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De la deja celebra Austria, la mai ieftina Bulgaria sau mai putin incercata Slovenia, destinatiile
de schi au deschis deja sezonul si asteapta cu bratele deschise turistii straini. Iata cateva
recomandari de destinatii unde poti merge in vacanta sa schiezi cu
un buget de 500 de euro.

  

Austria : schi pe malul lacului

  

In Austria, o tara cu traditie in ceea ce priveste vacantele cu pachete de schi, ofertele sunt pe
masura numarului mare de statiuni montane.
Astfel, potrivit reprezentantilor agentiilor de turism Happy Tour, Klever Travel, precum si a
portalului Infoturism sau a Austria Incoming Romania, cele mai cautate regiuni austriece pentru
schiat sunt Zell am See Kaprun, Millstatter See, Innsbruck,
Kitzbuhel, Pertisau, etc.

Millstatter See

Zona turistica foarte populara printre vizitatorii din Germania, Polonia si Slovacia, potrivit lui
Oliver Kremmer, reprezentantul Austria Incoming in Romania, lacul Millstatter si imprejurimile
sunt situate in partea de sud a Austriei, in landul
Karnten (Carinthia).
In jurul lacului Millstatt se afla un numar de 20 de partii de schi din Carintia, cum ar fi Bad

 1 / 2



Iata unde poti sa mergi la schi cu 500 de euro 
Vineri, 09 Decembrie 2011 16:58

Kleinkirchheim, Katschberg, Nassfeld, Gerlitzen Heiligenblut-Grossenglockner.

Ofertele pot ajunge la 205 euro/ persoana pentru 5 nopti in regim de demi-pensiune intr-un
hotel de 3 stele, in regiunea Millstatter See, si care include ski pass, alte reduceri in regiune si
gratuitate la ski pentru copiii sub 14 ani.

Zell am See Kaprun 

Situata in inima Austriei si a Europei, regiunea de pe malul lacului Zell ofera ca principale
atractii: munti inzapeziti, ape minerale cu proprietati binefacatoare, un ghetar numai bun pentru
schi si toate acestea la numai o ora in zbor de Salzburg. 

Iarna, regiunea pune la dispozitia turistilor nu mai putin de 138 kilometri de partii impartite in
trei mari zone de schi si circa 15.000 de paturi, in unitati de cazare de toate categoriile, de la
hosteluri pentru tineri, la hoteluri de cinci stele.

  

Pentru a citi si despre ofertele din statiunile noastre montane precum si informatii despre partii,
accesati
aceasta sectiune
a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.wall-street,ro
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