 
lihvimine on lihtne ja pakub suurt 
rõõmu. Alpiexpressi laste suusakool 
on lisaväärtus nii lastele kui nende 
vanematele.

• Korraldame juba kuuendat talve 
spetsiaalse noortereisi. Oodatud on 
iseseisvad, kuni 25-aastased noored, 
kellele meeldivad lumised Alpid ja 
aktiivne eluviis.

• Kõige lõbusamad ja rohkeid elamusi 
pakkuvad reisid on alati tuurid. 
Sel aastal oleme Austria Tuuriga 
tagasi Zell am Sees ja kaeme kuidas 
naabersuusakeskused on arenenud.

• Meilt saad osta ka ainult lennupileteid.

ALPIEXPRESSIGA TASUB TULLA 
MÄGEDESSE AKUSID LAADIMA!

Kohtumiseni lumistel mägedel!

Parim on alles ees!

ST. ANTON

WAGRAIN

CERVINIA

LA THUILE

ISCHGL
MAYRHOFEN

MONTEROSA

SÖLDEN

SAALBACH

PARADISKI

BAD GASTEIN OBERTAUERN

HOCHKÖNIGZELL AM SEE

SERFAUS

SALZBURG
FRIEDRICHSHAFEN

GENF

FLACHAU

Kataloogi fotod: Kasutame oma 
kataloogis sihtkohtade pressifotosid 
ning Alpiexpressi klientide ja töötajate 
ülesvõtteid.

Kujundus: Janno Preesalu / bassein.eu

MORZINE
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SOODUSTUSED

Kataloogis toodud hinnad on ühele ini-
mesele. Hinnas sisaldub: edasi-tagasi len-
nupilet, lennujaama maksud, külm eine 
lennuki pardal, pagasi vedu 15 kg + 5 kg 
käsipagasit, majutus ja toitlustus vasta-
valt hotelli kirjeldusele, bussitransfeerid, 
reisisaatja abi reisi vältel ja suusatamise 
algõpe meie reisisaatja poolt.

Lisatasu tuleb maksta tühjaks jäävate 
voodikohtade eest nii hotellitubades kui 
korter-tüüpi majutustes.

Hinnas ei sisaldu reisikindlustus, tõstuki-
pilet ja lubatust raskema pagasi vedu.

Reisi broneerimisel tuleb tasuda ette-
makse 200 eurot inimese kohta kolme 

tööpäeva jooksul. Ülejäänud summa tasu-
takse 1 kuu enne reisi väljumist. 

Erandiks on hotellid märkega „Tellimisel“, 
kus tasumine toimub vastavalt valitud 
hotelli maksetingimustele. 

Tasutud ettemakset ei tagastata.

REISIPAKETI HIND  
JA TASUMINE

KINDLUSTUS
• Kindlasti soovitame kohe reisi bronee-

rides teha reisikindlustuse, millel on 
lisaks tervisekindlustusele ka reisi 
katkemise ja ärajäämise kindlustus. 
Viimane korvab reisi ärajäämisega 
seotud kulud haigestumise või muu 
õnnetuse korral.

• Reisikindlustuse olemasolul või uue 
vormistamisel kontrolli, kas see katab 
ka suusareisi lisariski. Enamikel 
kindlustusfirmadel on see lisarisk 
eraldi välja toodud. 

• Lisakindlustusena sõlmitav pagasi
kindlustus hüvitab kahjud pagasi 
purunemise või kadumise korral. 

NB! Ei hüvitata suuskade kadu mist 
mittevalvatavast või lukustamata 
kohast.

• Lisakindlustusena sõlmitav vastutus   
kindlustus hüvitab kolmandatele 
isikutele tekitatud kahju sh suusaõnne-
tuse tekitamisega kaasnevad nõuded.

• Kõige lihtsamalt saate endale reisikind-
lustuse ise vormistada Alpiexpressi 
kodulehel www.alpiexpress.ee.

• Soovitame reisile kaasa võtta ka 
Euroopa ravikindlustuskaart mis 
annab paljudes meditsiiniasutustes 
esmase vajaliku garantii ja vähendab 
ravi saamisele eelnevat bürokraatiat. 

Ravikindlustuskaart ei anna kindlustus-
kaitset osades suusakülades olevates 
erakliinikutes. Kindlasti ei hüvitata 
transpordikulusid õnnetuspaigast haig-
lasse, visiiditasu, normaalhindadest 
kallimat ravi, apteegist ostetavaid ravi-
meid ega Eestisse tagasipöördumise 
lisakulusid.

REISIPAKETTIDELE
100¤ • VARAJASTELE TELLIJATELE, 
kes broneerivad reisi jaanuaris väljuvate-
le reisidele ja tasuvad ettemakse enne  
20. septembrit 2018. 

50¤ • VARAJASTELE TELLIJATELE,  
kes broneerivad reisi mitte jaanuaris  
väljuvatele reisidele ja tasuvad ettemakse 
enne 20. septembrit 2018.

80¤ • KORDUVREISIJATELE alates 
teisest suusareisist hooaja jooksul. Muid  
soodustusi ei liideta.

30¤ • PÜSIKLIENTIDELE, kes on  
Alpiexpressiga vähemalt korra reisinud 
viimase kolme aasta jooksul. Muid soo-
dustusi ei liideta.

100¤ • 2-11-aastastele LASTELE kõiki-
dest täiskasvanu reisipaketi hindadest, 
kui hinnakirjas lapse reisipaketi hind 
puudub. Alla 2-aastased lapsed reisivad 
50 euro eest ilma oma lennu- ja voodi-
kohata. Muid  soodustusi ei liideta.

GRUPILE ÜKS TASUTA  
REISIPAKETT kui:

• jaanuari väljumistel tasub vähemalt  
10 täiskasvanut

• muudel väljumistel tasub vähemalt  
15 täiskasvanut

• Grupi liikmetele kehtivad tavasoodus-
tused. Pakkumine ei kehti „tellimisel“ 
hotellidele.

• Reisiraha tasuta koha eest tagastatakse 
kokkulepitud grupi liikmele peale seda, 
kui kõik grupi liikmed on kogu summa 
tasunud. Erineva hinnaga majutuse 
korral tagastatakse keskmine reisi 
maksumus. 

• Soodustused kehtivad ainult valmis 
reisipakettidele ja tingimusel, et maks-
mine toimub vastavalt maksetähtaega-
dele. 

• Soodustused ei kehti loteriireisi ja 
ainult lennupileti ostmisel.

TÕSTUKIPILETILE
Hochkönig 10 eurot 
Flachau 10 eurot 
Bad Gastein 10 eurot 
Wagraini noortereis 10 eurot

Soodustused on täiskasvanu 6-päeva 
pileti hindadest. Soodustuse saamiseks 
tuleb pileti eest tasuda koos reisi lõpu-
maksega.

Küsi soodsamaid perepileteid kui reisid 
vähemalt kolme lapsega!

PARTNERITELT

pakub meie klientidele soodustusi talvise 
spordivarustuse ostmisel, hooldamisel ja 
rentimisel. Vaata täpsemat infot lk 27!
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OTSELENNUD 
ALPIDESSE!

KUUPÄEV LEND MINEK / TULEK

22.12-29.12 Tallinn-Salzburg-Tallinn 18.35-20.00 / 21.00-00.30

29.12-05.01 Tallinn-Salzburg-Tallinn 18.35-20.00 / 21.00-00.30

05.01-12.01 Tallinn-Salzburg-Tallinn 18.35-20.00 / 19.40-23.10

12.01-19.01 Tallinn-Salzburg-Tallinn 17.30-18.55 / 18.45-22.15

19.01-26.01 Tallinn-Salzburg-Tallinn 16.20-17.45 / 21.10-00.40

26.01-02.02 Tallinn-Genf-Tallinn 16.20-18.20 / 20.55-00.55

02.02-09.02 Tallinn-Genf-Tallinn 18.10-20.10 / 20.20-00.20

09.02-16.02 Tallinn-Salzburg-Tallinn 16.00-17.30 / 18.30-22.00

16.02-23.02 Tallinn-Salzburg-Tallinn 16.00-17.30 / 18.30-22.00

23.02-02.03 Tallinn-Salzburg-Tallinn 16.00-17.30 / 15.30-19.00

02.03-09.03 Tallinn-Salzburg / Friedrichshafen-Tallinn 13.00-14.30 / 15.40-19.20

09.03-16.03 Tallinn-Friedrichshafen-Tallinn 13.00-14.40 / 14.30-18.10

16.03-23.03 Tallinn-Genf-Tallinn 10.00-12.00 / 16.00-20.00

23.03-30.03 Tallinn-Genf-Tallinn 13.00-15.00 / 22.05-01.05

• Kõik kataloogis kirjeldatud lennud 
on Tallinnast algavad tellimuslen-
nud ja toimuvad Smartlynx Air-
lines Estonia 180-kohalise Airbus 
320-ga.

• Lennul pakutakse tasuta külma 
einet ja vett. 

• Lennuajad võivad muutuda reisi-
korraldajast sõltumata. 

• Reisipaketi või lennupileti hinnas 
sisaldub 15 kg pagasi vedu + 5 kg 
salongipagasit.

• Lisapagasi vedu maksab edasi- 
tagasi 40 eurot kuni 10 kg eest.

• Ainult lennupileti ostmisel lastele 
allahindlusi ei ole. Alla 2-aastased 
lapsed reisivad 50 euro eest oma 
istekohata.

• Lennupileti hind muutub sõltuvalt 
konkreetse lennu täituvusest.  
Hetkel kehtivad hinnad leiab kodulehelt.

• Lennupileti ostmisel tasutakse  
100% hinnast.

• Ostetud pileti kuupäevi ei saa muuta.

• Reisija nime saab teatada või muuta 
kuni 1 nädal enne väljalendu.

Salzburg al 275¤ 
Friedrichshafen al 295¤ 
Genf al 295¤
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PARIM KINGITUS ON  
REISIEMOTSIOON!

ALPIEXPRESS 
TOETAB KOOSTÖÖS  
EESTI SUUSALIIDUGA 
MEIE NOORTE  
MÄESUUSATAJATE 
TEGEMISI
Isikliku panuse on andnud ka paljud meie kliendid!

Kõigil reisi ostjatel on ka edaspidi lihtne võimalus  
Eesti mäesuusatamist toetada, tasudes koos reisi lõpumaksega 
täiendava 10 eurot. 

Toetust kasutatakse võistluste korraldamiseks, varustuse 
soetamiseks ja sportlaste võistlustele lähetamiseks. 

TÄNAME KÕIKI EELMISTE HOOAEGADE TOETAJAID! 

T
o

rm
is

 L
a
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e

Kinkija valib summa – 
saaja valib reisi!

Kinkekaart annab selle omanikule õiguse näidatud summa 

piires tasuda Alpiexpressi reisiprogrammis olevate reiside 

ja lisateenuste eest • Kinkekaart kehtib kaks aastat ja seda 

ei saa rahaks vahetada • Täpsem info Alpiexpressist!

Filmi 6, Tallinn • Tel 600 8422

info@alpiexpress.ee • www.alpiexpress.ee

Summa:

Saaja nimi:

Alpiexpressi esindaja: 

Väljaandmise kuupäev: 

Nr:
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SKI AMADÉ - WAGRAIN
Austria • www.skiamade.com • www.wagrain-kleinarl.at

• Kokku 265 km laskumisradu,  
kõrgeim tipp 2188 m.

• Wagrain asub Salzburgist  
ainult 70 km kaugusel. 

• Suur suusapiirkond, head ja  
kiired tõstukid, lõbus afterski, 
palju mäekohvikuid. 

• Trikitajatele Euroopa üks  
suurimaid parke  Absolut Park. 
www.absolutpark.com

Majutus on Wagrainis noorte-
maja Markushof 4 – 8 inimese 
tubades. Hinnas on hommiku- 
ja õhtusöök, puuviljad ning 
karastusjoogid, spordisaali 
kasutamine, sissepääs vee- 
keskusesse Wasserwelt 
Amade. Maja asub Wagrainis 
vahetult suusaraja kõrval.  
www.markushof.com

Hinnas sisaldub lend  
Tallinn-Salzburg-Tallinn,  
bussitransfeer Wagraini ja 
tagasi, majutus 7 ööd koos 
hommiku- ja õhtusöögiga.

Noorte reisile tavareiside  
soodustused ei laiene.

NB! Üle 25-aastastele on  
hommiku ja õhtusöögiga  
reisipaketi hind 895 eurot 
ja kehtivad tavareiside  
soodustused.

Tõstukipilet 6 päeva 259.50
Tõstuk (sünd. 2000-2002) 195.50
Tõstuk (sünd. 2003-2012) 131.50
Pileti hinnas sisaldub deposiit 3 eurot
Tasudes tõstukipileti eest koos reisi 
lõpumaksega on soodustus 10 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 16.20-17.45/21.10-00.40

* Noorte reis on  
mõeldud iseseisvatele 
kuni 25-aastastele 
noortele. 

* Hommiku- ja  
õhtusöögid hinnas!

* Esimesel päeval  
tasuta suusaõpe!

7



OBERTAUERN
Austria • www.obertauern.com

Obertauern – see on ilus ja kompaktne 
suusaküla ning väga hea radade ja tõs
tukite võrgustik – kvaliteet igas detailis!

Suusapiirkond koosneb Obertauerni 
ja Grosseck-Speierecki nõlvadest, kus 
kehtib ühine tõstukipilet. 

Mugavust armastavale puhkajale, kes 
ringi seiklemist paljuks peab, sobib alati 
lummeuppunud Obertauern. Siinsed 
rajad (100 km) kulgevad ringjalt ümber 
küla ja ei ole väga pikad. Kogu keskus on 
kõikidest tippudest hästi nähtav, seega 
on lihtne orienteeruda. Kõik nõlvad on 
metsapiirist kõrgemal ning puutumatut 
lund raja kõrval on küllaga. Kaks korda 
nädalas on suusatamiseks-lauatamiseks 
avatud ka õhtune valgustatud suusarada.

Grosseck-Speiereck (50 km radu), kuhu 
tasuta suusabuss viib veerand tunniga, 
pakub suuremaid kõrguste vahesid, tänu 

millele saab nautida pikki metsavahelisi 
laskumisi alla orgudesse. Nõlvadel on 
tavaliselt vähe rahvast ja puuduvad  
tõstukijärjekorrad.

Obertauerni küla on igati kaasaegne –  
suusarajad mööduvad peaaegu kõiki-
dest hotellidest nii, et suuskadele saab 
kohe ukse eest. Ka muu korralikuks 
suusapuhkuseks vajalik – poed, restora-
nid, baarid, klubid on mugavalt käe-jala 
juures.

After-ski on austriapäraselt elav.  
Popimad pubid jäävad küla keskusesse 
suunduvate suusaradade äärde, et oleks 
mugav otse mäelt treppi liuelda. Käidava- 
mad kohad tervitavad pealelõunal hea 
muusikaga mäelt laskuvaid januseid, 
õhtul aga täidavad edukalt ööklubi 
funktsioone ja tõmbavad lõbutsejaid 
kuni hommikutundideni.

****hotell RÖMERHOF Superior www.roemerhof.at

Tõstukini on 200 m. Majas on baar, restoran, veinikelder, saunakompleks, 
laste mängutuba, tasuta wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 
5-käiguline õhtusöök.
Peatänava rahulikumas piirkonnas asuv hea tagasisidega ski-in/ski-out 
neljatärnihotell. Saunakeskuses on kuus erinevat sauna, panoraamvaatega 
bassein, mullivann, puhkeala, fitness-stuudio. Iluhoolitsused, solaarium  
ja massaažid on lisatasu eest. Lastele mängutuba ning lasteprogramm 
(meisterdamine, kino, lauamängud). Pealelõunal pakutakse suupisteid ning 
õhtul saab nautida 5-käigulist gurmeeõhtusööki. Võimalik tellida erinevaid 
toatüüpe ja sviite.

Reisi algus 22.12 23.02

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1895 1675

****hotell LATSCHENHOF  www.latschenhof.com

Tõstukini on 300 m. Majas on baar, restoran, saunakompleks, tasuta wifi, 
rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 5-käiguline õhtusöök.
Väga hea asukohaga klassikalises stiilis hotell Obertauerni keskuses. 
Hotellis on saunakeskus, kus on erinevad saunad, mullivann ja puhkeala. 
Massaaž  lisatasu eest. Hotellis on restoran ja kaminaga veinibaar, kell 16-17 
traditsiooniline „Kellaviietee“.

Reisi algus 22.12 23.02

Täiskasvanu 2-in. toas Typ A 1555 1520

***hotell DER SAILER www.sailer-obertauern.at

Tõstukini on 100 m. Majas on saun, restoran, tasuta wifi, rikkalik 
hommikusöök Rootsi lauas, 4-käiguline õhtusöök.
Obertauerni südames asuv kena perehotell. Sauna-alal on erinevad saunad. 
Võimalikud erinevad toatüübid. Osad toad on rõdudega ja lisavoodi 
võimalusega. Lastele mängutuba.

Reisi algus 22.12 23.02

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1325 1305

Täiskasvanu 2-in. suuremas toas 1370 1355

Apartementhotell INSIEME  www.appartements-insieme.com

Tõstukini on 300 m. Majas on saun- ja aurusaun, tasuta wifi.
Obertauerni keskuses asuv kaasaegne perehotell. Erineva planeeringuga 
korterites on 1-2 magamistuba, hästivarustatud  kaasaegse tehnikaga 
kööginurk, seif. Hommiku- ja õhtusöögi tellimise võimalus kõrvalmajas.

Reisi algus 22.12 23.02

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 1075 925

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le) 895 -

***garni hotell KRALLINGER  www.krallinger.at

Tõstukini on 50 m. Majas on saun, restoran, suusakool, tasuta wifi ja 
rikkalik hommikusöök Rootsi lauas.
Peatänaval asuv ideaalse asukohaga hubane perehotell. Läheduses 
asuvad nii toidupood, restoranid kui ka kauplused. Osad toad on rõduga. 
Suuremates tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 22.12 23.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1150 1180

Küla kõrgus 1740 m

Kõrgeim tõstuk 2350 m

Laskumisradu 150 km

Musti radu 11 km

Punaseid radu 52 km

Siniseid radu 87 km

Pikim laskumine 9 km

Tõstukipilet 6 päeva 246.50

Tõstuk (sünd. 2000-2002) 185.50

Tõstuk (sünd. 2003-2012) 124.50

Tõstuk (sünd. 1954 või varem) 234.50

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL

22.12 18.35-20.00/21.00-00.30

23.02 16.00-17.30/15.30-19.00

Salzburgi lennujaam (SZG) 90 km
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kompaktne koht, mugav peredele ja 
suurtele seltskondadele. vahva melu 
ja meeleolukas afterski. üks väheseid 
kohti, kus ka õhtune suusatamine  
on ägedana meelde jäänud.
piret tuul
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SÖLDEN
Austria • www.soelden.com

Kaks liustikku ja kokku seitse üle 3000 
meetri tõstvat tõstukit – selliseid loo
duslikke eeldusi on vähestel maailma 
suusakeskustel. 

Ötztali orus on kaks suurt suusakeskust: 
Sölden ja Obergurgl-Hochgurgl. Sölden 
on piki oru põhja kulgev pikaks venita-
tud küla, mis on tuntud hoogsa ja meele- 
oluka after-ski poolest. Külast pääseb 
gondeltõstukitega kahele omavahel 
ühenduses olevale mäele. Gaislachkogli 
3058 m tipust avaneb imeilus vaade  
Ötztali orule ja saab alguse keskuse 
eliitrada, mis pakub oma suure kõrguste 
vahega sõidulusti heal tasemel sõitjaile. 
Kord nädalas avatakse pikk valgustatud 
suusanõlv, mis pakub tõelist sõidumõnu ja 
muljetavaldavat öist mägede panoraami. 

Giggijoch (2248 m) on mitmekülgsema 
radade valikuga – sinised rajad algaja- 
tele, lumelauapark, mogulrajad ning paar 
arvestatavat musta rada. Giggijochilt on 
mugav jätkata teekonda Rettenbachi ja 
Tiefenbachi liustikule. 

Kahekümneminutilise bussisõidu 
kaugusel asub Obergurgl-Hochgurgl, 

kus kehtib alates 2017 Söldeniga sama 
tõstukipilet. Siit leiab laiad heas korras 
rajad, rahulikuma miljöö, uhked vaated 
ja vähem rahvast. 

Pärast tegusat suusapäeva pakub  
Söldenis lõõgastust spordikeskus Freizeit 
Arena, kus on bassein, saunakompleks, 
fitness-keskus, tennisehall, keeglirajad 
ja restoran. Kindlasti väärib külastamist 
naaberküla suur termaalvee-keskus 
Aqua Dome. 

Söldenil on oma magnet, mis toob siin 
kord käinud suusatajad-laudurid ikka ja 
jälle tagasi!

*****hotell DAS CENTRAL  www.central-soelden.com

Tõstukini on  800 m, tasuta hotelli transfeer tõstukiteni. Majas on 2 
restorani, kaminaga baar, wellness- ja saunakompleks, tasuta wifi, 
hommikusöök Rootsi lauas ja 5-käiguline gurmeeõhtusöök.
Kõrgetasemeline viietärnihotell Söldeni keskuses, kus luksus põimub 
Tirooli stiili ja külalislahkusega. Hotell on pälvinud mitmeid mainekaid 
auhindu ja kuulub Austria juhtivate 5-tärni hotellide nimistusse. Hotelli 
köök pakub parimaid elamusi kulinaaria vallast ning unikaalset veinivalikut 
omaenda veinikeldrist. Kolmel korrusel 1500 m2 suuruses spaa-keskuses 
on erinevad saunad, sisebassein, lisatasu eest lai valik iluhoolitsusi. Hoones 
paikneb ka fitness-stuudio, kus saab arvukate treeningkavade seast endale 
meelepärase valida. Võimalik valida erinevaid toatüüpe standardtoast 
luksussviidini.

Reisi algus 22.12 19.01 02.03

Täiskasvanu 2-in. toas Rotkogl 2850 2155 2715

****hotell DIE BERGE Lifestyle Hotel  www.dieberge.at

Tõstukini on 300 m. Majas on restoran, baar, wellness-keskus, jõusaal, 
rikkalik hommikusöök Rootsi lauas.
Modernsemas Tirooli stiilis rajatud  hotell  asub veekeskuse Freizeit Arena 
kõrval. Stiilse arhitektuuriga hoones on kasutatud palju kohalikku lehise- ja 
kuusepuitu.

Hotelli magnetiks on 550 m2-l paiknev Sky SPA, kus pakuvad parimat 
lõõgastust panoraamvaatega saunakeskus, aastaringne katusebassein, 
puhkeala ning fitness-saal. Lisatasu eest saab valida erinevaid 
kehahoolitsusi.

Reisi algus 22.12 19.01 02.03

Täiskasvanu 2-in. toas „M“ 1420 1290 1490

Külalistemaja EDEN  www.eden-soelden.at

Tõstukini on 250 m. Majas on saunakompleks, tasuta wifi puhkeruumis ja 
hommikusöök Rootsi lauas.
Väga hea asukohaga kodune külalistemaja Söldeni keskuses. Majas on 
TV-ga puhkeruum, saunakompleksis on Soome- ja aurusaun. Majutuse 
hinnas sisaldub veekeskuse Freizeit Arena külastus, mis asub hotellist 100 m 
kaugusel. Lisavoodi-  ja ühekohalise majutuse võimalus.

Reisi algus 22.12 19.01 02.03

Täiskasvanu 2-in. toas Ötztal - 1050 1095

Täiskasvanu 2-in. toas Eden - 1110 1165

Külalistemaja FIDELIS RIML  www.fidelis-riml.com

Tõstukini on 600 m, suusabussi peatuseni 50 m. Hotellis on Soome- ja 
aurusaun (3x korda nädalas), puhkeruum, tasuta wifi, hommikusöök 
Rootsi lauas. 
Rahulikus piirkonnas asuv 2016. a suvel renoveeritud sõbraliku pererahvaga 
hotell. Küla keskus, restoranid ja veekeskus Freizeit Arena on 5-minutilise 
jalutuskäigu kaugusel.

Reisi algus 22.12 19.01 02.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1120 1075 1120

Täiskasvanu 1-in. toas 1180 1135 1180

****hotell TYROLERHOF  www.tyrolerhof-soelden.com

Tõstukini on 250 m. Majas on restoran, after-ski baar, basseiniga 
saunakompleks, jõusaal, tasuta wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 
õhtusöök Rootsi lauas.
Väga hea asukohaga hotell asub peatänaval tõstuki lähedal. Loo endale 
mõnus after-ski meeleolu Grizzly-baaris ja pärast mõnule hubases spaa-
keskuses, kus on sisebassein, erinevad saunad, puhkeala ning fitness-
stuudio. Võimalik valida erinevate toatüüpide vahel, osades tubades on 
lisavoodi võimalus. Lastele soodustused. 

Reisi algus 22.12 19.01 02.03

Täiskasvanu 2-in. toas Flair 1740 1475 1695

Küla kõrgus 1377 m

Kõrgeim tõstuk 3250 m

Laskumisradu 256 km

Musti radu+ski route 31 km

Punaseid radu 100 km

Siniseid radu 125 km  

Pikim laskumine 15 km

Tõstukipilet 6 päeva
267.50/ 
296.50*

Tõstuk (sünd. 1999-03) 238

Tõstuk (sünd. 2004-10) 164.50

Tõstuk (sünd. 2011-14) 15

Tõstuk (sünd. enne 1954) 252.50

*Soodsam hind kehtib 19.01 reisil

Pileti hinnas sisaldub deposiit 3 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL

22.12 18.35-20.00/21.00-00.30

19.01 16.20-17.45/21.10-00.40

TLL-SZG/FDH-TLL

02.03 13.00-14.30/15.40-19.20

Salzburgi lennujaam (SZG) 225 km

Friedrichshafeni lennujaam (FDH) 210 km

sölden on alati lumine. uus pea - 
tõstuk on moodsaim maailmas. 
pea kõik rajad asuvad kõrgemal 
kui 2000 meetrit. ühine pilet 
gurgli radadega annab võimaluse 
sõita kuue üle 3000 meetri viiva 
tõstukiga ning seda kolmel lius-
tikul. siin on lusti- 
line peatänav ega  
ole vihmaseid  
sõidupäevi!  
näeme siis,  
suur karu.

raivo karu
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MAYRHOFEN
Austria • www.mayrhofen.at

Austria suurim liustik ja gondeltõs
tuk ning kõige järsem hooldatud rada 
asuvad just Zillertali orus!

Mayrhofen on Zillertali oru süda, kus 
asuvad mitmed õppenõlvad algajatele, 
pikad igamehe-rajad ja Harakiri adre-
naliininõlv ekspertidele. Orgu mööda 
allapoole sõites on mitu suurepärast 
suusakohta harrastajatele. Saab nautida 
rahulikku suusatamist ning väherahvas-
tatud mägikohvikute päikeselisi terrasse. 
Valdavalt sinised ja kergemad punased 
rajad asuvad metsapiirist kõrgemal ja 
on avatud päikesele. Ülalpool, oru lõpus, 
on liustik, kuhu kutsuvad suusatama 
lisaks hooldatud radadele ka paljud laiad 
puutumatud nõlvad. 3250 m kõrgusel 
asuvalt vaateplatvormilt avaneb võimas 
vaade Austria ja Itaalia Alpidele. Laudu- 
ritele on korralikud pargid kõikides  
Zillertali oru keskustes. Naabermägedele  
liikumine on mugavalt lahendatud 
busside ning rongidega, kehtib ühtne 
tõstukipilet.

Mayrhofeni küla on kompaktne ja elav. 
Paljudes kõrtsides on teenindajad vahva-
tes Tirooli põlvpükstes ning nii mitmeski 
kohas võib kuulata tõeliselt proffe joodel-
dajaid. Kuumemates pubides mängitakse 
just neid õigeid after-ski lugusid, kust 
vastupidavamad pidutsejad edasi rahva-
rohketesse ööklubidesse liiguvad. 

Külas on veekeskus mitmete basseinide, 
koskede ja liurennidega.

Küla kõrgus 630 m

Kõrgeim tõstuk 3250 m

Laskumisradu 530 km

Musti radu 92 km

Punaseid radu 274 km

Siniseid radu 164 km

Pikim laskumine 12 km

Tõstukipilet 6 päeva 258.50

Tõstuk (sünd. 2000-2003) 207

Tõstuk (sünd. 2004-2012) 117.50

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL

22.12 18.35-20.00/21.00-00.30

16.02 16.00-17.30/18.30-22.00

23.02 16.00-17.30/15.30-19.00

Salzburgi lennujaam (SZG) 150 km

****hotell NEUE POST  www.neue-post.at 

Tõstukini on 700 m, suusabussi peatus on maja ees. Hotellis on restoran, 
baar, basseiniga saunakompleks, jõusaal, laste mängutuba, veinikelder, 
tasuta wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas, oode ja 5-käiguline 
õhtusöök.
Meie klientidelt palju kiidusõnu saanud hotell asub küla keskuses 
peatänaval. Uuendusena pakutakse lõunal äsja renoveeritud restoranis 
salateid, kohaliku köögi roogasid ja magustoite. Võimalikud erinevad 
toatüübid ja sviidid. Lastele soodustused lisavoodil.

Reisi algus 22.12 16.02 23.02

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1495 1415 1445

Täiskasvanu rõduga 2-in. toas Berglust 1655 1560 1495

Apartementhotell POSTRESIDENZ  www.postresidenz.at 

Tõstukini on 700 m, suusabussi peatus maja juures. Tasuta wifi. 
Saunakompleks kõrval majas. Rikkalik hommikusöök tellimisel. 
Kenade apartementide sisustuses on ühendatud traditsiooniline 
modernsega, palju on kasutatud Alpidele omast puitu ja kivi. Kõikidel 
apartementidel on rõdu või terrass ja täisvarustuses kööginurk.

Reisi algus 22.12 16.02 23.02

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 1160 1095 1135

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 1355 1250 1280

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le) 1195 1120 1195

***hotell LANDHAUS CARLA  www.landhaus-carla.at 

Tõstukini on 800 m, väga hea asukoht suusabussi ja rongi peatuse 
kõrval. Majas on restoran, baar, mullivanniga saunakompleks, tasuta 
wifi, hommikusöök. Korteris on hommikusöök lisatasu eest. Õhtusöögi 
tellimise võimalus.
Mõnusa atmosfääriga hotell. Hubane saunakompleks, kus on Soome-, auru- 
ja infrapunasaun. Hotellis on väga hea kohaliku ja rahvusvahelise köögiga à 
la carte restoran Tiroler Stuben, kus kord nädalas toimuvad Tirooli muusika 
õhtud. Kõikidel tubadel on rõdu ja eraldi voodite võimalus.

Reisi algus 22.12 16.02 23.02

Täiskasvanu 2-in. toas - 1085 1115

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) - 1045 1075

Külalistemaja SCHEULINGHOF  www.scheulinghof.at 

Tõstukini on 300 m. Majas on saun, hommikusöök ja tasuta wifi.
Hea asukohaga mugav perehotell Mayrhofeni keskuses. Majas on Soome- 
ja infrapunasaun avatud neljal päeval nädalas. Mõned toad on eraldi 
vooditega või lisavoodi võimalusega. Kõikidel tubadel on rõdu.

Reisi algus 22.12 16.02 23.02

Täiskasvanu 2-in. toas 950 950 980

Täiskasvanu 1-in. toas 995 995 1030

Külalistemaja ZUM GRIENA  www.zumgriena.at 

Tõstukini on 500 m. Majas on saun, hommikusöök ja wifi.
Mayrhofeni keskuses asuv kodune külalistemaja. Soome saun on lisatasu 
eest 24¤ kord kahele inimesele. Wifi on tasuta. Kõikidel tubadel on rõdu.

Reisi algus 22.12 16.02 23.02

Täiskasvanu 2-in. toas 870 915 950

minu jaoks on mayrhofen saanud 
kohaks kust ma leian kõik, mida 
ma mägedest otsin. head ja väga 
erinevad rajad, lahe külaelu ja 
mugav transport kõige selle 
vahel. lisaks veel mitmete aasta-
te jagu suurepäraseid mälestusi 
heade sõpradega mis  
lisavad sellele  
keskusele parima  
nauditava  
nostalgiahõngu.
kaspar  
lillestik
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ZELL AM SEE
Austria • www.zellamsee.com

Zell am See on idülliline alpilinnake. 
Maaliline järv, romantiline vanalinn, 
panoraamiks võimsad mäetipud  see 
vaatepilt pakub tõelist naudingut.  
Kitzsteinhorni liustikul lihtsalt peab 
ära käima!

Siinsed mäed pakuvad väga erinevaid 
elamusi ja sõidurõõmu igal tasemel suu-
satajale. Päikese käes on mõnus liuelda 
kõrgel liustiku avarustel. Madalamal 
asuvad rajad võimaldavad aga tuule- 
varju otsida külmema ilmaga.

Zell am Seest väikese bussisõidu kaugu-
sel olev Kitzsteinhorni liustik võlub suu-
repäraste lumeolude ja ilusate vaadetega. 
Lisaks heas korras laugetele radadele 
leiab siit kaljudevahelisi puutumatu 
lumega mäekülgi ja suure lumepargi.

Zelli kodumägi on madalam ja suures 
osas metsaga kaetud. Pikad kerged ja 
keskmise raskusega rajad on mõnusalt 
tuule eest varjul. Mitmed mustad rajad 
pakuvad väljakutset ka väga heal tase-
mel sõitjale.

Zell am See linn on pikaks veninud mäe 
ja järve vahele. Alpiexpressi hotellid 
asuvad Schüttdorfi linnaosas, mugavalt 
uue peatõstuki lähedal, vanalinn jääb  
2 kilomeetri kaugusele. Õhtu veetmiseks 
on Zell am Sees mitmeid restorane,  
baare ja ööklubisid. Kelle sportlikud  
esmärgid pole kõrged, võib liustiku tipus 
asuval vaateplatvormil vaateid nautida  
või lõõgastuda suures veekeskuses 
Tauern Spa.

Küla kõrgus 760 m

Kõrgeim tõstuk 3029 m

Laskumisradu 138 km

Musti radu 30 km

Punaseid radu 45km

Siniseid radu 58 km

Pikim laskumine 6,2 km

Tõstukipilet 6 päeva 262

Tõstuk (sünd. 2000-2002) 197

Tõstuk (sünd. 2003-2012) 132

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL

 29.12 18.35-20.00/21.00-00.30

 05.01 18.35-20.00/19.40-23.10

Salzburgi lennujaam (SZG) 80 km
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****hotell LATINI  www.latini.at

Tõstukini on 400 m, suusabussi peatuseni 100 m. Majas on mitu restorani 
ja baari, basseiniga saunakompleks, wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja 
4-käiguline õhtusöök. 29.12 algava reisi hinnas sisaldub aastavahetuse 
pidulik õhtusöök.
Hea asukohaga kena hotell Zell am See Schüttdorfi osas. Basseiniga 
saunakompleksis on erinevad saunad ja puhkeruum, jõusaal, lisatasu eest 
solaarium, massaaž ja iluhoolitsused. Osadel tubadel on rõdu. Võimalikud 
on erinevad toatüübid. Lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 29.12 05.01

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1595 1245

Täiskasvanu 2-in. superior toas 1695 1325

Täiskasvanu juunior sviidis 1765 1425

***hotell DER SCHÜTTHOF  www.hotel-schuetthof.at

Tõstukini on 400 m, suusabussi peatuseni 100 m. Majas on restoran ja 
baar, saunakompleks, wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja 3- käiguline 
õhtusöök.
Hea asukohaga kena hotell Zell am See Schüttdorfi osas. Saunakompleksis 
on Soome, bio- ja aurusaun. Lisatasu eest on võimalik külastada kõrval 
hotell Latini basseiniga saunakompleksi. Kaks maja on omavahel 
ühendatud. Osadel tubadel on rõdu. Võimalikud on erinevad toatüübid. 
Lastele on soodustused lisavoodil. 

Reisi algus 29.12 05.01

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1350 1125

Täiskasvanu 2-in. superior toas 1415 1195

Täiskasvanu juunior sviidis 1475 1320

Apartementhotell SIGL 
Tõstukini on 500 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas on saun 
väikese lisatasu eest ja tasuta wifi. 
Maja asub Zell am See Schüttdorfi osas. Korteris on köök ja kõik vajalik 
toidu valmistamiseks. Saabumisel tuleb jätta tagatis 200¤ korteri kohta.

Reisi algus 29.12 05.01

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le) 850 -

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 965 -

zell am see suusakeskus on  
suusasõpradele tuntud 
eelkõige kitzsteinhorni 
liustiku tõttu – lummavad 
vaated, mõnus atmosfäär 
ja võrratud rajad. lisaks 
liustikule saab piisavalt 
suusatada zell am see 
keskuse radadel ja nautida 
mägihüttide hõrgutisi. 
kaprunis asuv üks austria 
moodsamaid spaasid pakub 
mõnusat lõõgastust spordi-
päeva õhtuks ja on hea 
vaheldus lastega peredele.  
veetsin zell am see ääres 
kaks hooaega jutti ja ikka 
pole veel isu  
täis saanud.  
see ütleb nii  
mõndagi...

kadri sild

Külalistemaja BLEIWEIS-ZEHENTNER   
www.haus-bleiweis-zehentner.at

Tõstukini on 700 m, suusabussi peatuseni 200 m. Majas on tasuta wifi ja 
hommikusöök. Õhtusöögi ette tellimise võimalus 70 eurot nädalas.
Hubane perehotell asub Zell am See Schüttdorfi osas. Pakkuda on ka 
suuremaid kolme ja nelja inimese peretubasid. Enamus tubadest on rõduga.

Reisi algus 29.12 05.01

Täiskasvanu 2- ja 3-in. toas - 825
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SAALBACH
Austria • www.saalbach.com

Nelja küla ühendav SaalbachHinter 
glemmLeogangFieberbrunn on kom
paktne ja mugav suusakeskus. Siin on 
moodsad ja kiired tõstukid, stiilne küla 
ning tõeliselt elav afterski. 

Saalbachi suusatsirkuse suur ja väga  
mitmekülgne radade valik sobib eel- 
kõige algajale ja keskpärasele suusatajale. 
Suurem osa radadest on päikeselistel  
nõlvadel kus leiab mitmeid eripalgelisi  
õdusaid mäekohvikuid. Terrassidel 
saab mõnusalt aega veeta ja nautida 
kohalikke roogasid. Saalbach pakub hea 
võimaluse ka edasijõudnud suusatajale 
oma võimed proovile panna. Skicircus 
Challenge nimeline ring Saalbachi suusa- 
mägedel on üks Alpide kõige nõudliku-
maid, pakkudes piisavat väljakutset ka 
hea ettevalmistusega suusatajale terveks 
päevaks – 72 km laskumisi, 32 suusalifti 
ja 6-7 tundi vaheaegadeta suusatamist. 
Ring hakkab Saalbachi keskusest, läbib 
Leogangi, Fieberbrunni ja Hinterglemmi 
ning finaaliks ja lõpuspurdiks pikk must 
lõpurada tagasi Saalbachi keskusesse. 
Kauneid vaateid vaadata ei aega ei ole, 
aga sportikku lusti pakub küllaga. Tõeli-
ne mägedehunt saab end proovile panna 

mitmetel mustadel nõlvadel. Kirss tordil 
on meeste MK-etapi kiirlaskumise rada 
Hinterglemmis. 

Lumelauduritele on fun-pargid Leogan-
gis ja Hinterglemmis. Peale Saalbachi 
keskuse ühendamist Fiberbrunniga 
on sellest saanud ka tõeline freeride 
suusatajate meka. Fiberbrunnis on head 
võimalused off-piste huvilistele ja juba 
aastaid on seal korraldatud mainekaid 
freeride võistlusi nagu Freeride World 
Tour ja Freeride Festival. Peaaegu kogu 
piirkond on kaetud kunstlume tootmise 
võrgustikuga. 

Saalbach on üks ilusamaid Austria suusa- 
külasid. Armsas ja elavaloomulises 
külas on tunda tõelisele alpikülale omast 
sarmi. Jalakäijate tsoon tagab mugava ja 
meeldiva jalutuskäigu arvukate resto- 
ranide, baaride ning poodide vahel. 

Õhtuti on avatud gondeltõstuk ja valgus-
tatud suusarada, mis tõstukipileti omani-
kule on lisatasuta.

Saalbach sobib nooruslikele ja aktiivse-
tele inimestele, sest ööelu vaibub alles 
varastel hommikutundidel.

****hotell SAALBACHERHOF  www.saalbacherhof.at

Tõstukini on 100 m. Majas on restoran, baar, ööklubi, basseiniga 
saunakompleks, tasuta wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 
5-käiguline õhtusöök.
Saalbachi südames asuv esinduslik hotell on paljude meie klientide 
lemmik. Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele on soodustused 
lisavoodil.

Reisi algus 29.12 09.02 23.02

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 2230 1835 1865

Täiskasvanu 2-in. toas Superior 2290 1910 1940

Täiskasvanu 2-in. toas Deluxe 2425 2030 2060

***hotell EDER STEINER  www.saalbach.net/eder

Tõstukini on 100 m. Majas on pubi, saun, tasuta wifi. Võimalus tellida 
hommikusööki 88 eurot nädalas.
Hea asukohaga kena perehotell. Tasuta Soome ning infrapunasauna saab 
kasutada kolm korda nädalas.

Reisi algus 29.12 09.02 23.02

Täiskasvanu korteris (3 tuba 5-le) 1095 1065 -

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 1125 1095 -

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) - - 1070

Hotell MULK  www.mulk.at

Tõstukini on 600 m, suusabussi peatuseni 100 m. Majas on restoran, 
baar, saunakompleks, tasuta wifi ja hommikusöök Rootsi lauas ning 
õhtusöök. Tasuta transport tõstukitele.
Värskelt renoveeritud eestlastest pererahvaga ilus, moodne hotell. 
Väga kenas saunakompleksis on Soome-, auru- ning infrapunasaun. 
Osadel tubadel on rõdu. Osades deluxe tubades on võimalik lisatasu 
eest kööginurk. Lastele on soodustused lisavoodil. 

Reisi algus 29.12 09.02 23.02

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 1265 1195 1235

Täiskasvanu 2-in. toas Premium 1360 1295 1295

Täiskasvanu 2-in. toas Deluxe 1450 1360 1360

***garni hotell SIEGMUNDSHOF   
www.saalbach-hinterglemm.net

Tõstukini on 300 m. Majas on tasuta wifi, hommikusöök Rootsi lauas. 
Ilus värske ja modernne hotell. Osadel tubadel on rõdu. Võimalikud 
on erinevad toatüübid, lastele on soodustused lisavoodil. Premium 
tubades on ka külmik ja veekeetja.

Reisi algus 29.12 09.02 23.02

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 1195 1150 1180

Täiskasvanu 2-in. rõduga toas 1225 1165 1195

Täiskasvanu 2-in. toas Premium 1275 - -

Küla kõrgus 1003 m

Kõrgeim tõstuk 2100 m

Laskumisradu 270 km

Musti radu 17 km

Punaseid radu 128 km

Siniseid radu 125 km

Pikim laskumine 7,5 km

Tõstukipilet 6 päeva 265

Tõstuk (sünd. 2000-2002) 199.50

Tõstuk (sünd. 2003-2012) 133.50

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL

29.12 18.35-20.00/21.00-00.30

09.02 16.00-17.30/18.30-22.00

23.02 16.00-17.30/16.30-20.00

Salzburgi lennujaam (SZG) 85 km

saalbach – see on suusareiside 
klassika! armas kodune alpiküla, 
kirik ja kõrtsid, poed ja pubid, 
lummavad mäed ja heas korras 
suusanõlvad. külasta kindlasti 
legendaarset hinterhag almi, kus 
proua evi ja tema  
herzeltanz juba  
üle 40 aasta ikka  
samal ajal ja  
samas kohas peo  
käima tõmbavad!

kaidi kuusing
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ST. ANTON
Austria • www.stantonamarlberg.com

Austria parimad lumeolud ja suurepä
rased mäereljeefid, ilus suusaküla, kirev 
rahvusvaheline seltskond, palju tõelisi 
mäehunte, unustamatu afterski  need 
on rohkem kui 100 aasta vanuse suusa
paradiisi märksõnad!

St. Anton on Austria mäesuusatamise 
sünnikoht, mis asub Austria lumerikkai- 
mas piirkonnas ja ühendab omavahel 
mitmed tuntud mägikülad, moodustades 
legendaarse Arlbergi suusaregiooni.  
Piirkond on tuntud kerge ja värske  
puuderlume poolest. See on parim, mis 
Austrias leida: võimsad panoraamvaated,  
ülisuur radade valik ja piiramatud 
off-piste võimalused. Eelmisest talvest 
on kiire tõstukiühendus ka Stubeni ning 
Lechi-Zürsi nõlvadega, millega veel paar 
aastat varem ühendati Warthi nõlvad. 
Suuremat tõstukitega ühendatud suusa-
keskust Austrias ei ole!

St. Antoni suusapäevad lõppevad tava-
liselt mäenõlval rahvarohketes elava 
muusikaga after-ski pubides. Pidu saab 
hoo sisse juba kella kolmest päeval ning 

alles õhtupimeduses kihutatakse alla 
küla poole. Piki küla kulgev peatänav on 
ümbritsetud stiilsete hotellide, erinevate 
restoranide, pubide ja poodidega ning on 
enamjaolt jalakäijate käsutuses.  
St. Antonis on ka modernne sauna-, 
spordi- ja vabaaja kompleks Arlberg-well.
com ning kaasaegne tennisehall.

****hotell GRIESHOF  www.grieshof.com

Tõstukini on 500 m. Majas on restoran, baar, basseiniga 
saunakompleks, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 4-käiguline 
õhtusöök.
Meie klientidelt kiidusõnu pälvinud alpistiilis hotell asub keskuses, 
vaiksel tänaval. Saunakompleksis on bassein, mullivann, infrapuna-, 
auru- ja Soome saun. Massaaž ja solaarium on lisatasu eest. Tasuta 
suusahoid peatõstuki all. Lastele soodustused lisavoodil. 

Reisi algus 29.12 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas Gampen 1970 1760 1760

Täiskasvanu 2-in. toas Rendl 1995 1795 1795

Külalistemaja ART-HOUSE TANUN 
www.peppispiss.at/tanun.htm

Tõstukini on 150 m. Majas on wifi ja hommikusöök Rootsi lauas.
Väga hea asukohaga omanäoline külalistemaja peatõstuki lähedal. 
Nagu maja nimigi ütleb, on sisustuses kasutatud kaasaegsete 
kunstnike loomingut.

Reisi algus 29.12 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1155 1125 -

Täiskasvanu 1-in. toas - - 1170

***külalistemaja SCHOLLBERG  www.schollberg.at

Tõstukini on 400 m, suusabussi peatus on maja juures. Majas on 
tasuta wifi ja tasuta suusa- ja saapahoid Rendl tõstki juures. 
Traditsiooniline Austria külalistemaja, mis asub rahulikus piirkonnas.

Reisi algus 29.12 02.03 09.03

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 1085 - -

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 1030 - -

***garni hotell MONTFORT  www.hotelmontfort.com

Tõstukini on 500 m. Majas on restoran, saunakompleks, wifi ja hommikusöök 
Rootsi lauas. 
Hea asukohaga hotell St. Antoni peatänaval kiriku ja jalakäijate tsooni vahelisel alal. 
Tasuta suusahoid peatõstuki juures. Saunakompleksis on auru-, infrapuna ja Soome 
saun. Osades tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 29.12 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1240 - 1210

****hotell SKIHOTEL GALZIG  www.skihotelgalzig.at

Tõstukini on 50 m. Majas on lounge ja baar, saunakompleks, internet ja rikkalik 
hommikusöök Rootsi lauas.
Väga hea atmosfääriga modernne hotell peatõstuk Galzigbahn`i ja jalakäijate 
tsooni lähedal. Võimalus suusatada majani. Saunakompleksis on erinevad saunad, 
aroomituba ning lisatasu eest massaaž ja solaarium. Lisavoodi ning eraldi voodite 
võimalus.

Reisi algus 29.12 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas Economy 1710 1680 1680

Täiskasvanu 2-in. toas Deluxe 1745 1715 1715

***külalistemaja BERGKRISTALL   
www.zimmer-st-anton.at

Tõstukini on 500 m. Majas on Soome- ja aurusaun, wifi ja 
hommikusöök Rootsi lauas.
Hotell asub vaikses piirkonnas, eemal peatänava kärast. Saunad on 
avatud kolm korda nädalas. Erinevad toatüübid, osades tubades on 
lisavoodi võimalus. 

Reisi algus 29.12 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1355 1325 - Külalistemaja ELISABETH  www.pension-elisabeth-arlberg.at

Tõstukini on 400 m, suusabussi peatus on maja juures. Majas on hommikusöök 
ja wifi. 
Traditsiooniline Austria külalistemaja, mis asub rahulikus piirkonnas. Tasuta 
suusavarustuse hoidmise võimalus Rendl tõstuki juures. 

Reisi algus 29.12 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas - 1160 1160

Küla kõrgus 1304 m

Kõrgeim tõstuk 2811 m

Laskumisradu 340 km

Musti radu 55 km

Punaseid radu 140 km

Siniseid radu 145 km

Off-piste rajad 200 km

Pikim laskumine 11,3 km

Tõstukipilet 6 päeva 294

Tõstuk (sünd. 1999-2002) 254

Tõstuk (sünd. 2003-2010) 177

Tõstuk (sünd. 1945-1954) 254

Tõstuk (sünd. 1944 ja varem) 142

Tõstuk (sünd. 2011 ja hiljem) 15

Pileti hinnas sisaldub deposiit 5 eurot.

LEND
29.12 TLL-SZG-TLL 18.35-20.00/21.00-00.30

02.03 TLL-SZG/FDH-TLL  
13.00-14.30/15.40-19.20

09.03 TLL-FDH-TLL 13.00-14.40/14.30-18.10

Salzburgi lennujaam (SZG) 255 km

Friedrichshafeni lennujaam (FDH) 125 km

st. antoni piirkond garanteerib 
rahulolu kõikidele – algaja 
leiab lauged ja laiad rajad, 
kiirelt kulgeja väljakutse 
on sõita läbi päeva jooksul 
suurim hulk kordumatuid radu. 
puuderlume võimalused on 
pärast lumesadu piiritud ning 
muidugi hoogne ja mitme- 
kesine after-ski  
nii nõlval kui  
külas.
mihkel  
nõmmela
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SERFAUS
Austria • www.serfaus.at

Serfaus on ilus kompaktne suusaküla, 
kus endale sobiva raja või puuderlume
ga mäenõlva leiab igal tasemel suusata
ja ning laudur!

Suusapiirkond laiub üle mitme mäe- 
aheliku ja ühendab kolm suusaküla:  
Serfaus, Fiss ja Ladis. Suur osa radadest 
on 2000 meetrist kõrgemal, mis tagab 
head lumeolud. Madalamal toodab 
kunstlund võimas lumekahurite rivi.

Enamik radasid sobivad igal tasemel sõit-
jale. Kes tahab oma oskused tõsiselt proo-
vile panna, peab suunduma kõrgemate 
tippude mustadele radadele või suurtele 
puutumatu lumega väljadele. Lumepar-
gid on Serfausis ja Fissis.

Suusapäeva on mõnus poolitada mõnes 
õdusas mägirestoranis, stiilses kõrtsis 
või lihtsalt päikeseterrassil lõõgastudes 
ja kauneid vaateid nautides! Serfaus on 
väga hinnatud lastega perede hulgas – 
siin on Austria suurim suusakool ja  
spetsiaalne laste lumelinnak. 

Kord nädalas on võimalik osa saada 
Alpide ühest suurejoonelisemast õhtu-
sest suusashow`st ning valgustatud rajal 
suusatada-lauatada-kelgutada.

Serfausi küla on hästi mugav, autoliiklus 
praktiliselt puudub. Tõstukini viib pea- 
tänava all õhkpatjadel liikuv väike 
metroo. Kõrvuti kaasaegsete hotellidega 
võib külast leida sajandeid vanu päikese  
käes praguliseks põlenud ajaloolisi 
hooneid. Hotellid, restoranid ja väiksed 
õdusad pubid asuvad kõik peatänaval või 
kompaktselt selle ümber.

****garni hotell BERNADETTE   
www.bernadette-serfaus.at

Metroopeatuseni on 150 m. Hotellis on kaminaga baar, saun, 
wifi, hommikusöök Rootsi lauas.
Hea asukohaga modernsemas stiilis hotell küla keskuses 
rahulikumal kõrvaltänaval. Hubases saunakompleksis on 
Soome- ja infrapunasaun ning puhkeala. Võimalik valida 
suurem tuba, kus on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 05.01 09.02 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas Kat.II 1125 1125 1125

Külalistemaja HAUS WINKL   
www.hausflorian.at/haus_winkl.html

Metroopeatuseni on 150 m. Hotellis on tasuline wifi ja 
hommikusöök Rootsi lauas.
Väike kodune külalistemaja asub peatänava lähedal rahulikus 
piirkonnas. Majas välisjalanõudes ei käida, seega palutakse 
kaasa võtta sisejalatsid. Osades tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 05.01 09.02 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1035 1035 1035

Täiskasvanu 1-in. toas 1085 1085 1085

Külalistemaja HAUS OLYMPIA   
www.olympia-serfaus.at 

Metroopeatuseni on 100 m. Hotellis on tasuline wifi,  
hommikusöök Rootsi lauas. 
Lihtne kodune külalistemaja, mis asub küla keskuses 
peatänaval. Osades tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 05.01 09.02 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas 995 - -

****hotell POSTHOTEL GEIGERS  www.post-serfaus.at

Metroopeatuseni on 20 m. Majas on basseiniga saunakompleks ning eraldi veekeskus 
lastega peredele, restoran, Lobby-baar, tasuta wifi, rikkalik hommiku- ja 5-käiguline 
õhtusöök. 
Ideaalse asukohaga spaa-hotell küla keskuses peatänaval. Modernses saunakompleksis  
on erinevad saunad ja puhkealad. Lisatasu ees massaaž ja iluhoolitsused. Hubane 
Postbar meelitab mõnusa muusika- ja hea joogivalikuga. Erineva suurusega toad, lastele  
soodustused lisavoodil.

Reisi algus 05.01 09.02 09.03

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1655 1880 1655

***hotell UNIVERSO  www.universo.at

Metroopeatuseni on 50 m. Hotellis on baar, ilusalong, suveniiripood, vinoteek, sauna-
kompleks, wifi, hommikusöök Rootsi lauas. Korterites on hommikusöök lisatasu eest.  
Hotell asub küla keskuses peatänaval. Hiljuti valminud 500 m2 saunakompleksis on  
bassein,Soome-, aroomi- ja aurusaun ning  puhkeala, lisatasu eest lai valik iluhoolitsusi. 
Majas asub populaarne vinoteek „Weinkapelle“. Kõik toad on rõduga ja lisavoodi 
võimalusega. Apartementides on eraldi magamistoad ja köök-söögituba.

Reisi algus 05.01 09.02 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1185 1325 1325

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 1125 1125 1125

Küla kõrgus 1427 m

Kõrgeim tõstuk 2820 m

Laskumisradu 214 km

Musti radu + ski route 51 km

Punaseid radu 121 km

Siniseid radu 40 km

Pikim laskumine 13 km

Tõstukipilet 6 päeva 250.50

Tõstuk (sünd. 2000-2003) 213

Tõstuk (sünd. 2004-2012) 148

Tõstuk (sünd. enne 1954) 238.50

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL

05.01 18.35-20.00/19.40-23.10

09.02 16.00-17.30/18.30-22.00

TLL-FDH-TLL

09.03 13.00-14.40/14.30-18.10

Salzburgi lennujaam (SZG) 250 km

Friedrichshafeni lennujaam (FDH) 180 km

kaasaegne, kompaktne suusakeskus ja romantiline 
suusaküla. serfaus pakub suusalusti mudilasest 
ekstreemsportlaseni.  
minu jaoks on serfaus  
kogu pere suusaparadiis.
kristi alev

LASTE SUUSAKOOL
5.-12.jaanuari reisil!

Lastega jaanuaris Serfausi tulnuil 
on võimalus kolmel päeval nä-
dalas jätta laps tasuta suusakooli. 
Alpiexpressi esindajad tegelevad 
lastega kl 10.00-16.00.

Oodatud on lapsed alates viiendast 
eluaastast, kes oskavad vähemalt 
sahka sõita.

Kasuta võimalust – anna lapsele 
sisukas päev ja enesele veidike 
vaheldust!
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AUSTRIA TUUR
Austria

Tuur on suurepärane võimalus külas 
tada ümbruskonna parimaid suusa 
nõlvasid koos hea seltskonnaga. 

Tuuri peatuspaik on Zell am See, kus 
vii mati tuuritasime kuus aastat tagasi. 
Selle ajaga on kõik külastatavad kesku-
sed palju kasvanud ja arenenud. Zell am 
Seest on lühikesed bussisõidud kõikidele 
külastatavatele mägedele. Terve nädala 
majutume ühes ja samas hotellis, mäele 
minekuks kasutame oma bussi. Kui pole 
soovi tuuri väljasõitudel osaleda, võib 
rahulikult liuelda hotelli kõrval asuval 
kodumäel.

Reisi jooksul külastame järgmisi  
keskusi: 

Kitzbühel (800-2004 m, 209 km lasku-
misradu, kaugus 35 km). Kitzbühel on 
Austria üks legendaarsemaid suusakes-
kusi. Rajad laiuvad pikalt üle mägede 
pakkudes ilusaid vaateid erinevatesse 
orgudesse. www.bergbahn-kitzbuehel.at

SaalbachHinterglemmLeogang 
Fieberbrunn (790-2100 m, 270 km  
laskumisradu, kaugus 20 km). Viimastel 
aastatel kiirelt kasvanud ja praeguseks 
nelja küla ühendav suusapiirkond on 
tõeline maiuspala igal tasemel sõitjale.  
www.saalbach.com 

Hochkönig`s Winterreich (800-1900 m, 
150 km laskumisradu, kaugus 30 km). 
Austerlaste üks lemmik suusakohti kus 
puuduvad suured turistide hordid ning 
tänu sellele püsivad rajad õhtuni heas 
korras. www.hochkoenig.at

Gasteinertal (835-2686 m, 220 km 
laskumisradu, kaugus 40 km). Kõrged 
metsavabad tipud ja pikad rajad pakuvad 
ohtralt sõidumõnu. Õhtul lõõgastume 
Bad Hofgasteinis Alpide ühes suurimas 
termaalvee keskuses. www.gastein.com 

Zell am See (760-3029 m, 138 km lasku- 
misradu, tõstuk hotelli kõrval). Kaks 
päeva veedame Zell am Sees ja Kitz- 
steinhorni liustikul. Need on meie reisi 
kodumäed ja igaüks võib mäele minna ja 
ära tulla millal iganes tahab.

****hotell LATINI  www.latini.at

Tõstukini on 400 m, suusabussi peatuseni 100 m. Majas on mitu restorani 
ja baari, basseiniga saunakompleks, wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja 
4-käiguline õhtusöök. 
Hea asukohaga kena hotell Zell am See Schüttdorfi osas. Basseiniga 
saunakompleksis on erinevad saunad ja puhkeruum, jõusaal, lisatasu eest 
solaarium, massaaž ja iluhoolitsused. Osadel tubadel on rõdu. Võimalikud 
on erinevad toatüübid. Lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 05.01

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1285

Täiskasvanu 2-in. superior toas 1365

Täiskasvanu juunior sviidis 1465

***hotell DER SCHÜTTHOF  www.hotel-schuetthof.at

Tõstukini on 500 m, suusabussi peatuseni 100 m. Majas on restoran ja 
baar, saunakompleks, wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja 3- käiguline 
õhtusöök.
Hea asukohaga kena hotell Zell am See Schüttdorfi osas. Saunakompleksis 
on Soome, bio- ja aurusaun. Lisatasu eest on võimalik külastada kõrval 
hotell Latini basseiniga saunakompleksi. Kaks maja on omavahel 
ühendatud. Osadel tubadel on rõdu. Võimalikud on erinevad toatüübid. 
Lastele on soodustused lisavoodil. 

Reisi algus 05.01

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1165

Täiskasvanu 2-in. superior toas 1235

Täiskasvanu juunior sviidis 1360

Külalistemaja BLEIWEIS-ZEHENTNER   
www.haus-bleiweis-zehentner.at

Tõstukini on 700 m, suusabussi peatuseni 200 m. Majas on tasuta wifi ja 
hommikusöök. Õhtusöögi ette tellimise võimalus 70 eurot nädalas.
Hubane perehotell asub Zell am See Schüttdorfi osas. Pakkuda on ka 
suuremaid kolme ja nelja inimese peretubasid. Enamus tubadest on rõduga.

Reisi algus 05.01

Täiskasvanu 2- ja 3-in. toas 865

Küla kõrgus 760 m

Kõrgeim tõstuk 3029 m

Laskumisradu kokku ca 850 km

Tõstukipilet 6 päeva 285

Tõstuk (sünd. 2000-2002) 214

Tõstuk (sünd. 2003-2012) 143

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

www.kitzbuehel.at

www.saalbach.com

www.hochkoenig.at

www.gastein.com

www.zellamsee.com

LEND
TLL-SZG-TLL 18.35-20.00/19.40-23.10

Salzburgi lennujaam (SZG) 80 km

sul on võimalus sõita kõige erinevamatel radadel ning matkata ühest 
toredast kohast teise. vahepeal soojendad külakõrtsis nina ja liuglemine 
läheb edasi. õhtuks koguneb kogu seltskond after-skil kokku,  
et päevaseid muljeid vahetada. viilida pole võimalik, kuna  
lõpuks viiakse kõik ikkagi sama bussiga kodukülla. see on  
hämmastav, kuidas igapäevane bussisõit suudab liita väga  
erinevad inimesed ühtseks tiimiks. selliselt tuurilt saad  
kindlasti hulgaliselt uusi reisisõpru, kellega ka  
tulevikus üheskoos aega veeta.

urmas hiie
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BAD GASTEIN
Austria • www.gastein.com

Gasteinertal – see on kaasaegne suusa
keskus, kuulsad kuumavee allikad ja 
tuntud mineraalvesi. 

Gasteinertali org oli tuntud kuurort juba 
mitusada aastat tagasi. Siis käis Euroopa 
koorekiht siin maast purskavas kuumas 
vees ihu ja hinge kosutamas. Praeguseks 
on lisaks sellele au sees ka talisport.

Gasteinertali org on suur ja kaasaegne 
suusakeskus. Kaks suuremat linna Bad 
Gastein ja Bad Hofgastein on omavahel 
ühendatud tõstukite ja radadega. Bad 
Dorfgasteini ja Sportgasteini nõlvadele 
viib tasuta suusabuss. Kiired tõstukid 
võimaldavad sujuvalt jõuda ühelt tipult 
teisele, suured kõrguste vahed pakuvad 
Austria pikimaid nõlvu. Head lumeolud 
on tagatud korraliku kunstlume tootmi-
se võrguga. Loomulikult on olemas lume- 
pargid ja tähistatud offi-rajad pehme 
puutumatu lumega mäenõlvadel. Raja 
veeres on mitmeid päikesest pruuniks 

põlenud mägihütte, kus pakutakse  
traditsiooniliselt häid sööke ja jooke.

Kõik meie hotellid asuvad mugavalt Bad 
Gasteini keskuses peatõstuki lähedal. 
Spa-huvilised võivad veemõnusid nauti-
da kõigis kolmes linnas asuvates suurtes 
sise-ja välibasseinidega saunakeskustes. 
Õhtuid on mõnus veeta Bad Gasteini  
vanalinna restoranides või skandinaavia- 
pärastes ööklubides. Gasteinertalis leiab 
endale tegevust igaüks.

****hotell SALZBURGER HOF  
www.salzburgerhof.com

Tõstukini on 200 m. Majas on mitu restorani 
ja baari, basseiniga saunakompleks, wifi, 
rikkalik hommikusöök Rootsi lauas, oode ja 
5-käiguline õhtusöök.
Väga hea asukohaga Bad Gasteini 
esindushotell. Võimalikud on erinevad 
toatüübid, lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 12.01 16.02

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 1455 1680

Täiskasvanu 2-in. toas Komfort 1515 1740

Täiskasvanu 2-in. toas De Luxe 1545 1770

***külalistemaja ST. LEONHARD  
www.pension-leonhard.at

Tõstukini on 200 m. Majas on saun, wifi ja 
rikkalik hommikusöök Rootsi lauas.
Väga hea asukoha ja hinna-kvaliteedi suhtega 
kodune külalistemaja. Ruumikates 2-in. tubades 
on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 12.01 16.02

Täiskasvanu 2-in. toas 930 960

Täiskasvanu 1-in. toas 980 -

Korterelamu MARIANNE   
www.appartementmarianne.at

Tõstukini on 400 m. Majas on wifi.
Kokku on majas 4 erineva suurusega koduse 
sisustusega korterit. Kõikidel korteritel on rõdu 
või terrass. Iga korteri täpse kirjelduse ja plaani 
saab reisi tellides.

Reisi algus 12.01 16.02

Täiskasvanu korteris (2 tuba 3-le) 820 880

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 795 840

Küla kõrgus 1096 m

Kõrgeim tõstuk 2650 m

Laskumisradu 220 km

Musti radu 20 km

Punaseid radu 130 km

Siniseid radu 70 km

Pikim laskumine 10,4 km

Tõstukipilet 6 päeva 259.50/269*

Alpiexpressist ette tellides  
10 eurot soodsam.

Tõstuk (sünd. 2000-2002)
195.50/ 
202.50*

Tõstuk (sünd. 2003-2012) 131.50/ 136*

Pileti hinnas sisaldub deposiit 3 eurot.

*Odavam hind kehtib 12.01 reisil.

LEND
TLL-SZG-TLL

12.01 17.30-18.55/18.45-22.15

16.02 16.00-17.30/18.30-22.00

Salzburgi lennujaam (SZG) 95 km

Päev liuglemist Bad Gasteini 
suusanõlvade värskel lumel ning  järgnev spaa lõõgastus 
termaal-vetes. Õhtu hubases 
restoranis või Silver Bullet ì  après skil -  
mida veel tahta  
vahelduseks  
Eesti hallile  
talvele.
ROBIN SEPP

16



HOCHKÖNIG
Austria • www.hochkoenig.at

Hochkönigis on laiad ja hästi hooldatud 
rajad ning moodsad ja kiired tõstukid. 

See on eelkõige austerlaste endi meelis-
suusakoht, kus puuduvad suured turisti- 
de hordid.  Mõnusalt väherahvastatud 
nõlvad sobivad eelkõige keskpärasele ja 
ka algajale suusatajale. Tõelist mägede- 
hunti ootavad mõned korraliku kaldega 
mustad mäed, pikad metsavahelised  
offi-rajad ning kaljudevahelised tehni-
lised laskumised. Lumelauduritele on 
kokku kolm fun-parki. Käesolevaks tal-
veks avatakse uus tõstuk, mis ühendab 
suusapiirkonna Maria Almi keskusega.

Hotellid asuvad armsas Dienteni suusa- 
külas mis on peitunud ilusate kõrgete  
mägede vahele. Otse peatänavalt viivad 
mugavalt mäele kaks peatõstukit, 
kumbki eri suunas.

Rahuliku kulgemisega küla pakub kõike 
talvepuhkuseks vajalikku: spordipoed 

ja rendid, restoranid, samuti kõrtsid ja 
kirik. Ööklubi huvilised saavad endale 
rahulikuma nädala lubada. Kui suusata-
misest jõudu üle jääb, siis ca pooletunni-
se taksosõidu kaugusel on Gasteinertali 
termaalvee keskused või Saalfeldeni 
ostlemise võimalused.

****wellnesshotell MITTERWIRT  www.hotel-mitterwirt.at

Peatõstukiteni on 150 ja 450 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas 
on restoran, baar, soojendusega väli- ja sisebassein, saunakompleks, 
tasuta wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas, oode ja 4-käiguline 
õhtusöök.
Meie klientidelt palju kiidusõnu pälvinud väga hea asukohaga hotell 
peatänaval. Suuski ja saapaid saab hoida peatõstuki juures. Erineva 
suurusega toad. Lastele soodustused lisavoodil.

Reisi algus 12.01

Täiskasvanu 2-in. toas 1390

Hotell HOCHKÖNIG  www.hotel-hochkoenig.at

Peatõstukiteni on 200 m ja 500 m, suusabussi peatus on maja ees. 
Hotellis on baar, restoran, väike saunakompleks, hommiku- ja õhtusöök 
ja tasuta wifi.
Väike, südamliku pererahvaga hubane hotell Dienteni keskuses. Kõik toad 
on rõduga.

Reisi algus 12.01

Täiskasvanu 2-in toas 1255

Külalistemaja OTTINO ANNEMARIE
Peatõstukiteni on 150 ja 450 m, suusabussi peatus on maja ees.  
Majas on hommikusöök.
Soodsa hinnaga kodune külalistemaja Dienteni keskuses.

Reisi algus 12.01

Täiskasvanu 1- või 2-in toas 825

Apartemendid PORTI SPORT, HAUS TUENTA  
ja BLUMENHAUS  www.porti-ferien.com

Peatõstukiteni on 50-300 m. Saunakompleks on majas Porti Sport.  
Tuentas on tasuta wifi. Varustuse rendile kehtib 20%-line soodustus  
oma maja spordipoes.
Samale omanikule kuuluvad naabermajad. Peamajas Porti Sport 
on sauna kompleks, kus on Soome- bio- ja aurusaun, tepidaarium, 
massaažidušš, puhkeruum ja tee-, mahla- ja puuviljabaar. Saunakompleks 
on kõigi kolme maja külalistele tasuta. Kaasaegsed, kena sisustuse ja 
hästi varustatud köökidega korterid. Iga korteri täpse kirjelduse ja plaani 
saab reisi tellides.

Reisi algus 12.01

Täiskasvanu korteris (2 tuba 2-le) 960

Täiskasvanu korteris (2 tuba 3-le) 850

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 935

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le) 840

Küla kõrgus 1071 m

Kõrgeim tõstuk 1900 m

Laskumisradu 150 km

Musti radu 12 km

Punaseid radu 68 km

Siniseid radu 70 km

Pikim laskumine 6,6 km

Tõstukipilet 6 päeva 259.50

Alpiexpressist ette tellides 10 eurot soodsam

Tõstuk (sünd. 2000-2002) 195.50

Tõstuk (sünd. 2003-2012) 131.50

Pileti hinnas sisaldub deposiit 3 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 17.30-18.55/18.45-22.15

Salzburgi lennujaam (SZG) 75 km

hochkönigis leiab sobivad nõlvad 
erineval tasemel alustajatele, 
samas saab tänu keskuse lihtsale 
ja loogilisele planeeringule 
soovitada edasijõudnuid julgelt 
omapäi erinevaid radu avastama. 
ideaalne koht perepuhkuseks! 
oluliseks plussiks on suhteliselt 
lühike transfeer,  
nii ei kulu tee- 
konnale lennu- 
jaama vahel liig- 
selt bussitunde.

marika maidla
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FLACHAU
Austria • www.flachau.com

Flachaus ootavad suusatajaid head ja 
kiired tõstukid, suur radade valik, lõbus 
afterski ja mõistlik hinnatase. Lisaks 
tasuta väljasõit Schladmingisse!

Flachau suusapiirkond lookleb üle mitme- 
te mägede ja orgude, ühendades hulgali-
selt erinevaid külasid. Kuigi mäed ei ole 
väga kõrged, pole lumepuudust  karta - 
kunstlume tootmise süsteem katab rada-
sid sajaprotsendiliselt. Radade valik on 
mitmekesine – laiadest laugetest nõlva-
dest kuni MK-etapi radadeni. Puutumatu 
lume otsijatele on piisavalt põhjanõlvasid. 
Pargihuvilisi ootab Flachauwinklis Aust-
ria suurim lumepark absolutpark.com.

Flachaus puudub tippsuusakeskuste 
närvilisus. After-ski on meeleolukas - 
suusapäeva võib lõpetada omanäolistes 
mägirestoranides, ehedas pilgeni rahvast 

täis after-ski baaris või šlaagrite saatel 
tantsu lüües.

Reisi jooksul külastame 20 km eemal 
asuvat Schladmingit, kus 2013 aastal 
toimusid maailmameistrivõistlused. See 
nelja tipuga suusakeskus pakub ca 200 
km suusaradasid ja rohkem kui kilo-
meetrist kõrguste vahet. Kohale viib 
meid oma tasuta buss, mäele minekuks 
sobib Flachau tõstukipilet.

****biohotell FLACHAUERHOF  www.hotelflachau.at

Tõstukini on 250 m, suusabussi peatus on maja ees. Hotellis on restoran, 
baar, saunakompleks, tasuta internet, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas 
ja 5-käiguline õhtusöök.
Flachau üks esindushotelle asub keskuses peatänaval ja on hiljuti 
renoveeritud. Klientide kiidusõnu on pälvinud hea köök, kus pannakse 
erilist rõhku kohalikule, värskele ja puhtale toorainele. Saunakompleksis on 
erinevad saunad ja teebaar. Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele on 
soodustused lisavoodil.

Reisi algus 09.02 16.02

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 1580 1580

Täiskasvanu 2-in. toas Komfort 1710 1710

Täiskasvanu 1-in. toas 1805 1805

Apartementhotell CENTRAL  www.central-flachau.com

Tõstukini on 500 m, suusabussi peatus on maja juures. Majas on 
restoran, välibasseiniga saunakompleks, uus laste- ja noortekeskus (k.a 
batuudikeskus)  ja tasuta wifi.
Väga kena sisustusega ja erinevate suurustega korterid, mille täpse 
kirjelduse saab reisi tellides. Võimalik tellida hommikusööki.

Reisi algus 09.02 16.02

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 1015 1015

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 1170 1170

Täiskasvanu korteris (4 tuba 6-le) 1080 1080

Korterelamu PERNER  www.sport-2000-perner.at

Tõstukini on 250 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas on tasuta wifi 
ja spordipood koos varustuse laenutusega.
Väga hea asukohaga maja asub peatänaval. Korteri täpse kirjelduse saab  
reisi tellides. Varustuse rendile on 20%-line soodustus oma maja spordipoes. 

Reisi algus 09.02  16.02

Täiskasvanu korteris (stuudio 2-le) 920 -

Täiskasvanu korteris (stuudio 3-le) 795 -

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 855 -

Täiskasvanu korteris (3 tuba 5-le) 875 -

Täiskasvanu korteris (4 tuba 8-le) 825 -

****hotell TAUERNHOF  www.tauernhof.at

Tõstukini on 500 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas on 
bassein, saunakompleks, laste mängutuba, restoran, baar, tasuta wifi, 
hommikusöök Rootsi lauas, oode ja 4-käiguline õhtusöök.
Flachau üks esindushotelle asub keskuses peatänaval. Wellness-keskuses 
on massaažidušidega bassein, erinevad saunad ja teebaariga puhkeala. 
Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 09.02 16.02

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 1585 1585

Täiskasvanu 2-in. toas Design 1675 1675

Täiskasvanu 1-in. toas Design 1745 1745

Külalistemaja ENZIAN  www.haus-enzian.com

Tõstukini on 500 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas on 
hommikusöök.
Väga hea asukohaga väike ja kodune külalistemaja peatänaval. Osades 
tubades on lisavoodi võimalus. Majas on tasuta wifi.

Reisi algus 09.02 16.02

Täiskasvanu 2-in. toas 895 895

Täiskasvanu 1-in. toas - 945

Korterelamu FISCHBACHER  www.apartments-fischbacher.at

Tõstukini on 500 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas on saun ja 
tasuta wifi.
Kena ja hubase sisustusega maja asub peatänaval. Soome- ja infrapunasaun 
on 2 korda nädalas tasuta. Korteri täpse kirjelduse saab reisi tellides. 
Kõikidel korteritel on rõdu.

Reisi algus 09.02  16.02

Täiskasvanu korteris (2 tuba 3-le) - 885

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) - 815

Küla kõrgus 925 m

Kõrgeim tõstuk 2188 m

Laskumisradu 265 km 

Musti radu 34 km

Punaseid radu 145 km

Siniseid radu 86 km

Pikim laskumine 5 km

Tõstukipilet 6 päeva 269

Alpiexpressist ette tellides  
10 eurot soodsam.

Tõstuk (sünd. 2000-2002) 202.50

Tõstuk (sünd. 2003-2012) 136

Pileti hinnas sisaldub deposiit 3 eurot

LEND
TLL-SZG-TLL 16.00-17.30/18.30-22.00

Salzburgi lennujaam (SZG) 70 km

ära kunagi karda suusareisile minna üksi! lisaks mõnusatele laskumistele, puhtale lumele ja kirkale päikesele  
sain endale  
flachaust uued  
sõbrad, kellega  
juba igav  
ei hakka!
viivika müller
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ISCHGL
Austria • www.ischgl.com

Ischgl on ilus suusaküla, siin on unus
tamatu afterski ja alati head lumeolud. 
See Tirooli eliitkuurort meelitab kokku 
melu ja pidu armastavaid suusatajaid ja 
laudureid.

Ischgl asub Tirooli Alpide lumerikkaimas 
piirkonnas, kus suusarajad laiuvad üle 
mäeahelike nii Austria kui ka Šveitsi  
territooriumile. Lumevaesust pole 
Ischglis karta, ca 90% suusaradadest on 
kõrgemal kui 2000 meetrit ning töö- 
valmis on umbes 600 lumekahurit.  
Kogu suusapiirkonnas on palju mõnusaid 
mäekohvikuid. Avaratel mäekülgedel ja 
tuulevaiksetes oru põhjades unustavad 
päikeselise ilmaga tuhanded inimesed 
end tundideks lamamistoolidesse. 

Kenas Tiroolipärases külas on palju 
poode ning tuntud ja kurikuulsaid after- 
ski baare, mis peale suusapäeva lõppu 
lausa neelavad inimesed endasse. Kellel 
jaksu üle jääb, võib päeva pikendada 

arvukates ööklubides või nautida suure-
pärast Austria kööki erinevates restora-
nides. Peatänav on autovaba, kõik vajalik 
on kohe käe-jala juures. 

Mõnusalt võib lõõgastuda spordikomp-
leksis Silvretta Center, kus on erinevad 
saunad, ujula, keeglisaal ja restoran. 
Kuulus on ka Ischgli 7 km pikkune kelgu- 
rada, kus ehtsate Tirooli puukelkudega 
laskumisel on kõrguste vahe peaaegu 
1000 m.

Küla kõrgus 1377 m

Kõrgeim tõstuk 2872 m

Laskumisradu 238 km

Musti radu + ski route 49 km

Punaseid radu 142 km

Siniseid radu 47 km

Pikim laskumine 11 km

Tõstukipilet 6 päeva 259.50

Tõstuk (8-16 a) 157.50

Tõstuk (al 60 a) 234

Pileti hinnas sisaldub deposiit 5 eurot.

LEND
02.03 TLL-SZG/FDH-TLL  
13.00-14.30/15.40-19.20

09.03 TLL-FDH-TLL  
13.00-14.40/14.30-18.10

Salzburgi lennujaam (SZG) 260 km

Friedrichshafeni lennujaam (FDH) 160 km

*****hotell ELIZABETH ARTHOTEL  www.elizabeth.at

Tõstukijaam on hotelli ees. Majas on restoranid, baarid, basseiniga 
saunakompleks, jõusaal, tasuta wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas  
ja gurmee-õhtusöök „Fine Dining“.
Luksuslik viietärnihotell Ischgli keskuses tõstukijaama kõrval. Hotelli 
kaunistab enam kui 120 kunstiteost Austria- ja naabermaade noorema 
generatsiooni kunstnike loomingust. Moodsalt sisustatud avarad toad ja 
sviidid pakuvad parimaid ööbimisvõimalusi, eksklusiivses saunakompleksis 
on erinevad saunad, sisebassein, baar, fitness-stuudio. Lisatasu eest  
iluhoolitsused. After-ski meeleolu loovad legendaarsed tantsijannad  
Schatzi baaris! 

Reisi algus 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas Superior 3045 2820

****garni hotell DANIEL  www.hotel-daniel.at

Tõstukini on 500 m. Majas on baar, saunakompleks, wifi ja rikkalik 
hommikusöök Rootsi lauas.
Külalislahke pererahvaga hotell asub küla keskuse rahulikumas piirkonnas. 
Hoone kõrval on veekeskus  Silvretta Center. Hotelli saunakompleksis on 
erinevad saunad ning puhkeruum. Osad toad on rõduga.

Reisi algus 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1310 1310

***garni hotell PANORAMA  www.panorama-ischgl.at

Tõstukini on 200 m. Majas on saunakompleks, tasuta wifi ja hommikusöök 
Rootsi lauas.
Kodune modernne hotell asub küla keskuses peatõstuki lähedal. Maja 
lähedal on toidupood ja restoranid. Saunakompleksis on Soome- ja biosaun 
ning puhkeruum, enamus tube lisavoodi võimalusega.

Reisi algus 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1225 1225

****hotell SOLARIA  www.solaria.at

Tõstukini on 200 m. Majas on restoranid, baar, basseiniga sauna-
kompleks, jõusaal, tasuta wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 
5-käiguline õhtusöök.
Kõrgetasemeline, stiilse sisekujunduse- ja atmosfääriga hotell Ischgli 
keskuses. Saunakompleksis on erinevad saunad ja puhkeruum, fitness-saal, 
lisatasu eest iluhoolitsused. Võimalikud  on erinevad toatüübid.

Reisi algus 02.03 09.03

Täiskasvanu 2-in. toas Arnika 1875 1875

ischgl on viimase paarikümne 
aastaga ilmselt enim investeeri-
nud suusakeskus alpides. kõik mis  
turisti jaoks on tehtud,  
peab olema  
maailma parim!  
siin tullakse  
edukalt toime  
ka suurte rahva  
hulkadega.

renee tuul
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MONTEROSA SKI
Itaalia • www.monterosa-ski.com

Monterosa Ski`d nimetatakse Euroopa 
hästihoitud saladuseks. Rahvusvaheli
selt vähetuntud suusapiirkond on  
kohalike suur lemmik. 

Kõrged ja avarad, kaunite vaadetega 
nõlvad asuvad Alpide kõrguselt teise, 
Monterosa mäemassiivi jalamil. Siinseks 
plussiks on tänu väiksele sõitjate hulgale 
kuni õhtuni väga heas korras püsivad 
rajad. Piirkond sobib kõigile, nii algajatele,  
kesktasemel sõitjatele kui ekspertidele. 
Monterosat kutsutakse off-piste para-
diisiks, sest siin on sobivate lumeolude 
korral väga palju nautimisvõimalusi ka 
raja kõrval sõitmiseks. Raja kõrval sõitja-
tele on siin lausa eraldi tõstuk ehitatud.

Alpiexpressi majutused on piirkonna 
elavaimas väikeses Champoluci külas. 
Sõbraliku atmosfääriga Champoluc oma 
sundimatu õhkkonnaga on hea vaheldus 
tavapärastele lärmakatele turismi- 
kuurorditele. Monterosa on tõeline 

suusamõnude nautimise koht, suurt ja 
kärarikast after-ski`d siit otsida ei tasu. 
See on ideaalne paik sõprade või perega 
isekeskis sportliku puhkuse veetmiseks. 
Paar aastat tagasi avati Champolucis 
modernne, erinevate basseinide- ning 
saunadega SPA keskus. Kohalikud on 
eht-itaallaslikult väga vahetud ning abi-
valmid. Nendega ka esmakordselt  
suheldes tunned end hea, kaua külla- 
oodatud sõbrana. Külas on parajal hulgal 
häid restorane, valikus nii Itaalia, Prant-
suse kui Briti köök, mõni pubi ja baar. 

Küla kõrgus 1579 m

Kõrgeim tõstuk 3275 m

Laskumisradu 180 km

Musti radu 17 km

Punaseid radu 117 km

Siniseid radu 46 km

Pikim laskumine 10 km

Tõstukipilet 6 päeva 235

Tõstuk noor  
(sünd. 01.11.2000-31.10.04)

207

Tõstuk laps  
(sünd. 01.11.04-31.10.10)

166 

Tõstuk seenior  
(sünd. 31.10.38-30.05.54)

207

Pileti hinnas sisaldub deposiit 5 eurot.

Alla 14-aastastel on kohustus kanda kiivrit!

LEND
TLL-GVA-TLL 16.20-18.20/20.55-00.55

Genfi lennujaam (GVA) 215 km

monterosas on olemas  
kõik ilusaks eluks:  
sõbralikud inimesed, 
väherahvastatud  
suusarajad,  
lõputud vaated  
ja palju-palju  
lund!
riinu värk

*****hotell CAMP ZERO  www.campzero.com

Tõstukini on 600 ja 1200 m. Hotellis on restoran, baar ja bistroo, 
basseiniga saunakompleks, wifi, ameerikalik hommikusöök. Tasuta 
transport tõstukitele.
Sel suvel valminud ultramoodne sportlik hotell asub keskusest ca 1400 
m ning on ümbritsetud metsadest ja mägedest. Suure spordibasseiniga 
saunakompleksis on Soome- ja aurusaun, erinevad hoolitsused on lisatasu 
eest. Kahekorruselised sviidid on looduslähedases luksuslikus stiilis.

Reisi algus 26.01

Täiskasvanu 2-in. standard sviidis 1955

****hotell LA ROUJA  www.hotelllarouja.com

Tõstukini on 500 m. Hotellis on restoran, kaminaga lounge, baar, tasuta 
wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja rikkalik õhtusöök. 
Kohalikus rustikaalses stiilis ilus ja armas hotell jõe ääres. Rõduga tubades 
on massaažidušid või massaživannid. Osades tubades on lisavoodi 
võimalus.

Reisi algus 26.01

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1155 

***hotell BELLEVUE  www.hotelbellevuechampoluc.com

Tõstukini on 400 m. Majas on restoran, baar, saunakompleks, mullivann, 
tasuta wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja rikkalik õhtusöök.
Kena ja sõbraliku pererahvaga hotell asub küla keskuses. Hotell on pälvinud 
kiidusõnu meie klientidelt. Võimalikud on erineva suurusega toad.

Reisi algus 26.01

Täiskasvanu 2-in. toas 1105

Täiskasvanu 3-in. toas 1065

***hotell LES COUPOLES  www.lescoupoles.com

Tõstukini on 500 m. Majas on baar, bassein ja saun, tasuta wifi, 
hommikusöök Rootsi lauas. 
Kena hotell asub küla keskuses. Kõikides tubades on väike kööginurk. 
Hinnas sisaldub suusa- ja saapahoid tõstukijaama juures.

Reisi algus 26.01

Täiskasvanu 2-in. toas 970

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 830

Apartemendid Champoluci keskuses
Tõstukini on sõltuvalt korterist 100-700 m.
Lihtsates ja kenades erineva suurusega korterites on kööginurk ja kõik 
vajalik toidu valmistamiseks. Iga korteri kirjelduse ja hinna saab reisi 
tellides. Hind sõltub voodite arvust ja korteri suurusest. Hinnas sisaldub 
suusa- ja saapahoid tõstukijaama kõrval.

Reisi algus 26.01

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 845

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le) 765
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Itaalia La Thuile ja Prantsusmaa La 
Rosière moodustavad põneva rahvus
vahelise Espace San Bernardo suusa
piirkonna. Siin, ümbritsetuna Alpide 
kõrgeimatest tippudest, saad nautida 
karget ja rahulikku puhkust!

Itaalia „Väike Siber“ hiilgab eelkõige oma 
suurepäraste lumeolude poolest, põhja- 
poole avanevad nõlvad hoiavad lume 
kevadeni suusatajasõbralikuna. Algaja- 
tele on pakkuda häid laugeid siniseid 
ning ekspertidele väljakutseks „täie raha 
eest“ musti radu. Siin asub Itaalia kõige 
järsem, 72% must nõlv. Põnevust pakub 
naiste suurslaalomi MK etapi nõlv.  
Väikese St. Bernardi kuru laial platool on 
head võimalused snowkite huvilistele. 
Võimsad vaated ulatuvad Mont Blanci 
massiivilt Val d`Isèrè ni. Käesoleval 
talvel avatakse suusatajatele piirkonna 
kõrgeim mägi kahe uue tooltõstuki ning 
viie punase rajaga. See on kindlasti väga 
hea uudis adrenaliiniotsijatele.

La Thuile väike küla on mitmepalgeline –  
omal ajal elasid siin farmerid ja söe- 
kaevu-rid, tänapäeval on see põhiliselt 
turistide päralt. After-ski on tagasihoidlik.  
Armastatakse istuda kohaliku hõnguga  
nõlvabaarides, ka all külas on mõni 
elavam kõrts. Pakutav toit on suure- 
pärane ja väärib kiidusõnu. Kindlasti 
tasub külastada umbes pooletunnise  
bussisõidu kaugusel asuvat tuntud  
suusakuurorti Courmayeur. Mõni kilo- 
meeter külast asub Aosta oru suurim ja 
kuulsaim termaalvee keskus Prè Saint 
Didier Spa.

Küla kõrgus 1450 m

Kõrgeim tõstuk 2800 m

Laskumisradu 160 km

Musti radu 27 km

Punaseid radu 79 km

Siniseid radu 54 km

Pikim laskumine 7,5 km

Tõstukipilet 6 päeva 245

Tõstuk noor 
(sünd. 01.11.2000-31.10.04)

216

Tõstuk laps  
(sünd. 01.11.04-31.10.10)

173 

Tõstuk seenior  
(sünd. 31.10.38-30.05.54)

216

Pileti hinnas sisaldub deposiit 5 eurot.

Alla 14-aastastel on kohustus kanda kiivrit!

LEND
TLL-GVA-TLL 18.10-20.10/20.20-00.20

Genfi lennujaam 140 km

LA THUILE
Itaalia • www.lathuile.it

äge suusakoht: põnevad võima-
lused pea igal pool - eriti naiste 
suurslaalomi mk etapi  
nõlv, kus lihtsalt  
tuleb kurvides  
kihutada ja  
järsakutel  
lennata. rohkelt  
adrenaliini!

enn siirak

*****hotell NIRA MONTANA  www.niramontana.com

Tõstukini on 900 m. Majas on restoran, baar, pizzeria, 
basseiniga saunakompleks, wifi, hommikusöök Rootsi lauas. 
Õhtusöögi tellimise võimalus 58¤/päev. Hotellil on tasuta 
transport tõstukile.
Väga hea tasemega, ilus, alles mõned aastad tagasi ehitatud 
hotell. Saunakompleksis on erinevad saunad, sisebassein, 
mullivann.  Erinevad hoolitsused on lisatasu eest. Võimalikud on 
erinevad toatüübid. Lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 02.02

Täiskasvanu 2-in. toas Deluxe (29 m2) 1695

Täiskasvanu 2-in. toas Grand Deluxe (34 m2) 1895

***hotell BOTON D`OR  www.hotel-botondor.it

Tõstukini on 150 m. Majas on baar, suur ja hubane puhkeruum, 
kena saunakompleks, tasuta wifi ja hommikusöök Rootsi lauas. 
Väga ilus ja sõbralik hotell suusaradade lähedal, keskusesse on 
ca 700m. Saunakompleksis on lisaks saunale ka mullivannid 
ning jõusaal. Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele on 
soodustused lisavoodil. 

Reisi algus 02.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1195

Täiskasvanu 2-in. rõduga toas 1230

****hotell MIRAMONTI  www.alpissima.it/hotel-le-miramonti.1.38.html

Tõstukini on 500 m. Majas on restoran, baar, basseiniga saunakompleks, wifi, 
hommikusöök Rootsi lauas ja rikkalik õhtusöök.
Küla keskuses asuv elegantses alpistiilis hotell.  Tasulises saunakompleksis on erinevad 
saunad ning väike bassein. Erinevad hoolitsused on lisatasu eest. Võimalikud on 
erinevad toatüübid. Lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 02.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1285

****hotell PLANIBEL  www.hotelplanibel.it

Tõstukini on 100 m. Hotellis on restoran, baar, saun, bassein, 
väike jõusaal, wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja rikkalik 
õhtusöök.
Suur, tagasihoidlik hotellikompleks tõstukijaama lähedal, 
keskusest ca 500 m. Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele 
on soodustused lisavoodil. 

Reisi algus 02.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1125

Apartementhotell RESIDENCE PLANIBEL
Tõstukini on 100 m. Suures kompleksis asuvad lihtsad korterid.
Korterites on kööginurk ja kõik vajalik toidu valmistamiseks. Iga 
korteri täpse kirjelduse ja hinna saab reisi tellides. Hind sõltub 
reisijate arvust ja korteri suurusest. Saabumisel tuleb tasuda 
deposiit 150¤ korteri kohta.

Reisi algus 02.02

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 795
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Tõeliselt lummav Matterhorni tipp 
(itaallastele Cervino), unikaalsed liusti
kuvaated ning aastaringne lumegaran
tii on Cervinia suusapiirkonna magne
tiks.

Cervinia ja Zermatt moodustavad 
rahvusvahelise suusapiirkonna, mis 
võimaldab ühe tõstukipiletiga suusata-
da nii Itaalias kui Šveitisis. Tegu on ühe 
kõrgema ja lumekindlama suusaalaga 
Euroopas. Võrreldes teiste tuntud Alpi 
suusakuurortidega on siinsed rajad pike-
mad ning mõnevõrra laugemad. Viimas-
tel aastatel on tõstukiparki täiendatud 
paljude kiirete tõstukitega. Siin asub 
Euroopa kõrgeim lumepark. Unikaalsed 
vaated mägedele avanevad Klein Matter-
horni ning Gornergrati vaateplatvormi-
delt. Ei teki kahtlust, miks nimetatakse 
Matterhorni Euroopa atraktiivseimaks 
mäemassiiviks ja Alpide kuningannaks. 

Off-piste harrastajatele soovitame giidiga 
liustikumatku või heli-skid. Lumelau-
durid leiavad parimad nõlvad Zermatt̀ i 
piirkonnast.

Cervinia asub kaunis Aosta orus ja on 
oma nime saanud vahetus läheduses 
kõrguva Il Cervino mäetipu järgi. Suhte- 
liselt väike, ca 1000 elanikuga küla on 
kompaktne ja mugav. Restorane ja baare 
jagub igale maitsele. Kuna tegemist on 
tõeliselt kõrge suusakeskusega, on siin 
eriliselt nauditav kõrgmäestiku aura. 
Cervinia after-ski on tagasihoidlik. Enne 
külla laskumist on kombeks teha nõlva- 
baarides väike pärastlõunane drink. 
Suusatades üle Alpide peaaheliku põhja 
poole, saab laskuda Šveitsi ühte tuntui-
masse suusakülla, Zermatti. See mõnus 
autovaba küla väärib kindlasti külasta-
mist. 

Küla kõrgus 2050 m

Kõrgeim tõstuk 3883 m

Laskumisradu 360 km

Musti radu 65 km

Punaseid radu 220 km

Siniseid radu 75 km

Pikim laskumine 22 km

Tõstukipilet 6 päeva 304

Tõstuk  
(sünd. 01.11.00–31.10.04)

269

Tõstuk  
(sünd. 01.11.04–31.10.10)

214.50

Tõstuk  
(sünd. 01.11.38-31.05.54)

269

Pileti hinnas sisaldub deposiit 5 eurot.

Alla 14-aastastel on kohustus kanda kiivrit!

LEND
TLL-GVA-TLL

16.03 10.00-12.00/16.00-20.00

23.03 13.00-15.00/22.05-01.05

Genfi lennujaam (GVA) 205 km

cervinia võttis mind vastu lahkelt 
ja sõbralikult, nagu küps, endaga 
rahulolev naine. nädalaga näitas 
ta kõiki oma tujusid, olles 
vastupandamatult teadlik oma 
ilust. ohh matterhorn... kindlasti 
soovitan õhtuti lubada tal end 
võrgutada kohalikust melust, 
hõrgutavatest maitsetest 
ja elavast muusikast pikitud 
elamuste läbi.  
hea seltskond on  
alpiexpressiga  
garanteeritud!  
aitähh!
jana borovkova

CERVINIA –  
ZERMATT
Itaalia • www.cervinia.it

****hotell EXCELSIOR PLANET  www.excelsiorplanet.com

Tõstukini on 100 m. Majas on restoran, baar, basseiniga saunakompleks, 
tasuta wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 4-käiguline õhtusöök. 
Hea asukohaga, Cervinia üks parimaid hotelle asub keskuses, suusanõlvade 
vahetus läheduses. Saunakompleksis on Türgi ning Soome saun, bassein 
ja mullivann. Hotelli köök ning veinivalik on pälvinud palju kiidusõnu. 
Suuremad toad on lisavoodi võimalusega.

Reisi algus 16.03 23.03

Täiskasvanu 2-in. toas Classic 1795 1795

Täiskasvanu 2-in. toas Superior 1945 1945

Täiskasvanu 2-in. juunior sviidis 2275 2275

**hotell MEUBLE JOLI  www.jolicervinia.it

Tõstukini on 100 m. Majas on tasuta wifi ja hommikusöök Rootsi lauas.
Väga hea asukoha ning sõbraliku atmosfääriga hotell Cervinia keskuses, 
suusanõlvade vahetus läheduses. Osadel tubadel on rõdu.

Reisi algus 16.03 23.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1095 1095

Täiskasvanu 3-in. toas 1035 1035

Täiskasvanu 1-in. toas 1145 1145

Apartemendid Cervinia keskuses
Tõstukini on 100-500 m. 
Hea asukohaga väikesed, lihtsa sisustusega korterid peatänava ja 
suusaradade lähedal. Iga konkreetse korteri hinna ja kirjelduse saab reisi 
tellides. Saabumisel tuleb tasuda deposiit 100 eurot korteri kohta.

Reisi algus 16.03 23.03

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 845 845

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le) 795 795

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 895 895

***hotell MIRAVIDI  www.hotelmiravidi.com

Tõstukini on 300 m. Majas on restoran, baar, väike saun, tasuta wifi, 
rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 3-käiguline õhtusöök
Ilus ja kodune hotell küla peatänava läheduses. Kenad ning hubased toad 
on rõduga. Lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 16.03 23.03

Täiskasvanu 2-in. toas Classic 1390 1390

Täiskasvanu 2-in. toas Superior 1455 1455
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MORZINE
Prantsusmaa • www.morzine.com 
 • www.portesdusoleil.com

12 suusakülast koosnev ülisuur Portes 
du Soleil suusapiirkond on ideaalne 
neile, kes naudivad matkamist, et liuel
des läbida pikki vahemaid.

Portes du Soleil ehk Päikeseväravad 
laiub piiriüleselt nii Prantsusmaal kui 
Šveitsis, olles maailma vanim kahe riigi 
territooriumil paiknev suusakeskus. 
Päikeseväravad pikendas mõningaid 
suusaradu ning kasvas tänu sellele 
käesolevaks hooajaks lausa 50 km jagu. 
Suurem osa siinseid nõlvu on omavahel 
ühenduses. Morzinè st päeva alustades 
on võimalik piirkonda avastama minna 
nii päri- kui vastupäeva. Selge ilma 
korral paistavad kätte nii Mont Blanci 
valge tipp kui ka Genfi järv. Päikesevä-
ravad pakuvad puudrihuntidele heade 
lumeolude korral tohutuid sõiduvõimalu-
si. Piirkonnas on kokku tervelt 30 parki, 
paljud neist asuvad mõnusalt Morzinè i 
lähedal.

Morzine on armas saginat täis linnake,  
mis paljuski orienteeritud peredele,  
seetõttu leidub siin tegemist ka peale 
suusapäeva. Külas on mitu uisuväljakut, 
veekeskus basseinide ja saunadega, 
keskväljakul laste lemmik – karussell. 
Palju on häid ja omanäolisi restorane 
ning baare. Ostuhuviliste rõõmuks on 
siin tavalisest enam kaupluseid.

Päeva lõpetamiseks ideaalsed päikeselis-
te terrassidega pubid on olemas nii mäel 
kui külas, mitmes neist kõlab elav muusi-
ka. Teenindav personal on väga sõbralik 
ning kõneleb meelsasti ka inglise keelt.

Sobilike lumeolude korral kodunõlval 
kehtiva mäepiletiga õhtuse suusatamise 
võimalus. 

17.-23. märtsini toimub juba 9. korda Rock 
des Pistes muusikafestival, mis tähendab 
mitmeid nii päevaseid kui õhtuseid elava 
muusika kontserte mäel ning külas!

Küla kõrgus 1000 m

Kõrgeim tõstuk 2466 m

Laskumisradu 650 km

Musti radu 100 km

Punaseid radu 380 km

Siniseid radu 170 km

Pikim laskumine 11 km

Tõstukipilet 6 päeva 268

Tõstuk (5-15 a) 202

Tõstuk (16-19 a) 242

Tõstuk (al 65 a) 242

Pileti hinnas sisaldub deposiit 3 eurot.

LEND
TLL-GVA-TLL

26.01 16.20-18.20/20.55-00.55

16.03 10.00-12.00/16.00-20.00

Genfi lennujaam (GVA) 85 km

hästi suur suusapiirkond, mis justkui 
matkamiseks loodud. samas võimalik 
väga  toredaid päevi teha ka kodule 
lähedal. palju võimalusi, ilusaid  
vaateid ja mõnusaid suusaradu. 
tõeliselt vahva koht!
kitti-liis rammo

****hotell LE SAMOYEDE  www.hotel-lesamoyede.com

Tõstukini on 150 m. Majas on restoran, baar, Soome- ja aurusaun, jacuzzi, 
puhkeala, tasuta wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja 5-käiguline õhtusöök.
Väga hea asukohaga kena hotell küla keskväljakul. Lühike maa küla mõlema 
tõstukini. Kenadest rõdu või terrassiga tubadest avanevad vaated külale ja 
mägedele. Hiljuti on valminud deluxe tüüpi toad ja sviit.

Reisi algus 26.01 16.03

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 1595 1595

Täiskasvanu 2-in. toas Deluxe 1850 1850

***hotell L̀ EQUIPE  www.hotelequipe.fr

Tõstukini on 20 m. Majas on restoran, baar, saun, bassein, jacuzzi, jõusaal, 
piljard ja lauatennise lauad, tasuta wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja 
4-käiguline õhtusöök.
Väga hea asukohaga hotell suusanõlvade ja Pleney tõstuki vastas. Meie 
klientidelt kiidusõnu pälvinud sõbraliku pererahvaga autentne chalet` stiilis 
hotell. Rõduga toad on vaatega nõlvadele või linnale, osades on lisavoodi 
võimalus.

Reisi algus 26.01 16.03

Täiskasvanu 2-in. toas Tradition 1245 1245

Täiskasvanu 2-in. toas Prestige 1385 1325 Korterelamud Morzinè i keskuses
Tõstukini on sõltuvalt korterist 20-600 m.
Hea asukohaga kenad ja Prantsusmaa kohta ruumikad korterid küla kesku-
ses. Korterid on erineva suuruse ja sisustusega, enamjaolt ühe-inimese 
vooditega, mõnes magamistoas võib olla ka nari. Kõikides korterites on 
kööginurk, enamikes TV või selle tellimise võimalus. Iga korteri täpse 
kirjelduse, fotod ja hinna saab reisi tellides. Hind sõltub reisijate arvust ja 
korteri suurusest. Saabumisel tuleb tasuda tagatiseks deposiit.

Reisi algus 26.01 16.03

Täiskasvanu korteris (stuudio 2-le) 890 890

Täiskasvanu korteris (3 tuba 5-le) 820 820

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le) 820 820

****hotell CHAMPS FLEURIS  www.hotel-champs-fleuris.com

Tõstukini on 20 m. Majas on kaks restorani, baar, soojendusega 
välibassein, jacuzzi, saun, jõusaal, tasuta wifi, hommikusöök Rootsi lauas 
ja 4-käiguline õhtusöök.
Kena ja kodune, sõbraliku ning abivalmis pererahvaga ja väga hea 
asukohaga hotell suusanõlvade ning Pleney tõstuki kõrval. Meie klientidelt 
on kiidusõnu pälvinud nii maja kui maitsev hommikusöök ja mitmekesine 
õhtusöök. Kenades rõdu ja mäevaatega tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 26.01 16.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1655 1655

***hotell L̀ IGLOO  www.hoteligloo-morzine.com

Tõstukini on 200 m. Majas on Soome- ja aurusaun, väike jõusaal, wifi ja 
hommikusöök Rootsi lauas. 
Hea asukohaga lihtne hotell. Lühike maa küla mõlema tõstukini. Majas on 
nii hotellitoad kui ka 2-4 in. stuudiod. Stuudiotes on väike kööginurk. Maja 
kõigile elanikele on ühiskasutuseks mõeldud hästivarustatud köök. Kenadel 
hiljuti renoveeritud kahe- kuni neljainimese tubadel on rõdu.

Reisi algus 26.01 16.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1125 1125
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PARADISKI
Prantsusmaa • www.paradiski.com

Suur ja kõrge, kindla lumegarantiiga 
suusapiirkond. 70% radadest asub kõr
gemal kui 2000 m. 

2003. aastal ühendati omavahel kiire 
gondliga kaks Savoie departemangus 
asuvat tuntud suusakeskust – Les Arcs  
ja La Plagne. Koos moodustavad nad  
ülisuure Paradiski suusapiirkonna  
pakkudes rikkalikku valikut eritaseme-
lisi radu. Laiadelt avaratelt lumeväljadelt 
suunduvad paljud rajad tuulte eest  
varjavate metsatukkade vahele.  
Piirkonnas on kaks liustikku. Les Arcsi 
tippudelt leiavad off-piste fännid omale 
mitmeid meelepäraseid laskumisi.  
La Plagne poolel on enamus radasid 
sinised ja punased, olles suurepärane 
valik algajatele ja kesktasemel sõitjatele. 
Piirkonnas on mitu vahvat lumelaua- 
parki pakkudes tegevust trikisõitjatele.

Meie majutused paiknevad kesksel kohal 
asuvas Vallandry külas, kust on hea 
alustada päevateekonda mõlemale  
keskuse poolele. 

Vallandrys on meeldiv atmosfäär ja 
sõbralikud inimesed. Kõik majutused 
paiknevad suusaradade vahetus lähedu- 
ses, enamikel on ukseni suusatamise 
võimalus. Terrassidelt avanevad ime- 
ilusad vaated alla orgu ja taamal kõrgu-
vale majesteetlikule Mont Blancile.

Vallandry küla on pisike, seega on kõik 
vajalik mugavalt käe-jala juures. Esma-
pilgul vaikne küla peidab endas palju 
elavat muusikat ning tõenäoliselt pari-
maid Prantsuse Alpide pidusid.

Küla kõrgus 1600 m

Kõrgeim tõstuk 3250 m

Laskumisradu 425 km

Musti radu 64 km

Punaseid radu 121 km

Siniseid radu 240 km

Pikim laskumine 7 km

Tõstukipilet 6 päeva 305

Tõstuk 5-12 a 244

Tõstuk 65-74 a 244

Pileti hinnas sisaldub deposiit 1 euro.

Peredel (2 täiskasvanut + miinimum  
2 last 5-17 a) kõigil laste hind ehk 244¤.

LEND
TLL-GVA-TLL

02.02 18.10-20.10 / 20.20-00.20

23.03 13.00-15.00 / 22.05-01.05

Genfi lennujaam (GVA) 150 km

piiritute sõiduvõimalustega, aga 
siiski kompaktne, kahe liustikuga 
suusapiirkond. viitade järgi on 
lihtne orienteeruda. prantsusmaa 
on ikkagi prantsus- 
maa – kõrged  
miljoni vaade- 
tega mäed, parim  
sibulasupp  
ja genepi!

marju ott

***hotell Emeraude  www.hotel-emeraude.com

Tõstukini on 50 m. Majas on restoran, baar, väike bassein ja 
aurusaun, jõusaal ja tasuta wifi. Hommikusöök Rootsi lauas 
ja 3-käiguline õhtusöök. NB! Reisipaketi hinnad sisaldavad 
6-päeva tõstukipiletit! 
Meie klientidelt kiidusõnu pälvinud väga hea asukoha ja 
südamliku pererahvaga hotell suusanõlva kõrval. Saun ja 
väike bassein on avatud kogu päeva! Lihtsatest ja pigem 
väikestest tubadest avaneb kaunis vaade Mont Blancile 
või orule. Prestige toad on veidi suuremad ning seal on 
vannitoas föön. Osadel tubadel on rõdu. Lastele soodustused 
lisavoodil.

Reisi algus 02.02 23.03

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 1250 1330

Täiskasvanu 2-in. toas Comfort 1285 1370

Täiskasvanu 2-in. toas Prestige 1330 1420

Reisipaketi hinnad sisaldavad 6-päeva tõstukipiletit! 

****apartmenthotell L̀ Orée des  
Cimes Résidence SPA  www.cgh-residences.com

Tõstukini on 50 m. Majas on basseiniga saunakompleks, 
jõusaal ja tasuta wifi.
Suusanõlva vahetus läheduses asuv väga heal tasemel 
residents pakub erineva suurusega korralikult varustatud 
kortereid. Residentsis on mäevaatega puhkeruum, kaminaga 
lounge, ilusas spaakompleksis erinevad saunad, bassein, 
jacuzzi, jõusaal. Saabumisel tuleb tasuda korteri deposiit 400¤.

Reisi algus 02.02 23.03

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 995 995

Täiskasvanu korteris (4 tuba 6-le) 980 980

Korterelamud Vallandry keskuses
Tõstukini on sõltuvalt korterist 50-600 m.
Suusanõlvade ja tõstukite vahetus läheduses asuvad lihtsad 
korterid vähenõudlikule reisijale. Korterid on erineva suuruse 
ja sisustusega, enamjaolt üheinimese vooditega, mõnes 
magamistoas võib olla ka nari. Korterites on kööginurk, 
enamikes ka TV või selle tellimise võimalus. Iga korteri täpse 
kirjelduse, fotod ja hinna saab reisi tellides. Hind sõltub 
reisijate arvust ja korteri suurusest.

Reisi algus 02.02 23.03

Täiskasvanu korteris (stuudio 2-le) 795 795

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 795 79524



Les 3 Vallées (Kolm Orgu) on kolme 
tuntud suusaküla ühendav väidetavalt  
maailma suurim ja kõige paremini 
toimiv suusakeskus. 25 ligipääsetavat 
tippu, millest on kümme kõrgemad kui 
2500 m, kuus liustikku ning 600 km  
omavahel ühendatud suusaradu, 
millest 85% asuvad enam kui 1800 m 
kõrgusel. 

Méribeli org on tänu oma kesksele asu-
kohale ja pikkadele laiadele nõlvadele 
piirkonnas enim sõidetav. Siit on hea 
liikuda nii ühele kui teisele poole kõrval- 
orgudesse. Siin asuvad ka mitu meele- 
olukat after-ski kohta.

Courcheveli oru alati hästi hooldatud 
valdavalt sinised ja punased paljuski 
metsavahelised rajad pakuvad meeldivat 
kaitset tuulise ilma korral. Restoranid 

on klass omaette nii köögi, teeninduse 
kui hinna poolest. Courcheveli küla asub 
mitmel erineval tasapinnal, kuulsaim 
neist on Courchevel 1850. 

Belleville org on piirkonna mastaapseim, 
pakkudes enim laskumisi ja suurimat 
kõrguste vahet. Siin asub Euroopa kõige 
kõrgemal paiknev suusaküla  
Val Thorens (2300 m).

Ilmaga vedamise korral saab ülihäid 
off-piste võimalusi nautida Val Thorensi 
taga asuvas neljandas, Orellè i orus.

Méribeli suusakeskust hakati rajama 
inglaste eestvedamisel, seega inglise keel 
ja briti vaim ei ole siin võõras. Restoranid  
ja kaks korda nädalas avatav turg  
pakuvad kohaliku köögi hõrgutisi. Õhtul 
saab lõõgastuda Olümpiakeskuses, kus 
on lihtne ujula, spaa, jäähall ja bowling. 

Küla kõrgus 1450 m

Kõrgeim tõstuk 3230 m

Laskumisradu 600 km

Musti radu 72 km

Punaseid radu 222 km

Siniseid radu 306 km

Pikim laskumine 12 km

Tõstukipilet 6 päeva 306

Tõstuk 5-12 a 244.80

Tõstik 65-75 a 275.40

Gruppidel al 2 in. soodustused 10-15¤

Peredel (2 täiskasvanut + miinimum 
2 last 5-18 a) on kõigil laste hind 244.80

LEND
TLL-GVA-TLL

16.03 10.00-12.00/16.00-20.00

23.03 13.00-15.00/22.05-01.05

Genfi lennujaam (GVA) 130 km

MÉRIBEL
Prantsusmaa • www.meribel.net 
 • www.les3vallees.com

mérbel – kellele küla, kellele 
vaated.. mind paelub lõputu 
hulk erinevaid radu ning off-
piste võimalused. ka kogenud 
mäehunt ei pruugi nädalaga  
isu täis saada!

kristjan-erik alaküla

****hotell LA CHAUDANNE  www.chaudanne.com

Tõstukini on 100 m. Hotellis on mitu Méribeli hinnatud restorani, 
sealhulgas ka Michelini tärniga restoran L̀ Ekrin, baar, NUXE spaa, 
basseiniga saunakompleks ja wifi. Hommikusöök Rootsi lauas. Õhtusöögi 
tellimise võimalus Le 80 brasseriis 55¤/päev.
Méribeli küla üks parimaid 4* hotelle asub küla peatänaval tõstukiteväljaku 
kõrval. Hotellis on kenad luksusliku ilmega üldjuhul rõduga toad. Lisavoodi 
võimalus suuremates tubades.

Reisi algus 16.03 23.03

Täiskasvanu 2-in. standard toas 1830 1830

***hotell L̀ ETERLOU  www.hoteleterlou.com

Tõstukini on 100 m. Hotellis on mitu Méribeli hinnatud restorani, baar, 
NUXE spaa ja tasuta wifi. Hommikusöök on hinnas, 3-käigulise õhtusöögi 
tellimise võimalus 35¤/päev. Saunakompleksis on soojendusega 
välibassein, erinevad saunad ja mullivann. 
Ideaalse asukohaga kena hotell küla peatänaval, tõstukiteväljaku kõrval. 
Kaheinimese rõduga tubades on kahe eraldi voodi võimalus. Hotellis on ka 
ilusad erineva suurusega korterid.

Reisi algus 16.03 23.03

Täiskasvanu 2-in. toas Tradition (17-19m2) 1540 1540

***hotell LE MÉRILYS  www.merilys.com

Tõstukini on 150 m, suusabussi peatuseni 80 m. Majas on uus restoran, 
baar, saun, jacuzzi ja tasuta wifi. Hommikusöök Rootsi lauas ja 
3-käiguline õhtusöök.
Hiljuti värske ilme saanud armas hotell küla ülemises osas suusanõlvade 
vahetus läheduses. Majast lumeni on 50 m. Hotellis on uus spaa-kompleks, 
kus auru- ja Soome saun, jõusaal, puhkeala ning väli-jacuzzi. Meie 
klientidelt on muuhulgas kiidusõnu pälvinud rikkalik värskete mahladega 
hommikusöök. Toad on hubased ning neis on kahe eraldi voodi võimalus. 
Vallée tubadest avanevad võrratud vaated alla külale ja orule. Hotellis on ka 
lihtsad erineva suurusega korterid.

Reisi algus 16.03 23.03

Täiskasvanu 2-in. toas Foret 18 m2 1570 1570

Täiskasvanu 2-in. toas Vallée 18 m2 1645 1645

Korterelamud Méribelis
Tõstukini on sõltuvalt korterist 100-700 m.
Hea asukohaga majad asuvad küla ülemises osas suusaradade vahetus 
läheduses või keskuses. Korterid on erineva suuruse ja sisustusega, 
enamjaolt ühe-inimese vooditega, mõnes magamistoas võib olla ka nari. 
Kõikides korterites on kööginurk, enamikes TV või selle tellimise võimalus. 
Iga korteri täpse kirjelduse, fotod ja hinna saab reisi tellides. Hind sõltub 
reisijate arvust ja korteri suurusest. Saabumisel tuleb tasuda tagatiseks 
deposiit.

Reisi algus 16.03 23.03

Täiskasvanu korteris (stuudio 2-le, 16-20 m2) 840 840

Täiskasvanu korteris (stuudio 4-le, 19-28 m2) 755 755

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le, 28-35 m2) 785 785

Täiskasvanu korteris (2 tuba+nari 4-le, 40-55 m2) 830 830

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le, 40-70 m2) 785 785

Täiskasvanu korteris (4 tuba 8-le, 60-100 m2) 795 795
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REISIJA MEELESPEA
Hea teada enne reisi broneerimist ja kasulik läbi lugeda enne reisile minekut!

LEND
Tšarter ehk tellimuslend on reisikorraldaja poolt 
spetsiaalselt mingiks ajavahemikuks kindlasse 
sihtpunkti tellitud lend. Lennuki pardal pakutakse 
külma suupistet ja karastusjooke, alkohol on tasuline.

Kataloogis olevaid lennuaegu on lennufirmal õigus 
muuta. Palun kontrollige lennuinfot 24 h enne välja-
lendu meie koduleheküljelt.

Rangelt jälgitakse pagasikaalu, kuna lennuki stardi-
kaal on piiratud. Tasuta lubatud pagas on 15 kg + 5 
kg käsipagasit. Käsipagasi arvelt ei saa suurendada 
registreeritava pagasi kaalu.

Ülekilode eest tuleb tasuda 40 eurot (nn suusavedu), 
mis annab õiguse pagasit suurendada kuni 10 kg.

Lennujaamas tellides ei saa lisapagasi pardale mah
tumist garanteerida!

Võttes mitme peale ühe koti, tuleb arvestada pagasi-
käitluse eeskirjadega, mille järgi ühe koti kaal ei tohi 
ületada 32 kg.

Pagasi kaotsiminek

Kui teie pagas läheb lennureisil kaduma, teavitage 
sellest kohe lennujaama personali ja täitke vajali-
kud formaalsused. Tekitatud kahju korvab lennufir-
ma vastavalt rahvusvahelistele lennundusreeglitele. 
Kasuks tuleb pagasikindlustuse olemasolu.

TRANSFEER
Reisipaketi hinna sisse kuulub transfeer ehk bus-
sitransport lennujaamast hotelli ja tagasi. Ainult 
lennupileti ostjatel on võimalik vabade kohtade ole-
masolul osta bussitransfeeri teenust. Võib tellida ka 
individuaaltransfeeri oma hotelli, kuid selle hind on 
rühmatransfeerist oluliselt kallim. Transfeeribussi-
de tualetid on talvisel ajal tavaliselt suletud.

MAJUTUS
Mitmetes Alpi suusakuurortides ametlik majutus- 
asutuste klassifikatsioon puudub või ei vasta üldlevi-
nud arusaamadele. Majutuse eripäradest parema üle-
vaate saamiseks kirjeldame oma kataloogis ja kodu-
lehel lisaks tärnidele võimalikult täpselt pakutavaid 
teenuseid, kaugust tõstukitest jne. Kõik pakutavad 
toad ja korterid on WC ja duši või vanniga. Võima-
likud erandid toome välja iga konkreetse majutuse 
juures. 

Alpides on hotellide ja korterite toad suhteliselt väi
kesed. Samuti võivad sama hinnaklassi toad olla 
väga erinevad (toa suurus, kuju, rõdu olemasolu, 
dušš või vann jne). Tavaliselt on kahe inimese toas 
lai kahe inimese voodi (eriti Austrias), harva on või-
malik tellida kahte eraldi voodit. Ühe inimese tube 
on väga vähe ja need on lisatasu eest. Kallimates ho-
tellides saame tavaliselt pakkuda ka suuremaid tube 
(juuniorsviite ja sviite). 

Kui majutuse kirjelduses märgime interneti/wifi 
olemasolu, siis lähtume hotellist saadud infost ja Al-
piexpress ei saa selle toimimist garanteerida. 

Palume järgida majutuskohtade sisekorraeeskirju: 
kinni pidada öörahust, mitte käia hotellis suusasaa-
bastega, teha apartementides elementaarne lõpu-
koristus (pesta nõud, kokku panna kasutatud linad/
rätikud ning prügi välja viia).

Alpide majutusasutuste nimetused:

• Hotell klassifitseeritakse 2-5 tärniga. Alpide hotel-
lid on tavaliselt lihtsa stiiliga, puudub rõhk luksu-
sele ja elegantsile, pigem pööratakse tähelepanu 
omanäolisele sisustusele ja sõbralikule teeninduse-
le. Suurema arvu tärnidega hotellis ei pruugi toad 
olla suuremad, küll aga on erinevused pakutavates 
teenustes.

• Garni hotell on perehotell, mis võib olla klassifit-
seeritud vastavate tärnidega. Teenuste hulk on 
siin piiratud (nt lühem vastuvõtuleti lahtiolekuaeg 
vms).

• Külalistemaja (Gästehaus või Pension, põhiliselt 
Austrias) on ühe pere majandada olev majutusasu-
tus. Kodused alpistiilis majad, kus on erineva suu-
ruse ja mugavustega toad. Majas on hommikusöö-

giruum, vahel ka saun. Ametlik klassifikatsioon 
sageli puudub. Tubades ei pruugi olla pesemisva-
hendeid.

• Apartementhotell pakub majutust korterites, 
vahel ka lisaks hotelli tubades. Võib olla klassifit-
seeritud. Apartementhotellis saab pöörduda admi-
nistraatori või majapidaja poole. Vahel pakutakse 
hommikusöögi võimalust ja muid hotelli teenuseid.

• Korterelamu pakub majutust korterites. Majal ta-
valiselt puudub tärni klassifikatsioon ja vastuvõtu 
lett (enam levinud Prantsusmaal). Renditavad kor-
terid on üldiselt eraomanduses, seega viimistluse ja 
heakorra tase võib olla korteriti erinev. Saabumisel 
võidakse nõuda tagatisraha.

• Apartement on ühe või mitme magamistoa ja köö-
giga või köök-elutoaga korter. Köögi varustuse 
hulka kuuluvad pliit, külmkapp ja toidunõud. Nõu-
depesumasin, mikrolaineahi ja televiisor ei pruugi 
korteri varustusse kuuluda. Ühetoalist kööginur-
gaga korterit nimetatakse stuudioks.

Voodilinad ja käterätikud on kataloogis pakutud 
apartementides alati hinna sees, võimalikud eran-
did toome konkreetse majutuse juures välja. Itaalia, 
Prantsuse ja Šveitsi apartementides ei kuulu tavali-
selt korterite varustusse WC-paber, köögirätikud ja 
pesemisvahendid.

Apartemente kohalviibimise ajal tavaliselt ei korista-
ta. Elementaarne lõpukoristus tuleb klientidel endil 
teha: nõud puhtaks pesta, prügi välja viia ning voo-
dipesu ära võtta.

Mida peab teadma apartementmajutust tellides?

Korterites on toad erineva suuruse ja funktsiooniga. 
Magamistoad võivad olla kolme või enama voodiga, 
läbikäidavad või naridega. Sageli kasutatakse maga-
miseks ka elutuba, kus on lahtikäiv(ad) voodi(d). Kõik 
korteris elavad reisijad maksavad sarnast hinda, ole-
nemata sellest, millises toas nad elavad. Seltskond, 
kes korteri tellib, peab ise omavahel toad jagama, rei-
sikorraldaja sellesse ei sekku. Küsi alati täpset korte
ri kirjeldust, siis ei ole saabumisel üllatusi!

Hotellipäev

Alpi suusakuurortide hotellipäev erineb tavalisest, 
kuna kogu kuurordi vahetuspäevaks on tavaliselt 
laupäev. Toad tuleb vabastada hiljemalt kl 10.00 
ning toapikendust hilisema ärasõidu korral ei ole 
võimalik tellida. Saabumisel antakse toad kätte al 
kl 15.00. Varasema saabumise või hilisema ärasõidu 
korral leiab hotell võimaluse pagasi hoiustamiseks.

Söögid

Reisitutvustuses on kõikide majutuste juures mär-
gitud kas ja millised söögid sisalduvad hinnas ning 
mida saab juurde tellida.

• Hommikusöök – kohv ja tee, mahl, sai, leib, vorst, 
juust, piim, müsli (vahel ka keedumuna), erinevad 
keedised.

• Hommikusöök Rootsi lauas – tavahommikusöö-
gist rikkalikum külm laud, üldjuhul ilma sooja söö-
gita.

• Õhtusöök – koosneb tavaliselt salativalikust, supist, 
praest ja magustoidust. Joogid õhtusöögi hinna 
sisse ei kuulu.

• Oode – tavaliselt kl 15.00 paiku pakutav külmade 
suupistete ja/või koogi valik.

KINDLUSTUS
Soovitame kohe reisi broneerides teha reisikind-
lustuse, millel on lisaks tervisekindlustusele ka 
reisi katkemise ja ärajäämise kindlustus. Viimane 
korvab reisi ärajäämisega seotud kulud haigestumise 
või muu õnnetuse korral.

Reisikindlustuse olemasolul või uue vormistamisel 
kontrolli, kas see katab ka suusareisi lisariski. Ena-
mikel kindlustusfirmadel on see lisarisk eraldi välja 
toodud. 

Lisakindlustusena sõlmitav pagasikindlustus hüvi-
tab kahjud pagasi purunemise või kadumise korral. 
NB! Ei hüvitata suuskade kadumist mittevalvatavast 
või lukustamata kohast.

Lisakindlustusena sõlmitav vastutuskindlustus hü-
vitab kolmandatele isikutele tekitatud kahju sh suu-
saõnnetuse tekitamisega kaasnevad nõuded.

Kõige lihtsamalt saate endale reisikindlustuse ise vor-
mistada Alpiexpressi kodulehel www.alpiexpress.ee.

Soovitame reisile kaasa võtta ka Euroopa ravikind
lustuskaart mis annab paljudes meditsiiniasutustes 
esmase vajaliku garantii ja vähendab ravi saamisele 
eelnevat bürokraatiat. 

Ravikindlustuskaart ei anna kindlustuskaitset osa-
des suusakülades olevates erakliinikutes. Kindlasti ei 
hüvitata transpordikulusid õnnetuspaigast haiglasse, 
visiiditasu, normhindadest kallimat ravi, apteegist 
ostetavaid ravimeid ega Eestisse tagasipöördumise 
lisakulusid.

DOKUMENTATSIOON
Voucher saadetakse kliendi e-mailile peale reisi kogu- 
summa tasumist. See sisaldab vajalikku infot reisi 
sihtkoha, lennuaegade ja majutuse kohta.

Reisieelne infoleht saadetakse kliendi e-mailile rei-
sinädala alguses. See sisaldab täpsustavat infot reisi 
sihtkoha, lennuaegade ja majutuse kohta. 

Reisikindlustus, mis on tellitud Alpiexpressist, vor-
mistatakse ja saadetakse kliendi e-mailile kohe peale 
kindlustuse eest tasumist.

Alpiexpressi reisid on paberivabad. Voucher ja rei-
sieelne infoleht ei pea reisijal kaasas olema!

Kehtiv pass või IDkaart on vajalik piiri ületami-
seks. Lapsel peab olema piiri ületuseks oma kehtiv 
reisidokument. Info reisidokumentidest internetis  
www.politsei.ee. 

ESINDAJAD
Rühmareisidel on kaasas Alpiexpressi esindaja, kes 
kannab Alpiexpressi logoga suusa- ja vabaajariietust. 
Ta võtab Teid lennujaamas vastu, juhatab bussidesse 
ja hotellidesse ning organiseerib kohapealseid üritusi. 
Transfeeri ajal annab esindaja ülevaate eesootavast 
suusakeskusest. Esimesel ja teisel suusapäeval viib 
esindaja läbi tasuta suusakooli algajatele.

TERVISHOID REISIL
Mägedes puhates peab arvestama suurte kõrguste 
vahedega. Südame-veresoonkonna haigusi põdeva-
tel inimestel soovitame esimestel päevadel valida 
laskumisnõlvad madalamatel kõrgustel, et organism 
jõuaks aklimatiseeruda. Nn mäehaiguse ennetami-
seks peaks konsulteerima oma arstiga.

Päike on mägedes väga intensiivne isegi pilves 
ilmaga, seega on tugeva kaitsefaktoriga päikesekree-
mi ja päikeseprillide kasutamine hädavajalik!

KÜSITLUSLEHED
Reisi lõpus saate lennukis küsitluslehed, kuhu 
palume kirja panna oma arvamus reisi kohta. Al-
piexpressi jaoks on see väga oluline info, sest tagasi-
side aitab Teie vajadusi paremini mõista ja parandada 
teenuse kvaliteeti. Kõigi küsitluslehe täitjate vahel 
loosime hooaja lõpupeol välja Alpiexpressi kinke-
kaardi väärtusega 300 eurot.

MÕNUSAT JA MURETUT TALVEPUHKUST!

LOTERII REIS 
Loterii reisi ostmisel selgub sihtkoht ja maju- 
tus vahetult enne väljalendu. Tavaliselt on 
loterii reisi puhul tegemist mõne meie kata-
loogis oleva madalama kategooria hotelli või 
apartemendiga. Reisi tellimisel peab arvesta-
ma, et majutudes korteris, tuleb kaaslas(t)ega 
jagada ühiskasutuses olevaid ruume nagu 
wc/dušš, köök, esik ja elutuba. Ühte magamis-
tuppa ei majutata võõraid eri soost inimesi. 
Loterii reis ei sobi privaatseks perereisiks. Lo-
terii reisi hinnale soodustused ei laiene.
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Pered, kes rendivad Alpiexpressi reisiks 
täiskasvanute varustuse, saavad 

LASTEVARUSTUSE TASUTA!

Kogu talvevarustus 

-20% *kuni 30.11.2018

Kõikidele Alpiexpressi klientidele

rendihindadest soodus 

-30%



SUURIM SUUSAREISIDE 
KORRALDAJA EESTIS.
JUBA 25 HOOAEGA!

TÄISTEENUSEGA  
RATTAREISID 
EUROOPAS.

ALPIEXPRESS OÜ 
FILMI 6, TALLINN  
600 8422, 609 0492, 609 1712  
INFO@ALPIEXPRESS.EE

JALGSIMATKAD 
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