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25.12-01.01 Flachau Saalbach Ischgl
  lk 8 lk 7 lk 9

01.01-07.01 Flachau Mayrhofen Ischgl
  lk 8 lk 10 lk 9

07.01-14.01 Serfaus Saalbach Loterii reis
  lk 11 lk 7 550€

14.01-21.01 Söll Val Gardena Loterii reis
  lk 12 lk 17 550€
  Laste suusakool!

21.01-28.01 Zell am See Bad Gastein Loterii reis
  lk 6 lk 13 550€
  Noortereis!
 
28.01-04.02 Sölden Mayrhofen Loterii reis
  lk 15 lk 10 550€

04.02-11.02 Söll Tirooli tuur Loterii reis
  lk 12 lk 14 550€
  Laste suusakool!

11.02-18.02 Flachau Bad Gastein Loterii reis
  lk 8 lk 13 550€

18.02-25.02 Saalbach Val Gardena Mayrhofen
  lk 7 lk 17 lk 10

25.02-04.03 Tirooli tuur Sölden St. Anton
  lk 14 lk 15 lk 16

04.03-11.03 Tirooli tuur Serfaus St. Anton
  lk 14 lk 11 lk 16

11.03-18.03 Sestriere Les 2 Alpes Serre Chevalier
  lk 18 lk 20 lk 21

18.03-25.03 Sestriere Les 2 Alpes Serre Chevalier
  lk 18 lk 20 lk 21

25.03-01.04 Cervinia Les 2 Alpes Serre Chevalier
  lk 19 lk 20 lk 21

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. Loteriireis 
ei sobi privaatseks perereisiks. Loteriireisi hinnale 
soodustused ei laiene. Kohtade arv on piiratud.

LASTE SUUSAKOOL SÖLLIS

14.-21. jaanuar
04.-11. veebruar
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 ene-
sele veidike vaheldust!

REISIKALENDER
TALV 2016-2017 

2

“Suusakoolis on kõige
ägedamad instruktorid ja 
suusatamine on fun.”
Helena 9 a, 6 korda Alpides suusatanud,
laste suusakooli püsiklient



*Alpiexpressi 23. suusatalv kestab jõuludest kuni aprilli alguseni.

*Meie otselennud viivad Salzburgi, Friedrichshafenisse ja Torinosse.

*Sihtkohtade valikus on 16 erinevat ja omanäolist keskust Austrias, Itaalias 
ja Prantsusmaal.

*Korraldame spetsiaalseid noortereise, mis on viimastel aastatel suurt popu-
laarsust kogunud. Noortereisile ootame iseseisvaid kuni 25-aastaseid noori, 
kellele meeldib värske õhk ja aktiivne eluviis.

*Korraldame spetsiaalset lastele mõeldud suusakooli. Omasuguste seltsis 
sõiduoskuste lihvimine pakub suurt rõõmu. Alpiexpressi laste suusakool on 
lisaväärtus nii lastele kui nende vanematele.

KAS TEADSID, ET …

ALPIEXPRESS OÜ
Filmi 6, Tallinn

Avatud E-R 9.00-17.00
600 8422 / 609 0492 / 609 1712  
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*Kõige lõbusam ja rohkeid elamusi pakkuv reis on Tirooli tuur.

*Esimesel paaril päeval pakume kõigile soovijatele tasuta suusaalgõpet 
  (v.a Tirooli Tuur).

*Meilt saad osta ka ainult lennupileteid.

*Meie poolt pakutavad majutused asuvad piirkonna põhikeskustes.

ALPIEXPRESSIGA TASUB TULLA MÄGEDESSE AKUSID LAADIMA!

Kohtumiseni lumistel mägedel!
Parim on alles ees!

info@alpiexpress.ee
IBAN: EE852200221010901224
SWIFT/BIC: HABAEE2X

www.alpiexpress.ee

Kataloogi fotod: Alpiexpressi kliendid; Saalbach-Hinterglemm Ch. Woeckinger; Flachau Tourismus; TVB St.Anton am Arlberg; Gasteinertal Tourismus GmbH; TVB Paznaun – Ischgl; Mirja Geh / Brixental; 
Val Garden-Grögen Marketing



SOODUSTUSED
REISIPAKETTIDELE

60€ VARAJASTELE TELLIJATELE, kes broneerivad reisi ja 

tasuvad ettemaksu enne 20. septembrit 2016. 

80€ SARISUUSATAJATELE alates teisest suusareisist 

hooaja jooksul. Muid  soodustusi ei liideta.

30€ PÜSIKLIENTIDELE, kes on Alpiexpressiga vähe-

malt korra reisinud viimase kolme aasta jooksul. Muid  

soodustusi ei liideta.

100€ 2-11-aastastele LASTELE kõikidest täiskasvanu rei-

sipaketi hindadest kui hinnakirjas hind lapsele puudub. 

Alla 2-aastased lapsed reisivad 50 euro eest ilma oma 

lennu- ja voodikohata. Muid  soodustusi ei liideta.

GRUPILE ÜKS TASUTA REISIPAKETT kui:

* 07.01, 14.01, 21.01 ja 28.01, 04.02 väljumistel tasub 

vähemalt 10 täiskasvanut.

* muudel väljumistel tasub vähemalt 15 täiskasvanut.

    Grupi liikmetele kehtivad tavasoodustused. 

* Reisiraha tasuta koha eest tagastatakse kokkulepitud 

grupi liikmele, peale seda, kui kõik grupi liikmed on 

kogu summa tasunud. Erineva hinnaga majutuse kor-

ral tagastatakse keskmine reisi maksumus. 

* Soodustused kehtivad ainult valmis reisipakettidele ja 

tingimusel, et maksmine toimub vastavalt maksetäht-

 aegadele. 

* Soodustused ei kehti loteriireisi ja ainult lennupiletite 

ostmisel.

TÕSTUKIPILETITELE

Flachau   -10 eurot

Bad Gastein -10 eurot

Soodustused on täiskasvanu 6-päeva pileti hindadest. 

Soodustuse saamiseks tuleb pileti eest tasuda koos reisi 

lõpumaksega.

Küsi soodsamaid perepileteid kui reisid vähemalt kolme 

lapsega!

PARTNERITELT

                                               pakub meie klientidele soodustusi 

talvise spordivarustuse ostmisel, hooldamisel ja rentimi-

sel. Vaata täpsemat infot tagakaanelt!
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REISIPAKETI HIND JA TASUMINE

Kataloogis toodud hinnad on ühele inimesele. Hinnas 

sisaldub: edasi-tagasi lennupilet, lennujaama maksud, 

külm eine lennuki pardal, pagasi vedu 15 kg + 5 kg käsipa-

gasit, majutus ja toitlustus vastavalt hotelli kirjeldusele, 

bussitransfeerid, reisisaatja abi reisi vältel ja suusata-

mise algõpe meie reisisaatja poolt.

Lisatasu tuleb maksta tühjaks jäävate voodikohtade 

eest nii hotellitubades kui korter-tüüpi majutustes.

Hinnas ei sisaldu reisikindlustus, tõstukipilet ja lubatust 

raskema pagasi vedu.

Reisi broneerimisel tuleb tasuda ettemakse 200 eurot 

inimese kohta 3 tööpäeva jooksul. Ülejäänud summa 

tasutakse 1 kuu enne reisi väljumist. 

Erandiks on hotellid märkega „Tellimisel“, kus tasumine 

toimub vastavalt valitud hotelli maksetingimustele. 

Tasutud ettemakset ei tagastata.

KINDLUSTUS

* Kindlasti soovitame kohe reisi broneerides teha reisi-

kindlustus, 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 kon-

trolli, kas see katab ka suusareisi lisariski. Enamikel 

kindlustusfirmadel on see lisarisk eraldi välja toodud. 

* Lisakindlustusena sõlmitav pagasikindlustus hüvitab 

kahjud pagasi purunemise või kadumise korral. NB! Ei 

hüvitata suuskade kadumist mittevalvatavast või lu-

kustamata kohast.

* Lisakindlustusena sõlmitav vastutuskindlustus hüvi-

    tab kolmandatele isikutele tekitatud kahju sh suusaõn-

netuse tekitamisega kaasnevad nõuded.

* Kõige lihtsamalt saate endale reisikindlustuse ise vormi-

 stada 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 osades 

suusakülades olevates erakliinikutes. Kindlasti ei hüvi-

tata transpordikulusid õnnetuspaigast haiglasse, visiidi-

tasu, normhindadest kallimat ravi, apteegist ostetavaid

ravimeid ega Eestisse tagasipöördumise lisakulusid. 



LENNUPILETID ALPIDESSE
Salzburg al 265€                 Friedrichshafen al 295€                 Torino al 295€

LENNUPILETI HIND

* Lennupileti hind muutub sõltuvalt konkreetse lennu 

täituvusest. Kehtivad hinnad leiab kodulehelt.

* Lennupileti ostmisel tasutakse 100% hinnast.

* Ostetud pileti kuupäevi ei saa muuta.

* Reisija nime saab muuta kuni 1 nädal enne väljalendu.

LENNUINFO

* Kõik kataloogis kirjeldatud lennud on Tallinnast alga-

vad tšarterlennud ja toimuvad Smartlynx Airlines Esto-

nia 180-kohalise Airbus 320-ga.

* Lennul pakutakse tasuta külma einet.

* Lennuajad võivad muutuda reisikorraldajast 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 iste-

kohata.
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LENNUGRAAFIK

Kuupäev Lend Lennu ajad: minek / tulek

25.12-01.01 (P-P) Tallinn-Salzburg-Tallinn 18.00-19.30 / 20.30-24.00

01.01-07.01 (P-L) Tallinn-Salzburg-Tallinn 18.00-19.30 / 20.30-24.00

07.01-14.01 Tallinn-Salzburg-Tallinn 18.00-19.30 / 20.30-24.00

14.01-21.01 Tallinn-Salzburg-Tallinn 18.00-19.30 / 20.30-24.00

21.01-28.01 Tallinn-Salzburg-Tallinn 18.00-19.30 / 17.30-21.00

28.01-04.02 Tallinn-Salzburg-Tallinn 15.00-16.30 / 17.30-21.00

04.02-11.02 Tallinn-Salzburg-Tallinn 15.00-16.30 / 17.30-21.00

11.02-18.02 Tallinn-Salzburg-Tallinn 15.00-16.30 / 17.30-21.00

18.02-25.02 Tallinn-Salzburg-Tallinn 15.00-16.30 / 17.30-21.00

25.02-04.03 Tallinn-Salzburg / Friedrichshafen-Tallinn 15.00-16.30 / 17.40-21.20

04.03-11.03 Tallinn-Friedrichshafen-Tallinn 15.00-16.40 / 19.35-23.15

11.03-18.03 Tallinn-Torino-Tallinn 15.00-17.05 / 18.05-22.10

18.03-25.03 Tallinn-Torino-Tallinn 15.00-17.05 / 21.05-01.10

25.03-01.04 Tallinn-Torino-Tallinn 18.00-20.05 / 21.05-01.10



NOORTEREIS!
21.-28. jaanuar 2017
ZELL AM SEE, KAPRUN, Austria

www.zellamsee-kaprun.com

Hind 655€
Noortereis on mõeldud iseseis-
vatele kuni 25-aastastele noortele. 

Hommiku-ja õhtusöögid hinnas! Varustus tasuta kaasa!

*130 km laskumisradu, suurepärane võimalus suusatada 
Kapruni liustikul.

*Mitmekesised rajad, kiired tõstukid, palju mäekohvikuid. 
*Zell am See asub Salzburgist vaid 80 km kaugusel. 
*Linnakeses on nii kohvikuid, ööklubisid kui pizza- ja kebabibaare.
*Läheduses asub üks Austria uhkemaid veekeskusi Tauern Spa.

Majutus on pansionaadis Müllauer 2-4 inimese tubades. Majas on wifi, paku-

takse lihtsat hommiku- ja õhtusööki. Suusabussi peatus on maja juures. Lähi-

ma gondeltõstukini on 600 m, vanalinna 2 km. www.pension-muellauer.at

Hinnas on lend Tallinn-Salzburg-Tallinn, bussitransfeer Zell am Seesse ja ta-

gasi, majutus 7 ööd koos hommiku- ja õhtusöögiga, lisapagasivedu.

Noortereisile tavareiside soodustused ei laiene.

Tõstukipilet 6 päeva            248

Tõstuk (sünd. 1998-2000)              186

Tõstuk (sünd. 2001-2010)             125

Hinnad sisaldavad kontaktivaba kaardi deposiiti 2 eurot.

NB! Üle 25-aastastele on reisipaketi hind 830 eurot, kehtivad tavareiside soodustused.
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“Midagi palju-palju enamat kui puhkus”
Noored 2016 aasta Noortereisilt



“Saalbach on üks äraütlemata äge koht. Iga 
siinveedetud aastaga saan ma sellest järjest 
rohkem aru. Lisaks sellele, et siin on head, laiad 
ja ühtlased nõlvad, on siin ka pidevalt arenev 
keskus. Igal aastal uuendatakse ja laiendatakse 
midagi. Ka pole kunagi karta, et talvel ei saaks 
suusatada - lumi on alati olemas.”

Hillar Kalam,
Saalbachis asuva hotelli Mulk peremees

Nelja küla ühendav Saalbach-Hinterglemm-Leo-
gang-Fieberbrunn on kompaktne ja mugav suusakes-
kus. Siin on moodsad ja kiired tõstukid, stiilne küla 
ning tõeliselt elav after-ski. 

Saalbachi suusatsirkuse suur ja väga mitmekülgne radade 
valik sobib eelkõige algajale ja keskpärasele suusatajale. 
Päikeselistel nõlvadel leiab 
mitmeid eripalgelisi õdusaid 
mäekohvikuid, kus saab ter-
rassidel mõnusalt aega veeta 
ja nautida kohalikke roogas-
id. Tõeline mägedehunt saab 
end proovile panna mitmetel 
mustadel nõlvadel. Kirss tor-
dil on meeste MK-etapi kiir-
laskumise rada Hinterglem-
mis. Pea kogu piirkond on 
kaetud kunstlume tootmise 
võrgustikuga.

****ALPENHOTEL SAALBACH                                                     www.alpenhotel.at

Tõstukini on 50 m. Majas on mitu restorani, baar, basseiniga saunakomp-
leks, tasuta internet, rikkalik hommikusöök rootsi lauas. Õhtusöök tellim-
isel 210 eurot nädalas.
Esinduslik hotell peatänaval jalakäijate tsoonis.  Võimalikud on erinevad toatüü-
bid, lastele on soodustused lisavoodil. 

Reisi algus       25.12           07.01               18.02
Täiskasvanu 2-in. standard toas                     1740              1515                      -
Täiskasvanu 2-in. superior toas        1905              1660                      - 

Lumelauduritele on fun-pargid Leogangis ja Hin-
terglemmis. Off-piste võimalusi tuleb otsida päikese 
eest varjatud põhjanõlvadelt.

Saalbach on üks ilusamaid Austria suusakülasid. Arm-
sas ja elavaloomulises külas on tunda tõelisele alpikülale 
omast sarmi. Jalakäijate tsoon tagab mugava ja meel-

diva jalutuskäigu arvukate 
restoranide, baaride ning 
poodide vahel. 

Õhtuti on avatud gon-
deltõstuk ja valgustatud 
suusarada, mis tõstuki-
pileti omanikule on lisa- 
tasuta.

Saalbach sobib mitme-
külgsetele ja aktiivsetele 
inimestele, sest ööelu          
vaibub alles varastel 
hommikutundidel.

****Hotell SAALBACHERHOF                               www.saalbacherhof.at

Tõstukini on 100 m. Majas on restoran, baar, ööklubi, basseiniga saunakomp-
leks, tasuta internet, 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       25.12           07.01               18.02
Täiskasvanu 2-in. standard toas           -             1535                   1920
Täiskasvanu 2-in. superior toas           -             1595                   1985 

MÄEINFO

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  252
Tõstuk (sünd. 1998-2000) 189.50
Tõstuk (sünd. 2001-2010) 127
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiiti 2 eurot.
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud  al 65
kogu komplekt al 110

Austria
www.saalbach.com

TELLIM
ISEL

TELLIM
ISEL

SAALBACH

LEND
25.12 TLL-SZG-TLL   18.00-19.30/20.30-24.00
07.01 TLL-SZG-TLL   18.00-19.30/20.30-24.00
18.02 TLL-SZG-TLL   15.00-16.30/17.30-21.00
Salzburgi lennujaam (SZG)  85 km

Hotell MULK                                                                     www.mulk.at

Tõstukini on 600 m, suusabussi peatuseni 100 m. Hommikuti viiakse ta-
suta autoga tõstukile. Majas on baar, saunakompleks, tasuta internet ja 
hommikusöök rootsi lauas. 
Sel suvel põhjaliku uuenduskuuri läbi teinud eestlastest pererahvaga kena ja hu-
bane hotell. Pakkuda on 2- ja 3-inimese toad. Lastele on soodustused lisavoodil. 
Õhtusöögi tellimise võimalus kohapeal, kokkuleppel pererahvaga.

07.01 reisil hotelli avapidustused! 

Reisi algus       25.12           07.01               18.02
Täiskasvanu 2-3-in. toas                               1055               935                   985
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“Algajatele lihtsad rajad, tegi-
jatele järsud. Kellelgi igav küll 
ei hakka. Kord oli lund nii 
palju, et sõitsime hotelli üle 
aedade.”
Sten-Mark Virro,
Eesti juunioride koondise mäesuusataja

Flachaus ootavad suusatajaid head ja kiired tõstukid, 
suur radade valik, lõbus after-ski ja mõistlik hinna-
tase. Lisaks tasuta väljasõidud Schladmingisse! 

Flachau suusapiirkond lookleb üle mitmete mägede 
ja orgude, ühendades hulgaliselt erinevaid külasid. Kuigi 
mäed ei ole väga kõrged, 
pole lumepuudust  kar-
ta - kunstlume tootmise 
süsteem katab radasid sa-
japrotsendiliselt. Radade 
valik on mitmekesine – laia-
dest laugetest nõlvadest 
kuni MK-etapi radadeni. 
Puutumatu lume otsijatele 
on piisavalt põhjanõlvasid. 
Pargihuvilisi ootab Flachau-
winklis Austria suurim 
lumepark absolutpark.com.

****hotell FLACHAUERHOF                                                              www.flachauerhof.at

Tõstukini on 250 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas on restoran, 
baar, saunakompleks, tasuta internet, rikkalik hommikusöök rootsi lauas 
ja 4-käiguline õhtusöök.
Flachau üks esindushotelle asub keskuses peatänaval. Hea hinna ja kvaliteedi suhe, 
klientide kiidusõnu on pälvinud hea köök. Saunakompleksis on erinevad saunad ja 
teebaar. Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus            25.12            01.01               11.02
Täiskasvanu 2-in. toas Standard              1510               1385                  1330
Täiskasvanu 2-in. rõduga toas Standard             1580               1445                  1360
Täiskasvanu 2-in. toas Komfort              1605               1470                  1385
Täiskasvanu 2-in. rõduga toas Komfort             1650               1495                  1410

Flachaus puudub tippsuusakeskuste närvilisus - ruumi 
on lahedalt suurtele ja väikestele nii mäel kui külas. Af-
ter-ski on Flachaus meeleolukas. Suusapäeva võib lõpeta-
da omanäolistes mägirestoranides, ehedas pilgeni rahvast 
täis after-ski baaris või šlaagrite saatel tantsu lüües. 

NB! Reisi jooksul külas-
tame kahel päeval 20 km 
eemal asuvat Schlad-
mingit kus 2013 aastal 
toimusid maailmameis-
trivõistlused. See nelja ti-
puga suusakeskus pakub 
ca 200 km suusaradasid 
ja rohkem kui kilomeetrist 
kõrguste vahet. Kohale viib 
meid oma tasuta buss, 
mäele minekuks sobib 
Flachau tõstukipilet. 

****hotell TAUERNHOF                                                                             www.tauernhof.at

Tõstukini on 500 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas on bassein, sau-
nakompleks, 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. Hea hinna ja kvaliteedi suhe. 

Reisi algus            25.12            01.01               11.02
Täiskasvanu 2-in toas Standard                 -                   -                  1405
Täiskasvanu 2-in toas Design                 -                   -                  1465

MÄEINFO

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 5/6 päeva               232.50/252.50*
Alpiexpressist ette tellides 10 eurot soodsam.
Tõstuk (sünd. 1998-2000) 175/190*
Tõstuk (sünd. 2001-2010)            117.50/127.50* 
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiiti 3 eurot.
*Odavam 5-päeva tõstukipilet on 01.01 reisil.
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud  al 65/75
kogu komplekt  al 90/110

Austria
www.flachau.com

ja Schladming FLACHAU 
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LEND
25.12 TLL-SZG-TLL  18.00-19.30/20.30-24.00
01.01 TLL-SZG-TLL  18.00-19.30/20.30-24.00
11.02 TLL-SZG-TLL  15.00-16.30/17.30-21.00
Salzburgi lennujaam (SZG) 70 km

Apartementhotell CENTRAL                                           www.central-flachau.com

Tõstukini on 500 m, suusabussi peatus on maja juures. Majas on restoran, 
välibasseiniga saunakompleks ja tasuta wifi.
Väga kena sisustusega ja erinevate suurustega korterid, mille täpse kirjelduse saab 
reisi tellides. Võimalik tellida hommikusööki.

Reisi algus            25.12            01.01               11.02
Täiskasvanu korteris Classic (3 tuba 4-le)                -                  -                  1020
Täiskasvanu korteris Classic (3 tuba 6-le)                -                  -                   915
Täiskasvanu korteris Royalplus (3 tuba 4-le)                -                  -                  1130
Täiskasvanu korteris Royalplus (3 tuba 6-le)                -                  -                   990

Pansionaat ENZIAN                                                                          www.haus-enzian.com

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

Reisi algus            25.12            01.01               11.02
Täiskasvanu 2-in. toas               895               855                   865

Apartementhotell 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 hiljuti renoveeritud maja asub peatänaval. Korteri täpse kirjelduse 
saab reisi tellides. Varustuse rendile on 20%-line soodustus oma maja spordipoes.

Reisi algus            25.12            01.01               11.02
Täiskasvanu korteris (stuudio 3-le)             815               775                   785
Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le)                                     -                  -                   830
Täiskasvanu korteris (3 tuba 5-le)             885                  840                   855
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“Jäime Ischgli reisiga väga rahule. Mitmeke-
sised suusarajad nii edasijõudnutele kui ka 
algajatele. Väga meeldis ka kohalik suusakool 
lastele. Hotelli hea asukoht tõstuki lähedal on 
suur pluss ning eeliseks ka mõnus saun hotel-
lis. Ischglis on väga aktiivne külaelu, siin on 
palju noori inimesi.“

Denis Kobozev, 
Alpiexpressi püsiklient

Ischgl on ilus suusaküla, siin on unustamatu after-ski ja 
alati head lumeolud. See Tirooli eliitkuurort meelitab kok-
ku melu ja pidu armastavaid suusatajaid ja laudureid.

Ischgl asub Tirooli Alpide lumerikkaimas piirkonnas, 
suusarajad laiuvad üle mäeahelike Austria ja Šveitsi territoo-
riumil. Lumevaesust pole 
Ischglis karta, ca 90% 
suusaradadest on kõrge-
mal kui 2000 meetrit ning 
töövalmis on umbes 600 
lumekahurit. Kogu suusa-
piirkonnas on palju mõnu-
said mäekohvikuid. Avara-
tel mäekülgedel ja tuule-
vaiksetes oru põhjades unus-
tavad päikeselise ilmaga 
tuhanded inimesed end tun-
dideks lamamistoolidesse. 

****hotell SOLARIA                                                                                www.solaria.at

Tõstukini on 200 m. Majas restoran, baar, basseiniga saunakompleks, jõusaal, 
tasuta wifi, rikkalik hommikusöök rootsi lauas ja 5-käiguline õhtusöök.
Kõrgetasemeline, erilise sisekujunduse- ja atmosfääriga hotell Ischgli keskuses. Sau-
nakompleksis on erinevad saunad ja puhkeruum. Võimalikud on erinevad toatüübid.

Reisi algus           25.12               
Täiskasvanu 2-in. Deluxe toas            2595                  

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 nau-
tida suurepärast Austria kööki erinevates restoranides. 

Peatänav on autovaba, kõik 
vajalik on kohe käe-jala 
juures. 

Mõnusalt võib lõõgastuda 
spordikompleksis Silvretta 
Center, kus on erinevad sau-
nad, ujula, keegel ja restoran. 
Kuulus on ka Ischgli 7 km pik-
kune kelgurada, kus ehtsate 
Tirooli puukelkudega lasku-
misel on kõrguste vahe pea 
1000 m.

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

Tõstukini on 500 m. Majas on baar, saunakompleks, wifi ja rikkalik hommi-
kusöök rootsi lauas.
Hotell asub küla keskuses veekeskuse Silvretta Center kõrval. Hotelli saunakomplek-
sis on soome ja aurusaun ning puhkeruum. Osad toad on rõduga.

Reisi algus           25.12               
Täiskasvanu 2-in. toas            1080                    

MÄEINFO

Küla kõrgus  1377 m
Kõrgeim tõstuk  2872 m
Laskumisradu  238 km
Musti radu + ski route  68 km
Punaseid radu  132 km
Siniseid radu  38 km
Pikim laskumine  11 km
Tõstukipilet 6 päeva 245
Tõstuk (8-16 a)  149
Tõstuk (al 60 a)  221
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiiti 5 eurot.
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud  al 120
kogu komplekt  al 180

Austria
www.ischgl.comISCHGL  

LEND
TLL-SZG-TLL   18.00-19.30/20.30-24.00
Salzburgi lennujaam (SZG) 260 km

***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.

Reisi algus           25.12               
Täiskasvanu 2-in. toas             1195                   

Garni hotell TYOLA                                                                      www.tyola.ischgl.com 

Tõstukini on 300 m. Majas on hommikusöök rootsi lauas, tasuline wifi.
Hotell asub mugavalt Ischgli keskuses ja tõstukite lähedal. Osad toad on lisavoodi 
võimalusega.

Reisi algus           25.12               
Täiskasvanu 2-in. toas              995                    
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“Tore koht, liustikul palju 
lund. Mayrhofenis on suured 
gondlid ja palju söögikohti.  
Aastavahetuse ilutulestik oli 
äge.”
Rauno Haidla 13 a suusahunt,
10 korda Alpides suusatanud

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

Mayrhofen on Zillertali oru süda, kus asuvad mitmed õp-
penõlvad algajatele, pikad igamehe-rajad ja Harakiri adrenalii-
ninõlv ekspertidele. Orgu mööda allapoole sõites on mitu 
suurepärast suusakohta 
harrastajatele. Saab nautida 
rahulikku suusatamist ning 
väherahvastatud mägikohvi-
kute päikeselisi terrasse. Val-
davalt sinised ja kergemad 
punased rajad asuvad met-
sapiirist kõrgemal ja on ava-
tud päikesele. Ülalpool, oru lõ-
pus, on liustik, kuhu kutsuvad 
suusatama lisaks hooldatud 
radadele ka paljud laiad puu-
tumatud nõlvad. 3250 m kõr-

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

Tõstukini on 700 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas on restoran, baar, 
basseiniga saunakompleks, jõusaal, laste mängutuba, veinikelder, tasuta wifi, 
rikkalik hommikusöök rootsi lauas ja 5-käiguline õhtusöök.
Meie klientidelt palju kiidusõnu saanud hotell asub küla keskuses. Võimalikud erine-
vad toatüübid. Tellimisel on 1-in. ja lisavoodiga toad, lastele soodustused lisavoodil.

Reisi algus                                            01.01          28.01                18.02
Täiskasvanu 2-in. toas Comfort   1405                           1320                    1330

gusel asuvalt vaateplatvormilt avaneb võimas vaade Austria ja 
Itaalia Alpidele. Lauduritele on korralikud pargid kõikides Zil-
lertali oru keskustes. Naabermägedele liikumine on mugavalt 
lahendatud busside ning rongidega, kehtib ühtne tõstukipilet.

Mayrhofeni küla on kompaktne ja elav. Paljudes 
kõrtsides on teenindajad 
vahvates tirooli põlvpüks-
tes ning nii mitmeski 
kohas võib kuulata tõeli-
selt proffe joodeldajaid. 
Kuumemates pubides 
mängitakse just neid 
õigeid after-ski lugusid, 
kust vastupidavamad 
pidutsejad edasi rah-
varohketesse ööklu-
bidesse liiguvad. 

Külas on veekeskus.

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

Tõstukini on 800 m, suusabussi ja rongi peatus on maja juures. Majas on resto-
ran, baar, mullivanniga saunakompleks, tasuline wifi ja hommikusöök. Õh-
tusöögi tellimise võimalus.
Mõnusa atmosfääriga hotell. Hubane saunakompleks, kus on soome, auru- ja infra-
punasaun. Ka korteri hinnas on hommikusöögid. Hotellis on väga hea kohaliku ja 
rahvusvahelise köögiga a la carte restoran Tiroler Stuben, kus kord nädalas toimuvad 
Tirooli muusika õhtud.

Reisi algus                                            01.01          28.01                18.02
Täiskasvanu 2-in. toas   1020              995                     1045
Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le)                          -                                935                      985

MÄEINFO

Küla kõrgus  630 m
Kõrgeim tõstuk 3250 m
Laskumisradu  640 km
Musti radu   74 km
Punaseid radu  402 km
Siniseid radu  164 km
Pikim laskumine  12 km
Tõstukipilet 5/6 päeva 210.50/244*
Tõstuk (sünd. 1998-01) 169/195.50*
Tõstuk (sünd. 2002-10) 96/111*
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiiti 2 eurot.
*Odavam 5-päeva tõstukipilet on 01.01 reisil.
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud  al 65
kogu komplekt  al 90

Austria
www.mayrhofen.at MAYRHOFEN  

LEND
01.01  TLL-SZG-TLL  18.00-19.30/20.30-24.00
28.01  TLL-SZG-TLL  15.00-16.30/17.30-21.00
18.02  TLL-SZG-TLL  15.00-16.30/17.30-21.00
Salzburgi lennujaam (SZG) 150 km

Apartemendid MAIR                                      www.appartements-mair.at 

Tõstukini on 500 m. Majas on tasuta wifi.
Asub küla keskuses vaikses kohas. Maja lähedal on veekeskus. Täisvarustuses erine-
va suurusega korterid. Täpsed kirjeldused ja plaanid saab reisi tellides.

Reisi algus                                            01.01          28.01                18.02
Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le)                                -              840                      840 
 

Pansionaat ROSENHOF                                          www.rosenhof-mayrhofen.at 

Tõstukini 900 m. Tubades on hommikusöök, korterid ilma hommikusöögita.
Lihtsal pansionaadil on hea asukoht, suusabussi ja rongi peatus on lähedal. Peatänav 
on paariminutilise jalutuskäigu kaugusel. Osades tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus                                            01.01          28.01                18.02
Täiskasvanu 2-in. toas       -                                815                      870
Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le)                                -              790                      845

Pansionaat SAILER                                       www.haussailer.blogspot.com

Tõstukini 300 m. Majas on hommikusöök.
Hea asukohaga väike ja kodune külalistemaja Mayrhofeni keskuses. Kõik toad on rõduga.

Reisi algus                                            01.01          28.01                18.02
Täiskasvanu 2-in. toas     845              785                      845
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“Serfaus pakub suusalusti nii algajast kuni eriti PRO suu-
satajale, samahästi võiks öelda et Serfaus on kogupere puh-
kuseks ideaalne. Fun Park kõigile kellele meeldib trikitada, 
tohutud puutumata lumega alad freeride suusatajatele, 
murdmaarajad klassikasõpradele.
Loomulikult ei puudu ka meeleolukad apres ski kohad.
Koht mis ei jäta külmaks kedagi, kes korra tulnud see tahab 
tagasi. Koht millesse kergelt armud.
Mina Armusin ja lähen tagasi“

Kristi Alev, 
Alpiexpressi grupijuht ja 
varasem klient

Serfaus on ilus kompaktne suusaküla, kus endale 
sobiva raja või puuderlumega mäenõlva leiab igal 
tasemel suusataja ning laudur!

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

Enamik radasid sobivad 
igal tasemel sõitjale. Kes 
tahab oma oskused tõsiselt 
proovile panna, peab suun-
duma kõrgemate tippude 
mustadele radadele või 
suurtele puutumatu lume-
ga väljadele. Lumepargid 
on Serfausis ja Fissis.

Suusapäeva on mõnus 
poolitada mõnes õdusas 
mägirestoranis, stiilses 
kõrtsis või lihtsalt päikese-

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

Metroopeatuseni on 20 m. Majas on basseiniga saunakompleks ning eraldi 
veekeskus lastega peredele, restoran, baar, tasuta wifi, rikkalik hommiku- 
ja õhtusöök. 
Ideaalse asukohaga hotell küla keskuses peatänaval. Modernses saunakompleksis  
on erinevad saunad ja puhkealad. Lisatasu eest massaaž ja iluhoolitsused. Erineva 
suurusega toad, lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus                                                                     07.01                             04.03
Täiskasvanu 2-in. standard toas                             1570                               1785

terrassil 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 õhtusest suusashow´st ning valgus-
tatud rajal suusatada-lauatada-kelgutada.

Serfausi küla on hästi mugav, autoliiklus praktiliselt 
puudub. Tõstukini viib 
peatänava all õhkpat-
jadel liikuv väike metroo. 
Kõrvuti kaasaegsete ho-
tellidega võib külast leida 
sajandeid vanu päikese 
käes praguliseks põlenud 
ajaloolisi hooneid. Hotel-
lid, restoranid ja väiksed 
õdusad pubid asuvad kõik 
peatänaval või kompakt-
selt selle ümber. 

****garni hotell VENIER                                                             www.hotel-venier.at

Metroopeatuseni on 300 m. Hotellis on saunakompleks, wifi, hommi-
kusöök rootsi lauas. Korteris on hommikusöögi tellimise võimalus 84 eurot 
nädalas.
Hiljuti renoveeritud kena hotell asub Serfausi rahulikus piirkonnas, keskusest 
ca 300 m. Saunakompleksis on soome- ja infrapunasaun ning puhkeruum.  Kor-
terites on kööginurk.

Reisi algus                                                                     07.01                             04.03
Täiskasvanu 2-in. toas                                               985                              1060
Täiskasvanu 2-in. suuremas toas                          1010                              1090
Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le)                            -                                    940                    
Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le)                            -                               820

MÄEINFO

Küla kõrgus  1427 m
Kõrgeim tõstuk  2820 m
Laskumisradu  212 km
Musti radu + ski route 51 km
Punaseid radu   121 km
Siniseid radu  40 km
Pikim laskumine  13 km
Tõstukipilet 6 päeva    212/236*
Tõstuk (sünd. 2002-2010)    122/139*
Tõstuk (sünd. enne 1952)   201.50/222*
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiiti 2 eurot.
*Odavam tõstukipilet on 07.01 reisil.
Laenutus 6 päeva
ainult suusad/laud al 90 
kogu komplekt            al 140

Austria
www.serfaus.atSERFAUS

LEND
07.01 TLL-SZG-TLL                                            18.00-19.30/20.30-24.00
04.03 TLL-FDH-TLL                                                                   15.00-16.40/19.35-23.15

Salzburgi lennujaam (SZG) 270 km
Friedrichshafeni lennujaam (FDH)  180 km

Pansionaat HAUS OLYMPIA                                               www.olympia-serfaus.at 

Metroopeatuseni on 100 m. Hotellis on tasuline wifi ja hommikusöök rootsi lauas. 
Korteris on hommikusöögi tellimise võimalus 70 eurot nädalas.
Lihtne kodune pansionaat asub küla keskuses peatänaval, maja lähedal on 
toidupood. Osades tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus                                                                     07.01                             04.03
Täiskasvanu 2-in. toas                                               880               -
Täiskasvanu korteris (stuudio 3-le)                        695                                 -
Täiskasvanu korteris (2 tuba 5-le)                          725                                 -  
 

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

Metroopeatuseni on 200 m. Hotellis on tasuline wifi ja hommikusöök rootsi 
lauas.
Väike kodune külalistemaja asub keskuse lähedal rahulikus piirkonnas. Ho-
telli kodukord näeb ette, et välisjalanõudes majas ei käida, seega palutakse 
kaasa võtta sisejalatsid. Osades tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus                                                                     07.01                             04.03
Täiskasvanu 2-in. toas                                               870                               970
Täiskasvanu 1-in. toas                                               905                              1010

Apartementhotell WEIDMANNSBLICK                           www.weidmannsblick.at 

Metroopeatuseni on 300 m. Hotellis on saunakompleks, wifi. Hommikuti  
on värske saia tellimise võimalus.
Kena maja asub Serfausi vaikses piirkonnas, peatänavast ca 300 m. Sauna-
kompleksis on soome- ja infrapunasaun. Korteris on kolm magamistuba ja 
ruumikas elutuba koos kööginurgaga, 3 wc-d, 2 duširuumi ja 1 vannituba, 
samuti suur lõuna poole avanev rõdu.

Reisi algus                                                                     07.01                             04.03
Täiskasvanu korteris (4 tuba 8-le)                              -                                835
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“See on nii suur keskus, et esi-
mese nädalaga suudad ehk ko-
dutee selgeks õppida. Sölli kõi-
gi soppide avastamiseks peab 
seal mitu korda käima.”
Piret,
30 korda Alpiexpressiga Alpides

Siin on suur radade valik, kiire ja hästi toimiv 
tõstukite võrk ning soodne hinnatase. Eestis ainu-
laadne LASTE SUUSAKOOL!

Austria suurim suusaregioon Ski Welt on valitud mitmeid 
kordi erinevates kategooriates maailma parimaks suusakes-
kuseks! Kõrgeima mäe Hohe Salve tipust avanevat vaadet 
peetakse Tirooli Alpide ilusaimaks. Selle tipu järsud küljed on 
väljakutseks nii rajal kui selle 
kõrval sõitjatele. Soovijad 
saavad end proovile panna 
ka neljas erinevas fun-pargis. 

Võimalusi õhtul mõnusalt 
aega veeta on mitmeid. Alusta-
da võib juba suusapäeva lõpus 
pisikestest pubidest mäeveerel 
või külastada erinevaid resto-
rane. Neljal õhtul nädalas 
avatakse Austria pikim, 11-kilo-
meetrine valgustatud suusara-
da ning kelgurada.

****hotell POSTWIRT                                                      www.hotel-postwirt-soell.at

Tõstukini on 400 m, suusabussi peatus on maja ees. Hotellis on restoran ja 
baar, saunakompleks, soojendusega välibassein, tasuta wifi, rikkalik hom-
mikusöök rootsi lauas ja 4-käiguline õhtusöök.
Hubane alpi-stiilis Sölli esindushotell asub küla keskel jalakäijate tsoonis. 
Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele soodustused lisavoodil. Hotelli 
baaris on kolm korda nädalas elav muusika.

Reisi algus               14.01        04.02
Täiskasvanu 2-in. rõduga toas               1125           1375

Väisates naaberkeskust Kitzbühelit, tuleb osta 
natuke kallim tõstukipilet, millega lisandub veel 200 ra-
jakilomeetrit. Jaanuari reisil võib Kitzbühelis oma silma-
ga vaadata, kuidas maailma meeste suusaeliit kihutab 
MK-etapil Hahnenkammi jäistel kiirlaskumise nõlvadel. 

LASTE SUUSAKOOL! Lastega Sölli tulnuil on võimalus 
mõlemal reisil kolmel päeval 
nädalas 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 vahel-
dust!

****hotell BERGLAND                                                  www.aparthotel-bergland.at

Tõstukini on 50 m. Hotellis on restoran, baar, saunakompleks, tasuta wifi, 
hommikusöök rootsi lauas ja 4-käiguline õhtusöök.
Hotell asub vahetult tõstuki ja suusaraja kõrval, peatänavast 300 m. Võimalus 
suusatada majani. Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele soodustused 
lisavoodil.

Reisi algus               14.01        04.02
Täiskasvanu 2-in. toas Brandstadl              1255         1305

MÄEINFO

Küla kõrgus  703 m
Kõrgeim tõstuk  1829 m
Laskumisradu                     279 km 
Musti radu + ski route 27 km
Punaseid radu  128 km
Siniseid radu  124 km
Pikim laskumine  7,3 km
Tõstukipilet 6 päeva 237/267*
Alpiexpressist ette tellides 10 eurot soodsam 
ehk 227
Tõstuk (sünd. 1998-00) 178.50/200*
Tõstuk (sünd. 2001-10) 119.50/134*
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiiti 2 eurot.
*Kallim pilet kehtib ka Kitzbüheli nõlvadel. 
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud al 85
kogu komplekt al 110

Austria
www.skiwelt.at

LASTE
SUUSAKOOL!SÖLL

LEND
14.01 TLL-SZG-TLL  18.00-19.30/20.30-24.00
04.02 TLL-SZG-TLL  15.00-16.30/17.30-21.00
Salzburgi lennujaam (SZG) 80 km

***hotell SCHÖNBLICK                                                   www.schoenblick-soell.com

Tõstukini on 400 m, suusabussi peatuseni 100 m. Hotelli puhkeruumis on 
tasuta wifi, hommikusöök rootsi lauas.
Hotell asub mugavalt küla keskuses. Osades tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus               14.01        04.02
Täiskasvanu 2-in. toas               865           960

Pansionaat KAUFMANN                                                www.pension-kaufmann.at 

Tõstukini on 200 m. Tasuta wifi fuajees, hommikusöök.
Väike perehotell asub küla servas, vahetult suusaraja kõrval, mõnisada meetrit 
küla keskusest eemal. Kõik toad on rõduga, osades on ka lisavoodi võimalus.

Reisi algus               14.01        04.02
Täiskasvanu 2-in. toas               805           895

Apartemendid HEROLD                                              www.appartementsherold.at

Tõstukini on 400 m, suusabussi peatus on maja ees. Majas on tasuta wifi.
Väga hea asukohaga erineva suurusega korterid. Iga korteri täpse kirjelduse 
saab reisi tellides.

Reisi algus               14.01        04.02
Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le)               755             815
Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le)               750           810
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“Bad Gasteinis on võimalus 
suusamõnusid nautida isegi lume-
vaesel talvel. Vürtsi lisavad Bad 
Hofgastein, Bad Dorfgastein ja 
Sportgastein. Väärt koht!”
Piret Voogre,
suusafänn

Gasteinertal – see on kaasaegne suusakeskus, kuul-
sad kuumavee allikad ja tuntud mineraalvesi.

Gasteinertali org oli tuntud kuurort juba eelmise aas-
tatuhande keskpaigas. Siis käis Euroopa koorekiht siin 
maast purskavas kuumas vees ihu ja hinge kosutamas. 
Praeguseks on lisaks sellele au sees ka talisport.

Gasteinertali orus on suur ja kaasaegne suusa-
keskus. Kaks suuremat 
linna Bad Gastein ja Bad 
Hofgastein on omavahel 
ühendatud tõstukite ja 
radadega. Bad Dorfgastei-
ni ja Sportgasteini nõl-
vadele viib tasuta suusa-
buss. Kiired tõstukid 
võimaldavad sujuvalt 
jõuda ühelt tipult teisele, 
suured kõrguste vahed 
pakuvad Austria pikimaid 
nõlvu. Head lumeolud 

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

Tõstukini on 200 m. Majas on mitu restorani ja baari, basseiniga sauna-
kompleks, internet, rikkalik hommikusöök rootsi lauas, oode ja 5-käiguline 
õhtusöök.
Väga hea asukohaga hiljuti renoveeritud Bad Gasteini esindushotell. Võimali-
kud on erinevad toatüübid, lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus    21.01            11.02 
Täiskasvanu 2-in. toas Standard  1395            1645
Täiskasvanu 2-in. toas Komfort  1455            1705 
Täiskasvanu 2-in. toas De Luxe  1675            1735 

on tagatud korraliku kunstlume tootmise võrguga. 
Loomulikult on olemas lumepargid ja tähistatud offi-
rajad pehme puutumatu lumega mäenõlvadel. Raja 
veeres on mitmeid päikesest pruuniks põlenud mägi-
hütte, kus pakutakse traditsiooniliselt häid sööke ja 
jooke.

Kõik meie hotellid asuvad mugavalt Bad Gasteini 
keskuses peatõstuki 
lähedal. Spaa-huvilised 
võivad veemõnusid nau-
tida kõigis kolmes linnas 
asuvates suurtes sise- ja 
välibasseinidega sauna-
keskustes. Õhtuid on 
mõnus veeta Bad Gastei-
ni vanalinna restoranides 
või skandinaaviapärastes 
ööklubides. Gasteinerta-
lis leiab endale tegevust 
igaüks.

Boutiquehotel LINDENHOF                                             www.lindenhof-vital.com

Tõstukini on 300 m. Majas on kodune restoran, väike saun, internet ja hom-
mikusöök rootsi lauas. Õhtusöök tellimisel 105 eurot nädalas.
Hea asukohaga värskelt renoveeritud hotell. 

Reisi algus    21.01            11.02 
Täiskasvanu 2-in. toas Comfort   925            1035
Täiskasvanu 2-in. toas Classic                        965            1075
Täiskasvanu 2-in. toas Premium  1015             1115 

MÄEINFO

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 243.50/252.50*
Tõstuk (sünd. 1997-1999) 183.50/190*
Tõstuk (sünd. 2000-2009)          123.50/127.50*
Soodsam hind 21.01 reisil.
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiiti 3 eurot.
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud   al 95
kogu komplekt   al 140

Austria
www.gastein.comBAD GASTEIN

LEND
21.01  TLL-SZG-TLL  18.00-19.30/17.30-21.00
11.02  TLL-SZG-TLL  15.00-16.30/17.30-21.00
Salzburgi lennujaam (SZG) 95 km

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

Tõstukini on 200 m. Majas on restoran, saun, internet ja rikkalik hommi-
kusöök rootsi lauas.
Väga hea asukoha ja hinna-kvaliteedi suhtega kodune pansionaat. Kõikides 
tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus    21.01            11.02 
Täiskasvanu 2-in. toas     810             895 

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    21.01            11.02 
Täiskasvanu korteris 35 m2 (2 tuba 4-le)                          -             820 
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“Intensiivne puhkus 
nii suusatamise kui 
pidutsemise mõttes. 
Alati lahe meeleolu.”
Sven Lill, 
käinud seitsmel erineval Tuuril

Tirooli tuur on vaheldust pakkuv reis tõelisele suu-
sasõbrale ja silmaringi laiendav kogemus alles esi-
mest korda Alpidesse suunduvale huvilisele.

Sellel reisil külastame Tirooli tipp-suusakuurorte 
vaheldumisi vähem tuntute, kohalike lemmikutega. 
Suusahuvilist ootavad omanäolised mägikülad, tohutu 
valik laskumisnõlvu ja kaasaegne tõstukipark.

Majutus on Landeck-Zamsis kogu nädal mugavalt 
samas hotellis. Kõikidel suusapäevadel sõidame mäele 
ja tagasi oma bussiga. Kes tahab vahelduseks kergema 
päeva võtta, võib jääda 
hotelli kõrvale kodumäele 
praktiliselt privaatseid 
suusanõlvu nautima.  

Tuuril külastame järg-
misi suusakeskusi:

Ischgl (1400-2872 m, 
238 km laskumisradu, 
kaugus 29 km). Ischgl on 
Austria tippkuurort, mille 
lahutamatu osa on unus-
tamatu after-ski!

St. Anton (1304-2811 m, 

****hotell JÄGERHOF                                                            www.jaegerhof-zams.at

Majas on restoran, baar, basseiniga saunakompleks, tasuta wifi, rikkalik 
hommikusöök rootsi lauas ja 4-käiguline õhtusöök.
Hotell asub vahetult Landeck-Zamsi tõstuki kõrval. Saunakompleksis on sise-
bassein, soome-, auru- ja aroomisaunad; massaaaž on lisatasu eest. Kõik 
toad on rõduga, peretoad on suuremad ja neis on lisavoodi võimalus. Soodus-
tused lisavoodil alla 12-aastastele lastele. Mõnusa koduse atmosfääriga ho-
tell, väga hea hinna- ja kvaliteedi suhe.  
 
Reisi algus          04.02           25.02            04.03
Täiskasvanu 2-in. toas Lavendel         1035            1095             1035
Täiskasvanu 2-in. peretoas Melisse         1070            1140             1070

koos Lechiga 340 km laskumisradu, kaugus 26 km). 
Parimad off-i nõlvad, tõeliselt ilus suusaküla ja elava 
muusikaga after-ski mäeveerel.

Lech-Zürs Nii nimetatud glamuuri-suusapiirkonnal on 
tõstukiühendus St. Antoni nõlvadega. Seda sinivereliste 
lemmikmäge lihtsalt peab külastama.

Serfaus (1200-2820 m, 212 km laskumisradu, kaugus 
26 km). Siin on väga kompaktselt koos suur valik kesk-
tasemel radu ja mõned väga korralikud mustad nõlvad.

Hochoetz-Kühtai (1538-2520 m, 80 km lasku-
misradu, kaugus 33 
km). Ötztali oru alguses 
asuvad kaks suusamäge 
on ühendatud väikese 
bussisõiduga. Siinsed 
eripalgelised nõlvad 
pole kunagi ülerahvas-
tatud. 

See (1042-2456 m, 41 
km laskumisradu, kaugus 
13 km). Suure kõrguste 
vahega kohalike lem-
mik-suusamägi.

MÄEINFO (KOKKU KÕIK KESKUSED):

Küla kõrgus  800 m
Kõrgeim tõstuk  2872 m
Laskumisradu kokku  900 km
Tõstukid kokku 6 päeva 279
Tõstuk (sünd. 1997-2000) 261
Tõstuk (sünd. 2001-2008) 164.50
Hinnale lisandub tagastatava kaardi deposiit 
kokku 14 eurot.
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud al 100
kogu komplekt al 150

www.ischgl.com
www.stantonamarlberg.com
www.serfaus.at
www.oetz.com
www.see.at

Austria TIROOLI TUUR

LEND
04.02  TLL-SZG-TLL   15.00-16.30/17.30-21.00
25.02  TLL-SZG / FDH-TLL  15.00-16.30/17.40-21.20
04.03  TLL-FDH-TLL  15.00-16.40/19.35-23.15
Salzburgi lennujaam (SZG)  225 km
Friedrichshafeni  lennujaam (FDH) 155 km14



“Koht on kõrgel lund on palju 
Kui just pole suvi kääs 
Rääkida võiks mitmeid nalju 
Aga kül sa ise nääd 
Tõsteid üle kolme tonni 
Söldenis on rekord arv 
Ööbida võid mägionnis 
Juuksed sassis läigib sarv”

Terasmees,
Do or dai

Kaks liustikku ja neli üle 3000-meetrist tippu – sel-
liseid looduslikke eeldusi on vähestel maailma suu-
sakeskustel. Söldenis on alati mõnus!

Sölden on piki oru põhja kulgev pikaks venitatud küla, 
mis on tuntud hoogsa ja meeleoluka after-ski poolest. 
Külast pääseb gondeltõstukitega kahele omavahel 
ühenduses olevale mäele. Gaislachkogli 3058 m tipust 
avaneb imeilus vaade Ötz-
tali orule ja saab alguse 
keskuse eliitrada, mis pa-
kub oma suure kõrguste 
vahega sõidulusti heal 
tasemel sõitjaile. Kord 
nädalas avatakse pikk val-
gustatud suusanõlv, mis 
pakub tõelist sõidumõnu 
ja muljetavaldavat öist 
mägede panoraami. 

Giggijoch (2248 m) on 
mitmekülgsema radade va-

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

Tõstukini on 250 m. Majas on restoran, after-ski baar, basseiniga sauna-
kompleks, jõusaal, rikkalik hommikusöök rootsi lauas ja buffet-õhtusöök.
Väga hea asukohaga hotell asub veekeskuse Freizeit Arena kõrval. Sauna-
kompleksis on erinevad saunad ja puhkeala. Osades tubades on lisavoodi 
võimalus, soodustused lastele. 

Reisi algus                        28.01          25.02
Täiskasvanu 2-in. toas Flair                       1450           1580
Täiskasvanu 2-in. toas Ambiente                      1510           1645

likuga – sinised rajad algajatele, lumelauapark, mogulrajad 
ning paar arvestatavat musta rada. Giggijochilt on mugav 
jätkata teekonda Rettenbachi ja Tiefenbachi liustikule. 

Suusatada tasub ka kahekümneminutilise bussisõi-
du kaugusel asuvas Obergurglis ja Hochgurglis. Siit leiab 
110 km laiu heas korras radu, rahulikuma miljöö, uhked 
vaated ja vähem rahvast. 

Pärast tegusat suusapäe-
va pakub lõõgastust spor-
dikeskus Freizeit Arena, kus 
on bassein, saunakompleks, 
fitness-keskus, tennise-
hall, keeglirajad ja restoran. 
Kindlasti väärib külasta-
mist naaberküla suur ter-
maalveekeskus Aqua Dome. 
Söldenil on oma magnet, 
mis toob siin kord käinud 
suusatajad-laudurid ikka ja 
jälle tagasi!

****hotell STEFAN                                                                      www.hotel-stefan.at

Tõstukini on 20 m. Majas on restoran, baar, saunakompleks, spordipood ja 
suusalaenutus, tasuta wifi, hommikusöök rootsi lauas ja 5-käiguline õhtusöök.
Väga hea asukohaga hotell asub peatänaval Giggijochi tõstuki kõrval. Sauna-
kompleksis on erinevad saunad, puhkeala ja jõusaal. Massaaž ja iluhoolitsused 
on lisatasu eest. Juuniorsviitides on lisavoodi võimalus, soodustused lastele.

Reisi algus                        28.01          25.02
Täiskasvanu 2-in. toas Klassik    1395           1555
Täiskasvanu juuniorsviidis    1505           1680
Täiskasvanu 1-in. toas    1550           1720

MÄEINFO

Küla kõrgus  1377 m
Kõrgeim tõstuk  3250 m
Laskumisradu  146 km
Musti radu+ski route  31 km
Punaseid radu  45 km
Siniseid radu  70 km
Pikim laskumine  15 km
Tõstukipilet 6 päeva 272
Tõstuk (sünd. 1997-01) 205
Tõstuk (sünd. 2002-08) 137.50
Tõstuk (sünd. 2009-12)  15
Tõstuk (s. al M1952, N1957) 231.50
1 päev Ober- ja Hochgurglis lisatasuga:
täisk 13, laps 8 eurot.
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiiti 3 eurot.
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud al 100
kogu komplekt al 150

Austria
www.soelden.comSÖLDEN

LEND
28.01 TLL-SZG-TLL  15.00-16.30/17.30-21.00
25.02 TLL-SZG / FDH-TLL  15.00-16.30/17.40-21.20
Salzburgi lennujaam (SZG)  225 km
Friedrichshafeni  lennujaam (FDH) 210 km

Pansionaat EDEN                                                                       www.eden-soelden.at

Tõstukini on 250 m. Majas on saunakompleks, hommikusöök rootsi lauas 
ja tasuta wifi puhkeruumis.
Väga hea asukohaga hubane pansionaat Söldeni keskuses. Saunakompleksis on 
soome- ja aurusaun. Hinnas sisaldub veekeskuse Freizeit Arena külastus, mis 
asub hotellist 100 m kaugusel. Tellimisel ka 1-in. toad ja lisavoodiga toad.

Reisi algus                        28.01          25.02
Täiskasvanu 2-in. toas Ötztal    990           1035

Pansionaat FIDELIS RIML                                                          www.fidelis-riml.com

Tõstukini on 600 m, suusabussi peatuseni 50 m. Hotellis on soome ja au-
rusaun (3x korda nädalas), puhkeruum, tasuta wifi, hommikusöök rootsi 
lauas. Korteri hinnas ei sisaldu hommikusöök.
Rahulikus piirkonnas asuv 2016. a suvel renoveeritud sõbraliku pererahvaga 
hotell. Küla keskus, restoranid ja veekeskus Freizeit Arena on 5-minutilise 
jalutuskäigu kaugusel. Korterites on magamistuba, elutuba ning täisvarus-
tuses kööginurk.

Reisi algus                        28.01          25.02
Täiskasvanu 2-in. toas    990           1550
Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le)   990           1550

Pansionaat LÄRCHENPARK                                    www.laerchenpark-soelden.at 

Tõstukini on 200 m. Majas on puhkeruum, tasuline wifi, hommikusöök. 
Söldeni keskuses asuv hea asukohaga mugav peremajutus.

Reisi algus                        28.01          25.02
Täiskasvanu 2-in. toas    875              -
Täiskasvanu 1-in. toas    925              -
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“Vana hea Anton! 
Kadestada võib suuskureid, kes pole siin 
veel  käinud. Neil on sihtkoha valik eriti 
lihtne. 
Aga kes on käinud, need tulevad aeg-
ajalt ikka ja jälle tagasi, nagu vanaema 
juurde neid  “õigeid” pannkooke sööma.”

Krissu & Villi,
Alpiexpressi püsikliendid

Austria parimad lumeolud ja suurepärased mäerel-
jeefid, ilus suusaküla, kirev rahvusvaheline 
seltskond, palju tõelisi mäehunte, unustamatu 
after-ski - need on rohkem kui 100 aasta vanuse suu-
saparadiisi märksõnad!

St. Anton on Austria mäesuusatamise sünnikoht, 
mis asub ühes Austria 
lumerikkaimas piirkon-
nas ja ühendab oma-
vahel mitmed tuntud 
mägikülad, moodustades 
legendaarse Arlbergi suu-
saregiooni. Piirkond on 
tuntud kerge ja värske 
puuderlume poolest. See 
on parim, mis Austrias 
leida: võimsad panoraam-
vaated, ülisuur radade va-
lik ja piiramatud off-piste 

****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 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    25.02          04.03
Täiskasvanu 2-in. toas Gampen   1695           1695
Täiskasvanu 2-in. toas Rendl     1725           1725

võimalused. Paar aastat tagasi ühendati tõstukite ja 
radadega ka naaberküla Warthi nõlvad, mis lisab veelgi 
sõiduvõimalusi.

Siinsed suusapäevad lõppevad tavaliselt mäenõl-
val rahvarohketes elava muusikaga after-ski pubides. 
Pidu saab hoo sisse juba kella kolmest päeval ning 

alles õhtupimeduses ki-
hutatakse alla küla poole. 
Piki küla kulgev peatänav 
on ümbritsetud stiilsete 
hotellide, erinevate resto-
ranide, pubide ja poodi-
dega ning on enamjaolt 
jalakäijate käsutuses. St. 
Antonis on ka modernne 
sauna-, spordi- ja vabaaja 
kompleks Arlberg-well.com 
ning kaasaegne tennise-
hall.

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

Tõstukini on 50 m. Majas on lounge ja baar, saunakompleks, internet ja 
hommikusöök rootsi lauas.
Väga hea asukohaga modernne hotell peatõstuk Galzigbahn í ja jalakäijate tsooni  
lähedal. Võimalus suusatada majani. Saunakompleksis on erinevad saunad, aroomi-
tuba ning lisatasu eest massaaž ja solaarium. Lisavoodi ning eraldi voodite võimalus.

Reisi algus    25.02          04.03
Täiskasvanu 2-in. toas    1580           1580

MÄEINFO

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  267
Tõstuk (sünd. 1997-2000) 232
Tõstuk (sünd. 2001-2008) 162
Tõstuk (s. 1952 ja varem) 232
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiiti 5 eurot.
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud  al 125
kogu komplekt al 180

Austria
www.stantonamarlberg.com ST. ANTON 

LEND
25.02 TLL-SZG/FDH-TLL  15.00-16.30 / 17.40-21.20
04.03  TLL-FDH-TLL  15.00-16.40 / 19.35-23.15
Salzburgi lennujaam (SZG)  255 km
Friedrichshafeni lennujaam (FDH) 125 km

***garni hotell MONTFORT                                                www.hotelmontfort.com

Tõstukini on 500 m. Majas on restoran, saunakompleks, wifi ja hommi-
kusöök rootsi lauas. 
Hea asukohaga hotell St. Antoni peatänaval kiriku ja jalakäijate tsooni va-
helisel alal. Tasuta suusahoid peatõstuki juures. Saunakompleksis on auru-, 
infrapuna- ja soome saun. Osades tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus    25.02          04.03
Täiskasvanu 2-in. toas    1155           1155            
 

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

Tõstukini on 150 m. Majas on wifi ja hommikusöök rootsi lauas.
Väga hea asukohaga omanäoline hotell peatõstuki lähedal. Nagu maja nimigi 
ütleb, on sisustuses kasutatud majaomanikust kunstniku loomingut.

Reisi algus    25.02          04.03
Täiskasvanu 2-in. toas    1030           1030
Täiskasvanu 1-in. toas    1070           1070

Pansionaat PEPI EITER                                                                   www.pepi-eiter.at

Tõstukini on 500 m, suusabussi peatus on maja juures. Majas on soome 
saun, wifi ja tubades hommikusöök rootsi lauas. Korteris on võimalik lisa-
tasu eest tellida hommikusööki.
Hubane perehotell asub ca 500 m jalakäijate tsoonist eemal. Tasuta suusa-
varustuse hoidmise võimalus peatõstuki juures.

Reisi algus    25.02          04.03
Täiskasvanu 1-in. toas       -            1120
Täiskasvanu korteris (2 tuba 3-le)      -            1020
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“Val Gardena ja seal asuv Sella Ronda on 
lihtsalt imeline. Logistiliselt parimaid suusake-
skusi mida oleme viimase viieteistkümne aasta 
jooksul külastanud. Laiad ja väga hästi hoolda-
tud rajad. Mõnusad mäekohvikud fantastiliste 
söökidega ja APEROL  SPRIZIGA....☺ Meie 
pere sinna suusakeskusesse tagasiminek on 
garanteeritud....”

Suusaperekond Kurg

Lõuna Tirooli muinasjutulised mägikülad ja eri-
näolised orud ümber Alpide suurima suusakarusselli 
Sella Ronda pakuvad ikka ja jälle avastamisrõõmu. 

Ilus, kordumatu reljeefi ning sakiliste mäetippu-
dega Dolomiti Superski piirkond koosneb 12 erinevast 
suusakeskusest, mis asetsevad ringjalt ümber kind-
lust meenutava Sella 
mäemassiivi. Ümber mäe 
kulgeva ca 40 km pikkuse 
Sella Ronda läbimiseks 
kulub keskmise tasemega 
suusatajal sõltuvalt rah-
varohkusest ca 4-5 tundi. 
Sella Rondalt hargnevates 
orgudes on mitmekülgne 
radade valik ning lõpu-
tuna tunduv avastamis-
rõõm kutsub siia ikka ja 
jälle tagasi. Suurim org 

****hotell MIGNON                                                                      www.hotel-mignon.it

Tõstukini on 500 m, hommikul viiakse hotellibussiga tõstukile. Hotellis on 
restoran, baar, vinoteek, basseiniga saunakompleks, tasuta wifi, rikkalik 
hommikusöök rootsi lauas ning õhtusöök.
Hea asukohaga hotell Selva rahulikkus piirkonnas jalakäijate tsooni lähedal. 
Sisedisainis on ühendatud modernsus ja traditsioonid. Hubases saunakomp-
leksis Leptis Magna (360 m2) on sisebassein ning erinevad saunad. Erinevad 
toakategooriad, kõik toad on rõduga. Lastele soodustused lisavoodil.

Reisi algus    14.01          18.02
Täiskasvanu 2-in. toas Standard   1345           1495
Täiskasvanu 2-in. toas Comfort    1380           1555

Sella Ronda ääres on Val Gardena, kus nõlvad on pike-
mad, huvitavamad ja järsema profiiliga. Tõelise sõi-
duelamuse pakub MK-etapi kiirlaskumisrada Saslong. 
Lumerohkemad puutumata nõlvad asuvad Dolomiitide 
kõrgeima tipu, Marmolada ümbruses. 

Alpiexpressi peatuspaigaks on Sella Ronda ja Gar-
dena oru sõlmpunktis 
asuv kena mägikuurort 
Selva, austriapäraselt 
Wolkenstein. Suusapäe-
va lõppedes võib sport-
likult aega veeta jää- või 
tennisehallis ning bow-
lingusaalis. Naaberkülas 
Ortiseis asub sauna-
kompleksiga veekeskus. 
Restoranides nauditakse 
suurepärast itaalia kööki 
ja Tirooli roogasid heade 
kohalike veinidega. 

***garni hotell LANZINGER                                              www.garnilanzinger.com 

Tõstukini 200 m. Majas on tasuline wifi, rikkalik hommikusöök rootsi lauas.
Sõbraliku atmosfääriga hotell asub keskusest ca 500 m kaugusel, suusara-
dade vahetus läheduses. Rõduga tubades on TV, telefon, seif, wifi, vannitoas 
föön. Võimalik suusatada majani.

Reisi algus    14.01          18.02
Täiskasvanu 2-in. toas    1035           1095
Täiskasvanu 1-in. toas    1155           1220

MÄEINFO

Küla kõrgus  1563 m
Kõrgeim tõstuk  3250 m
Laskumisradu  1220 km
Musti radu   122 km
Punaseid radu  732 km
Siniseid radu  366 km
Pikim laskumine  12 km
Tõstukipilet 6 päeva  258/287*
Tõstuk (sünd. 26.11.00-26.11.08)          181/201*
*Odavam tõstukipilet on 14.01 reisil.
Alla 14-a lastel on kohustus kanda kiivrit!
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud al 60/75
kogu komplekt al 105

Itaalia
www.valgardena.itVAL GARDENA

LEND
14.01 TLL-SZG-TLL  18.00-19.30/20.30-24.00
18.02 TLL-SZG-TLL  15.00-16.30/17.30-21.00
Salzburgi lennujaam (SZG) 265 km

**garni hotell DESIREE                                                   www.pension-desiree.com
   
Tõstukini on 150 m. Majas on tasuta wifi, rikkalik hommikusöök rootsi 
lauas. Õhtusöögi tellimise võimalus kõrval asuvas hotellis 25 eurot päevas.
Kodune perehotell küla keskuses. Soome- ja infrapunasaun ning jõusaal on 
kõrval asuvas hotellis „Linder“.

Reisi algus    14.01          18.02
Täiskasvanu 2-in. toas Panorama   1035           1160

**garni hotell BROI                                                                              www.garnibroi.it
   
Tõstukini on 500 m. Majas on tasuta wifi, hommikusöök rootsi lauas.
Kodune perehotell küla keskuses rahulikus piirkonnas. Osad toad on lisavoodi 
võimalusega. Kõik toad on rõduga.

Reisi algus    14.01          18.02
Täiskasvanu 2-in. toas Standard   995           1110 
Täiskasvanu 1-in. toas    1020            1145
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“Kes vähegi mäesuusatamist ar-
mastab, peaks seda vähemalt kor-
ra elus Sestrieres tegema – laiad ja 
heas korras inimtühjad rajad ning 
päike teevad sellest paigast tõelise 
suusaparadiisi.”
Silja Paavle,
Alpiexpressi püsiklient

2006 aasta Torino olümpial oli Via Lattea piirkond ja 
selle keskne küla Sestriere mitmete võistluste toi-
mumiskohaks. Siin jagati medaleid erinevatel aladel 
mäesuusatamisest kelgutamiseni. 

Via Lattea (linnutee) rahvusvaheline suusapiirkond 
ühendab 400 km lasku-
misradu Itaalias ja Prant-
susmaal, olles sellega 
üks Alpide suuremaid. 
Suusatamise ja laua-
tamise võimalus on igal 
tasemel sõitjale. Rohkelt 
on maaliliste panoraam-
vaadetega kõrgemaid 
tippe, avaraid inimtühje 
päikeselisi nõlvu ja met-
savahelisi külade poole 
laskuvaid radu. Piisavalt 

****hotell PRINCIPI DI PIEMONTE             www.principidipiemonte.it 
 
Nõlvadeni on 30 m. Majas on restoran, baar, basseiniga saunakompleks, 
jõusaal, wifi, hommikusöök rootsi lauas ja 4-käiguline õhtusöök.
Elegantne, luksuslik hotell suusanõlvade lähedal, keskusest ca 1 km. Hotelli 
auto võimaldab vabalt liikuda küla ja hotelli vahel. Võimalikud on erinevad 
toatüübid, lastele on soodustused lisavoodil. Saunakompleks on tasuline.

Reisi algus    11.03        18.03 
Täiskasvanu 2-in. standard toas   1730         1755 

leiab omanäolisi mägikohvikuid, kus saab puhata ning 
loodust imetleda, maitsta kohalikku toitu ning nautida 
suurepärast veini.

Sestriere’i küla läbis enne olümpiat korraliku 
uuenduskuuri. Rajati spordikeskus ja ujula, mit-

meid hotelle, parandati 
transpordi võimalusi ja 
vuntsiti küla välisilmet. 
Ehitati uusi tõstukeid ja 
kaasajastati laskumis-
radu. 

Sestriere’s on piisavalt 
restorane ja spordipoode, 
samuti kohalikku kaupa 
pakkuvaid butiike.  

Vaheldusrikas suu-
sanädal on igal juhul 
tagatud!

****hotell CRISTALLO                             www.hotelcristallosestriere.com

Tõstukini on 50 m. Majas on restoran, baar, saunakompleks, jõusaal, wifi, 
hommikusöök rootsi lauas ja 4-käiguline õhtusöök.
Elegantne, parima asukohaga hotell Sestrier’i keskuses peatänaval. Osadel tubadel 
on rõdu. Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele on soodustused lisavoodil. 

Reisi algus    11.03        18.03 
Täiskasvanu 2-in. standard toas   1180         1135
 

MÄEINFO

Küla kõrgus    2035 m
Kõrgeim tõstuk   2823 m
Laskumisradu   400 km
Musti radu    88 km
Punaseid radu   216 km
Siniseid radu    96 km
Pikim laskumine   9 km
Tõstukipilet 6 päeva 196*
sisaldab 1 päeva Prantsusmaal
Tõstuk (sünd. al 2009) 36*
sisaldab 1 päeva Prantsusmaal 
Lisapäev Prantsusmaa poolel  24*
Tõstukipilet 6 päeva, rahvusvaheline        246*
*Eelmise hooaja hinnad.
Alla 14-a lastel on kohustus kanda kiivrit!
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud  al 40/65
kogu komplekt  al 60/85

Itaalia
www.vialattea.it SESTRIERE

LEND
11.03 TLL-TOR-TLL  15.00-17.05/18.05-22.10
18.03 TLL-TOR-TLL  15.00-17.05/21.05-01.10
Torino lennujaam (TOR) 110 km

Hotell IL FRAITEVINO                                           www.hotelfraitevino.it 

Tõstukini on 300 m. Majas on baar, wifi ja hommikusöök rootsi lauas. 
Sestrier’i keskuses peaväljaku ääres asuv hea hinna/kvaliteedi suhtega ho-
tell. Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele on soodustused lisavoodil. 
Õhtusöögi tellimise võimalus naabruses asuvates restoranides.

Reisi algus    11.03        18.03 
Täiskasvanu 2-in. standard toas   960          960
Täiskasvanu 2-in. mäevaatega toas  1035         1035

Hotell TORRE ROSSA              www.aurumhotels.it/en/hotel-torre.html

Tõstukini on 300 m. Majas on tagasihoidlik saun ja bassein, fuajees wifi,  
hommiku- ning õhtusöök. 
Sestrier’i sümbolina tuntud keskuses asuv 13 korrusega soodsa hinnatase-
mega hotell. Saun on tasuline. 

Reisi algus    11.03        18.03 
Täiskasvanu 2-in. toas                   915            945  
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Korterelamu ALOUETTE                                              www.residencealouette.com

Tõstukini on 300 m. Majas on saun, wifi (30 min päevas tasuta) 
Armas kortermaja asub keskusest ca 700 m. 2-toalistes ca 35 m2 suurustes 
korterites on magamistuba ning kööginurga ja lahtikäiva diivaniga elutuba. 
Köögis on kõik vajalik toidu valmistamiseks. Saun on tasuline.

Reisi algus    11.03        18.03 
Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le)    805          810



Cervinia võlus mind oma laiade, pikki lasku-
misi võimaldavate suusanõlvade ning hingemat-
vate vaadetega. Tänu sellele, et suusaliftidega on 
ühendatud kolm küla - Cervinia, Valtournenche 
ja Zermatt Šveitsis, jätkus uusi igas raskusastmes 
suusaradu ning põnevaid avastusi igaks päevaks. 
Boonusena veel päike ning imemaitsev Itaalia 
köök.

Ingrid Tõniste,
Alpiexpressi püsiklient

Tõeliselt lummav Matterhorni tipp (itaallastele Cer-
vino), unikaalsed liustikuvaated ning aastaringne 
lumegarantii on Cervinia suusapiirkonna magnetiks.

Cervinia ja Zermatt moodustavad rahvusvahelise 
suusapiirkonna, mis võimaldab ühe tõstukipiletiga suu-
satada nii Itaalias kui Šveitisis. Tegu on ühe kõrgema ja 
lumekindlama suusaalaga Euroopas. Itaalia poolel on 
üle 160 km laskumisi. Laiadel nõlvadel on suurepärased 
tingimused carving-stiili sõpradele, algajatele ja lastele. 
Võrreldes teiste tuntud Alpi suusakuurortidega on siin-
sed rajad pikemad ning 
mõnevõrra laugemad. 
Viimastel aastatel on 
tõstukiparki täiendatud 
paljude kiirete tõstukite-
ga. Siin asub Euroopa 
kõrgeim lumepark. Šveitsi 
poolel on 200 km radu. 
Unikaalsed vaated mäge-
dele avanevad Klein 
Matterhorni ning 
Gornergrati vaateplatvor-
midelt. Siin ei teki kaht-

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

Tõstukini on 100 m. Majas on restoran, baar, basseiniga saunakom-
pleks, tasuta internet, rikkalik hommikusöök rootsi lauas ja 4-käiguline 
õhtusöök. 
Hea asukohaga Cervinia üks parimaid hotelle asub keskuses, suusanõlvade 
vahetus läheduses. Tasulises saunakompleksis on türgi ning soome saun, 
bassein ja mullivann. Hotelli köök ning veinivalik on pälvinud palju kiidusõnu. 
Suuremad toad on lisavoodivõimalusega.

Reisi algus    25.03  
Täiskasvanu 2-in. standard toas                       1920 
Täiskasvanu 2-in. superior toas                       1955
Täiskasvanu 2-in. juuniorsviidis                       2015

lust, miks nimetatakse Matterhorni Euroopa atraktiiv-
seimaks mäemassiiviks ja Alpide kuningannaks. 

Off-piste harrastajatele soovitame giidiga liustiku-
matku. Alpide suurim, Monte Rosa liustik, meelitab 
siia heli-ski huvilisi üle maailma. Lumelaudurid leiavad 
parimad nõlvad Zermatt`i piirkonnast.

Cervinia asub kaunis Aosta orus ja on oma nime saanud 
vahetus läheduses kõrguva Cervino mäetipu järgi. Suhteli-
selt väike, ca 1000 elanikuga küla on kompaktne ja mugav. 
Kuna tegemist on Alpide ühe kõrgeima suusakeskusega, 

on siin eriliselt nauditav 
kõrgmäestiku aura. Cervin-
ia after-ski on tagasihoid-
lik. Enne külla laskumist 
on kombeks teha nõlva-
baarides väike pärastlõuna-
ne drink. Suusatades üle 
Alpide peaaheliku põhja 
poole, saab laskuda Šveitsi 
ühte tuntumasse suusakül-
la, Zermatti. See mõnus au-
tovaba küla väärib kindlasti 
külastamist. 

***hotell MIRAVIDI                                                 www.hotelmiravidi.com

Tõstukini on 300 m. Majas on restoran, baar, tasuta internet, rikkalik hom-
mikusöök rootsi lauas ja 3-käiguline õhtusöök
Ilus ja kodune hotell küla peatänava läheduses. Ruumikad toad on rõduga 
ning osad lisavoodi võimalusega.

Reisi algus    25.03  
Täiskasvanu 2-in. classic toas    1260
Täiskasvanu 2-in. superior toas   1325
  

MÄEINFO

Küla kõrgus 2050 m
Kõrgeim tõstuk   3883 m
Laskumisradu   360 km
Musti radu   65 km
Punaseid radu  220 km
Siniseid radu  75 km
Tõstukite arv   54
Pikim laskumine   25 km
Murdmaaradu  3 km
Tõstukipilet 6 päeva              294
Tõstuk noor (sünd. 01.11.98 – 31.10.02)       260
Tõstuk laps (sünd. 01.11.02 – 31.10.08)  207.50 
Tõstuk seenior (sünd. 31.10.36 - 30.05.52) 260
Hinnad sisaldavad tagastatava kaardi deposiidi 5 eurot.
Alla 14-a lastel on kohustus kanda kiivrit! 
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud  al 65
kogu komplekt  al 110

Itaalia
www.cervinia.itCERVINIA – ZERMATT

LEND
TLL-TOR-TLL 18.00-20.05/21.05-01.10
Torino lennujaam (TOR) 120 km

**hotell MEUBLE JOLI                                                                             www.jolicervinia.it

Tõstukini on 100 m. Majas on tasuta internet ja hommikusöök rootsi lauas.
Väga hea asukoha ning sõbraliku atmosfääriga hotell Cervinia keskuses, suu-
sanõlvade vahetus läheduses. Osadel tubadel on rõdu.

Reisi algus    25.03  
Täiskasvanu 2-in. toas    1085
Täiskasvanu 3-in. toas     995
Täiskasvanu 1-in. toas     1115

Apartemendid Cervinia keskuses  

Tõstukini on 100-300 m. Hea asukohaga väikesed, lihtsa sisustusega korte-
rid peatänava ja radade lähedal. Saabumisel tuleb tasuda deposiit 100 eurot 
korteri kohta.

Reisi algus    25.03  
Täiskasvanu korteris (stuudio 2-le)    830 
Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le)    735
Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le)    710
Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le)    780
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“Loodusliku lumega rajad on väga 
heas korras isegi märtsi lõpus. Alga-
jad pääsevad lihtsalt laugetele liusti-
ku nõlvadele, tegijatel tasub aga La 
Grave offi-radasid külastada. Ilus 
küla, lähen sinna kohe tagasi.”
Helene Elisabeth Vatsel,
Alpiexpressi püsiklient

Alpide üks suurimaid suusatõstukitega liustikke ja 
ilus elavaloomuline küla meelitavad siia suusasõpru 
mitte ainult Prantsusmaalt.

Les 2 Alpes’i enamus suusanõlvasid paiknevad ka-
hest kilomeetrist kõrgemal laugetel ja päikeselistel 
platoodel. Metsapiirist 
ülalpool leiab endale so-
biva raja igaüks. Võimsa 
kogemuse kõrgusest ja 
avarusest annab üle 3500 
meetrise tipuga suur lius-
tiku piirkond. Siin on 
mõnusalt lauged rajad ja 
alati perfektsed lumeolud. 
Hea ilmaga on nägemis-
ulatuses üle Alpide 
paistev Mont Blanci valge 
müts.

****hotell CHALET MOUNIER                                         www.chalet-mounier.com 
 
Tõstukini on 150 m. Küla esindushotellis on kaks gurmeerestorani, kamina-
ga baar, basseiniga spa-kompleks, tasuta wifi, hommikusöök rootsi lauas 
ja 4-käiguline õhtusöök.
Pika ajalooga hubane chalet’ stiilis hotell, mille sisustuses on kasutatud 
palju elegantset heledat puitu. Klientidelt kiidusõnu pälvinud hotelli resto-
ranile lisaks on seal ka tippkokkadega a la carte restoran Le P’tit Polyte, kus 
köögis pannakse rõhku värskele kohalikule toorainele. Hotellil on muljetaval-
dav veinikelder. Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele on soodustused 
lisavoodil.

Reisi algus   11.03          18.03                 25.03
Täiskasvanu 2-in. toas Diablotine  1650           1585                 1555

Ekstreemsemate radade otsijad pääsevad väikese li-
satasu eest üle mäeharja offi sõitjate paradiisi La Grave 
metsikutele nõlvadele. 

Mäel on mitmeid hea Prantsuse köögiga resto-
rane kui ka lihtsamaid lõunasöögikohti. Päevale 

saab ilusa punkti panna 
mäel olevatel apres-ski 
terrassidel, kust loojuva 
päikese saatel alla külla 
laskuda.

Oru põhjas paiknevas 
pikaks venitatud külas on 
nii suuri poode ja väiksed 
butiike, erinevaid resto-
rane, eht prantslaslikke 
veinilokaale kui ka britilik-
ke õllebaare ja ööklubisid.

6-päeva tõstukipileti 
hinnas sisaldub ujula ja 
liuvälja külastamine.

***hotell LE SOULEIL’OR                                                             www.le-souleil-or.fr

Tõstuk on maja kõrval. Majas on restoran, baar, aurusaun ja mullivann, 
tasuta wifi ja hommikusöök rootsi lauas. Õhtusöök tellimisel 160 eurot 
nädalas. 
Väga hea asukohaga ilus chalet’ stiilis hotell küla keskuses vaikses piirkon-
nas. Õhtusööki pakutakse gurmee köögiga restoranis Le Shakisky, kaminaga 
baaris on mõnel õhtul elav muusika. Võimalik tellida suuremaid peretube, 
lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus   11.03          18.03                 25.03
Täiskasvanu 2-in. standard toas  1180           1210                 1060

MÄEINFO

Küla kõrgus  1600 m
Kõrgeim tõstuk  3568 m
Laskumisradu  225 km
Musti radu   40 km
Punaseid radu  110 km
Siniseid radu  75 km
Pikim laskumine  16 km
Tõstukipilet 6 päeva 239*
Tõstuk (5-12 a)  192*
Tõstuk (65-71 a)  216*
Peredel ja 3-4 in gruppidel soodustused 10-20 eurot/in.
*Eelmise aasta hinnad.
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud  al 60/70
kogu komplekt  al 100

LEND
11.03 TLL-TOR-TLL 15.00-17.05/18.05-22.10
18.03 TLL-TOR-TLL 15.00-17.05/21.05-01.10
25.03 TLL-TOR-TLL 18.00-20.05/21.05-01.10
Torino lennujaam (TOR) 180 km

Prantsusmaa
www.les2alpes.com LES 2 ALPES

****apartementhotell CORTINA 
www.2alpes-lodge.com/en/residence-le-cortina.html

Tõstukini on 100 m. Majas on saunakompleks ja tasuline wifi.
Peatänaval asuv apartementhotell. Saunakompleksis on mullivann, soome ja 
aurusaun. Savoia stiilis sisustatud kenad apartemendid, kus on täisvarustu-
ses kööginurk. Võimalik tellida kuni 10-in. apartemente. Täpsema kirjelduse 
saab reisi tellides. Saabumisel tuleb tasuda deposiit.

Reisi algus   11.03          18.03                 25.03
Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le)  1020          1050                  995
Täiskasvanu korteris (4 tuba 6-le)  1050          1080                 1025

**hotell L’ORÈE DES PISTES 
www.belambra.fr/club-les-deux-alpes-l-oree-des-pistes/hiver
   
Tõstuk on maja kõrval. Majas on restoran, baar, tasuta wifi, hommiku- ja 
õhtusöök.
Parima asukohaga maja peatõstuki kõrval. Hiljuti renoveeritud lihtsa sisus-
tusega, kuid väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega hotell. Õhtusöögi hinna sisse 
kuulub kohalik punane ja roosa vein. Võimalikud erineva suurusega toad.

Reisi algus   11.03          18.03                 25.03
Täiskasvanu 2-in. toas   1095           1095                  995
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“Tohutult suur suusapiirkond 
koos armsa Prantsuse külaga. 
Suurtele offi-sõpradele on 
lisaväärtuseks lähedalasuv 
La Grave’i suusakeskus.” 
Marju, 
Alpiexpressi fänn

Serre Chevalier on üks Prantsusmaa suuremaid 
suusakeskusi, mis ühendab 4 eriilmelist suusakü-
la. Head ja kiired tõstukiühendused võimaldavad 
suhteliselt lihtsalt ühest piirkonnast teise jõuda või 
kodurajale keerata.

Enamus Serre Chevalieri radadest on põhjanõlvadel, 
kus parimad sõidutingi-
mused on hooaja teises 
pooles kui päike ulatub üle 
harja mäekülgi paitama. 
Ka lumetootmisvõime-
kus on piisav, et kevadel-
gi rajad väga heas korras 
püsiksid. Metsapiirist 
kõrgemal laiuvad tohutult 
suured lumeväljad mis 
sobivad suurepäraselt nii 
rajal kui selle kõrval sõit-
jatele. Alla külade poole 

***hotell LA BALME                            www.hotel-alphand-labalme.com

Tõstukini on 300 m. Majas on baar, tasuta wifi ja hommikusöök rootsi lauas.
Seda hotelli peab 1997. aasta maailmakarika üldvõitja Luc Alphand koos oma 
rootslannast abikaasaga. Ilusa interjööriga ja skandinaavialikult perfektses 
korras hotell, mida võib igaühele soovitada. Võimalikud on erinevad toatüü-
bid, ka 2-toalised peretoad. Lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus   11.03       18.03             25.03
Täiskasvanu 2-in. toas   1170        1195              1170

laskudes leiab hulgaliselt huvitavaid metsavahelisi ra-
dasid kus on mõnus liuelda ka tuulisema ilmaga.

Tõelisele off-piste fännile ei tohiks olla takistuseks 
30-minutiline taksosõit, et minna legendaarse ainult 
hooldamata radadega La Grave suusakeskuse metsi-
kutele nõlvadele.

Chantemerle on tüüpiline 
Prantsuse suusaküla, kus 
suusarajad lõppevad küla 
keskel peaväljaku juures, 
mida ümbritsevad hea tase-
mega söögi-ja joogikohad 
ning kõik muu, mis üheks 
talvepuhkuseks vajalik. 
Külast 15-minutilise bus-
sisõidu kaugusel on suur 
välibasseinidega spaa-kes-
kus ja UNESCO maailma 
kultuuri pärandisse kuuluv 
Brianconi linn.

***hotell RESIDENCE L’ADRET

Tõstukini on 300 m. Majas on väibasseiniga väike saun, puhkeruum, wifi. 
Chalet’ stiilis korterelamu, kus on kena sisustusega apartemendid. Võimalik 
tellida kuni 10-in. kortereid. Täpsema kirjelduse saab reisi tellides. Saabumi-
sel tuleb tasuda deposiit 260 eurot iga korteri kohta.

Reisi algus   11.03       18.03             25.03
Täiskasvanu korteris (stuudio 2-le)  895        920              825
Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le)   775         795              740
Täiskasvanu korteris (2-3 tuba 6-le)   730         755              695
Täiskasvanu korteris (3-4 tuba 8-le)   715         745              685
Täiskasvanu korteris (5 tuba 10-le)   715         745              685

MÄEINFO

Küla kõrgus  1350 m
Kõrgeim tõstuk 2736 m
Laskumisradu 250 km
Musti radu  50 km 
Punaseid radu 130 km 
Siniseid radu  70 km 
Pikim laskumine 9 km
Tõstukipilet 6 päeva 251
Tõstuk (6-11a)  201.80
Tõstuk (65-74a)  226.40
Laenutus 6 päeva:
ainult suusad/laud               al 60/70
kogu komplekt                      al 100

Prantsusmaa
www.serrechevalier.comSERRE CHEVALIER

LEND
11.03 TLL-TOR-TLL 15.00-17.05/18.05-22.10
18.03 TLL-TOR-TLL 15.00-17.05/21.05-01.10
25.03 TLL-TOR-TLL 18.00-20.05/21.05-01.10
Torino lennujaam (TOR) 130 km 21



* Apartementhotell pakub majutust korterites, vahel ka lisaks 

hotelli tubades. Võib olla klassifitseeritud. Apartementho-

tellis saab pöörduda administraatori või majapidaja poole. 

Vahel pakutakse hommikusöögi võimalust ja muid hotelli 

teenuseid.

* Korterelamu pakub majutust korterites. Majal tavaliselt 

puudub tärni klassifikatsioon ja vastuvõtu lett (enam 

levinud Prantsusmaal). Renditavad korterid on üldiselt 

eraomanduses, seega viimistluse ja heakorra tase võib olla 

korteriti erinev. Saabumisel võidakse nõuda tagatisraha.

* Apartement on ühe või mitme magamistoa ja köögiga või 

köök-elutoaga korter. Köögi varustuse hulka kuuluvad pliit, 

külmkapp ja toidunõud. Nõudepesumasin, mikrolaineahi ja 

televiisor ei pruugi korteri varustusse kuuluda. Ühetoalist 

kööginurgaga korterit nimetatakse stuudioks.

Voodilinad ja käterätikud on kataloogis pakutud apartemen-

tides alati hinna sees, võimalikud erandid toome konkreetse 

majutuse juures välja. Itaalia, Prantsuse ja Šveitsi apartemen-

tides ei kuulu tavaliselt korterite varustusse WC-paber, köö-

girätikud ja pesemisvahendid.

Apartemente kohalviibimise ajal tavaliselt ei koristata. Ele-

mentaarne lõpukoristus tuleb klientidel endil teha: nõud 

puhtaks pesta, prügi välja viia ning voodipesu ära võtta.

Mida peab teadma apartement-majutust tellides?

Korterites on toad erineva suuruse ja funktsiooniga. Maga-

mistoad võivad olla kolme või enama voodiga, läbikäidavad 

või naridega. Sageli kasutatakse magamiseks ka elutuba, 

kus on lahtikäiv(ad) voodi(d). Kõik korteris elavad reisijad 

maksavad sarnast hinda, olenemata sellest, millises toas nad 

elavad. Seltskond, kes korteri tellib, peab ise omavahel toad 

jagama, reisikorraldaja sellesse ei sekku. Küsi alati täpset kor-

teri 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 märgitud 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 – tavahommikusöögist rikkali-

kum külm laud, üldjuhul ilma sooja söögita.

* 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.

LEND

Tšarter- ehk tellimuslend on reisikorraldaja poolt spetsiaalselt 

mingiks ajavahemikuks kindlasse sihtpunkti tellitud lend. Lennu-

ki pardal pakutakse külma suupistet ja karastusjooke, alkohol on 

tasuline.

Kataloogis olevaid lennuaegu on lennufirmal õigus muuta. Kata-

loogis ja voucheril toodud lennuaegade erinevuse korral kehtib 

voucheril näidatud aeg. Info võimalikest muudatustest leiate meie 

koduleheküljelt.

Rangelt jälgitakse pagasikaalu, kuna lennuki stardikaal on 

piiratud. Tasuta lubatud pagas on 15 kg + 5 kg käsipagasit. Kä-

sipagasi 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 mahtumist ga-

ranteerida!

Võttes mitme peale ühe koti, tuleb arvestada pagasikäitluse    

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 vajalikud formaalsused. Tekitatud 

kahju korvab lennufirma vastavalt rahvusvahelistele reeglitele.

TRANSFEER

Reisipaketi hinna sisse kuulub transfeer ehk bussitransport len-

nujaamast hotelli ja tagasi. Ainult lennupileti ostjatel on võimalik 

vabade kohtade olemasolul osta bussitransfeeri teenust. Võib tel-

lida ka individuaaltransfeeri oma hotelli, kuid selle hind on rühma-

transfeerist oluliselt kallim. Transfeeribusside tualetid on talvisel 

ajal tavaliselt suletud.

MAJUTUS

Mitmetes Alpi suusakuurortides ametlik majutusasutuste klassi-

fikatsioon puudub või ei vasta üldlevinud arusaamadele. Majutuse 

eripäradest parema ülevaate saamiseks kirjeldame oma kataloo-

gis ja kodulehel lisaks tärnidele võimalikult täpselt pakutavaid 

teenuseid, kaugust tõstukitest jne. Kõik pakutavad toad ja kor-

terid on WC ja duši või vanniga. Võimalikud erandid toome välja 

iga konkreetse majutuse juures. 

Alpides on hotellide ja korterite toad suhteliselt väikesed. 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 võimalik 

tellida kahte eraldi voodit. Ühe inimese tube on väga vähe ja need 

on lisatasu eest. Kallimates hotellides saame tavaliselt pakkuda ka 

suuremaid tube (juuniorsviite ja sviite). 

Kui majutuse kirjelduses märgime interneti/wifi olemasolu, siis 

lähtume hotellist saadud infost ja Alpiexpress ei saa selle toimi-

mist garanteerida. 

Palume järgida majutuskohtade sisekorraeeskirju: kinni pidada 

öörahust, mitte käia hotellis suusasaabastega, teha apartemen-

tides elementaarne lõpukoristus (pesta nõud, kokku panna kasu-

tatud linad/rätikud ning prügi välja viia).

Alpide majutusasutuste nimetused:

* Hotell klassifitseeritakse 2-5 tärniga. Alpide hotellid on tava-

 liselt lihtsa stiiliga, puudub rõhk luksusele ja elegantsile, 

pigem pööratakse tähelepanu omanäolisele sisustusele ja 

sõbralikule teenindusele. Suurema arvu tärnidega hotellis ei 

pruugi toad olla suuremad, küll aga on erinevused pakuta-

vates teenustes.

* Garni hotell on perehotell, mis võib olla klassifitseeritud vas-

tavate tärnidega. Teenuste hulk on siin piiratud (nt lühem 

vastuvõtuleti lahtiolekuaeg vms).

* Pansionaat (põhiliselt Austrias ja Itaalias) on ühe pere ma-

jandada olev majutusasutus. Kodused alpistiilis majad, kus 

on erineva suuruse ja mugavustega toad. Majas on hommi-

kusöögiruum, vahel ka saun. Ametlik klassifikatsioon sageli 

puudub. Tubades ei pruugi olla pesemisvahendeid.

KINDLUSTUS

Soovitame kohe reisi broneerides teha reisikindlustus, 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 kindlustusfir-

madel on see lisarisk eraldi välja toodud. 

Lisakindlustusena sõlmitav pagasikindlustus hüvitab kahjud 

pagasi purunemise või kadumise korral. NB! Ei hüvitata suus-

kade kadumist mittevalvatavast või lukustamata kohast.

Lisakindlustusena sõlmitav vastutuskindlustus hüvitab kol-

mandatele isikutele tekitatud kahju sh suusaõnnetuse teki-

tamisega kaasnevad nõuded.

Kõige lihtsamalt saate endale reisikindlustuse ise vormistada 

Alpiexpressi kodulehel www.alpiexpress.ee.

Soovitame reisile kaasa võtta ka Euroopa ravikindlustuskaart 

mis annab paljudes meditsiiniasutustes esmase vajaliku ga-

rantii ja vähendab ravi saamisele eelnevat bürokraatiat. 

Ravikindlustuskaart ei anna kindlustuskaitset osades suu-

sakülades olevates erakliinikutes. Kindlasti ei hüvitata trans-

pordikulusid õnnetuspaigast haiglasse, visiiditasu, norm-

hindadest kallimat ravi, apteegist ostetavaid ravimeid ega 

Eestisse tagasipöördumise lisakulusid.

DOKUMENTATSIOON

Voucher saadetakse kliendi e-mailile peale reisi kogusumma 

tasumist. See sisaldab vajalikku infot reisi sihtkoha, lennuae-

gade ja majutuse kohta.

Reisieelne infoleht saadetakse kliendi e-mailile reisinädala 

alguses. See sisaldab täpsustavat infot reisi sihtkoha, lennu-

aegade ja majutuse kohta. 

Reisikindlustus, mis on tellitud Alpiexpressist, vormistatakse 

ja saadetakse kliendi e-mailile kohe peale kindlustuse eest 

tasumist.

Alpiexpressi reisid on paberivabad. Voucher ja reisieelne in-

foleht ei pea reisijal kaasas olema!

Kehtiv pass või ID-kaart on vajalik piiri ületamiseks. 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 esin-

daja ülevaate eesootavast suusakeskusest. Esimesel ja teisel 

suusapäeval viib esindaja läbi tasuta suusakooli algajatele.

TERVISHOID REISIL

Mägedes puhates peab arvestama suurte kõrguste vahe-

dega. Südame-veresoonkonna haigusi põdevatel inimestel 

soovitame esimestel päevadel valida laskumisnõlvad mada-

lamatel kõrgustel, et organism jõuaks aklimatiseeruda. Nn 

mäehaiguse ennetamiseks peaks konsulteerima oma arstiga.

Päike on mägedes väga intensiivne isegi pilves ilmaga, seega 

on tugeva kaitsefaktoriga päikesekreemi ja päikeseprillide ka-

sutamine hädavajalik!

KÜSITLUSLEHED

Reisi lõpus saate lennukis küsitluslehed, kuhu palume kirja 

panna oma arvamus reisi kohta. Alpiexpressi jaoks on see 

väga oluline info, sest tagasiside aitab Teie vajadusi pare-

mini mõista ja parandada teenuse kvaliteeti. Kõigi küsitlusle-

he täitjate vahel loosime hooaja lõpupeol välja Alpiexpressi 

kinkekaardi väärtusega 300 eurot.

MÕNUSAT JA MURETUT TALVEPUHKUST!

LOTERII REIS 

Loterii reisi ostmisel selgub sihtkoht ja majutus va-

hetult enne väljalendu. Tavaliselt on loterii reisi puhul 

tegemist mõne meie kataloogis oleva madalama 

kategooria hotelli või apartemendiga. Reisi tellimisel 

peab arvestama, et majutudes korteris, tuleb kaas-

las(t)ega jagada ühiskasutuses olevaid ruume nagu 

wc/ dušš, köök, esik ja elutuba. Ühte magamistup-

pa ei majutata võõraid eri soost inimesi. Loterii reis 

ei sobi privaatseks perereisiks. Loterii reisi hinnale 

soodustused ei laiene.

REISIJA MEELESPEA
  Hea teada enne reisi broneerimist ja kasulik läbi lugeda enne reisile minekut!
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Mäesuusatajad Alpiexpressile

Eesti noored mäesuusatajad on Alpiexpressile siiralt tänulikud, et on saanud juba 
mitu hooaega nautida teie tuge ja toetust. Iga teie poolt tehtud hea tahte avaldus 
on leidnud sihtotstarbelise kasutuse Eesti mäesuusatamise arengusse.
Möödunud hooajal suunasime suure osa toetustest Tormis Laine treeningutesse. 
Tänaseks õpib Tormis Austrias, mäesuusatamise akadeemias Stams, on siirdunud 
juunioride klassi ning hakkab võitlema omale kohta meeste klassi rankingus FIS 
punktisüsteemi alusel. Tormis näitas head minekut kogu möödunud hooaja vältel 
- FIS Children võistlustel võttis Borrufas 3. koha, Whistleris jäi laeks möödunud 
hooaja paralleelslaalomi võitjale 7. koht. Tormis võitis oma vanuseklassis kindla 
edumaaga ka kõik Balti Karika Pyhatunturi etapi kavas olnud alad. 
Saabuval hooajal on meie fookus suunatud Eesti koondise toetamisele. Eelkõige 
peame siin silmas meie peamist olümpiakandidaati Tõnis Luike, parimat kii-
rusalade meest Juhan Luike ning Tormis Lainet. Nende kolme noore mehe nime 
loodame peagi näha nii maailmakarika etappide kui maailmameistrivõistluste 
finišiprotokollides.
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Eesti mäesuusatamisele üks olulisem võistlus möödunud hooajal oli Juunioride 
MM Sochis, Venemaal, kus Tõnis Luik saavutas suurslaalomis 25. koha. Esimese 
eestlasena startis Juhan Luik juunioride MM´l kiirusaladel - ülisuurslaalomis ja kiir-
laskumises. 
Käesolev hooaeg toob meile nii täiskasvanute kui juunioride maailmameistrivõist-
lused vastavalt Śveitsis ja Rootsis. Samuti noorte olümpiafestivali ja mitmed maa-
ilmakarika etapid, kus loodame oma sportlasi stardis näha.
Oleme rõõmsad, et Eesti mäesuusakogukond järjest kasvab. Tee tagasi oma ar-
mastatud spordiala juurde on leidnud hulk endiseid mäesuusatajaid, kellele soovi-
me lähitulevikus algatada noorte alpisarjaga sarnase võistluste seeria, mis liiguks 
erinevaid Eesti mäesuusakeskuseid mööda. Sellele on oodatud osalema kindlasti 
ka kõik Alpiexpressiga reisinud mäesuusatajad.
Hoiame teid oma tegemistega kursis. Päikest, lund ja pikka liugu soovides!

Meie kõigi Estonian Alpine Ski Team.
AITÄH!

Tõnis Luik

Juhan Luik Tormis Laine

Kõigil reisi ostjatel on lihtne võimalus Eesti 
mäesuusatamisele oma õlg alla panna, tasudes

koos reisi lõpumaksega täiendav 10 eurot. Nii  annad 
omapoolse panuse meie mäesuusatamise arengusse! 

Täname kõiki eelmiste hooaegade toetajaid! 

ALPIEXPRESS TOETAB LÄBI SUUSALIIDU EESTI
MÄESUUSATAJATE TEGEMISI.

SUURE OSA ON ANDNUD
KA MEIE KLIENDID!




