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• Alpiexpressil on esimene veerandsada 
edukalt seljataga, alustame oma 26. talve-
hooaega.

• Selle talve suusareisid viivad meid tava-
päraselt Austriasse, Itaaliasse ja Prant-
susmaale ning uudisena ka Šveitsi ja 
USA-sse. 

• Meie poolt pakutavad majutused asuvad 
alati piirkonna põhikeskustes ja on muga-
valt tõstukite läheduses.

• Reisi alguses pakume kõigile soovijatele 
tasuta suusatamise algõpet (va tuuridel). 
Tule kindlasti suusakooli kui kogemusi 

on vähe või need puuduvad, oled esimest 
korda mäel või tunned end lihtsalt eba-
kindlalt!

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

• Korraldame juba seitsmendat talve spet-
siaalse noortereisi. Oodatud on iseseis-
vad, kuni 25-aastased noored, kellele 
meeldivad lumised Alpid ja aktiivne 
eluviis.

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

• Meie tegemisi saab jälgida:  
Facebook.com/alpiexpress ja Instagramis.

ALPIEXPRESSIGA TASUB TULLA  
MÄGEDESSE AKUSID LAADIMA!

Kohtumiseni lumistel mägedel! 
Parim on alles ees!
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GENF
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LASTE SUUSAKOOL 04.-11. jaanuar
Lastega reisile tulnud vanemad saavad kolmel päeval nädalas jätta lapse tasuta 
suusakooli. Alpiexpressi esindajad tegelevad lastega kl 10.00-16.00. Oodatud on 
lapsed alates viiendast eluaastast, kes oskavad vähemalt sahka sõita. Kasuta 
võimalust – anna lapsele sisukas päev ja enesele veidike vaheldust!

NOORTE REIS 18.-25. jaanuar
See reis on mõeldud iseseisvalt reisivatele noortele. Kuni 25-aastastele pakume 
spetsiaalset noorte hinda ja muud soodustused siia ei laiene.

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

VASTUTAV REISIKORRALDAJA: 

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

521 1904 / 5346 2003 
info@alpiexpress.ee

IBAN: EE852200221010901224 
SWIFT/BIC: HABAEE2X

Kataloogi fotod: kasutame sihtkohtade 
pressifotosid ning Alpiexpressi klientide  
ja töötajate ülesvõtteid. 
Kataloogi kujundus: bassein.eu

21.12-28.12 28.12-04.01 04.01-11.01 11.01-18.01 18.01-25.01 25.01-01.02 01.02-08.02 08.02-15.02 15.02-22.02 22.02-29.02 29.02-07.03 07.03-14.03 14.03-21.03 21.03-28.03

Koolivaheaeg Koolivaheaeg

FLIMS-LAAX LOTERII REIS LOTERII REIS LOTERII REIS LOTERII REIS

lk 7 695 ¤ 695 ¤ 695 ¤ 695 ¤

UUDIS!

MONTEROSA MORZINE MORZINE PARADISKI LES 2 ALPES LES 2 ALPES

lk 21 lk 22 lk 22 lk 23 lk 24 lk 24

JÄLLE KAVAS! JÄLLE KAVAS!

SERFAUS SAALBACH HOCHKÖNIG LOTERII REIS LOTERII REIS LOTERII REIS LOTERII REIS LOTERII REIS LOTERII REIS SAALBACH HOCHKÖNIG ISCHGL SERFAUS ST. ANTON

lk 12 lk 14 lk 9 695 ¤ 695 ¤ 695 ¤ 695 ¤ 695 ¤ 695 ¤ lk 14 lk 9 lk 18 lk 12 lk 13

LASTE SUUSAKOOL

ZELL AM SEE VAL GARDENA FLACHAU VAL GARDENA ZELL AM SEE SKIWELT MAYRHOFEN AUSTRIA TUUR ISCHGL SÖLDEN MAYRHOFEN AUSTRIA TUUR ZELL AM SEE SÖLDEN

lk 11 lk 20 lk 8 lk 20 lk 10 lk 16 lk 17 lk 15 lk 18 lk 19 lk 17 lk 15 lk 11 lk 19

JÄLLE KAVAS! LASTE SUUSAKOOL JÄLLE KAVAS! NOORTE REIS! JÄLLE KAVAS! JÄLLE KAVAS! JÄLLE KAVAS!

3



SOODUSTUSED

REISIPAKETT 

Kataloogis toodud hinnad on ühele inime-
sele. Hinnas sisaldub: edasi-tagasi lennupi-
let, lennujaama maksud, pagasi vedu 20 kg 
+ 8 kg käsipagasit, majutus ja toitlustus vas-
tavalt hotelli kirjeldusele, bussitransfeerid, 
reisisaatja abi reisi vältel ja suusatamise 
algõpe meie reisisaatja poolt.

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

REISIPAKETT ILMA 
MAJUTUSETA 
Hinnas sisaldub: edasi-tagasi lennupilet, 
lennujaama maksud, pagasi vedu 20 kg + 8 
kg käsipagasit, bussitransfeerid, reisisaatja 
abi reisi vältel ja suusatamise algõpe meie 
reisisaatja poolt. 

Paketi hind sõltub konkreetsest nädalast ja 
lennust, lisandub kliendi enda broneeritud 
majutus.

Reisipakettide hinnas ei sisaldu reisikind-
lustus, tõstukipilet ja spordivarustuse vedu 
lennukis.

Reisi broneerimisel tuleb tasuda ettemak-
se 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 ho-
telli maksetingimustele. Tasutud ettemak-
set ei tagastata.

HIND JA TASUMINE

KINDLUSTUS
• Kindlasti soovitame kohe reisi broneeri-

des teha reisikindlustuse, millel on lisaks 
tervisekindlustusele ka reisi katkemi-
se 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 kindlus-
tusfirmadel on see lisarisk eraldi välja 
toodud. 

• Lisakindlustusena sõlmitav pagasikind-
lustus hüvitab kahjud pagasi purunemi-
se või kadumise korral. NB! Ei hüvitata 
suuskade kadumist mittevalvatavast või 
lukustamata kohast.

• Lisakindlustusena sõlmitav vastutus-
kindlustus hüvitab kolmandatele isiku-
tele tekitatud kahju sh suusaõnnetuse 
tekitamisega kaasnevad nõuded.

• Lihtsamalt saate endale reisikindlustuse 
ise vormistada Alpiexpressi kodulehel 
www.alpiexpress.ee.

• Soovitame reisile kaasa võtta ka Euroopa 
ravikindlustuskaart mis annab palju-
des meditsiiniasutustes esmase vajaliku 
garantii ja vähendab ravi saamisele eel-
nevat bürokraatiat. 

Ravikindlustuskaart ei anna kindlus-
tuskaitset osades suusakülades olevates 
erakliinikutes. Kindlasti ei hüvitata trans-
pordikulusid õnnetuspaigast haiglasse, vi-
siiditasu, normaalhindadest kallimat ravi, 
apteegist ostetavaid ravimeid ega Eestisse 
tagasipöördumise lisakulusid.

REISIPAKETTIDELE
100¤ • VARAJASTELE TELLIJATELE,  
kes broneerivad reisi jaanuaris väljuvatele 
reisidele ja tasuvad ettemaksu enne  
20. septembrit 2019. 

50¤ • VARAJASTELE TELLIJATELE, kes 
broneerivad reisi mitte jaanuaris väljuva-
tele reisidele ja tasuvad ettemaksu enne 20. 
septembrit 2019.

80¤ • KORDUVREISIJATELE, alates teisest 
suusareisist hooaja jooksul. Muid soodustu-
si ei liideta.

30¤ • PÜSIKLIENTIDELE, kes on Alpi- 
expressiga vähemalt korra reisinud viima-
se kolme aasta jooksul. Muid soodustusi ei 
liideta.

100¤ • 2-11-aastastele LASTELE kõikidest 
täiskasvanu reisipaketi hindadest, kui hin-

nakirjas lapse reisipaketi hind puudub.  
Alla 2-aastased lapsed reisivad 140 euro 
eest ilma oma lennu- ja voodikohata.  
Muid soodustusi ei liideta.

GRUPILE ÜKS  
TASUTA REISIPAKETT  
kui 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 korral 
tagastatakse keskmine reisipaketi maksu-
mus. Pakkumine ei kehti koolivaheaegadel 
ja „tellimisel“ hotellidele.

• Soodustused kehtivad ainult valmis rei-
sipakettidele ja tingimusel, et maksmine 
toimub vastavalt maksetähtaegadele. 

• Soodustused ei kehti loteriireisi ja ilma 
majutuseta reisipaketi ostmisel.

TÕSTUKIPILETILE
Hochkönig -10 eurot 
Flachau -10 eurot

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

PARTNERITELT

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

KLIENDID 
RÄÄGIVAD

• Kõik näidatud lennud on Air Balticu liinilennud, kus 
kehtivad tavapärased Air Balticu lennureeglid. 

• Lennud toimuvad uute Airbus A220-300 lennukitega 
(va Tallinn-Riia-Tallinn).

• Hinnas sisaldub äraantav pagas 20 kg (100*50*80 cm), 
käsipagas 8 kg (55*40*23 cm) ja käekott (30*40*10 cm).

• Lisatasu 1 komplekti spordivarustuse (suusad, lume-
laud+saapad) eest edasi-tagasi lennul on Alpiexpressist 
ette tellides 60 eurot ja lennujaamas tasudes 120 eurot. 

• Reisija nime saab tasuta muuta kuni 1 nädal enne välja-
lendu. Hiljem on muutmise tasu 70 eurot.

• Lennupileti ostmisel lastele allahindlusi ei ole. Alla 
2-aastased lapsed reisivad 140 euro eest oma istekohata.

SALZBURG  Laupäeviti 21.12-28.03 

Tallinn-Salzburg BT439  14.00-15.35
Salzburg-Tallinn BT440  16.25-19.55

GENF  Laupäeviti 15.02-28.03 
Tallinn-Riia-Genf BT312/647 10.40-11.30 / 12.15-14.05
Genf-Riia-Tallinn BT648/317 15.00-18.45 / 19.35-20.25

ZÜRICH  Laupäeval 22.-29.02

Tallinn-Riia-Zürich BT362/641 05.50-06.40 / 07.55-09.30
Zürich-Riia-Tallinn BT642/315 10.10-13.35 / 14.50-15.40

Selleks 
Alpiexpressiga 

käimegi, et kõik 

on korraldatud 

ja korrektne.

Ly

Nädalakava oli punktuaalselt paigas. Ole ainult mees ja osale!
Terje

Grupijuht 
suutis isegi 

puujalaga karu 
suusatama panna.

Tõnis

Reis ületas igati mu ootusi, kuigi ootused olid kõrged. Seltskond oli suurepärane ja igati toetav ja kokkuhoidev. Jäin väga rahule!
Piret

Eriti toredad matkapäevad grupijuhtidega!Kristjan

Reisist jäi 
meelde see, 

kuidas grupijuhid 
suhtusid 

suusatajatesse. 
Aitasid, õpetasid, 

julgustasid 
ja olid 

ka sõbrad.
Kaire

Reisist 

jäid meelde 

toredad poisid 

kellega koos 

suusatada sai. 

Katrin

Reisist 
jäi meelde 
kuuvalgel 
laskumine 

linna.
Andres

Parim puhkus ever!
Jana

Mulle 
tehti suusatamine nii 

kähku selgeks, sain 
nautida laskumisi.

Mario

Saime 
lapselapsega 
koos sõita, 
kuna laste 

suusakool oli 
väga hea!

Ene

Kõik oli 
väga hea, 
paremat 
ei oska 
tahtagi!

Kaire
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FLIMS-LAAX
                     Šveits • www.laax.com

UTAH 
TUUR
USA • 11.-23. märts 2020

UUDIS!

UUDIS!

Kolm ühes – 
vaheldusrikas suusareis, 

rahvuspargid ja  

Las Vegase linnapuhkus. 

Kuus suusapäeva 
ja kuus parimat keskust 
Salt Lake City ümbruses
Park City kõrgus 2073-3048 m, 340 rada, 41 tõstukit. 
Deer Valley  kõrgus 2002-2917 m, 101 rada, 21 tõstukit.
Snowbasin  kõrgus 1950-2850 m, 107 rada, 11 tõstukit.
Solitude  kõrgus 2438-3059 m, 77 rada, 9 tõstukit.
Snowbird  kõrgus 2365-3353 m, 168 rada, 11 tõstukit.
Alta kõrgus 2600-3215 m, 116 rada, 6 tõstukit. 

Neli erinevat rahvusparki
Arches National Park
Dead Horse Point
Canyonland National Park
Bryce Canyon National Park
Rahvusparkides lühikesed jalgsimatkad!

Las Vegas
Kaks päeva lõõgastuseks: shoping, linnamelu ja ööelu.  
Hotell keskuses peatänaval!

Hind: 3600¤ 
broneerimisel enne 20. septembrit 2019. 
3950¤ hilisemal broneerimisel.

Hinnas sisaldub: majutus 11 ööd 2-inimese tubades,  
hommikusöögid vastavalt hotellidele, lennupiletid,  
kõik vajalikud transfeerid hotellide, suusakeskuste 
ja rahvusparkide vahel, rahvusparkide sissepääsud, 
grupijuhi abi reisi jooksul. 

Hinnas ei sisaldu: suusapagasi vedu lennukis, 
reisikindlustus ja tõstukipiletid.

Ettemaks broneerimisel on 30%.

LENNUPLAAN (SAS, ajad kohalikud) 

11. märts Tallinn-Stockholm 7.10-7.10 

Stockholm-Los Angeles 09.50-13.20 

Los Angeles-Salt Lake City 

22. märts Los Angeles-Stockholm 15.20-10.10 (+1)

23. märts Stockholm-Tallinn 13.25-15.55

6



Sõita  
on küll  
ja küll!
Andres

FLIMS-LAAX
                     Šveits • www.laax.com

UTAH 
TUUR
USA • 11.-23. märts 2020
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el****hotell THE HIDE 
www.thehidehotelflims.ch

Majas on mitmeid restorane ja baare, hotelli 
spaakeskus, wifi ja rikkalik hommikusöök 
Rootsi lauas. Majast/majani suusatamise 
võimalus.  
Uus, alles paar aastat tagasi valminud hotell 
asub peatänaval peatõstuki kõrval. Hotelli 
toad on suure vabaaja- ja kaubanduskeskuse 
ülemisel korrusel. 1000 m2 suuruses 
spaakompleksis on auru-, aroomi-, ja Soome 
saun, jääkoobas, massaažidušid, moodsaima 
sisustusega jõusaal ja puhkeruum. Massaaž on 
lisatasu eest. Lastele soodustused lisavoodil 
sõltuvad vanusest. 

Reisi algus 22.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1740

Täiskasvanu lisavoodil 1250

Korterid Flimsi keskuses

Tõstuk on sõltuvalt korterist 100-700 m. 
Korterid on erineva tubade ja voodite arvu 
ning sisustusega. Iga korteri täpse asukoha, 
kirjelduse, fotod ja hinna saab reisi tellides. 
Hind sõltub inimeste arvust ja korteri 
suurusest.

Reisi algus 22.02

Täiskasvanu luksuslikus 
apartemendis (3 tuba 5-le)

1215

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 1025

***hotell BELLEVUE 
www.bellevueflims.ch

Majas on kaks restorani, wifi ja 
hommikusöök Rootsi lauas. Tõstuk 250 m. 
Mõnus pika ajalooga perehotell asub 
peatänaval küla keskuses. Sauna kasutamine 
kõrvalmajas on 1 kord nädalas tasuta, edasi 
lisatasu eest. Võimalik on tellida 4-käiguline 
õhtusöök lisatasu eest 325 eurot nädalas.

Reisi algus 22.02

Täiskasvanu 2-in. toas standard 1250

Täiskasvanu 2-in. toas superior 1330

Täiskasvanu 3-in. peretoas 1295

UUDIS!

Suur kõrguste vahe, mitmekülgne 
radade valik ja lennujaama lähedus 
teevad Flims-Laax-Falerast Šveitsi 
ühe parima suusakeskuse.

Radade ja tõstukitega on ühendatud 
kolm eriilmelist suusaküla Flims, 
Laax ja Falera. Kaasaegne tõstukite 
võrk võimaldab kiiresti liikuda eri-
nevate külade ja mäetippude vahel. 
Peaaegu kahekilomeetrine kõrguste 
vahe võimaldab väga pikki laskumisi. 
70% radadest on 2000 meetrist kõrge-
mal metsavabadel nõlvadel. Laskudes 
liustikult rohkem kui 3000 meetri 
kõrguselt võib nautida perfektselt 
hooldatud radu või keerata kergesse 
puuderlumme. Hooldatud radadest 
enamus on sinised ja kergemad pu-
nased. Nendele, kes otsivad sport-
likumaid väljakutseid on pakkuda 
piisavalt hooldamata radu ja lihtsalt 
lõputult laiu puutumatu lumega mäe-
külgesid.

Trikisuusatajatele on suur, erinevatele 
tasemetele mõeldud lumepark.  

Šveitsis puudub lärmakas after-ski. 
Küll aga võib suusapäeva lõpetada 
mäenõlval mõnes koduses restoranis 
head ja paremat nautides.

Flimsi suusaküla on mõnusalt kom-
paktne. Kõik meie hotellid on peatä-
naval kohe peatõstuki lähedal. Samast 
leiab ka kõik suusapuhkuseks vajaliku 
– spordipoed ja rendid, restoranid ja 
baarid ning suveniiripoed.

Küla kõrgus 1100 m

Kõrgeim tõstuk 3018 m

Laskumisradu 224 km

Musti radu 19 km

Punaseid radu 81 km

Siniseid radu 88 km

Off-piste rajad 36 km

Pikim laskumine 14 km

Tõstukipilet 6 päeva 352 CHF*

Tõstuk (13-17 a) 236 CHF*

Tõstuk (6-12 a) 129 CHF*

Pileti hinnas kontaktivaba kaart 5 CHF.

*Eelmise talve eelmüügi hinnad.

LEND
TLL-RIX-ZRH 05.50-06.40/07.55-09.30

ZRH-RIX-TLL 10.10-13.35/14.50-15.40 

Zürichi lennujaam (ZRH) 145 km
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FLACHAU
Austria • www.flachau.com

HOCHKÖNIG
Austria • www.hochkoenig.at
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****biohotell FLACHAUERHOF 
www.hotelflachau.at

Majas on restoran, baar, saunakompleks, 
wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja  
5-käiguline gurmee õhtusöök. Tõstuk  
350 m, suusabussi peatus on maja ees. 
Flachau üks esindushotelle asub keskuses 
peatänaval ja on hiljuti renoveeritud. 
Klientide kiidusõnu on pälvinud hea köök, kus 
pannakse erilist rõhku kohalikule, värskele ja 
puhtale toorainele. Saunakompleksis (lubatud 
alates 16. eluaastast) on erinevad saunad ja 
teebaar. Võimalikud on erinevad toatüübid, 
lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 04.01

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 1570

Täiskasvanu 2-in. toas Komfort 1695

Täiskasvanu 1-in. toas 1790

Apartementhotell CENTRAL  
www.central-flachau.com

Majas on restoran, välibasseiniga  
sauna-kompleks, laste- ja noortekeskus  
(k.a batuudikeskus) ja wifi. Tõstuk 600 m, 
suusabussi peatus on maja ees. 
Maja asub keskuses peatänaval. Korterid 
on väga kena sisustusega ja erinevate 
suurustega, täpse kirjelduse saab reisi 
tellides. Võimalik tellida hommikusööki.

Reisi algus 04.01

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 995

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 1145

Täiskasvanu korteris (4 tuba 6-le) 1075

Korterelamu PERNER 
www.sport-2000-perner.at

Majas on wifi ja spordipood koos  
varustuse laenutusega. Tõstuk 400 m, 
suusabussi peatus on maja ees. 
Väga hea asukohaga maja asub peatänaval. 
Korteri täpse kirjelduse saab reisi tellides. 
Varustuse rendile on 20%-line soodustus oma 
maja spordipoes.

Reisi algus 04.01

Täiskasvanu korteris (stuudio 2-le) 925

Täiskasvanu korteris (stuudio 3-le) 795

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 940

Täiskasvanu korteris (3 tuba 5-le) 865

****hotell TAUERNHOF 
www.tauernhof.at

Majas on 2 basseini, saunakompleks, 
laste mängutuba, restoran, baar, wifi, 
hommikusöök Rootsi lauas, kellaviietee 
ja 4-käiguline õhtusöök. Tõstuk 600 m, 
suusabussi peatus on maja ees. 
Flachau üks esindushotelle asub keskuses 
peatänaval. Hotellis on soojendusega 
välibassein, massaažidušidega sisebassein, 
viis erinevat sauna ja teebaariga puhkeala. 
Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele on 
soodustused lisavoodil.

Reisi algus 04.01

Täiskasvanu 2-in. toas Design 1410

Täiskasvanu 2-in. toas Design Plus 1450

Täiskasvanu 1-in. toas Design 1515

Külalistemaja ENZIAN 
www.haus-enzian.com

Majas on wifi ja hommikusöök. Tõstuk  
600 m, suusabussi peatus on maja ees.  
Väga hea asukohaga väike ja kodune 
pansionaat keskuses peatänaval. Osades 
tubades on lisavoodi võimalus. 

Reisi algus 04.01

Täiskasvanu 2-in. toas 895

Täiskasvanu 1-in. toas 920

***hotell garni TANNENHOF 
www.pension-tannenhof.com

Majas on saunakompleks, wifi ja 
hommikusöök Rootsi lauas. Tõstuk 650 m. 
Kena perehotell Flachau keskuses. Saun on 3 
korda nädalas tasuta. Osad toad on lisavoodi 
võimalusega.

Reisi algus 04.01

Täiskasvanu rõduga 2-in. toas 
Komfort

1010

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND!

HEA 
HIND!

Flachaus ootavad suusatajaid head 
ja kiired tõstukid, suur radade valik, 
lõbus after-ski ja mõistlik hinnatase. 
Lisaks tasuta väljasõit Schladmin-
gisse!

Flachau suusapiirkond lookleb üle 
mitmete mägede ja orgude, ühendades 
hulgaliselt erinevaid külasid. Kuigi 
mäed ei ole väga kõrged, pole lume-
puudust karta - kunstlume tootmise 
süsteem katab radasid sajaprotsendili-
selt. Radade valik on mitmekesine –  
laiadest laugetest nõlvadest kuni 
MK-etapi radadeni. Puutumatu lume 
otsijatele on piisavalt põhjanõlvasid. 
Pargihuvilisi ootab Flachauwinklis 
Austria suurim lumepark  
absolutpark.com.

Flachaus puudub tippsuusakeskuste 
närvilisus. After-ski on meeleolukas –  
suusapäeva võib lõpetada omanäolis-
tes mägirestoranides, ehedas pilgeni 
rahvast täis after-ski baaris või hittide 
saatel tantsu lüües.

Ühel päeval külastame 20 km eemal 
asuvat Schladmingi suusakeksust. See 
nelja tipuga suusamägi pakub ca 200 
km suusaradasid ja rohkem kui kilo-
meetrist kõrguste vahet. Kohale viib 
meid oma buss, mäele minekuks sobib 
Flachau tõstukipilet.

Küla kõrgus 925 m

Kõrgeim tõstuk 2188 m

Laskumisradu 265 km 

Musti radu 34 km

Punaseid radu 145 km

Siniseid radu 86 km

Pikim laskumine 5 km

Tõstukipilet 6 päeva 278.50

Alpiexpressist ette tellides  
10 eurot soodsam.

Tõstuk (sünd. 2001-2003) 209.50

Tõstuk (sünd. 2004-2013) 141

Pileti hinnas sisaldub deposiit 3 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 70 km

LASTE  
SUUSAKOOL  

Lastega Flachausse tulnuil 

on võimalus 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 vaheldust!

Lihtne orienteeruda,  
kõik oli arusaadav  
ja jälgitav.
Vika
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HOCHKÖNIG
Austria • www.hochkoenig.at

te
ll

im
is

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

Majas on restoran, baar, spaa- 
kompleks, wifi, rikkalik hommikusöök  
Rootsi lauas, kellaviietee ja 4-käiguline 
õhtusöök. Tõstuk 400 m, suusabussi  
peatus on maja ees. 
Meie klientidelt palju kiidusõnu pälvinud 
hotell. Väga hea asukoht peatänaval, 
suuski ja saapaid saab hoida tõstukijaamas. 
Spaakompleksis on soojendusega väli- ja 
sisebassein, ning erinevad saunad. Erineva 
suurusega toad. Lastele soodustused 
lisavoodil.

Reisi algus 04.01 29.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1395 1485

Hotell HOCHKÖNIG 
www.hotel-hochkoenig.at

Majas on restoran, baar, väike saunakomp-
leks, wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja 
õhtusöök. Tõstuk 450 m, suusabussi peatus 
on maja ees. 
Väike, südamliku pererahvaga hubane hotell 
Dienteni keskuses peatänaval. Kõik toad on 
rõduga.

Reisi algus 04.01 29.02

Täiskasvanu 2-in toas - 1325

Külalistemaja OTTINO ANNEMARIE

Majas on hommikusöök. Tõstuk 400 m, 
suusabussi peatus on maja juures.
Soodsa hinnaga väike kodune külalistemaja 
Dienteni keskuses.

Reisi algus 04.01 29.02

Täiskasvanu 1- või 2-in. toas 845 -

****apartementhotell  
ALMHOF & SPA www.almhof.cc 

Majas on 200 m2 spaakompleks, baar, laste 
mängutuba ja wifi. Hommikusöögi tellimise 
võimalus. Tõstuk 550 m, suusabussi peatus 
on maja juures. 
Hubases spaakompleksis on erinevad saunad, 
massažidušid ja puhkeruum. Kaasaegsed, 
avarad ja kena sisustusega apartemendid 
on erineva tubade arvuga. Iga apartemendi 
täpse kirjelduse ja plaani saab reisi tellides.

Reisi algus 04.01 29.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1090 1090

Täiskasvanu korteris  
(2 tuba 4-le)

895 -

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 6-le)

885 -

Korterelamud PORTI SPORT  
ja HAUS TUENTA  
www.porti-ferien.com

Ühine saunakompleks on majas Porti Sport, 
wifi. Varustuse rendile kehtib 20%-line 
soodustus oma maja spordipoes. Tõstuk 
250 m.
Samale omanikule kuuluvad naabermajad. 
Peamajas Porti Sport on saunakompleks, kus 
on Soome- bio- ja aurusaun, tepidaarium, 
massaažidušš, puhkeruum ja tee-, mahla- ja 
puuviljabaar. Kaasaegsed, kena sisustuse 
ja hästi varustatud köökidega korterid. Iga 
korteri täpse kirjelduse ja plaani saab reisi 
tellides.

Reisi algus 04.01 29.02

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 4-le)

925 925

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 5-le)

- 870

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 6-le)

- 835

klienDI 
lemmik

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND!

HEA 
HIND!

Hochkönigis on laiad ja hästi hool-
datud rajad ning moodsad ja kiired 
tõstukid. 

See on eelkõige austerlaste endi mee-
lissuusakoht, kus puuduvad suured 
turistide hordid. Mõnusalt väherah-
vastatud nõlvad sobivad eelkõige 
keskpärasele ja ka algajale suusatajale. 
Tõelist mägedehunti ootavad mõned 
korraliku kaldega mustad mäed, 
pikad metsavahelised offi-rajad ning 
kaljudevahelised tehnilised laskumi-
sed. Lumelauduritele on kokku kolm 
fun-parki. Eelmiseks talveks avati uus 
tõstuk, mis ühendab suusapiirkonna 
Maria Almi keskusega. Selle talve 
uuendusena asendatakse Dienteni 
vanim peatõstuk uhiuue gondliga.

Hotellid asuvad armsas Dienteni suu-
sakülas mis on peitunud ilusate kõr-
gete mägede vahele. Otse peatänavalt 
viivad mugavalt mäele kaks peatõstu-
kit, kumbki eri suunas.

Rahuliku kulgemisega küla pakub 
kõike talvepuhkuseks vajalikku: spor-
dipoed ja rendid, restoranid, samuti 
kõrtsid ja kirik. Ööklubi huvilised 
saavad endale rahulikuma nädala 
lubada. Kui suusatamisest jõudu üle 
jääb, siis ca pooletunnise taksosõidu 
kaugusel on Gasteinertali termaalvee 
keskused või Saalfeldeni shopingu 
võimalused.

Küla kõrgus 1071 m

Kõrgeim tõstuk 1900 m

Laskumisradu 150 km

Musti radu 12 km

Punaseid radu 68 km

Siniseid radu 70 km

Pikim laskumine 6,6 km

Tõstukipilet 6 päeva 278.50

Alpiexpressist ette tellides  
10 eurot soodsam.

Tõstuk (sünd. 2001-2003) 209.50

Tõstuk (sünd. 2004-2013) 141

Pileti hinnas sisaldub deposiit 3 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 75 km

LASTE  
SUUSAKOOL 

4.-11. jaanuari reisil!
Lastega jaanuaris Hochkönigisse tulnuil 

on võimalus 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 vaheldust!

Koht, kus ei pea võistlema 
koha eest päikese all!

Helle
9



ZELL AM SEE
Austria •  www.zellamsee.com

Majutus on erineva  

suurusega korterites. 

Igas korteris on 2-in 

magamistoad ja köögi-

nurk. Tõstukini 600 m,  

suusabussi peatus on  

maja ees.

Hinnas sisaldub lend  

Tallinn-Salzburg-Tallinn,  

bussitransfeer  

Zell am Seesse ja 

tagasi, majutus 7 ööd 

apartementides. 

Noorte reisile tavareiside  

soodustused ei laiene.

Üle 25-aastastele on  

reisipaketi hind 810 eurot  

ja kehtivad tavareiside  

soodustused.

ZELL AM SEE
Austria •  www.zellamsee-kaprun.com

• Suur ja arenev suusapiirkond, head 

ja kiired tõstukid, lõbus after-ski, 

palju mäekohvikuid. 

• Kokku Saalbachiga üle 400 km 

laskumisradu, kõrgeim tipp 3029 m.

• Alates sellest talvest on Zell am See 

ühendatud Saalbachiga ja Kapruni 

liuskik Maiskogeli mäega!

• Esimesel päeval on tasuta suusaõpe!

• Zell am See asub Salzburgist ainult  

90 km kaugusel. 

Tõstukipilet 6 päeva 280

Tõstuk (sünd. 2001-2003) 210.50

Tõstuk (sünd. 2004-2013) 141

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Noorte reis on mõeldud iseseisvatele kuni 25-aastastele noortele.

Squad goals  
level 1000!  
#alpiexpress 
#noortereis2020
Erki 25a

10



ZELL AM SEE
Austria •  www.zellamsee.com Meile meeldis 

funslope!
Mia ja Karl 
12 ate

ll
im

is
el ****hotell STADT WIEN 

www.hotel-stadt-wien.com

Hotellis on restoran, baar, spaakompleks, 
laste mängutuba, wifi, hommikusöök Rootsi 
lauas, kellaviietee ja 5-käiguline õhtusöök.  
Tõstuk 350 m, hotellini suusatamise 
võimalus. 
Hea asukohaga, jalakäijate tsoonist veidi 
eemal olev kena hotell. Spaakompleksis on 
integreeritud mullivanniga soojendusega 
välibassein, erinevad saunad ja puhkeruum, 
lisatasu eest massaaž ja iluhoolitsused. 
Võimalikud on erinevad toatüübid. Lastele on 
soodustused lisavoodil.

Reisi algus 21.12 14.03

Täiskasvanu rõduga  
2-in. toas zur Ruhe

1640 1340

Täiskasvanu rõduga  
juunior sviidis zur Ruhe

1750 1395

***hotell TRAUBE 
www.hotel-traube.com

Majas on restoran, baar, saun, wifi, 
hommikusöök Rootsi lauas ja 3-käiguline 
õhtusöök. Tõstuk 400 m. 
Pika ajalooga hotell asub Zell am See 
vanalinnas jalakäijate tsoonis. Hotelli baaris 
„Brasserie Traube“ saab nautida kvaliteetseid 
veine ja suupisteid. Väikeses saunas on lisaks 
Soome saunale ka puhkeruum. 

Reisi algus 21.12 14.03

Täiskasvanu  
2-in. standard toas

1185 1095

***külalistemaja HUBERTUS 
www.hubertus-pension.at

Majas on infrapunasaun, wifi ja rikkalik  
bio-hommikusöök. Majast/majani 
suusatamise võimalus. 
Väga hea asukohaga maja Zell am Sees 
CityXpressi tõstuki kõrval. Juba mitmendat 
põlvkonda sama pere pidada külalistemajas 
pannakse suurt rõhku loodussäästlikkusele. 
Hommikusöögil pakutakse bioloogilisest 
põllumajandusest pärit võimalikult pakendi-
vabu tooteid. Lisatasu eest saab tellida 
massaaži. Lastele soodustused lisavoodil.

Reisi algus 21.12 14.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1030 995

Külalistemaja HERZOG 
www.pensionherzog.at

Majas on wifi ja hommikusöök  
Rootsi lauas. Tõstuk 550 m. 
Soodsa hinnatasemega hubane külalistemaja 
Zelli järve vahetus läheduses. Enamik tube on 
rõduga. Lastele soodustused lisavoodil.

Reisi algus 21.12 14.03

Täiskasvanu 2-in.toas 850 790

klienDI 
lemmikHEA 

HIND!

HEA 
HIND!

Zell am See on idülliline alpilinnake. 
Maaliline järv, romantiline vanalinn, 
panoraamiks võimsad mäetipud.  
Sellest aastast on loodud otseühendus 
Saalbachi suusakeskusega! 

Zell am Sees on kaks eraldi asetsevat 
suusamäge. Väikese bussisõidu kau-
gusel olev Kitzsteinhorni liustik võlub 
suurepäraste lumeolude ja ilusate 
vaadetega. Lisaks heas korras lauge-
tele radadele leiab siit kaljudevahelisi 
puutumatu lumega mäekülgi ja suure 
lumepargi. Sellest talvest on loodud 
liustikult uus otseühendus tõstukiga 
Maiskogeli mäele, mis lisab mitmeid 
kergemaid radu. 

Zelli kodumägi Schmittenhöhe on ma-
dalam ja suures osas metsaga kaetud. 
Rajad on mõnusalt pikad ja tuule eest 
varjul. Sellest talvest on siingi uus 
tõstuk, mis loob ühenduse Saalbachi 
suusakeskusega. See uuendus lisab 
sama tõstukipiletiga veel ca 270 km 
suusaradu! 

Zell am See linn asub kitsal maaribal 
järve ja suusamäe vahel. Alpiexpressi 
hotellid asuvad mugavalt jalakäijate 
tsoonis ja selle ümber. Õhtu veetmi-
seks on Zell am Sees mitmeid restora-
ne, baare ja ööklubisid. Kelle sportlikud 
eesmärgid pole kõrged, võib liustiku 
tipus asuval vaateplatvormil vaateid 
nautida või lõõgastuda suures veekes-
kuses Tauern Spa.

Küla kõrgus 760 m

Kõrgeim tõstuk 3029 m

Laskumisradu 133+270 km

Musti radu 30 km

Punaseid radu 45km

Siniseid radu 58 km

Pikim laskumine 6,2 km

Tõstukipilet 6 päeva 280

Tõstuk (sünd. 2001-2003) 210.50

Tõstuk (sünd. 2004-2013) 141

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 80 km
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SERFAUS
Austria • www.serfaus.at

ST. ANTON
Austria • www.stantonamarlberg.com

te
ll

im
is

el

te
ll

im
is

el*****wellness hotell SCHALBER 
www.schalber.com

Kõrgetasemeline spaahotell peatänaval. 
Hotellis on lounge, baar, restoran, 
basseiniga saunakompleks, fitnesskeskus, 
ilusalong, tasuta wifi, rikkalik hommiku- ja 
gourmet-õhtusöök. Metroopeatus 50 m. 
Hotellis on luksuslik spaakeskus sisebasseini 
ja erinevate saunadega, ilusalong, sisetennise-
hall ning eraldi basseinikompleks lastega 
peredele. Lisatasu eest lai valik iluhoolitsusi. 
Väga hea köögiga restoran, hubased baarid 
ja rikkalik veinikelder. Võimalik valida erineva 
suurusega tubade- ja sviitide vahel. Hotell 
kuulub Austria parimate spaa-hotellide 
nimistusse!

Reisi algus 21.12 14.03

Täiskasvanu  
2-in. standard toas

3150 2360

****hotell UNIVERSO 
www.universo.at

Kaasaegne spaahotell Serfausi  
keskuses. Hotellis on ilusalong, 
suveniiripood, vinoteek, basseiniga 
saunakompleks, wifi, hommikusöök Rootsi 
lauas. Korterites on hommikusöök lisatasu 
eest. Metroopeatus 50 m. 
Eelmisel hooajal 4-tärni vääriliseks tunnis-
tatud hotell asub küla keskuses peatänaval. 
Moodsas 500 m2 saunakompleksis on eraldi  
basseiniala, stiilne puhkeruum ning sauna-
kompleks (Soome-, aroomi-, infrapuna- 
ja aurusaun), lisatasu eest lai valik ilu-
hoolitsusi. Majas asub populaarne vinoteek 
„Weinkapelle“. Kõik toad on rõduga ja 
lisavoodi võimalusega. Võimalik tellida 1-2 
magamistoaga apartemente.

Reisi algus 21.12 14.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1440 1180

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

Peresõbralik spaahotell Serfausi südames. 
Majas on basseiniga saunakompleks ning 
eraldi veekeskus lastega peredele, restoran, 
baar, tasuta wifi, rikkalik hommiku- ja 
5-käiguline õhtusöök. Metroopeatus 20 m. 
Ideaalse asukohaga spaahotell küla keskuses 
peatänaval. Modernses saunakompleksis 
on erinevad saunad ja puhkealad. Lisatasu 
ees massaaž ja iluhoolitsused. Hubane 
Postbar meelitab mõnusa muusika- ja 
hea joogivalikuga, õhtusööki täiendab 
suurepärane veinikaart. Erineva suurusega 
toad, lastele soodustused lisavoodil.

Reisi algus 21.12 14.03

Täiskasvanu  
2-in. standard toas

1915 1585

***hotell REX 
www.hotel-rex.at

Hea tagasisidega õdus hotell peatänaval. 
Hotellis on baar, restoran, saunakompleks, 
tasuta wifi, hommikusöök Rootsi lauas ja 
õhtusöök. Metroopeatus 100 m. 
Saunakompleksis on Soome- ja aurusaun 
ning puhkenurk. Rõduga tubades on lisavoodi 
võimalus. 

Reisi algus 21.12 14.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1465 1365

Külalistemaja HAUS OLYMPIA 
www.olympia-serfaus.at 

Lihtne ja kodune külalistemaja  
peatänaval. Hotellis on tasuline wifi, 
hommikusöök Rootsi lauas.  
Metroopeatus 100 m.
Toreda pererahvaga külalistemaja asub küla 
keskuses peatänaval. Osades tubades on 
lisavoodi võimalus.

Reisi algus 21.12 14.03

Täiskasvanu 2-in. toas 995 930

Äärmiselt kompaktne 
ja hästi funktsioneeriv 
keskus.
Väga palju võimalusi 
aktiivseks ja 
meeleolukaks 
puhkuseks.
Imbi

klienDI 
lemmik

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND!

Serfaus on ilus kompaktne suusakü-
la, kus endale sobiva raja või puuder-
lumega mäenõlva leiab igal tasemel 
suusataja ning laudur!

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

Enamik radasid sobivad igal tasemel 
sõitjale. Lumepargid on Serfausis ja 
Fissis.

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

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

Serfausi küla on hästi mugav, autoliik-
lus praktiliselt puudub. Tõstukini viib 
peatänava all õhkpatjadel liikuv väike 
metroo. Kõrvuti kaasaegsete hotelli-
dega võib külast leida sajandeid vanu 
päikese käes praguliseks põlenud 
ajaloolisi hooneid. Hotellid, restora-
nid ja väiksed õdusad pubid asuvad 
kõik peatänaval või kompaktselt selle 
ümber.

Küla kõrgus 1427 m

Kõrgeim tõstuk 2820 m

Laskumisradu 214 km

Musti radu + ski route 51 km

Punaseid radu 121 km

Siniseid radu 40 km

Pikim laskumine 13 km

Tõstukipilet 6 päeva 258/232*

Tõstuk (sünd. 2001-2004) 219.50

Tõstuk (sünd. 2005-2013) 152.50/140*

Tõstuk (sünd. enne 1955) 245.50/223.50*

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

*Odavam pilet kehtib 14.03 reisil

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 250 km
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ST. ANTON
Austria • www.stantonamarlberg.com

te
ll

im
is

el

te
ll

im
is

el****hotell GRIESHOF 
www.grieshof.com

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

Reisi algus 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas Classic 1650

***hotell garni MONTFORT 
www.hotelmontfort.com

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

Reisi algus 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1215

****SKIHOTEL GALZIG  
www.skihotelgalzig.at

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

Reisi algus 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1665

Külalistemaja DAS ELISABETH  
www.das-elisabeth-arlberg.at

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

Reisi algus 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1175

Täiskasvanu 1-in. toas 1220

Külalistemaja TANUN  
www.haus-tanun.at

Majas on wifi ja hommikusöök Rootsi lauas. 
Tõstuk 150 m. 
Väga hea asukohaga omanäoline külaliste-
maja peatõstuki lähedal. Maja sisekujundust 
ehivad Austria kaasaegsete kunstnike maalid.

Reisi algus 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1150

Täiskasvanu 1-in. toas 1190

***külalistemaja SCHOLLBERG  
www.schollberg.at

Majas on wifi ja tasuta suusa- ja  
saapahoid Rendli tõstuki juures.  
2- ja 1-in tubades hommikusöök Rootsi 
lauas, apartemendid on ilma söökideta. 
Tõstuk 400 m, suusabussi peatus on maja 
juures.
Traditsiooniline Austria külalistemaja, mis  
asub rahulikus piirkonnas. Võimalus valida  
erinevaid tube ja apartemente. Apartementi-
des on köök, hommikusöögi saab lisatasu 
eest juurde tellida.

Reisi algus 21.03

Täiskasvanu 2- ja 1-in toas 1065

Täiskasvanu korteris (stuudio 2-le) 1070

Täiskasvanu korteris (2 tuba 3-le) 935

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 990

Seiklejale 
sobiv!
Mark

klienDI 
lemmik

klienDI 
lemmik klienDI 

lemmik

HEA 
HIND!

Austria parimad lumeolud ja suure-
pärased mäereljeefid, ilus suusaküla,  
kirev rahvusvaheline seltskond, 
palju tõelisi mäehunte ja unustamatu 
after-ski - need on rohkem kui  
100 aasta vanuse suusaparadiisi 
märksõnad!

St. Anton on Austria mäesuusatamise 
sünnikoht, mis asub Austria lume-
rikkaimas piirkonnas ja ühendab 
omavahel mitmed tuntud mägikülad, 
moodustades legendaarse Arlbergi 
suusaregiooni. Piirkond on tuntud 
kerge ja värske puuderlume poolest. 
See on parim, mis Austrias leida: 
võimsad panoraamvaated, ülisuur 
radade valik ja piiramatud off-pis-
te võimalused. St. Antonist on kiire 
tõstukiühendus ka Stubeni ning 
Lechi-Zürsi nõlvadega, millega veel 
paar aastat varem ühendati Warthi 
nõlvad. Suuremat tõstukitega ühenda-
tud suusakeskust Austrias ei ole!

St. Antoni suusapäevad lõppevad 
tavaliselt mäenõlval rahvarohketes 
elava muusikaga after-ski pubides. 
Pidu saab hoo sisse juba kella kolmest 
päeval ning alles õhtupimeduses 
kihutatakse alla küla poole. Piki küla 
kulgev peatänav on ümbritsetud stiil-
sete hotellide, erinevate restoranide, 
pubide ja poodidega ning on enamjaolt 
jalakäijate käsutuses. St. Antonis on 
ka modernne sauna-, spordi- ja vaba- 
aja kompleks Arlberg-well.com ning 
kaasaegne tennisehall.

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 305

Tõstuk (sünd. 2000-2003) 264

Tõstuk (sünd. 2004-2011) 185

Tõstuk (sünd. 1946-1955) 264

Tõstuk (sünd. 1945 ja varem) 152

Pileti hinnas sisaldub deposiit 5 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 255 km
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SAALBACH
Austria • www.saalbach.com

AUSTRIA TUUR
           Austria-Saksamaa

te
ll

im
is

el ****hotell SAALBACHERHOF 
www.saalbacherhof.at

Majas on restoran, baar, ööklubi, basseiniga 
saunakompleks, wifi, rikkalik hommikusöök 
Rootsi lauas ja 5-käiguline õhtusöök.  
Tõstuk 100 m. 
Saalbachi südames asuv esinduslik hotell on 
paljude meie klientide lemmik. Võimalikud on 
erinevad toatüübid, lastele on soodustused 
lisavoodil. 28.12 reisil sisaldub hinnas 
aastavahetuse pidulik õhtusöök.

Reisi algus 28.12 22.02

Täiskasvanu  
2-in. standard toas

2285 1940

Täiskasvanu  
2-in. superior toas

2350 2005

Täiskasvanu 2-in. deluxe toas 2485 2130

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

Majas on wifi ja hommikusöök Rootsi lauas. 
Tõstuk 300 m. 
Ilus värske ja modernne hotell. Osadel tubadel 
on rõdu. Võimalikud on erinevad toatüübid, 
lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 28.12 22.02

Täiskasvanu  
2-in. standard toas

1215 1190

Täiskasvanu  
2-in. premium toas

1265 1240

Hotell MULK 
www.mulk.at

Majas on restoran, baar,  
saunakompleks, wifi ja hommikusöök  
Rootsi lauas ning õhtusöök. Tasuta transport 
hommikul tõstukile. Tõstuk 600 m, 
suusabussi peatuseni 100 m. 
Värskelt renoveeritud eestlastest pererahva-
ga ilus, moodne hotell. Väga kenas sauna- 
kompleksis on Soome, auru- ning infrapuna-
saun. Osadel tubadel on rõdu. Lastele on 
soodustused lisavoodil. 28.12 reisil sisaldub 
hinnas aasta-vahetuse pidulik õhtusöök.

Reisi algus 28.12 22.02

Täiskasvanu  
2-in. standard toas

1355 1250

Täiskasvanu  
2-in. premium toas

1445 1295

Täiskasvanu 2-in. deluxe toas 1495 1355

Apartementhotell  
ALPINCHALET EDER STEINER  
www.steinerspub.net/alpin/index.html

Majas on wifi. Tõstuk 700 m, lastetõstuk  
150 m. Suusabussi peatuseni on 150 m. 
Kena maja asub küla rahulikus osas, keskusest 
ca 700 m. Toidupood koos pagariäriga asub 
80 m kaugusel. Kaasaegsetes korterites 
on kaks magamistuba, panoraamaknaga 
elutuba-köök, kaks vannituba ning rõdu.

Reisi algus 28.12 22.02

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 4-le)

- 1095

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 5-le)

- 1075

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 6-le)

- 1055

Hästi ühendatud 
ja modernne.
Andre

Päike, lumi 
ja ilusad inimesed!

Krista
klienDI 
lemmik

klienDI 
lemmikHEA 

HIND!

Saalbach on üks moodsamaid ja 
suuremaid Salzburgi maakonna suu-
sakohti. Sel talvel on esimest korda 
võimalus suusatada sama tõstuki- 
piletiga ka Zell am See radadel. 

Suurem osa radadest on päikeselistel 
nõlvadel kus leiab mitmeid õdusaid 
mäekohvikuid. Terrassidel saab  
mõnusalt aega veeta ja nautida koha-
likke roogasid. Skicircus Challenge 
nimeline suusaring on üks Alpide 
nõudlikumaid, pakkudes terveks 
päevaks piisavat väljakutset ka hea 
ettevalmistusega suusatajale. Kirss 
tordil on meeste MK-etapi kiirlasku-
mise rada Hinterglemmis. 

Lumelauduritele on fun-pargid  
Leogangis ja Hinterglemmis.  
Fieberbrunnis on head võimalused 
off-piste huvilistele. Enamus piirkon-
nast on kaetud kunstlume tootmise 
võrgustikuga. Käesoleval talvel ühen-
datakse Saalbachi keskus Zell am See 
suusapiirkonnaga, mis lisab olemas-
olevatele veel üle 100 suusa- 
kilomeetri. Hea tahtmise korral jõuab 
huviline ka Kapruni liustikule.

Saalbach on üks ilusamaid Austria 
suusakülasid. Kompaktses ja 
elavaloomulises külas on tunda 
tõelisele alpikülale omast sarmi. 
Õhtuti on avatud gondeltõstuk 
ja valgustatud suusarada, mis 
tõstukipileti omanikule on lisatasuta.

Saalbach sobib nooruslikele ja aktiiv-
setele inimestele, sest ööelu vaibub 
alles varastel hommikutundidel.

Küla kõrgus 1003 m

Kõrgeim tõstuk 2100 m

Laskumisradu 270/400 km

Musti radu 18 km

Punaseid radu 112 km

Siniseid radu 140 km

Pikim laskumine 7,5 km

Tõstukipilet 6 päeva 280

Tõstuk (sünd. 2001-2003) 210.50

Tõstuk (sünd. 2004-2013) 141

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 85 km
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****SPORTHOTEL AUSTRIA   
www.sporthotelaustria.at

Klassikalises Tirooli stiilis nelja- 
tärnihotell Sankt Johanni tõstuki  
kõrval. Majas on restoran, baar,  
basseiniga saunakompleks, uus fitness-
keskus, wifi, rikkalik hommikusöök  
Rootsi lauas ja 5-käiguline õhtusöök.
Saunakompleksis on sisebassein, Soome-, 
auru- ja infrapuna saun; massaaž on lisatasu 
eest. Suuremates tubades on 1-2 lisavoodi 
võimalus. Mõnusa koduse atmosfääriga 
perehotellil on väga hea hinna- ja kvaliteedi 
suhe. 1-inimese toa lisamakse on 140 eurot 
nädalas.

Reisi algus 08.02 07.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1290 1145

Täiskasvanu lisavoodil 1230 1090

12-15 a laps lisavoodil 1210 1025

6-11 a laps lisavoodil 895 820

2-5 a laps lisavoodil 640 640

***külalistemaja GREGER  
www.hausgreger.com

Klassikaline Austria stiilis külaliste- 
maja asub Sporthotelli kõrval.  
Majas on hommikusöök ja wifi. 
Suuremates tubades on lisavoodi võimalus. 
Majutuse hinnas sisaldub sissepääs  
St. Johanni veekeskusesse Panorama 
Badewelt, mis asub umbes 10-minutilise 
jalutuskäigu kaugusel.

Reisi algus 08.02 07.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1085 1015

AUSTRIA TUUR
           Austria-Saksamaa

Üllatas väga  
tihe after-ski 
ja sotsiaalne  
pool. Lõbus!
Teele

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND!

HEA 
HIND!

JÄLLE KAVAS!

Selle talve Austria Tuur hõlmab 
Tirooli ja Salzburgi maakonna nõlva-
sid. Ühel päeval jõuame suuskadel- 
laudadel ka Saksamaale. Suur valik 
laskumisradu ja hea seltskond on 
garanteeritud!

Tuuri peatuspaik on Sankt Johann 
Tiroolis. Siit teeme viiel päeval lühike-
sed bussisõidud külastatavatele mäge-
dele. Üks suusapäev algab kohe hotelli 
kõrvalt kui suundume kodumäele. 
Terve nädala majutume ühes ja samas 
hotellis, mäele sõiduks kasutame oma 
bussi. Kui mõnel päeval pole soovi 
tuuri väljasõitudel osaleda, võib ra-
hulikult liuelda hotelli kõrval asuval 
kodumäel.

Tuuril külastame järgmisi keskusi: 

Ski-Welt (620-1829 m, 284 km lasku-
misradu, 90 tõstukit, kaugus 11-21 km). 
Austria üks suurimaid suusapiirkondi 
ühendab kaheksat küla ja pakub piisa-
valt avastamisrõõmu kaheks päevaks. 
Mäele läheme hommikuti erinevatest 
küladest, et jõuaksime korralikult 
kogu keskuse läbi sõita. 

Saalbach-Hinterglemm-Leogang- 
Fieberbrunn (790-2100 m, 270 km 
laskumisradu, kaugus 13 km). Vii-
mastel aastatel kiirelt kasvanud ja 
praeguseks nelja küla ühendav suu-
sapiirkond on tõeline maiuspala igal 
tasemel sõitjale.  

Kitzbühel (800-2004 m, 209 km las-
kumisradu, kaugus 11 km). Rikaste ja 
kuulsate suusakeskus koos võrratu 
vanalinnaga.

Steinplatte (750-1900 m, 44 km lasku-
misradu, kaugus 15 km). Rahvusva-
heline suusakeskus ulatub Austriast 
Saksamaale. Ilusate vaadetega kohali-
ke lemmik suusakoht, kus puuduvad 
suured turistide hordid. 

Sankt Johann (660-1604 m, 42 km 
laskumisradu, tõstuk hotelli kõrval). 
Kodumägi on meeldivaks vahelduseks 
suurtele tuntud keskustele. Siin saab 
nautida inimtühjasid nõlvasid. 

Küla kõrgus 660 m

Kõrgeim tõstuk 2100 m

Laskumisradu kokku ca 855 km

Tõstukipilet 6 päeva 294

Tõstuk (sünd 2001-2003) 221

Tõstuk (sünd 2004-2013) 148

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 65 km
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SKIWELT
Austria • www.skiwelt.at

MAYRHOFEN
Austria • www.mayrhofen.at

te
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is

el ****hotell POSTWIRT  
www.derpostwirt.at

Majas on restoran ja baar, saunakompleks, 
soojendusega välibassein, wifi, rikkalik 
hommikusöök Rootsi lauas, kellaviietee 
ja 4-käiguline õhtusöök. Tõstuk 400 m, 
suusabussi peatus on maja ees.
700-aastase ajalooga hoone, mis on tänasel 
päeval hubane ja stiilne Sölli esindushotell, 
asub küla keskel jalakäijate tsoonis. 
Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele 
soodustused lisavoodil. Hotelli baaris on 
paaril korral nädalas elav muusika.

Reisi algus 25.01

Täiskasvanu  
2-in. rõduga toas Postwirt

1395

Külalistemaja KAUFMANN 
www.pension-kaufmann.at 

Majas on wifi fuajees, hommikusöök.  
Tõstuk 200 m.
Perehotell asub küla servas mugavalt 
suusaraja kõrval. Küla keskuseni on vaid mõni 
minut jalutada. Kõik toad on rõduga, osades 
tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 25.01

Täiskasvanu 2-in. toas 910

Korterelamu HEROLD  
www.appartementsherold.at

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

Reisi algus 25.01

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 865

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 995

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le) 855

***hotell EGGERWIRT  
www.eggerwirt.cc

Majas on kaminaga puhketuba, 
saunakompleks, wifi, hommikusöök Rootsi 
lauas ja 6 päeval 3-käiguline õhtusöök. 
Tõstuk 750 m, suusabussi peatus on maja 
juures.
Klassikaline alpistiilis hotell asub küla  
keskuses. Õhtusööki pakutakse 6 päeval 
nädalas, köök puhkab kolmapäeviti. 
Saunakompleksis on Soome- auru- ning 
infrapunasaun ja see on avatud iga päev. 
Osades tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 25.01

Täiskasvanu 2-in. toas 1150

Uskumatult suur, 
orienteerumist 
küllaga.
Renee, 
grupijuht

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND!

HEA 
HIND!

JÄLLE KAVAS!

SkiWelt on Austria üks suurimaid 
suusaregioone. Moodsad ja kiired 
tõstukid, mitmekülgne radade valik 
ning soodne hinnatase teeb sõitmise 
eriti nauditavaks.  

Suusaregioon SkiWelt, mis on valitud 
mitmeid kordi erinevates kategoo-
riates maailma parimaks suusakes-
kuseks, ühendab kokku kaheksa 
küla erinevates orgudes. Suur radade 
võrgustik pakub võimalusi igal ta-
semel sõitjale. Kõrgeima mäe Hohe 
Salve tipust avanevat vaadet peetakse 
Tirooli Alpide ilusaimaks. Selle tipu 
järsud küljed on väljakutseks nii rajal 
kui raja kõrval sõitjatele. Soovijad 
saavad end proovile panna ka neljas 
erinevas fun-pargis. 

Soovi korral saab väisata naaberkes-
kust Kitzbühelit, kus lisandub veel 
ca 200 rajakilomeetrit. Siin ootavad 
kuulus Hahnenkammi MK-etapi kiir-
laskumisrada ja tõeliselt romantiline 
vanalinn. 

Kõik meie hotellid on Sölli külas kus 
on mitmeid võimalusi õhtul mõnusalt 
aega veeta. Alustuseks võib külastada 
suusapäeva lõpus mäeveerel asu-
vaid pubisid või nautida õhtuid küla 
erinevates restoranides. Neljal õhtul 
nädalas avatakse Austria pikim,  
11-kilomeetrine valgustatud suusa- 
rada ning kelgurada.

SkiWelt on koht, kuhu on alati põhjust 
tagasi tulla, sest ka kogenud mägede- 
hunt leiab alati midagi uut!

Küla kõrgus 703 m

Kõrgeim tõstuk 1829 m

Laskumisradu 284 km

Musti radu + ski route 27 km

Punaseid radu 133 km

Siniseid radu 124 km

Pikim laskumine 7,3 km

Tõstukipilet 6 päeva 263.50/294*

Tõstuk (sünd. 2001-2003) 198/221*

Tõstuk (sünd. 2004-2013) 133/148*

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

*Kallim pilet kehtib ka Kitzbüheli nõlvadel.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 80 km
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SKIWELT
Austria • www.skiwelt.at

MAYRHOFEN
Austria • www.mayrhofen.at
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el****S ELISABETHHOTEL ADULTS ONLY 
www.elisabethhotel.com

Majas on veinikedriga restoran, baar,  
kaminaga lounge ja basseiniga sauna-
kompleks, wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi 
lauas, kellaviietee ja 5-käiguline gurmee-
õhtusöök. Tõstuk 400 m.
Ainult täiskasvanutele mõeldud romantiline 
ja eksklusiivne hotell asub küla keskel vaikses 
piirkonnas. Vinoteegiga restoranis on 6 erine- 
vat Tirooli stiilis tuba. Keha ja vaimu lõõgasta-
miseks on Elisense SPA’s bassein, mullivann, 
7 erinevat sauna, vesivooditega puhkeruum, 
teebaar, jooga-ruum, raamatukogu ja kamina-
ga puhkeruum ning jõusaal moodsaima tehni- 
kaga. Võimalikud erinevates stiilides toa-
tüübid ja sviidid.

Reisi algus 01.02 29.02

Täiskasvanu 2-in toas 
Authentic (30-33 m2)

1595 1830

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

Majas on veinikeldriga restoran,  
baar, basseiniga saunakompleks, jõusaal 
ja laste mängu-tuba, wifi, rikkalik 
hommikusöök Rootsi lauas, kellaviietee ja 
5-käiguline gurmee-õhtusöök. Tõstuk  
700 m, suusabussi peatus on maja ees.
Meie klientidelt palju kiidusõnu pälvinud äsja  
renoveeritud hotell asub küla keskuses pea-
tänaval. Lisaks basseinile on spaakeskuses 
erinevad saunad, vesivooditega puhkeruum 
ja teebaar. Võimalikud erinevate suuruste 
ja stiilidega toatüübid ja sviidid. Lastele 
soodustused lisavoodil.

Reisi algus 01.02 29.02

Täiskasvanu 2-in standard 
toas Small (18-20 m2)

1360 1360

Täiskasvanu rõduga 2-in. 
toas Berglust (24-28 m2)

1520 1520

Täiskasvanu 1- in toas (20 m2) 1490 1490

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

Majas on restoran, baar ja  
mullivanniga saunakompleks, wifi. 
Hommikusöök Rootsi lauas, õhtusöögi 
tellimise võimalus. Tõstuk 800 m, väga hea 
asukoht suusabussi ja rongi peatuse kõrval.
Mõnusa atmosfääriga hotell. Hubane sauna- 
kompleks, kus on Soome, auru- ja infrapuna-
saun. Hotellis on väga hea kohaliku ja rahvus-
vahelise köögiga à la carte restoran Tiroler 
Stuben, kus kord nädalas toimuvad Tirooli 
muusika õhtud.

Reisi algus 01.02 29.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1090 1090

Täiskasvanu 3-in. toas 1050 1050

Täiskasvanu korteris  
(2 tuba 4-le)

1030 -

Apartementhotell POSTRESIDENZ 
www.postresidenz.at

Majas on wifi, saunakompleks asub kõrval 
hoones. Rikkalik hommikusöök on tellimisel. 
Tõstuk 700 m, suusabussi peatus on maja 
juures.
Apartementide sisustuses on ühendatud 
traditsiooniline modernsega, palju on 
kasutatud Alpidele omast puitu, kivi ja klaasi. 
Kõikidel korteritel on rõdu või terrass.

Reisi algus 01.02 29.02

Täiskasvanu korteris  
(2 tuba 4-le)

1150 1150

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 4-le)

1245 1245

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 6-le)

1140 1140

Külalistemaja SCHEULINGHOF 
www.scheulinghof.at 

Majas on saun, hommikusöök  
Rootsi lauas ja wifi. Tõstuk  
300 m, suusabussi peatus on maja ees.
Hea asukohaga mugav perehotell Mayrhofeni 
keskuses. Majas on Soome- ja infrapunasaun 
avatud neljal päeval nädalas. Mõned toad on 
lisavoodi võimalusega. Kõikidel tubadel on 
rõdu.

Reisi algus 01.02 29.02

Täiskasvanu 2-in. toas 945 945

Külalistemaja SAILER 
www.haussailer.blogspot.com

Majas on hommikusöök ja wifi.  
Tõstuki ja suusabussi peatuseni  
on 300 m.
Hea asukohaga väike ja kodune külalistemaja 
Mayrhofeni keskuses. Kõik toad on rõduga.

Reisi algus 01.02 29.02

Täiskasvanu 2-in. toas 890 890

Linn on elav 
ja nõlvad 
tasemel.
Jüri

klienDI 
lemmik

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND!

HEA 
HIND!

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

Mayrhofen on Zillertali oru süda, kus 
asuvad mitmed õppenõlvad algaja-
tele, pikad igamehe-rajad ja Harakiri 
adrenaliininõlv ekspertidele. Orgu 
mööda allapoole sõites on mitu suu-
repärast suusakohta harrastajatele. 
Saab nautida rahulikku suusatamist 
ning väherahvastatud mägikohvikute 
päikeselisi terrasse. Valdavalt sinised 
ja kergemad punased rajad asuvad 
metsapiirist kõrgemal ja on avatud 
päikesele. Ülalpool, oru lõpus, on lius-
tik, kuhu kutsuvad suusatama lisaks 
hooldatud radadele ka paljud laiad 
puutumatud nõlvad. 3250 m kõrgu-
sel asuvalt vaateplatvormilt avaneb 
võimas vaade Austria ja Itaalia Alpi-
dele. Lauduritele on korralikud pargid 
kõikides Zillertali oru keskustes. Naa-
bermägedele liikumine on mugavalt 
lahendatud busside ning rongidega, 
kehtib ühtne tõstukipilet.

Mayrhofeni küla on kompaktne ja 
elav. Paljudes kõrtsides on teenindajad 
vahvates tirooli põlvpükstes ning nii 
mitmeski kohas võib kuulata tõeli-
selt proffe joodeldajaid. Kuumemates 
pubides mängitakse just neid õigeid 
after-ski lugusid, kust vastupidava-
mad pidutsejad edasi rahvarohketesse 
ööklubidesse liiguvad. 

Külas on veekeskus mitmete basseini-
de, koskede ja liurennidega.

Küla kõrgus 630 m

Kõrgeim tõstuk 3250 m

Laskumisradu 530 km

Musti radu 92 km

Punaseid radu 274 km

Siniseid radu 164 km

Pikim laskumine 12 km

Tõstukipilet 6 päeva 268.50

Tõstuk (sünd. 2001-2004) 215

Tõstuk (sünd. 2005-2013) 122

Pileti hinnas sisaldub deposiit 2 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 150 km
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ISCHGL
Austria • www.ischgl.com

SÖLDEN
Austria • www.soelden.com
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*****ELIZABETH ARTHOTEL 
www.elizabeth.at

Luksuslik viietärnihotell vahetult 
tõstukijaama ees. Majas on restoranid, 
baarid, basseiniga saunakompleks, jõusaal, 
wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 
gurmee-õhtusöök „Fine Dining“. Majast/
majani suusatamise võimalus.
Hotelli kaunistab enam kui 120 kunstiteost 
Austria- ja naabermaade noorema generat-
siooni kunstnike loomingust. Moodsalt 
sisustatud avarad toad ja sviidid pakuvad 
parimaid ööbimisvõimalusi. Eksklusiivses 
saunakompleksis on erinevad saunad, 
sisebassein, baar, fitness-stuudio. Lisatasu 
eest iluhoolitsused. After-ski meeleolu loovad 
legendaarsed tantsijannad Schatzi baaris! 

Reisi algus 15.02 07.03

Täiskasvanu  
2-in. Superior toas 

3090 3090

****hotell SOLARIA  
www.solaria.at

Väga hea asukohaga majas on restoranid, 
baar, basseiniga saunakompleks, jõusaal, 
wifi, rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ja 
5-käiguline õhtusöök. Tõstuk 200 m.
Kõrgetasemeline, stiilse sisekujunduse ja hea  
atmosfääriga hotell Ischgli keskuses. Sauna-
kompleksis on erinevad saunad ja puhkeruum, 
fitness-saal, lisatasu eest iluhoolitsused. 
Võimalikud on erinevad toatüübid, lastele 
lisavoodil soodustused.

Reisi algus 15.02 07.03

Täiskasvanu  
2-in. toas Alpenrose

2190 2485

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

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

Reisi algus 15.02 07.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1195 1170

Apartementhotell BEL-AMI 
www.bel-ami.at

Küla servas vaikses kohas asuv  
apartement-hotell. Soome saun kolm korda 
nädalas, wifi ja puhkeruum. Tõstuk 750 m.
Hubane ja hea tagasisidega apartementhotell. 
Majas on viis erineva suurusega hea planee-
ringuga korterit. 2-6-inimese korterites on  
1-2 magamistuba, köök, söögi- ja elutuba. 
Täpse korteri plaani ja kirjelduse saab reisi 
tellides. Võimalik hoiustada tõstuki  
juures suusa/lumelauavarustust soodus-
hinnaga 12 eurot nädal.

Reisi algus 15.02 07.03

Täiskasvanu korteris TOP 5  
(3 tuba 6-le)

995 995

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

Ischgli keskuses veekeskuse kõrval  
asuv kaasaegne hotell. Majas on baar,  
sauna-kompleks, wifi ja rikkalik 
hommikusöök Rootsi lauas. Tõstuk 300 m.
Külalislahke pererahvaga hotell asub küla  
keskuse rahulikumas piirkonnas. Sauna-
kompleksis on erinevad saunad ning 
puhkeruum. Maja kõrval on veekeskus 
Silvretta Center. Osad toad on rõduga.

Reisi algus 15.02 07.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1395 1360

Usun,  
et parim 
suusakeskus 
Alpides.
Gunnar

klienDI 
lemmik klienDI 

lemmik

HEA 
HIND!

Ischgl on ilus suusaküla, siin on 
unustamatu after-ski ja alati head 
lumeolud. See Tirooli eliitkuurort 
meelitab kokku melu ja pidu armas-
tavaid suusatajaid ja laudureid. Mäe-
suusaportaalis Ski Plaza tunnistati 
Ischgl 2019 aastal parimaks suusa-
kuurortiks!

Ischgl asub Tirooli Alpide lumerik-
kaimas piirkonnas, kus suusarajad 
laiuvad üle mäeahelike nii Austria 
kui ka Šveitsi territooriumile. Lume-
vaesust pole Ischglis karta, ca 90% 
suusaradadest on kõrgemal kui 2000 
meetrit ning töövalmis on umbes 600 
lumekahurit. Kogu suusapiirkonnas 
on palju mõnusaid mäekohvikuid. 
Avaratel mäekülgedel ja tuulevaikse-
tes oru põhjades unustavad päikese-
lise ilmaga tuhanded inimesed end 
tundideks lamamistoolidesse. 

Kenas tiroolipärases külas on palju 
poode ning tuntud ja legendaarseid 
after-ski baare, mis peale suusapäeva 
lõppu lausa neelavad inimesed en-
dasse. Kellel jaksu üle jääb, võib õhtut 
pikendada arvukates ööklubides või 
nautida suurepärast Austria kööki 
erinevates restoranides. Peatänav on 
autovaba, kõik vajalik on kohe käe-ja-
la juures. 

Mõnusalt võib lõõgastuda spordi-
kompleksis Silvretta Center, kus on 
erinevad saunad, ujula, keeglisaal ja 
restoran. Kuulus on ka Ischgli 7 km 
pikkune kelgurada, kus ehtsate Tirooli 
puukelkudega laskumisel on kõrguste 
vahe pea 1000 m.

Küla kõrgus 1377 m

Kõrgeim tõstuk 2872 m

Laskumisradu 238 km

Musti radu + ski route 49 km

Punaseid radu 142 km

Siniseid radu 47 km

Pikim laskumine 11 km

Tõstukipilet 6 päeva 267

Tõstuk (10-17 a) 162

Tõstuk (al 61 a) 241

Alla 10-aastane laps koos vanemaga tasuta!

Pileti hinnas sisaldub deposiit 5 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 260 km
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Austria • www.soelden.com

te
ll

im
is

el
te

ll
im

is
el

te
ll

im
is

el
te

ll
im

is
el

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

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

Reisi algus 22.02 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas 2570 2140

****hotell SUNNY SÖLDEN 
www.sunny-soelden.com

Peresõbralik neljatärnihotell küla 
rahulikumas piirkonnas. Majas on restoran, 
baar, basseiniga spaakeskus, jõusaal, wifi, 
rikkalik hommikusöök Rootsi lauas ning 
4-käiguline õhtusöök. Tõstuk 600 m.
Saunakeskuses on panoraamvaatega 
sisebassein, erinevad saunad ja puhkeruumid, 
lisatasu eest erinevad kehahoolitsused. 
Lastele mängutuba. Avarates tubades on 
lisavoodi võimalus, lastele soodustused.

Reisi algus 22.02 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1545 1495

***külalistemaja EDEN 
www.eden-soelden.at

Väga hea asukohaga kodune  
külalistemaja Söldeni keskuses.  
Majas on saunakompleks, puhkeruumis wifi 
ja hommikusöök Rootsi lauas. Tõstuk 250 m.
Saunakompleksis on Soome- ja aurusaun. 
Majutuse hinnas sisaldub veekeskuse Freizeit 
Arena sissepääs, mis asub 100 m kaugusel. 
Lisavoodi ja ühekohalise toa võimalus.

Reisi algus 22.02 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas Ötztal 1110 1085

Täiskasvanu 2-in. toas Eden 1180 1160

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

Majas on restoran, after-ski baar, basseiniga 
saunakompleks, jõusaal, wifi, rikkalik 
hommikusöök ja õhtusöök Rootsi lauas. 
Tõstuk 250 m.
Loo endale mõnus after-ski meeleolu 
Grizzly-baaris ja pärast mõnule hubases 
spaakeskuses, kus on sisebassein, erinevad 
saunad, puhkeala ning fitness-stuudio. Hotelli 
restoran on pälvinud kiidusõnu – menüü 
ühendab endas eheda Tirooli köögi koos 
euroopaliku toidukultuuriga. Võimalik valida 
erinevate toatüüpide vahel, suuremates 
tubades on lisavoodi võimalus. Lastele 
soodustused. 

Reisi algus 22.02 21.03

Täiskasvanu 2-in.toas Flair 1695 1515

Täiskasvanu 2-in. toas 
Ambiente 25 m2 1795 1575

****LIFESTYLE HOTELL  
DIE BERGE www.dieberge.at

Modernne Tirooli stiilis hotell  
veekeskuse kõrval. Majas on restoran, 
baar, spaakeskus, jõusaal, wifi ja rikkalik 
hommikusöök Rootsi lauas. Tõstuk 300 m.
Stiilse arhitektuuriga hoones on kasutatud 
palju kohalikku lehise- ja kuusepuitu. 
Hotelli magnetiks on 550 m2-l paiknev 
Sky SPA, kus pakuvad parimat lõõgastust 
panoraamvaatega saunakeskus, aastaringne 
katusebassein, puhkeala ning fitness-saal. 
Lisatasu eest erinevad kehahoolitsused. 
Avarates tubades on lisavoodi võimalus.

Reisi algus 22.02 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas „L“ 1630 1240

***külalistemaja FIDELIS RIML  
www.fidelis-riml.com

Rahulikus piirkonnas asuv sõbraliku  
pererahvaga külalistemaja. Majas on sauna-
keskus, wifi ja hommikusöök Rootsi lauas.  
Tõstuk 600 m, suusabussi peatus on 50 m.
Maja on 2016 aasta suvel põhjalikult reno-
veeritud. Saunakeskuses on Soome,- auru- ja 
infrapunasaunad, puhkeala ja väike fitness-
stuudio, mis on kolm korda nädalas hinnas. 
Osades tubades on lisavoodi võimalus. 
Küla keskus, restoranid ja veekeskus on 
5-minutilise jalutuskäigu kaugusel.

Reisi algus 22.02 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1135 1085

Täiskasvanu 1-in. toas 1190 1145

Möödunud reisist 
jäi meelde suplus 
katusebasseinis 
tähtede valgel.
Andres

Mitmes kord juba Söldenis olla. 
Rajad on pikad ja lahedad.

Katri

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND! HEA 

HIND!

Kaks liustikku ja kokku seitse üle 
3000 meetri tõstvat tõstukit – selli-
seid looduslikke eeldusi on vähestel 
suusakeskustel.

Ötztali orus on kaks suurt suusakes-
kust: Sölden ja Obergurgl-Hochgurgl. 
Sölden on piki oru põhja kulgev 
pikaks venitatud küla, mis on tuntud 
hoogsa ja meeleoluka after-ski poo-
lest. Külast pääseb gondeltõstukitega 
kahele omavahel ühenduses olevale 
mäele. Gaislachkogli 3058 m tipust 
avaneb imeilus vaade Ötztali orule 
ja saab alguse keskuse eliitrada, mis 
pakub oma suure kõrguste vahega 
sõidulusti heal tasemel sõitjaile. 

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

Kahekümneminutilise bussisõidu 
kaugusel asub Obergurgl-Hochgurgl, 
kus kehtib sama tõstukipilet. Siit leiab 
laiad heas korras rajad, rahulikuma 
miljöö, uhked vaated ja vähem rah-
vast. 

Pärast tegusat suusapäeva pakub Söl-
denis lõõgastust spordikeskus Freizeit 
Arena, kus on bassein, saunakomp-
leks, fitness-keskus, tennisehall, keeg-
lirajad ja restoran. Kindlasti väärib 
külastamist naaberküla suur termaal-
vee-keskus Aqua Dome. 

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

Küla kõrgus 1377 m

Kõrgeim tõstuk 3250 m

Laskumisradu 256 km

Musti radu+ski route 31 km

Punaseid radu 100 km

Siniseid radu 125 km

Pikim laskumine 15 km

Tõstukipilet 6 päeva 305.50

Tõstuk (sünd. 2000-04) 245

Tõstuk (sünd. 2005-11) 169.50

Tõstuk (sünd. 2012-15) 15

Tõstuk (sünd. enne 1955) 260

Pileti hinnas sisaldub deposiit 3 eurot.

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 255 km
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Apartementhotell TRAFUEI 
www.trafuei.com

Majas on wifi. Tõstuk 400 m.
Hea asukohaga korterid Selva keskuses.  
Iga korteri täpse kirjelduse ja hinna saab reisi 
tellides.

Reisi algus 28.12 11.01

Täiskasvanu korteris  
(2 tuba 2-le)

- 935

Täiskasvanu korteris  
(2 tuba 3-le)

- 920

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 5-le)

- 875

VAL GARDENA
Itaalia • www.valgardena.it
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el ****hotell MIGNON 
www.hotel-mignon.it

Majas on restoran, baar, vinoteek, basseiniga 
saunakompleks, wifi, rikkalik hommikusöök 
Rootsi lauas ning õhtusöök. Tõstuk 500 m, 
hommikul viiakse hotellibussiga tõstukile 
Hea asukohaga kena hotell Selva rahulikus  
piirkonnas jalakäijate tsooni lähedal. Sise- 
disainis on ühendatud modernsus ja tradit-
sioonid. Hubases 360 m2 saunakompleksis 
Leptis Magna on sisebassein ning mitmed 
saunad. Erinevad toakategooriad, kõik 
toad on rõduga. 28.12 reisil sisaldub hinnas 
aastavahetuse pidulik õhtusöök. Lastele 
soodustused lisavoodil.

Reisi algus 28.12 11.01

Täiskasvanu  
2-in. toas Standard

1935 1450

Täiskasvanu  
2-in. toas Comfort

1995 1480

***hotell garni CREPAZ 
www.garni-crepaz.com

Majas on rikkalik hommikusöök  
Rootsi lauas ja wifi. Tõstuk 200 m.
Väga sümpaatne hea asukohaga, kena ning 
kodune maja.

Reisi algus 28.12 11.01

Täiskasvanu  
2-in. standardtoas

1175 1025

Täiskasvanu 4-in. peretoas 1175 -

Täikasvanu 2-in. madalama 
kategooria toas

1140 890

***hotell OLYMPIA 
www.hotel-olympia.info 

Majas on restoran, baar,  
puhkeruum, saun, fuajees wifi,  
hommikusöök Rootsi lauas ja 
kolmekäiguline õhtusöök. Tõstuk 200 m.
Väga hea asukohaga lihtne hotell Selva küla 
keskuses. Kõikidel tubadel on rõdu. 28.12 
reisil sisaldub hinnas aastavahetuse pidulik 
õhtusöök. Lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 28.12 11.01

Täiskasvanu 2-in. toas 1395 -

JÄLLE 
KAVAS!
Kõik on sama 
nagu mujal, 
aga täiesti 
teistsugune.
Kitti

klienDI 
lemmik

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND!

Kordumatu reljeefi ja sakiliste mäe-
tippudega Dolomiti Superski piir-
kond koosneb 12 erinevast suusakes-
kusest, mis asetsevad ringjalt ümber 
kindlust meenutava Sella mäe- 
massiivi. Lõuna Tirooli muinasjutu-
lised mägikülad ja erinäolised orud 
ümber Alpide suurima suusakarus-
selli Sella Ronda pakuvad ikka ja 
jälle avastamisrõõmu. 

Ümber mäe kulgeva ca 42 km pikkuse 
ringi läbimiseks kulub ca 5 tundi. 
Sella Rondalt hargnevates orgudes 
on mitmekülgne radade valik ning 
kaunis loodus ja lõputuna tunduv 
avastamisrõõm kutsub siia ikka ja 
jälle tagasi. Suurim org Sella Ronda 
ääres on Val Gardena, kus nõlvad on 
pikemad, huvitavamad ja järsema 
profiiliga. Tõelise sõiduelamuse pakub 
MK-etapi kiirlaskumisrada Saslong. 
Lumerohkemad puutumata nõlvad 
asuvad Dolomiitide kõrgeima tipu, 
Marmolada ümbruses. 

Alpiexpressi peatuspaigaks on Sella 
Ronda ja Gardena oru sõlmpunk-
tis asuv kena mägikuurort Selva, 
austriapäraselt Wolkenstein. Suu-
sapäeva lõppedes võib sportlikult 
aega veeta jää- või tennisehallis ning 
bowlingusaalis. Naaberkülas Ortiseis 
asub saunakompleksiga veekeskus. 
Restoranides nauditakse suurepärast 
itaalia kööki ja tirooli roogasid heade 
kohalike veinidega.

Küla kõrgus 1563 m

Kõrgeim tõstuk 3250 m

Laskumisradu 500/1220 km

Musti radu 122 km

Punaseid radu 732 km

Siniseid radu 366 km

Pikim laskumine 12 km

Tõstukipilet 6 päeva 313/282*

Tõstuk  
(sünd. 1.12.03-30.11.11)

219/197*

Tõstuk  
(sünd. enne 30.11.1954)

282/254*

*Odavam tõstukipilet on 11.01 reisil

LEND
TLL-SZG-TLL 14.00-15.35/16.25-19.55

Salzburgi lennujaam (SZG) 265 km
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MONTEROSA SKI
Itaalia • www.monterosa-ski.com

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

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

Reisi algus 15.02

Täiskasvanu 2-in. 
standardtoas  

1380

***hotell BELLEVUE 
www.hotelbellevuechampoluc.com

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

Reisi algus 15.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1275

Täiskasvanu 3-in. toas 1215

***hotell LES COUPOLES  
www.lescoupoles.com 

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

Reisi algus 15.02

Täiskasvanu 2-in. stuudios 1260

Täiskasvanu korteris (2 tuba 4-le) 1110

Korterelamud  
Champoluci keskuses

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

Reisi algus 15.02

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 1030

Täiskasvanu korteris (3 tuba 6-le) 960

Rahulik suusakeskus, 
heas korras suusarajad 
ja vähe inimesi. 
Sõbralikud ja  
abivalmid kohalikud.

Betti Marie

klienDI 
lemmik

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND!

Monterosa Ski`d nimetatakse Euroo-
pa hästihoitud saladuseks. Väga ilus, 
rahvusvaheliselt vähem tuntud suu-
sapiirkond on kohalike suur lemmik. 

Kõrged ja avarad, kaunite vaadete-
ga nõlvad asuvad Euroopa kõrguselt 
teise, Monterosa mäemassiivi jalamil. 
Siinseks plussiks on tänu väiksele 
sõitjate hulgale kuni õhtuni väga heas 
korras püsivad rajad. Piisava rajakilo-
meetrite arvuga suusapiirkond sobib 
kõigile, nii kesktasemel sõitjatele, alga-
jatele kui ekspertidele. Monterosat  
peetakse ka off-piste paradiisiks, sest 
siin on sobivate lumeolude korral 
väga palju võimalusi raja kõrval  
sõitmiseks. Lahke teenindusega mägi- 
kohvikud pakuvad soojendust külma-
de ilmade korral ning imeliste vaade-
tega terrasse päikeseliste päevade ajal.

Alpiexpressi majutused on väikeses, 
kuid piirkonna elavaimas Champoluci 
külas. Champoluc oma sundimatu  
õhkkonnaga on hea vaheldus  
tavapärastele lärmakatele turismi-
kuurorditele. Monterosa on tõeline 
suusamõnude nautimise koht, suurt 
ja kärarikast after-ski`d siit otsida ei 
tasu. See on ideaalne paik sõprade või 
perega isekeskis sportliku puhkuse 
veetmiseks. Mõned aastad tagasi avati 
Champolucis modernne, erinevate  
basseinide- ning saunadega SPA 
keskus. Külas on parajal hulgal häid 
restorane, valikus nii itaalia, prantsu-
se kui briti köök, mõni pubi ja baar. 

Küla kõrgus 1579 m

Kõrgeim tõstuk 3275 m

Laskumisradu 180 km

Musti radu 17 km

Punaseid radu 117 km

Siniseid radu 46 km

Pikim laskumine 10 km

Tõstukipilet 6 päeva 255/267*

Tõstuk noor  
(sünd. 01.11.99-31.10.03)

225/267*

Tõstuk laps  
(sünd. 01.11.03-31.10.09)

180/192* 

Tõstuk seenior  
(sünd. 31.10.39-30.05.55)

225/237*

Pileti hinnas sisaldub deposiit 5 eurot.

*Hinnas sisaldub freeride tõstuk

Alla 14-aastastel on kohustus kanda kiivrit!

LEND
TLL-RIX-GVA 10.40-11.30/12.15-14.05

GVA-RIX-TLL 15.00-18.45/19.35-20.25 

Genfi lennujaam (GVA) 215 km
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MORZINE
Prantsusmaa 

www.morzine.com • www.portesdusoleil.com

PARADISKI
Prantsusmaa • www.paradiski.com

te
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is

el

te
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is

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

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

Reisi algus 22.02 29.02

Täiskasvanu  
2-in. toas Standard

3095 2640

***hotell L̀ EQUIPE  
www.hotelequipe.fr

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

Reisi algus 22.02 29.02

Täiskasvanu 2-in. toas 
Tradition

- 1420

Täiskasvanu 2-in. toas 
Prestige

- 1530

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

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

Reisi algus 22.02 29.02

Täiskasvanu 2-in. toas 1320 1320

****hotell LA BERGERIE 
www.hotel-bergerie.com

Majas on baar, soojendusega välibassein, 
saun, wifi ja hommikusöök Rootsi lauas. 
Tõstuk 200 m.
Meie klientidelt kiidusõnu pälvinud kena ja 
tõeliselt hubane sõbraliku pererahvaga hotell 
küla keskuses. Tubades on hästivarustatud 
kööginurk ning suuremates ka rõdu.

Reisi algus 22.02 29.02

Täiskasvanu  
2-in. toas „S“

1950 1935

***hotell LE TREMPLIN  
www.hotel-tremplin.com

Majas on restoran, baar, saun, aurusaun, 
wifi, hommikusöök. Õhtusöök soovi korral 
lisatasu eest 30eurot päevas. Majast/majani 
suusatamise võimalus.
Väga hea asukohaga lihtne noorusliku 
atmosfäriga hotell suusanõlvade ja Pleney 
tõstuki vastas. Hotelli terrass on populaarsete 
Morzine`i elava muusikaga après ski pidude 
toimumispaik. Lihtsad, pigem väikesed ühe- 
kuni neljainimese toad on renoveeritud. 
Osadel tubadel on rõdu.

Reisi algus 22.02 29.02

Täiskasvanu  
2-in. väikses toas

1395 1395

Korterelamud  
Morzinè i keskuses

Hea asukohaga kenad ja Prantsusmaa  
kohta ruumikad korterid küla keskuses. 
Tõstuk on sõltuvalt majast 20-600 m. 
Korterid on erineva suuruse ja sisustusega, 
enamjaolt ühe-inimese vooditega, mõnes 
magamistoas võib olla ka nari. Kõikides 
korterites on kööginurk, enamikes TV või 
selle tellimise võimalus. Iga korteri täpse 
kirjelduse, asukoha, fotod ja hinna saab reisi 
tellides. Hind sõltub reisijate arvust ja korteri 
suurusest. Saabumisel tuleb tasuda tagatiseks 
deposiit.

Reisi algus 22.02 29.02

Täiskasvanu korteris  
(stuudio 2-le)

1095 1035

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 5-le)

1035 -

Täiskasvanu korteris 
(3 tuba 6-le)

945 845

Ilus küla 
ja imelised vaated 
mägedele. 
Kes ei tahaks 
poseerida 
Mont Blanciga?!
Kristi-Maire 

klienDI 
lemmik

12 suusakülast koosnev ülisuur 
Portes du Soleil suusapiirkond on 
ideaalne neile, kes naudivad matka-
mist, et liueldes läbida pikki vahe-
maid.

Portes du Soleil ehk Päikeseväravad 
laiub piiriüleselt nii Prantsusmaal kui 
Šveitsis, olles maailma vanim kahe 
riigi territooriumil paiknev suusa-
keskus. Selge ilma korral paistavad 
kätte nii Mont Blanci valge tipp kui ka 
Genfi järv. Päikeseväravad pakuvad 
puudrihuntidele heade lumeolu-
de korral tohutuid sõiduvõimalu-
si. Piirkonnas on kokku tervelt 30 
parki, paljud neist asuvad mõnusalt 
Morzinè i lähedal. Lastele on mitmeid 
toredaid fun slope.

Morzine on armas saginat täis linnake 
mis on paljuski orienteeritud peredele, 
seetõttu leidub siin tegemist ka peale 
suusapäeva. Külas on mitu uisuvälja-
kut, veekeskus basseinide ja saunade-
ga, keskväljakul laste lemmik –  
karussell. Palju on häid ja omanäoli-
si restorane. Baare on mitmeid ning 
igale maitsele. Ostuhuviliste rõõmuks 
on siin tavalisest enam kaupluseid.

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

Sobilike lumeolude korral on kodu-
nõlval kehtiva mäepiletiga õhtuse 
suusatamise võimalus. 

Küla kõrgus 1000 m

Kõrgeim tõstuk 2466 m

Laskumisradu 650 km

Musti radu 100 km

Punaseid radu 380 km

Siniseid radu 170 km

Pikim laskumine 11 km

Tõstukipilet 6 päeva 273

Tõstuk (16-19 a) 242

Tõstuk (5-15 a) 202

Tõstuk (al 65 a) 242

Hinnad sisaldavad kontaktivaba  
kaardi maksumust 3 eurot.

Lend
TLL-RIX-GVA 10.40-11.30/12.15-14.05

GVA-RIX-TLL 15.00-18.45/19.35-20.25 

Genfi lennujaam 85 km
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PARADISKI
Prantsusmaa • www.paradiski.com

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

Majas on restoran, baar, aurusaun,  
väike sisebassein, jõusaal ja wifi. 
Hommikusöök Rootsi lauas ja 3-käiguline 
õhtusöök. Majast/majani suusatamise 
võimalus. NB! Reisipaketi hinnad sisaldavad 
6-päeva tõstukipiletit!  
Meie klientidelt kiidusõnu pälvinud väga hea 
asukoha ja südamliku pererahvaga hotell 
suusanõlva kõrval. Saun ja väike bassein on  
avatud kogu päeva! Lihtsatest ja pigem 
väikestest tubadest avaneb kaunis vaade Mont 
Blancile või orule. Prestige toad on suuremad, 
enamasti rõduga ning seal on vannitoas föön. 
Lastele soodustused lisavoodil.

Reisi algus 07.03

Täiskasvanu 2-in. toas Standard 1380

Täiskasvanu 2-in. toas Comfort 1420

Täiskasvanu 2-in. toas Prestige 1470

Reisipaketi hinnad sisaldavad kogu 
suusapiirkonna 6-päeva tõstukipiletit!

****apartmenthotell  
L̀ ORÉE DES CIMES RÉSIDENCE SPA 
www.cgh-residences.com

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

Reisi algus 07.03

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 1045

Täiskasvanu korteris (4 tuba 6-le) 1040

Chalet`d Vallandry keskuses

Tõstukini on sõltuvalt majast 100-400 m.
Majad asuvad suusanõlvade vahetus läheduses, 
paljudel on majast/majani suusatamise võima-
lus. Enamikes majades on saun ja wifi, mõnes 
jacuzzi. Ruumikad ja mugavad 4-18 inimese 
alpistiilis chalet`d on erineva suuruse-, taseme- 
ja sisustusega. Magamistoad on enamjaolt ühe 
või kaheinimese vooditega, mõnes võib olla 
nari. Kõikides majades on vähemalt kaks duši-
ruumi ja WC-d, hästivarustatud kööginurk. Iga 
maja täpse kirjelduse, fotod ja hinna saab reisi 
tellides. Hind sõltub reisijate arvust ja chalet` 
suurusest. Saabumisel tuleb tasuda deposiit!

Reisi algus 07.03

Täiskasvanu chalet-s (4 tuba 6-le) 920

Täiskasvanu chalet-s (6 tuba 10-le) 910

Korterelamud Vallandry keskuses 

Tõstukini on sõltuvalt korterist 50-500 m.
Suusanõlvade ja tõstukite vahetus läheduses 
asuvad lihtsad korterid vähemnõudlikule reisi- 
jale. Korterid on erineva suuruse ja sisustu-
sega, enamjaolt üheinimese vooditega, mõnes 
magamistoas võib olla ka nari. Korterites on 
kööginurk, enamikes ka TV või selle tellimise 
võimalus. Iga korteri täpse kirjelduse, fotod ja 
hinna saab reisi tellides. Hind sõltub reisijate 
arvust ja korteri suurusest.

Reisi algus 07.03

Täiskasvanu korteris (stuudio 2-le) 860

Täiskasvanu korteris (3 tuba 4-le) 850

Võimalik valida 
kergema ja raskema 
laskumise vahel 
peaaegu igal rajal.

Teet

Väga ilus koht – loodus ja 
mäed – suurepärane!

Karin

klienDI 
lemmikHEA 

HIND!

Suur ja kõrge, kindla lumegarantiiga 
maailma suuruselt teine suusapiir-
kond. 70% radadest asub kõrgemal 
kui 2000 m. 

Les Arcs ja La Plagne moodustavad 
koos ülisuure Paradiski suusapiir-
konna pakkudes rikkalikku valikut 
eritasemelisi radu. Piirkonnas on kaks 
liustikku. Les Arcsi tippudelt leiavad 
off-piste fännid omale mitmeid mee-
lepäraseid laskumisi. La Plagne poolel 
on enamus radasid sinised ja punased, 
olles suurepärane valik algajatele ja 
kesktasemel sõitjatele. Piirkonnas on 
mitu vahvat lumelauaparki pakkudes 
tegevust trikisõitjatele. Muuhulgas 
saab end proovile panna üle basseini 
suusatades.

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

Vallandrys on meeldiv atmosfäär ja 
sõbralikud inimesed. Kõik majutu-
sed paiknevad suusaradade vahe-
tus läheduses, enamikel on ukseni 
suusatamise võimalus. Terrassidelt 
avanevad imeilusad vaated alla orgu 
ja taamal kõrguvale majesteetlikule 
Mont Blancile.

Vallandry küla on pisike, seega on 
kõik vajalik mugavalt käe-jala juures. 
Esmapilgul vaikne küla peidab endas 
palju elavat muusikat ning tõenäoli-
selt meeleolukamaid Prantsuse Alpide 
pidusid.

Küla kõrgus 1600 m

Kõrgeim tõstuk 3250 m

Laskumisradu 425 km

Musti radu 64 km

Punaseid radu 121 km

Siniseid radu 240 km

Pikim laskumine 7 km

Tõstukipilet 6 päeva 310

Tõstuk 5-12 a 248

Tõstuk 65-74 a 248

Hinnad sisaldavad kontaktivaba  
kaardi maksumust 1 euro.

Peredel (2 täiskasvanut + miinimum  
2 last 5-17 a) kõigile laste hind 248 eurot.

LEND
TLL-RIX-GVA 10.40-11.30/12.15-14.05

GVA-RIX-TLL 15.00-18.45/19.35-20.25 

Genfi lennujaam (GVA) 150 km

HEA 
HIND!
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LES 2 ALPES
Prantsusmaa • www.les2alpes.com
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el****hotell CHALET MOUNIER 
www.chalet-mounier.com/en

Küla esindushotellis on kaks 
gurmeerestorani, kaminaga baar, basseiniga 
spaa-kompleks, wifi, hommikusöök Rootsi 
lauas ja 4-käiguline õhtusöök restoranis 
Chalet Mounier. Tõstuk 250 m.
Pika ajalooga hubane chalet’ stiilis hotell, 
mille sisustuses on kasutatud palju elegantset 
heledat puitu. Klientidelt kiidusõnu pälvinud  
hotelli restoranile lisaks on seal ka tippkokka-
dega à la carte restoran Le P’tit Polyte, kus 
pannakse erilist rõhku kohalikule värskele 
toorainele. Hotellil on muljetavaldav veini-
kelder. Võimalikud on erinevad toatüübid, 
lastele soodustused lisavoodil.

Reisi algus 14.03 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas 
Diablotine

1670 1670

***hotell LES MÉLÈZES 
www.hotelmelezes.com

Majas on restoran, baar, wifi ja spaa-
kompleksis saun, jacuzzi, massaažidušš. 
Hommikusöök ja 4-käiguline õhtusöök. 
Majast/majani suusatamise võimalus. 
Hea asukohaga ilus ja hubane kiidetud 
chalet` stiilis hotell. Õdus kaminaga lounge. 
Massaažitoas on lisatasu eest võimalik 
tellida erinevaid hoolitsusi. Lastele lisavoodil 
soodustused.

Reisi algus 14.03 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas 1250 1250

***apartementhotell  
RESIDENCE ALPINA LODGE

Majas on wifi. Tõstuk 50 m. 
Kaasaegsed ja kena sisustusega 
apartemendid. Võimalik tellida kuni 10-in. 
kortereid. Täpsema kirjelduse saab reisi 
tellides. Saabumisel tuleb tasuda deposiit.

Reisi algus 14.03 21.03

Täiskasvanu stuudios 2-le 940 940

Täiskasvanu korteris  
(2 tuba 4-le)

870 870

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

Majas on saunakompleks ja tasuline wifi. 
Tõstuk 100 m. 
Peatänaval asuv apartementhotell. Sauna-
kompleksis on mullivann, Soome- ja aurusaun. 
Savoie stiilis sisustatud kenad apartemendid, 
kus on täisvarustuses kööginurk. Võimalik 
tellida kuni 10-in. apartemente. Täpsema 
kirjelduse saab reisi tellides. Saabumisel tuleb 
tasuda deposiit.

Reisi algus 14.03 21.03

Täiskasvanu korteris  
(3 tuba 4-le)

1040 1040

Täiskasvanu korteris  
(4 tuba 6-le)

1030 1030

**hotell L’ORÈE DES PISTES 
www.belambra.fr/club-les-deux- 
alpes-l-oree-des-pistes/hiver

Majas on restoran, baar, wifi, hommiku- 
ja õhtusöök. Majast/majani suusatamise 
võimalus.
Parima asukohaga maja peatõstuki kõrval. 
Lihtsa sisustusega, kuid väga hea hinna ja 
kvaliteedi suhtega hotell. Õhtusöögi hinna 
sisse kuulub ka kohalik punane ja roosa vein. 
Võimalikud erineva suurusega ja rõduga toad. 

Reisi algus 14.03 21.03

Täiskasvanu 2-in. toas - 1070

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

Majas on restoran, baar, aurusaun ja 
mullivann, wifi ja hommikusöök Rootsi 
lauas. Õhtusöök tellimisel. Majast/majani 
suusatamise võimalus.
Väga hea asukohaga ilus chalet’ stiilis hotell 
küla keskuses vaikses piirkonnas. Õhtusööki 
pakutakse gurmee köögiga restoranis Le 
Shakisky, kaminaga baaris on mõnel õhtul 
elav muusika. Võimalik tellida suuremaid 
peretube, lastele on soodustused lisavoodil.

Reisi algus 14.03 21.03

Täiskasvanu  
2-in. standard toas

1415 1415

Kevadel  
parim koht.
Kristjan-Erik, 
grupijuht

klienDI 
lemmik

HEA 
HIND!

JÄLLE 
KAVAS!

Alpide üks suurimaid suusatõstuki-
tega liustikke ja ilus elavaloomuli-
ne küla meelitavad siia suusasõpru 
mitte ainult Prantsusmaalt.

Les 2 Alpes’i enamus suusanõlvasid 
paiknevad kahest kilomeetrist kõrge-
mal laugetel ja päikeselistel platoodel. 
Metsapiirist ülalpool leiab endale 
sobiva raja igaüks. Võimsa kogemuse 
kõrgusest ja avarusest annab üle 3500 
meetrise tipuga suur liustikupiirkond. 
Siin on mõnusalt lauged rajad ja alati 
perfektsed lumeolud. Hea ilmaga on 
nägemisulatuses üle Alpide paistev 
Mont Blanci valge müts.

Ekstreemsemate radade otsijad pää-
sevad lisatasu eest üle mäeharja offi 
sõitjate paradiisi La Gravè i metsikute-
le nõlvadele. 

Mäel on mitmeid hea Prantsuse 
köögiga restorane kui ka lihtsamaid 
lõunasöögikohti. Päevale saab ilusa 
punkti panna mäel olevatel après-ski 
terrassidel.

Orus paiknevas pikaks venitatud 
külas on suuri poode ja väiksed butii-
ke, erinevaid restorane, eht prants-
laslikke veinilokaale kui ka britilikke 
õllebaare ja ööklubisid. Küla after-ski 
on tavapärasest oluliselt meeleolukam 
ning omale sobiva koha leiab igas va-
nuses piduline. 

21.-28. märtsi reisil on sama mäepile-
tiga võimalik suusatada Alpe d`Huezi 
suusakeskuses kuhu pääseb lühikese 
kuid tasulise kopterilennuga.

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 257*

Tõstuk (5-12 a) 207*

Tõstuk (al 65 a) 239.50*

Hinnad sisaldavad kontaktivaba  
kaardi maksumust 2 eurot.

*Eelmise talve hinnad

Lend
TLL-RIX-GVA 10.40-11.30/12.15-14.05

GVA-RIX-TLL 15.00-18.45/19.35-20.25 

Genfi lennujaam 85 km
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Kinkekaart annab selle omanikule õiguse näidatud summa 

piires tasuda Alpiexpressi reisiprogrammis olevate reiside 

ja lisateenuste eest • Kinkekaart kehtib kaks aastat ja seda 

ei saa rahaks vahetada • Täpsem info Alpiexpressist!

Filmi 6, Tallinn • Tel 600 8422

info@alpiexpress.ee • www.alpiexpress.ee

Summa:

Saaja nimi:

Alpiexpressi esindaja: 

Väljaandmise kuupäev: 

Nr:

Kinkekaart annab selle omanikule õiguse näidatud summa 

piires tasuda Alpiexpressi reisiprogrammis olevate reiside 

ja lisateenuste eest • Kinkekaart kehtib kaks aastat ja seda 

ei saa rahaks vahetada • Täpsem info Alpiexpressist!

Filmi 6, Tallinn • Tel 600 8422

info@alpiexpress.ee • www.alpiexpress.ee

Summa:

Saaja nimi:

Alpiexpressi esindaja: 

Väljaandmise kuupäev: 

Nr:LES 2 ALPES
Prantsusmaa • www.les2alpes.com

PARIM KINGITUS 
ON REISIEMOTSIOON!

Areng FIS-i edetabelis*:

18-aastaselt 2018/2019 hooaja lõpus FIS punkt 14,94. 
Täiskasvanute maailma reitingus slaalomis 183. koht. 
Omavanuste maailma reitingus slaalomis 7. koht.

17-aastaselt 2017/2018 hooaja lõpus FIS punkt 22,13. 
Täiskasvanute maailma reitingus slaalomis 325. koht. 
Omavanuste maailma reitingus slaalomis 8. koht.

16-aastaselt 2016/2017 hooaja lõpus FIS punkt 40,26.  
Täiskasvanute maailma reitingus slaalomis 904. koht. 
Omavanuste maailma reitingus slaalomis 17. koht.

*Mida madalam on FIS-i edetabeli punkt, seda parem. Edetabelisse 
kuuluvad kõik 16-aastaseks saanud suusatajad. Võrdluseks maailma 
slaalomi tipp: Marcel Hirscher AUT 0,00; Clement Noel FRA 2,19; Henrik 
Kristoffersen NOR 2,48 punkti. Maailma esisajasse mahtus 10,42 punktiga.

Kinkija valib summa –  
saaja valib reisi!

TOETAME KOOS  
TORMIS LAINET!
Eesti noor mäesuusataja Tormis Laine läheneb 
jõudsate sammudega slaalomi maailma tipule. 
Eelmine talv oli tiheda võistlusgraafikuga -  
hooajal tegi 55 starti FIS võistlustel Austrias,  
Itaalias, Šveitsis, Liechtensteinis, Soomes, 
Horvaatias, Sloveenias ja Rootsis. Tulemuseks  
oli 5 poodiumikohta sh 4 võitu! 

Suvel lõpetas Tormis õpingud Austrias 
Skigymnasium Stamsis, olles kooli kõrgeima FIS 
reitinguga mäesuusataja. Nüüd on võimalik 100% 
spordile pühenduda. 

Veel kaks aastat on Tormisel võimalik võistelda U21 
juunioride MM-l. Tegusid tuleb teha märtsis 2020 
Narvikus Norras ja 2021 Banskos Bulgaarias.

Alpiexpress toetab 
Tormise teed tippu!  

Tee seda sinagi,  
tasudes koos reisi  

lõpumaksega  
täiendav 10 eurot.

Suur tänu eelmise  
hooaja toetajatele,  

keda oli üle  
800 inimese.
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REISIJA MEELESPEA
Hea teada enne reisi broneerimist ja kasulik läbi lugeda enne reisile minekut!

LEND
Lennud toimuvad Air Balticu liinilendudega 
vastavalt Air Balticu lennureeglitele. Kataloogis 
olevaid lennuaegu on lennufirmal õigus muuta. 
Palun kontrollige lennuinfot 24 h enne väljalendu 
Alpiexpressi koduleheküljelt. Tasuta lubatud pagas 
on 20 kg üks ühik äraantavat pagasit (100x80x50 
cm) ja 8 kg käsipagasit (55x40x23 cm + 30x40x10 
cm). Lisatasu eest on võimalik tellida spordivarus-
tuse transport. Ühe komplekti spordivarustuse 
transport on Alpiexpressist ette tellides (hiljemalt 
1 nädal enne reisi) 60 eurot ja lennujaamas tasudes 
120 eurot edasi-tagasi lennul.

TRANSFEER
Reisipaketi hinna sisse kuulub transfeer ehk bus-
sitransport lennujaamast hotelli ja tagasi. Võib 
tellida ka individuaaltransfeeri oma hotelli, kuid 
selle hind on rühmatransfeerist oluliselt kallim. 
Transfeeribusside tualetid on talvisel ajal tavali-
selt suletud.

MAJUTUS
Mitmetes Alpi suusakuurortides ametlik maju-
tusasutuste klassifikatsioon puudub või ei vasta 
üldlevinud arusaamadele. Majutuse eripäradest 
parema ülevaate saamiseks kirjeldame oma 
kodulehel lisaks tärnidele võimalikult täpselt 
pakutavaid teenuseid, kaugust tõstukitest jne. 
Kõik pakutavad toad ja korterid 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 olemas-
olu, dušš või vann jne). Tavaliselt on kahe inimese 
toas lai kahe inimese voodi (eriti Austrias), harva 
on võimalik tellida kahte eraldi voodit. Ühe ini-
mese tube on väga vähe ja need on lisamaksu eest. 
Kõrgema tasemega hotellides saame tavaliselt 
pakkuda ka suuremaid tube (peretuba, juuniors-
viit, sviit jne). 

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

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

Alpide majutusasutuste nimetused:

• Hotell klassifitseeritakse tavaliselt 2-5 tärni-
ga. Alpide hotellid on enamasti lihtsa stiiliga, 
puudub rõhk luksusele ja elegantsile, pigem 
pööratakse tähelepanu omanäolisele sisustusele 
ja sõbralikule teenindusele. Suurema arvu tärni-
dega hotellis ei pruugi toad olla suuremad, küll 
aga on erinevused pakutavates teenustes.

• Hotell garni on perehotell, mis võib olla klassifit-
seeritud vastavate tärnidega. Teenuste hulk on 
siin piiratud (nt lühem vastuvõtuleti lahtioleku-
aeg vms).

• Külalistemaja (Gästehaus või Pension, põhiliselt 
Austrias) on ühe pere majandada olev maju-
tusasutus. Kodused alpistiilis majad, kus on 
erineva suuruse ja mugavustega toad. Majas on 
hommikusöögiruum, vahel ka saun. Ametlik 
klassifikatsioon sageli puudub. Tubades ei pruugi 
olla pesemisvahendeid.

• Apartementhotell pakub majutust korterites, 
vahel ka lisaks hotelli tubades. Võib olla klassi-
fitseeritud. Apartementhotellis saab pöörduda 
administraatori või majapidaja poole. Vahel 
pakutakse hommikusöögi võimalust ja muid 
lisateenuseid.

• Korterelamu pakub majutust korterites. Majal 
tavaliselt puudub tärni klassifikatsioon ja vas-
tuvõtu lett (enam levinud Prantsusmaal). Rendi-
tavad 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 varustu-
se hulka kuuluvad pliit, külmkapp ja toidunõud. 
Nõudepesumasin, mikrolaineahi ja televiisor ei 
pruugi korteri varustusse kuuluda. Ühetoalist 
kööginurgaga korterit nimetatakse stuudioks.

Voodilinad ja käterätikud on meie pakutud apar-
tementides alati hinna sees, võimalikud erandid 
toome konkreetse majutuse juures välja. Itaalia, 
Prantsuse ja Šveitsi apartementides ei kuulu tava-
liselt korterite varustusse WC-paber, köögirätikud 
ja pesemisvahendid.

Apartemente kohalviibimise ajal tavaliselt ei ko-
ristata. Elementaarne 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 funktsioo-
niga. Magamistoad võivad olla kolme või enama 
voodiga, läbikäidavad või naridega. Sageli kasuta-
takse 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 korteri 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 ärasõi-
du korral leiab hotell võimaluse pagasi hoiustami-
seks.

Söögid

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

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

• Hommikusöök Rootsi lauas – tavahommiku-
söögist rikkalikum külm laud, üldjuhul ilma 
sooja söögita.

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

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

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

Reisikindlustuse olemasolul või uue vormistami-
sel kontrolli, 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 mitte-
valvatavast või lukustamata kohast.

Lisakindlustusena sõlmitav vastutuskindlustus 
hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud kahju sh 
suusaõnnetuse tekitamisega kaasnevad nõuded.

Kõige lihtsamalt saate endale reisikindlus-
tuse ise vormistada Alpiexpressi kodulehel  
www.alpiexpress.ee.

Soovitame reisile kaasa võtta kindlasti ka Euroopa 
ravikindlustuskaart mis annab paljudes meditsii-
niasutustes esmase vajaliku garantii ja vähendab 
ravi saamisele eelnevat bürokraatiat. 

Ravikindlustuskaart ei anna kindlustuskaitset 
osades suusakülades olevates erakliinikutes. 
Kindlasti ei hüvitata transpordikulusid õnne-
tuspaigast haiglasse, visiiditasu, normhindadest 
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, lennuaegade ja majutuse kohta.

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

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

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

ESINDAJAD
Rühmareisidel on kaasas Alpiexpressi esindaja, 
kes kannab Alpiexpressi logoga suusa- ja vabaaja-
riietust. Esindaja võtab Teid lennujaamas vastu, 
juhatab bussidesse ja hotellidesse ning organisee-
rib kohapealseid üritusi. Transfeeri ajal annab 
esindaja ülevaate eesootavast suusakeskusest. Esi-
mesel ja teisel suusapäeval viib esindaja läbi tasuta 
suusakooli algajatele (v.a. tuurid ja lastereisid).

TERVISHOID REISIL
Mägedes puhates peab arvestama suurte kõrguste 
vahedega. Südame-veresoonkonna haigusi põ-
devatel inimestel soovitame esimestel päevadel 
valida laskumisnõlvad madalamatel kõrgustel, et 
organism jõuaks aklimatiseeruda. Nn mäehaigu-
se ennetamiseks peaks konsulteerima oma arstiga.

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

MÕNUSAT JA MURETUT  
TALVEPUHKUST!

LOTERII REIS 
Loterii reisi ostmisel selgub sihtkoht ja ma-
jutus vahetult enne väljalendu. Tavaliselt 
on loterii reisi puhul tegemist mõne meie 
kataloogis oleva madalama kategooria 
hotelli või apartemendiga. Reisi tellimi-
sel peab arvestama, et majutudes korteris, 
tuleb kaaslas(t)ega jagada ühiskasutuses 
olevaid ruume nagu wc/ dušš, köök, esik ja 
elutuba. Ühte magamistuppa ei majutata 
võõraid eri soost inimesi. Loterii reis ei sobi 
privaatseks perereisiks. Loterii reisi hinna-
le soodustused ei laiene.
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SUURIM  
SUUSAREISIDE 
KORRALDAJA 
EESTIS.

TÄISTEENUSEGA  
RATTAREISID  
EUROOPAS.

ALPIEXPRESS OÜ 
FILMI 6, TALLINN  

521 1904 / 5346 2003 
INFO@ALPIEXPRESS.EE

JALGSIMATKAD 
ALPIDES.


