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Hotelierii români şi austrieci practică tarife apropiate pentru o cazare la schi în această iarnă.
Te poţi caza la Zell Am
See  sau
Kaprun cu cel mult 14 euro pe noapte la 3 stele, în vreme ce la 
Sinaia 
sau Vatra Dornei te costă maximum 16 euro pe noapte, tot la unităţi de 3 stele.
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Vei achita 13 euro pentru un loc de cazare într-un complex de 3 stele din staţiunea Zell Am
See . Tariful
este valabil între 1 şi 14 decembrie şi acoperă o înnoptare în cameră dublă dintr-un complex de
3 stele. Informaţii suplimentare,
aici.

  
  14 euro te costă o înnoptare într-o cameră dublă dintr-un complex de 3 stele din staţiunea
Kaprun.  Tariful este valabil între 1 noiembrie şi 23 decembrie. După 23 decembrie până la
finele lui 2011, tariful unui loc de cazare aici urcă la 19 euro. Amănunte,  aici.   23 de euro te
costă un loc într-un apartament pentru 2 persoane dintr-un complex de 3 stele din Innsbruck, în
perioada 17-25 decembrie şi 2-27 ianuarie. Detalii, 
aici.
 
  Cât te costă cazarea la schi în România  
  Dacă vrei să mergi la schi la Sinaia, vei achita aproape 15 euro pentru un loc în cameră
dublă, pe noapte, într-o pensiune de 3 margarete. Tariful este valabil până pe 1 iulie 2012 şi
acoperă şi micul dejun, pe lângă cazare. Amănunte, aici.  

Peste 16 euro te costă un loc într-o cameră dublă dintr-un hotel de 3 stele din Vatra Dornei.
Tariful este valabil până pe 16 decembrie şi acoperă şi micul dejun. Detalii, 
aici.
 
  În această iarnă vei plăti peste 17 euro pentru o înnoptare într-o cameră cameră dublă dintr-un
hotel de 3 stele din  Predeal. Tariful este valabil între 1 şi 29 decembrie. În preţ intră cazarea
şi micul dejun. Intră  aici  pentru detalii.    Pentru a citi mai multe
despre statiunea Prede
al ,
accesati 
aceasta sectiune
a site-ului nostru.
 
 
Citeste mai mult...
 
 
Sursa:
www.money.ro
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http://www.infoturism.ro/cazare/zell-am-see/hotel-apartament-waldhaus-optiz/543684
http://www.infoturism.ro/cazare/kaprun/hotel-apartamente-voithofer/521612
http://www.infoturism.ro/cazare/kitzbuhel-innsbruck/hotel-apartamenthaus-schanzhofer/539647
http://www.infoturism.ro/cazare-sinaia/oferta-hotel-pensiunea-boema3-530170
http://www.infoturism.ro/cazare-vatra-dornei/oferta-hotel-carol-421878
http://www.infoturism.ro/cazare-predeal/oferta-hotel-edelweiss14-444382
ro/domenii-schiabile/48-domenii-schiabile/8-predeal.html
http://www.money.ro/la-schi-in-austria-cu-13-euro-pe-noapte--cu-ce-oferte-contraataca-romanii_1139881.html
http://www.money.ro/

