
Info

Το διαχρονικό τιρολέζικο παραµύθι συνδυάζεται επιτυχηµένα µε
το απαιτητικό σκι και το λαµπερό lifestyle των Άλπεων σε
χιονοδροµικά κέντρα για όλους τους τύπους σκιέρ - από τις
active νεανικές παρέες που αναζητούν την περιπέτεια στις
πίστες αλλά και έξω από αυτές, τις οικογένειες µε παιδιά που
επιθυµούν έναν φιλόξενο οικογενειακό προορισµό, αλλά και τα
ερωτευµένα ζευγάρια που ονειρεύονται ήσυχους περιπάτους µε
άµαξα δίπλα σε παγωµένες λίµνες.



Resort Info

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Από ένα χιονισµένο τρίγωνο των
Άλπεων , ξεπροβάλει το µοδάτο αλλά
και σοφιστικέ Kitzbuhel , το οποίο
συνδυάζει άψογα το απαιτητικό σκι µε
το λαµπερό life style των Άλπεων. Τα
µεσαιωνικού τύπου οικοδοµήµατα και
τα γραφικά πέτρινα δροµάκια που
χρονολογούνται από το 14ο αιώνα σε
συνδυασµό µε τις υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού
κέντρου συνθέτουν ένα πολυδιάστατο
προορισµό που αφήνει ικανοποιηµένο
και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Hotel Neuwirt 3* (Oberndorf) Ηµιδιατροφή €770 €860

Lifthotel 3*(Kirchberg) Ηµιδιατροφή €880 O/R

Hotel Strasshofer 3* Ηµιδιατροφή €1030 €1395

Q! Maria Theresia 4* Ηµιδιατροφή €1495 €1960

Hotel Zur Tenne 4* Ηµιδιατροφή €1820 O/R

Schloss Lebenberg 5* Ηµιδιατροφή €1470 €2200

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόναχο, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο του Μονάχου
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων (€155/άτοµο) και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.



Resort Info

Tο ολυµπιακό χωρίο του Seefeld στη
κοιλάδα Inn, µόλις 20 λεπτά από το
Innsbruck, προσφέρει στους επισκέπτες
του απεριόριστες δυνατότητες
χαλάρωσης σε ένα απίστευτης
οµορφιάς περιβάλλον. Το χιονοδροµικό
θεωρείται η Μέκκα των cross-country
σκιέρ, αφού διαθέτει πάνω από 250 χλµ.
πίστες και ένα βραβείο από τον
οργανισµό ADAC (German Automobile
Club), που το κατατάσσουν δίκαια στην
πρώτη θέση ανάµεσα σε άλλα resorts
της Ευρώπης, του Καναδά και της
Αµερικής.

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Hotel Cristallago 3* Ηµιδιατροφή €860 €890

Hotel Hocheder 4* Ηµιδιατροφή €1140 €1620

Hotel Kaltschmid 4* All Inclusive €1360 €1360

Hotel Bergesort 4* Ηµιδιατροφή €1480 €1540

Aktiv hotel Veronika 4* Ηµιδιατροφή €1580 €1720

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόναχο, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο του Μονάχου
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων (€155/άτοµο) και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.



Resort Info

Η "Belle Époque" εµφάνιση του Badgastein
µπορεί να παραπέµπει σε άλλες εποχές
αλλά συνδυάζεται άψογα µε το νεανικό
προφίλ του γειτονικού Badhof Gastein ,
καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις τόσο των
νεαρών επισκεπτών , όσο και εκείνων που
αναζητούν περισσότερη ηρεµία . Μην
ξεχάσετε ,µετά από µια ηµέρα γεµάτη
εντάσεις στις πίστες , να επισκεφθείτε το
Alpen ή το Felsen Therme Spa , όπου θα
έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε
θεραπείες µε ιαµατικά νερά , να
χαλαρώσετε στα χέρια έµπειρων µασέρ και
να προετοιµαστείτε για τις νυχτερινές σας
εξορµήσεις σε εστιατόρια-κάστρα µε τοπικά
εδέσµατα και στο κοσµοπολίτικο καζίνο της
περιοχής.

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόναχο, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο του Μονάχου
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων (€155/άτοµο) και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Pension Nefer 3* Πρωινό €690 €730

Hotel Mozart 3* Ηµιδιατροφή €890 €1030

Hotel Barenhof 3* Ηµιδιατροφή €880 €1190

Hotel Elisabethpark 4* Ηµιδιατροφή €1150 €1430

Hotel Mondi Bellevue 4* Ηµιδιατροφή €1250 €1350

Implus Hotel Tirol 4* Ηµιδιατροφή €1530 €1530



Resort Info

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

To Mayrhofen είναι ένα πανέµορφο
χωρίο, χτισµένο στη γραφική κοιλάδα
Zillertal στην καρδιά του Τιρόλο . Με
εύκολη πρόσβαση από το αεροδρόµιο
του Μονάχου σε περίπου δύο ώρες,
αναδεικνύεται ως ο
ιδανικότερος προορισµός για κάθε
τύπο ταξιδιώτη. Μην ξεχάσατε να
επισκεφθείτε το White Lounge bar,
όπου από τα 2000µ. θα έχετε τη
δυνατότητα να απολαύστε το ποτό
σας παρατηρώντας τις χιονισµένες
βουνοκορφές υπό τους ήχους chill out
µουσικής . Για τους πιο τολµηρούς ή
πιο ροµαντικούς στον ίδιο χώρο
διαθέτονται προς διαµονή igloo σουίτες
µε όλες τις ανέσεις.

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Pension Gredler (Hippach) Πρωινό €540 €560

Pension Siegelerhof (Mayrhofen) Πρωινό €750 €810

Garni Strass 3* (Mayrhofen) Ηµιδιατροφή €960 Ο/R

Hotel Tirolerhof 4* (Zell Am Ziller) Ηµιδιατροφή €910 €1080

Alpendomizil Neuhaus (Mayrhofen) Ηµιδιατροφή €1190 €1340

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόναχο, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο του Μονάχου
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων (€155/άτοµο) και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.



Resort Info

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Το νεανικό St.Anton και το παραµυθένιο
Lech, επάξια θεωρούνται από τα
καλύτερα resorts των Άλπεων αφού
προσελκύουν κάθε χρόνο φανατικούς
σκιέρ και boarders από όλο τον κόσµο ,
οι οποίοι δοκιµάζουν τις δυνατότητές
τους σε πίστες µε συνολικό µήκος
270χλµ.
Εδώ τα καλύτερα αρχίζουν όταν κλείνουν
τα lifts! Open air ice bars µε άφθονη
σαµπάνια, sports center για χαλάρωση
µετά το σκι, shopping σε στυλάτες
µπουτίκ, gourmet εστιατόρια µε γευστικές
πανδαισίες και night clubs µε τελευταίας
κυκλοφορίας µουσικές επενδύσεις είναι
ορισµένα από αυτά που θα κάνουν το
ταξίδι σας αξέχαστο .

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Haus Kirchblick 2* (Lech) Πρωινό €1070 €1070

Hotel Alpenhof 3* (St. Anton) Ηµιδιατροφή €1150 €1150

Hotel Bergheim 3* (Lech) Ηµιδιατροφή €1450 €1500

Hotel Kertess 4* (St. Anton) Ηµιδιατροφή €1100 €2020

Hotel Arlberg 4* (Sr. Anton) Ηµιδιατροφή €1500 €1920

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόναχο, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο του Μονάχου
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων (€155/άτοµο) και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.



Resort Info

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Γνωστά και ως «Ski Circus» τα
χιονοδροµικά του Saalbach και του
Hinterglemm βρίσκονται στα 1003µ. και
1063µ. αντίστοιχα µε υψηλότερη κορυφή
τα 2000µ. και διαθέτουν ένα εκπληκτικό
δίκτυο 54 λιφτ και 9 σηµείων πρόσβασης
στην γραφική κοιλάδα Glemm. Η
περιοχή σκι είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη µε
200χλµ. πίστες , παρέχει σύνδεση µε το
γειτονικό χιονοδροµικό του Leogang και
διαθέτει διαδροµές όλων των επιπέδων.

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Pension Siegmundshof 3* Πρωινό €790 €870

Landhaus Panorama 3* Ηµιδιατροφή €1020 €1140

Hotel Auwirt 4* Πρωινό €1020 €1350

Hotel Panther 4* Ηµιδιατροφή €1320 €1420

Hotel Salzbugerhof 4* (Leogang) Ηµιδιατροφή €1340 €1340

Berger’s Sporthotel 4* Ηµιδιατροφή €1370 €1650

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόναχο, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο του Μονάχου
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων (€155/άτοµο) και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.



Resort Info

Οργανωµένες διακοπές Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά 2014-2015

Το Solden , ένα από τα καλύτερα
χιονοδροµικά κέντρα της Ευρώπης,
µόλις 3 ώρες µακριά από το Μόναχο. Η
περιοχή σκι Big Three είναι από τις
αγαπηµένες όλων των χιονοδρόµων
που αποζητούν µεγάλες και δύσκολες
πίστες. Μια βόλτα στο κοντινό χωριό
Langenfeld και στο θεαµατικό υδάτινο
κόσµο της Aqua Dome µε πληθώρα
προγραµµάτων περιποίησης και
χαλάρωσης, θα σας ξεκουράσει και θα
σας προετοιµάσει άψογα για τις
βραδινές σας εξορµήσεις στα εστιατόρια
, µπαρ και κλαµπ της περιοχής!

Hotel ∆ιατροφή
Χριστούγεννα

20.12.2014 -27.12.2014
Πρωτοχρονιά

27.12.2014 – 03.01.2015

Gasthof Weiskugel 3* (Vent) Ηµιδιατροφή €790 €870

Pension Bergblick 3* Πρωινό €770 Ο/R

Hotel Rosengarten 4* Ηµιδιατροφή €1190 Ο/R

Hotel Domicil 4* Ηµιδιατροφή €1620 €2320

Hotel Regina 4* Ηµιδιατροφή €1450 €1530

Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο standard και περιλαµβάνουν: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόναχο, οικονοµικής θέσης

Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο του Μονάχου
7 διανυκτερεύσεις µε διατροφή

Οργανωτικά έξοδα και Φ.Π.Α
∆εν περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων (€155/άτοµο) και οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.


