מקומות לינה באוסטריה שנותנים כרטיסי הטבות*
תיאור
(נכתב על-ידי בעל הדירה)

לתמונות ומידע נוסף
לחץ על הקישור:

No.

שם כרטיס
ההטבות

שם מקום הלינה

1

Ötztal
Premium
Card

Resort AltÖtztal

מקום האירוח ריזורט אלט-אוצטל ( )Resort Alt-Ötztalנמצא ב-זאוטנס ( ,)Sautensבין  7אתרי סקי; זהו מקום מגורים בסגנון אלפיני ( )alpineמסורתי
המציע דירות עם מרפסת המשקיפה להרים וחדרי רחצה פרטיים עם סאונה פינית ,ביו ו.Sole-
כל הדירות במקום האירוח כוללות אינטרנט אלחוטי חינם ומטבחון מאובזר במלואו עם אמצעים להכנת תה  /קפה .פינת ישיבה זמינה עם
טלוויזיה בעלת מסך שטוח וערוצי לוויין.
המסעדה מגישה מאכלים אוסטריים מסורתיים וארוחת בוקר מדי יום בפינת האוכל .תוכלו גם ליהנות ממשקה בבר המלון .חנויות ומסעדות
נמצאות כולן ברדיוס של  5דקות הליכה ממרכז העיר.
אוטובוס סקי בחינם ,הממוקם ישירות מול מקום האירוח ,יסיע אתכם לאתר הסקי הוכוץ ( )Hochötzולסקי קרוס קאנטרי הנמצא במרחק של 20
דקות משם .קיאקים ,רפטינג ,גן עם מתקני חבלים ומזחלות שלג בלילה נמצאים במרחק של  5דקות הליכה משם.

https://www.booking.com/hotel/
at/resort-altatztal.he.html?aid=341598;label
=AU_free_card_list&lang=he&s
elected_currency=EUR

2

Ötztal
Premium
Card

all inclusive
Hotel Lohmann

מלון לוהן ( )Hotel Lohmannנהנה ממיקום שקט בעמק אוטץ ( ,)UÖtz Valleyוכולל קניון ישירות במלון .המלון מציע גם אזור ספא ואינטרנט אלחוטי
חינם.
כל החדרים כוללים טלוויזיה בכבלים ,חדר רחצה ומרפסת עם נוף יפה של הרי אוברגורגל (.)Obergurgl Mountains
מסעדת המלון מגישה מנות גורמה אוסטריות .חצי פנסיון כולל מזנון ארוחת בוקר עשיר ומזנון ארוחת ערב ,שכולל גם משקאות נטולי אלכוהול,
בירה טרייה משובחת ויינות נבחרים.
אורחי מלון לוהמן יכולים ליהנות מסאונות ,אמבט אדים ו  2-אמבטי ג'קוזי .מלון לוהמן מספק גם טיפול בילדים בשעות אחר הצהריים וחדר
משחקים גדול .ילדים עד  8שנים יקבלו כרטיס סקי ללא תשלום; עבור ילדים מתחת לגיל  ,16הנחה תהיה מותרת

https://www.booking.com/hotel/
at/all-inclusivelohmann.he.html?aid=341598;l
abel=AU_free_card_list&lang=h
e&selected_currency=EUR

3

Ötztal
Premium
Card

Pension Klaus

מלון פנסיון קלאוס ( )Pension Klausממוקם ממש ליד מורדות אזור הסקי גייזלצ'קוגל ( ,)Gaislachkogelבמרחק  10דקות הליכה ממרכז סולדן
( .)Söldenהאורחים יכולים להירגע בסאונה פינית ,בקתת אינפרא אדום ואמבט אדים.
משקיפים אל ההרים ,החדרים מעוצבים בסגנון טירולי מסורתי וכוללים ריהוט עץ .החדרים כוללים טלוויזיה בכבלים עם מסך שטוח וחדר רחצה
מודרני עם מייבש שיער.
אורחי המלון יכולים להשתמש במחסן ציוד סקי עם מייבש נעלי סקי .המלון מציע חניה פרטית ללא תשלום.

https://www.booking.com/hotel/
at/pensionklaus.he.html?aid=341598;label
=AU_free_card_list&lang=he&s
elected_currency=EUR

4

Ötztal
Premium
Card

Hotel Sunny

מלון סאני ( )Hotel Sunnyכולל אזור ספא וחדר כושר ובריכה מקורה המציעה נופים פנורמיים .מלון סאני נהנה ממיקום שקט במרחק של  5עד 10
דקות הליכה מן רכבל ג'יג'יגוצ'באן ומרכז סולדן .גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי הינה זמינה בכל האזורים.
החדרים במלון סאני כוללים מרפסת ,טלוויזיה בכבלים ,מיני בר ,כספת ,מייבש שיער וחדר רחצה עם אמבטיה או מקלחת.
מתקני הספא כוללים סאונה פינית ,סאונה ביו ,אמבט אדים טורקי ,תא אינפרא אדום 3 ,חדרי הרפיה וחדר כושר גדול .עיסויים וטיפולי יופי ,כמו
גם שימוש במיטת השמש ,זמינים תמורת תשלום נוסף.
ארוחת בוקר עשירה עם פינת מוזלי זמינה מדי בוקר .ארוחת ערב עם מבחר של מאכלים ומזנון סלטים מוגשת בערב.
המלון כולל גם בר ,טרקלין בסגנון טירולי ,וחדר משחקים לילדים .ניתן להגיע ישירות אל המלון באמצעות מסלולי סקי רחבי הארץ ומסלולי
הליכה.

https://www.booking.com/hotel/
at/sunny.he.html?aid=341598;la
bel=AU_free_card_list&lang=he
&selected_currency=EUR

5

Ötztal
Premium
Card

Hotel Bergwelt

6

Kärnten
Card

Hotel Maltatal

7

Kärnten
Card

Gästehaus
Schusser

8

Kärnten
Card

Hotel
Trattlerhof

9

Kärnten
Card

Pension
Bräuhaus

מלון פנסיון בראוהאוס ( )Pension Bräuhausממוקם על גבעה הפונה דרומה בבאד קליינקירצ'היים ( ,)Bad Kleinkirchheimבמרחק של מספר צעדים
https://www.booking.com/hotel/
בלבד ממרכז הספא רומרבאד ( )Römerbadומרכבל קייזרבורג (.)Kaiserburg
at/pensionכל החדרים והדירות כוללים טלוויזיה בכבלים ומרפסת או טרסה .ניתן להגיש לחמניות לחם חינם מדי בוקר.
brauhaus.he.html?aid=341598;l
מלון פנסיון בראוהאוס כולל  2מרפסות ,טרקלין ,ומדשאת שיזוף עם כיסאות נוח ושולחן פינג פונג.
abel=AU_free_card_list&lang=h
בחורף ,מסלולי הסקי קרוס קאנטרי קרובים מאוד לפנסיון ברוהאוס ( ,)Pension Bräuhausומסלול הגולף בן  18החומות של קייזרבורג ()Kaiserburg
e&selected_currency=EUR
נמצא במרחק של כ  4-ק"מ משם ,ומציע עמלות ירוקות מופחתות באביב ובסתיו.

10

Kärnten
Card

Landhaus
Hinteregger

מלון לאנדהאוס הינטרגר ( )Landhaus Hintereggerמציע חדרים שקטים עם נוף להרים ,ונמצא במרחק של כ  10-דקות הליכה מן הספא התרמי
של רומרבאד ( )Rummerbad Thermal Spaשל באד קליינקירשהיים ( .)Bad Kleinkirchheimארוחת בוקר עם ביצים ,מוזלי ,ועוד הרבה יותר ,חניה
https://www.booking.com/hotel/
חינם ואינטרנט אלחוטי חינם בשטחים ציבוריים זמינים.
at/landhausכל החדרים במלון לאנדהאוס הינטרגר כוללים פינת ישיבה וטלוויזיה בכבלים .חדרי הרחצה הפרטיים כוללים מקלחת ושירותים.
hinteregger.he.html?aid=34159
מעליות הסקי באד קליינקירשהיים ( )Bad Kleinkirchheimוקייזר בורגבאן ( )Kaiser Burgbahnנמצאות במרחק של  1.5ק"מ משם .ניתן להגיע אליהם
8;label=AU_free_card_list&lang
באמצעות אוטובוס הסקי החופשי שעוצר במרחק של  200מטרים משם.
=he&selected_currency=EUR
בית הספר לרכיבה על סוסים של טראטלרהוף ( )Trattlerhofומסלולי הגולף באד קליינקירשהיים ( )Bad Kleinkirchheimוקייזרבורג ()Kaiserburg
נמצאים במרחק  5דקות נסיעה משם.

11

Gastein
Card

Aparthotel
Chalet Wetzlgut

מלון ברגוולט ( )Hotel Bergweltממוקם בעמק אוץ ( ,)Ötzבמרחק של  5דקות נסיעה מהספא התרמי אקווה דום ( )Aqua Domeוממרכז לאנגנפלד
( ,)Längenfeldומציע טרסת שמש עם נוף פנורמי להרים .הבריכה המקורה והמחוממת כוללת מערכת שחייה נגד הזרם ואמבט עיסוי.
החדרים מציעים מרפסת פרטית ופינת ישיבה עם מיני בר וטלוויזיה בלוויין .חלוקי רחצה ונעלי בית מסופקים בכל חדר .הדירות ממוקמות באגף,
הנמצא במרחק של  200מטרים .הדירות בשירות עצמי כוללות גם מטבחון.
https://www.booking.com/hotel/
at/bergwelt.he.html?aid=34159
הספא ממוקם מסביב לחדר טרקלין מסוגנן ,ומציע תא אינפרא-אדום ,חדר אדים וסאונה.ערב שחייה לאור נרות מאורגן באזור הבריכה אחת
8;label=AU_free_card_list&lang
לשבוע.הספא מספק גישה ישירה לגן ,המציע כיסאות נוח במהלך חודשי הקיץ.
=he&selected_currency=EUR
המסעדה מציעה מזנוני ארוחת ערב לפי נושאים ,ומתאפיינת בתקרות עץ עם פרטים מגולפים ובריהוט עץ מסורתי.
אתר הסקי זולדן ( )Söldenנמצא במרחק של  15ק"מ ,או  20דקות נסיעה באוטובוס הסקי החופשי העוצר מול המלון .המלון מרוחק  20ק"מ
מתחנת הרכבת אוצטל ( ,)Ötztalושדה התעופה אינסברוק ( )Innsbruck Airportנמצא במרחק של  65ק"מ.
מלון מלטאל ( )Hotel Maltatalממוקם במרחק של כ  10-דקות הליכה ממרכז הכפר של מלטה ( ,)Maltaומציע שירות השכרת אופניים ללא תשלום
וגישה חופשית לסאונה באתר ולאמבט אדים .המסעדה מגישה פיצות של תנור אבן.
כל החדרים במלון מלטאל כוללים טלוויזיה בלוויין ,פינת ישיבה וחדר אמבטיה .רוב החדרים כוללים גם מרפסת.
האורחים יכולים לעשות שימוש חופשי במטבח משותף גדול ,ויש חנות מכולת קטנה במלון .המסעדה כוללת בר ומרפסת.
מלון מלטאל ( )Hotel Maltatalנמצא במרחק של  6ק"מ מהמלון ,והפארקים הלאומיים של הוה טאורן ( )Hohe Tauernונוקברג '( )Nockbergeנמצאים
במרחק של  20ק"מ משם .מאחורי בריכת המלון עומדת בריכת שחייה ציבורית.

https://www.booking.com/hotel/
at/maltatal.he.html?aid=341598
=;label=AU_free_card_list&lang
he&selected_currency=EUR

מלון גסטהאוס שוסר ( )Gästehaus Schusserממוקם בבאד קליינקירשהיים ( ,)Bad Kleinkirchheimליד הספא התרמי סאנקט קתרין (Sankt Kathrein
 )Thermal Spaובמרחק של  300מטרים מהרכבל של מייברון ( .)Maibrunהמלון כולל סאונה ,אמבט אדים ,וכן מחסן ציוד סקי עם מייבש נעלי סקי
כל החדרים והדירות כוללים מרפסת ,טלוויזיה בלוויין וחדר רחצה פרטי.
המלון מספק שירות הסעות ללא תשלום אל בית הספר לסקי קליין של ביר קליינקירשהיים ( .)Bad Kleinkirchheimניתן לרכוש כרטיס סקי בבית
ההארחה ,וחנייה פרטית ללא עלות הינה זמינה באתר.
במהלך הקיץ ,האורחים יכולים לטייל או לטייל באופני הרים באזור שמסביב .מסלול הגולף קייזרבורג ( )Kaiserburgנמצא במרחק של  5ק"מ משם.

https://www.booking.com/hotel/
at/ga-stehausschusser.he.html?aid=341598;l
abel=AU_free_card_list&lang=h
e&selected_currency=EUR

מלון טראטלרהוף נהנה ממיקום נופי בקצה היער ,קרוב למרכז של באד קליינקירשהיים ( .)Bad Kleinkirchheimמסלולי הליכה ורכיבה על אופניים
רבים עוברים על ידי המלון ,ובחורף המלון נמצא במרחק של  130מטרים בלבד מן המעליות אל עבר שדות קליינקירקהיים ()Bad Kleinkirchheim
ואזורי הסקי סנט אוסוואלד ( .)St. Oswaldהמלון מציע מסעדה ובריכה מקורה.
החדרים במלון טראטלרהוף ( )Trattlerhofמרוהטים בסגנון אוסטרי מסורתי .חלקם כוללים מרפסת המציעה נופים פנורמיים של ההרים.
מתקני הספא כוללים בריכה מקורה 2 ,סאונות ,ג'קוזי ,ואמבט אדים.
המסעדה של מלון טראטלרהוף מגישה מאכלים מסורתיים ,כמו גם מאכלים יצירתיים העשויים רק מהתוצרת המקומית הטרייה ביותר ,ומציעה
גם מבחר רחב של יינות .טעימות יין מתקיימות פעם בשבוע.
במהלך החורף ,האורחים יכולים ליהנות מהמאפיינים של בר הסקי אפרס (.)Aprés
 Trattlerhofמציע גם דמי ירוק מופחת עבור גולף במהלך הקיץ .המלון מציע מגוון של הרפתקאות .ילדים יכולים להכין פיצה בשיעור בישול מיוחד
או לשחק בחווה פוני -E .מכוניות ניתן לבדוק מונחה שם.

מלון  ,Chalet Wetzlgutהממוקם במרחק של  300מטרים ממרכז באד גסטיין ( ,)Bad Gasteinמציע דירות וחדרים עם ריהוט בסגנון אלפיני .המלון
מציע גישה ישירה אל המרחצאות התרמיים של פלסנטהרמה ( )Felsenthermeבאמצעות פרוזדור זכוכית .גישה אל אתר הסקי אל הדלת,
והאורחים יכולים להחנות את רכבם ללא תשלום באתר .רכבל סטובנקורגל ( )Stubnerkogel Cableובית הספר לסקי נמצאים במרחק של 50
מטרים משם.
כל היחידות כוללות טלוויזיה או טלוויזיה עם מסך שטוח וערוצי כבלים ,וחדר רחצה אחד לפחות עם מקלחת .הדירות ודירות הסטודיו כוללות
מטבח או מטבחון ,ומרבית הדירות כוללות מרפסת או טרסה.
המתקנים במלון כוללים גם חדר כושר וסאונה .האורחים יכולים גם לשחק טניס שולחן באתר ולהשתזף בגן של ווצלגוט ( .)Wetzlgutהמלון מציע
גם חדרי אחסון לציוד סקי ואופניים במלון .Chalet Wetzlgut
מסעדה ,סופרמרקט ומסלולי סקי קרוס קאנטרי נמצאים במרחק של  300מטרים משם ,ותחנת אוטובוס הסקי נמצאת במרחק של  100מטרים
משם.

https://www.booking.com/hotel/
at/trattlerhof.he.html?aid=34159
8;label=AU_free_card_list&lang
=he&selected_currency=EUR

https://www.booking.com/hotel/
at/chalet-wetzlgut-badgastein.he.html?aid=341598;lab
el=AU_free_card_list&lang=he
&selected_currency=EUR

No.

שם כרטיס
ההטבות

שם מקום הלינה

תיאור
(נכתב על-ידי בעל הדירה)

לתמונות ומידע נוסף
לחץ על הקישור:

מקום האירוח ברגפרדיס ( )Bergparadiesמציע חדרים ודירות עם אינטרנט אלחוטי חינם ,וממוקם במרחק של  50מ' בלבד מרכבל דורפגשטיין-
גרוסארל ( )Dorfgastein-Großarlובמרחק של  100מ' ממרכז דורפגשטיין .מקום האירוח מוקף בגינה עם מתקני ברביקיו ,ומציע חנייה פרטית ללא
תשלום.
כל החדרים כוללים טלוויזיה בכבלים בעלת מסך שטוח וחדר רחצה .הדירות כוללות גם מטבח ומרפסת או טרסה עם נוף להרים .על פי בקשה,
תוכלו לקבל משלוח של לחמניות טריות לדירתכם.
החל מה 18-במרץ  ,2017תוכלו ליהנות מכניסה חינם לספא התרמי אלפנתרמה באד הופגסטין (( )Alpentherme Bad Hofgasteinהכלול במס
העירוני) ,הנמצא במרחק של  9ק"מ ממקום האירוח.
מקום האירוח מציע גם חדר אחסון לאופניים הניתן לנעילה ומחסן ציוד סקי עם מייבש מגפי סקי.
ניתן למצוא סופרמרקט ,מסעדה ותחנה של אוטובוס הסקי החינמי במרחק של  100מ' משם .מקום האירוח נמצא במרחק של שתי דקות הליכה
מבריכה חיצונית ,ובמרחק של  500מ' מתחנת הרכבת המקומית .ניתן להגיע אל אגם שחייה ציבורי ואל מגרש גולף תוך  10עד  15דקות נסיעה
ברכב.

https://www.booking.com/hotel/
at/bergparadies.he.html?aid=34
1598;label=AU_free_card_list&l
ang=he&selected_currency=EU
R

מלון  Landhotel Untermüllnergutהממוקם בדורפגאסטיין ( ,)Dorfgasteinבמרחק של  50מטרים בלבד ממעל הר הסקי מוהלווינקל (,)Mühlwinkel
מציע מסעדה ,גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי ושימוש חופשי באזור הספא שלו .טיולים מודרכים מוצעים בקיץ.
החדרים והדירות המרווחים בסגנון אלפיני כוללים מרפסת או טרסה עם נוף להרים ,טלוויזיה בכבלים ,מיני בר וחדר רחצה.
במסעדה ,אורחי המלון יכולים ליהנות ממאכלים אוסטריים מסורתיים ,כמו גם מוצרים ביתיים ומשקאות חריפים.
המלון מציע חניה פרטית ללא תשלום .רכיבה על סוסים הינה זמינה במרחק של  200מטרים משם ,תמורת תשלום נוסף.

https://www.booking.com/hotel/
at/landhoteluntermullnergut.he.html?aid=34
1598;label=AU_free_card_list&l
ang=he&selected_currency=EU
R
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מלון קור-אנד ספורטהוטל ווינקלר ( )Kur-und Sporthotel Winklerממוקם במרחק של  150מטרים בלבד מהספא התרמי אלפנטהרמה (Alpentherme
 ,)Thermal Spaהממוקם במרכז באד הופגסטיין ( ,)Bad Hofgasteinומציע אזור ספא ,חדר כושר ומגוון של עיסויים וטיפולים .הרכבל שלוסלמבאן
( )Schlossalmbahnנמצא במרחק של כ  800-מטרים משם.
https://www.booking.com/hotel/
אזור הספא כולל סאונה ,אמבט אדים ותא אינפרא אדום .מים תרמיים של ראדון משמשים לטיפולים וטיפולים שונים .האורחים יכולים להזמין
at/kur-und-sporthotelאת שירותיו של פיזיותרפיסט פנימי .התעמלות רפואית והליכה נורדית הינם מוצעים.
winkler.enכל חדרי המלון כוללים מרפסת ,טלוויזיה בכבלים עם מסך שטוח וחדר רחצה .חלוקי רחצה ומגבות רחצה הינם מסופקים ללא תשלום.
_gb.html?aid=341598;label=AU
מזנון ארוחת בוקר עשיר עם מבחר של מאכלים אורגניים הינו מוצע מדי בוקר .המסעדה מגישה מנות אוסטריות ובינלאומיות ומנות משחק
free_card_list&lang=he&selecte
ממגוון הציד של המלון .בקיץ ,מסעדת א לה קארט נמצאת גם לרשות האורחים.
d_currency=EUR
האורחים יכולים לשחק טניס שולחן ולהנות מאינטרנט אלחוטי חינם באזורים הציבוריים .אופניים הינם מסופקים ללא תשלום ,וניתן לקנות
כרטיס סקי בדלפק הקבלה.
מלון ווינקלר מציע גן עם כיסאות נוח ,וחניה פרטית ללא תשלום הינה זמינה באתר .ניתן להשתמש בחניון תמורת עלות נוספת.
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אחת מהבחירות המובילות בבאד גסטיין.
מקום האירוח ד'לאירופ גסטיין ( )De l'Europe Gasteinשוכן בבניין היסטורי מראשית תקופת המאה ה 20-במרכז באד גסטיין ( ,)Bad Gasteinונמצא
במרחק של  100מטרים מהמפל המפורסם .הוא מציע מספר מסעדות וברים ,לרבות את בר  Ginger 'n Gin Barההיסטורי ואת המוזיאון
https://www.booking.com/hotel/
להיסטוריה מקומית .רכבל שטובנרקוגל ( )Stubnerkogel Cable Carוהספא התרמי פלזנתרמה ( )Felsentherme Thermal Spaנמצאים במרחק של
at/grand-de-l-europe 900מטרים.
apartments.enיחידות האירוח האלגנטיות משקיפות לעיירה או להרים ,ומציעות טלוויזיה בכבלים בעלת מסך שטוח אחת לכל הפחות ,כמו גם חדר רחצה עם
_gb.html?aid=341598;label=AU
מייבש שיער ומוצרי טיפוח ללא תשלום .הדירות כוללות גם מטבח או מטבחון עם פינת אוכל.
free_card_list&lang=he&selecte
תוכלו ליהנות מגישה חופשית לאינטרנט אלחוטי הזמינה בכל האזורים ,מחדר אחסון לאופניים שניתן לנעילה וממחסן ציוד סקי שניתן לנעילה.
d_currency=EUR
חניה פרטית מסופקת בכפוף להזמנה ,וחניה ציבורית זמינה בסמוך למקום האירוח.
מסלולי טיולי הליכה ורכיבה על אופניים מתחילים ממש במפתן הדלת של מקום האירוח .אוטובוס סקי ללא תשלום עוצר במרחק של 200
מטרים ,ותחנת הרכבת של באד גסטיין נמצאת במרחק של  800מטרים.
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מלון האוס אמדיאו ( )Flausauממוקם במרחק של  250מטרים ממגרש הסקי  ,)Space Jet 1(Space Jet 1ומציע חדרים עם נוף לכפר הסובב ולנוף
אלפיני ( .)Alpineבית הספר לסקי נמצא במרחק של  150מטרים בלבד משם.
כל יחידות המלון כוללות חדר רחצה פרטי .חלקם מרווחים וכוללים מטבח מאובזר לחלוטין .אינטרנט אלחוטי הינו זמין ללא תשלום.
בגינה יש מגרש משחקים עם שקופית ,ארגז חול וטרמפולינה גדולה .מתקני טניס שולחן וחדר משחקים עם פלייסטיישן זמינים גם כן .ניתן
לשכור אופניים ומזחלות מן המלון ללא תשלום.
אזור ספא הכולל סאונה הינו זמין תמורת תשלום נוסף .ניתן לארגן שירות עיסוי במרחק של  30מטרים מן המלון ,בעוד שמגרש טניס נמצא
במרחק של רק דקת הליכה אחת משם .במרחק של  1.5ק"מ מהמלון ניתן למצוא אורווה לרכיבה על סוסים .סאונה הינה זמינה תמורת תשלום
נוסף.
ניתן להגיע אל החנויות ברגל ב  5דקות פחות .אוטובוס סקי ללא תשלום עוצר במרחק של  200מטרים מהמלון .מועדון גולף רדסטאדט
טאורנגולף ( )Radstadt Tauerngolfניתן להגיע ברכב תוך  10דקות .מפעיל סיור מציע ספורט מים הרפתקה.
מקום האירוח אייגנברג אפרטמנטס ( )Aigenberg Appartementsהינו מקום אירוח מודרני שנהנה ממיקום שקט בין פלאכאו ( )Flachauל-
אלטנמרקט אים פונגאו ( .)Altenmarkt im Pongauהאתר שוכן בגובה של  1,200מטר מעל פני הים ,ומציע מטבח מודרני עם פינת אוכל ,אזור
מגורים עם טלוויזיה בעלת מסך שטוח גדול ,ומרפסת שמשקיפה להרים.
תוכלו לחנות באתר ללא תשלום ,או לחנות בחניון המקורה תמורת תשלום נוסף .ניתן לאחסן ציוד סקי ואופניים במחסן שזמין באתר.
במרחק של  3ק"מ תוכלו למצוא מסעדה וסופרמרקט.
מסלולי הליכה ורכיבה מתחילים ממש מחוץ למקום האירוח .מרכזה של פלאכאו נמצא במרחק של  4ק"מ משם ,ואזור הסקי פלאכאו נמצא
במרחק של  5ק"מ .מסלול הקרוס-קאנטרי סקי הוך ( )Höchנמצא במרחק של  3ק"מ ממקום האירוח .מסלול הגולף ראדשטאדט ( )Radstadtנמצא
במרחק של  10ק"מ משם.
מלון אלפיינס גורמה מונטנארה ( )Alpines Gourmet Hotel Montanaraמציע מסעדה הממוקמת באתר ואופניים ללא תשלום ,כמו גם יחידות אירוח
עם גישה לאינטרנט אלחוטי בחינם ומרכז בריאות הממוקם במרחק של קילומטר אחד ממרכז הכפר.
החדרים כוללים טלוויזיה בעלת מסך שטוח עם ערוצי כבלים וחדרי רחצה פרטיים עם מקלחת .לחדרים מסוימים יש מרפסת.
המלון כולל מרכז בריאות עם סאונה ,תא אינפרא אדום ומרחץ אדים .גן עם מיטות שיזוף ושמשיות עומד לרשותכם ,כמו גם טרקלין משותף,
חדר משחקים ,מתקני שעשועים לילדים וטניס שולחן .מחסן לאחסון ציוד סקי ואופניים הינו זמין.
ארוחת הבוקר מוגשת בשעות הבוקר ,וניתן גם להזמין אירוח על בסיס חצי פנסיון .סופרמרקט נמצא במרחק של  300מטרים מהמלון ,וישנה
מסעדה במרחק של  50מטרים.
מעלית הסקי אכטר ג'ט ( )Achter Jet Ski Liftנמצאת במרחק של  20מטרים מהמלון ,ואזור הסקי אמאדה פלכאו ( )Amadé Flachau Ski Areaנמצא
במרחק של  10ק"מ .תוכלו ליהנות מרכיבה על אופניים במרחק של  400מטרים ,ב-אנסראדווג ( ,)Ennsradwegלשחק גולף במסלול הגולף
רדשטאדט ( )Radstadt Golf Courseהממוקם במרחק של  10ק"מ ,או לעשות סקי קרוס-קאנטרי ב -טאוויירנלויפה ( ,)Tauiernloipeבמרחק של 200
מטרים .אגם רייטדורפר סקי ( )Reitdorfer Seeנמצא במרחק של  2ק"מ.

https://www.booking.com/hotel/
at/haus-amadeo.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

https://www.booking.com/hotel/
at/aigenbergappartements.html?aid=341598
=;label=AU_free_card_list&lang
he&selected_currency=EUR

https://www.booking.com/hotel/
at/montanara=flachau.html?aid=341598;label
AU_free_card_list&lang=he&sel
ected_currency=EUR

דירה מרווחת זו הממוקמת על גבעות גוסאו ( ,)Gosau Valleyנמצאת במרחק של  2ק"מ ממרכז גוסאו ( ,)Gosauובמרחק של רק  300מטרים מן
מעלית הסקי הורנספיץ ( )Hornspitz Skiבאזור הדשאטיין ווסט סקי ( .)Dachstein Westגישה חופשית לאינטרנט אלחוטי הינה זמינה.
הדירה מציעה  2חדרי שינה ,סלון עם טלוויזיה בכבלים עם מסך שטוח ,מטבח עם פינת אוכל וחדר אמבטיה עם מייבש שיער .על פי בקשה,
לחמניות טריות ניתן למסור בבוקר.
אורחי המלון יכולים להשתמש בחדר אחסון אופניים ,מחסן ציוד סקי עם מייבש מכשיר סקי ,ומתקני הברביקיו בגינה .המלון מציע חניה פרטית
ללא תשלום.
מסלול סקי קרוס קאנטרי ( )Countryנמצא במרחק של  150מטרים מהמלון ,ונמצא במרחק של כ  300-מטרים מן המסעדה הקרובה ביותר.
האורחים נהנים מגישה חינם לבריכה מקורה ציבורית במרחק של  3.5ק"מ משם .אגם גוסאו ( )Lake Gosauנמצא במרחק של  4.5ק"מ מן הדירה.
תחנת הרכבת באד גויזרן ( )Bad Goisern Train Stationנמצאת במרחק של  15ק"מ משם ,עם שירות הסעות ללא תשלום על פי בקשה.

https://www.booking.com/hotel/
at/appartement-elke-fasl.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מקום האירוח שטלינגר ( )Pension Stöllingerממוקם  500מטרים ממרכז פושל (,)Fuschlויש בו חדרים מרווחים עם מרפסת ,רצפות עץ ,וחדר
רחצה .מקום האירוח ממוקם  5דקות הליכה מאגם פושל ותוכלו ליהנות מגישה חופשית לחוף הציבורי.
בטרקלין המשותף של מקום האירוח יש טלוויזיה בכבלים ,אמצעים להכנת קפה ותה ,ואינטרנט אלחוטי חינם.
באתר יש מחסן אופניים עם מנעול וחניה פרטית ללא תשלום.
מסלולי טיולי הליכה ושבילי רכיבה על אופניים מתחילים צמוד למקום האירוח .המסעדה הקרובה ביותר היא במרחק  2דקות הליכה ממקום
האירוח .במרחק  1.5ק"מ ממקום האירוח יש מסלול גולף ששמו .Waldhof Golf Course

https://www.booking.com/hotel/
at/pension-stapllinger.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מקום האירוח אפרטהאוס זוננהוף ( )Aparthaus Sonnenhofהינו מקום אירוח בניהול משפחתי השוכן במיקום שליו ,במרחק של  3דקות הליכה
בלבד מ-אלפבאך ( )Alpbachומהחנויות .תחנת אוטובוס הסקי ללא תשלום נמצאת במרחק של  200מטרים בלבד.
https://www.booking.com/hotel/
כל הדירות כוללות ריהוט עץ בסגנון אלפיני ומטבח מאובזר במלואו עם מדיח כלים .גישה חופשית לאינטרנט קווי הינה זמינה .תוכלו לקבל
at/aparthaus-sonnenhof.enלחמניות טריות לדירתכם מדי בוקר.
_gb.html?aid=341598;label=AU
מרכז הכנסים אלפבאך ( )Alpbach Congress Centreורכבל בוגלר ( )Böglerבאזור הסקי וידרסברגר הורן ( )Wiedersberger Hornנמצאים במרחק של
free_card_list&lang=he&selecte
כ 10-דקות הליכה ממקום האירוח .בית ספר לסקי ושירות להשכרת ציוד סקי זמינים במרחק של  200מטרים ממקום האירוח.
d_currency=EUR
הגן כולל מתקני שעשועים לילדים ומתקני ברביקיו .שירותי שמרטפות ואופניים ללא תשלום זמינים במהלך חודשי הקיץ על פי בקשה .חניה
פרטית ללא תשלום זמינה באתר.

No.

שם כרטיס
ההטבות

שם מקום הלינה

תיאור
(נכתב על-ידי בעל הדירה)

לתמונות ומידע נוסף
לחץ על הקישור:

מלון  4כוכבים מסורתי זה הממוקם במרחק של  50מטרים בלבד ממעלית הסקי אל אזור הסקי סקייג'ל אלפבאכטאל ( ,)Skijuwel Alpbachtalמוקף
בנוף הררי נופי .המלון מציע גישה ישירה אל מדרונות הסקי ,סאונה ,ואמבט אדים.
החדרים המרווחים בסגנון אלפיני במלון  Wiedersbergerhornכוללים מרפסת המשקיפה על ההרים ,פינת ישיבה ,טלוויזיה בלוויין וחדר רחצה .כל
חדר כולל שקית בריאות עם מגבות סאונה ונעלי רחצה.
המסעדה מגישה מאכלים טירוליים מסורתיים העשויים ממוצרים אזוריים .אורחי המלון יכולים לקנות כרטיסי סקי ולהשתמש בציוד סקי .חניה
חינם הינה זמינה באתר.
מסלולי טיולים ורכיבה על אופניים ,כמו גם מסלולי סקי קרוס קאנטרי ,מתחילים ממש מחוץ למלון.
מלון האוס ריימונד ( )Haus Raimundממוקם במרחק של  5דקות הליכה ממרכז אלפאך ( ,)Alpbachוממוקם בגינה עם מרפסת שמש ומתקני
ברביקיו .ניתן להגיע אל רכבל וידרסברגר הורן ( )Wiedersberger Hornבתוך  3דקות נסיעה.
כל דירה כוללת מטבח עם מיקרוגל ,פינת אוכל וחדר אמבטיה עם מקלחת ומייבש שיער .כל הדירות כוללות טלוויזיה בלוויין ,גישה חופשית
https://www.booking.com/hotel/
at/haus-raimund-alpbach.enלאינטרנט אלחוטי ומרפסת המציעה נופים פנורמיים של ההרים שמסביב.
_gb.html?aid=341598;label=AU
תחנת אוטובוס הסקי ,מסעדות וסופרמרקטים ניתן למצוא במרכז אלפאך ( .)Alpbachחצי פנסיון זמין במלון סמוך.
תחנת הטובוגאן ביישקופרלם ( )Bischoferalm Toboggan Runממוקמת ליד בית ההארחה .ניתן להגיע לאגמי רחצה בתוך  15דקות נסיעה ברכב ,וfree_card_list&lang=he&selecte -
d_currency=EUR
וורגל ( )Wörglנמצאת במרחק של  25ק"מ משם.
ניתן להזמין שירות הסעות מ \ אל תחנת הרכבת בריקסלג ( ,)Brixlegg Train Stationהנמצאת במרחק של כ  15-דקות נסיעה מן האוס ריימונד
( .)Haus Raimundניתן גם להחנות את הרכב שלכם ללא תשלום באתר.
https://www.booking.com/hotel/
at/wiedersbergerhornalp.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR
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Bergwald

בית ההארחה ברגוואלד ( ,)Bergwaldהמשקיף לנוף פנורמי של העמק ,נהנה ממיקום שקט מאוד מעל לכפר אלפבאך ( ,)Alpbachממש בקצה
היער .אינטרנט אלחוטי זמין בחינם בכל רחבי מקום האירוח ,וטלוויזיה בלוויין בעלת מסך שטוח מסופקת בכל החדרים.
זהו בית הארחה  B&Bטירולי ( )Tyroleanמסורתי השוכן באזור הטיולים של אלפבאכטל ( ,)Alpbachtalבגובה של  1,100מטרים מעל פני הים,
ונמצא במרחק של כ 2-דקות נסיעה ממרכז הכפר אלפבאך .משפחת מוזר ( ,)Moserבעלי המקום ,גרה במקום מאז המאה ה.11-
https://www.booking.com/hotel/
at/bergwald.enכל החדרים והדירות כוללים חדרי רחצה מודרניים ומרפסת עם נוף להרים .בית ההארחה מציע גם טרסת שמש עם נוף להרים .גלאי עשן
_gb.html?aid=341598;label=AU
מותקנים בכל רחבי מקום האירוח.
free_card_list&lang=he&selecte
מיגוון של אפשרויות לארוחת הבוקר זמין בבוקר .על פי בקשה ,ניתן להזמין גם אירוח על בסיס חצי פנסיון במסעדת  Rossmoosהסמוכה.
d_currency=EUR
משקאות זמינים בבית ,לרבות תה וקפה ללא תשלום.
דלפק הקבלה שבכניסה יכול לספק מידע על אתרים ופעילויות ללא תשלום בקרבת מקום ועל שוברי סקי .ניתן לשכור מזחלות שלג ללא תשלום.
בחורף ,מקום האירוח מציע סאונה פינית 2 ,חדרי מנוחה ,וגישה לאזור באוויר הפתוח .תוכלו להזמין עיסויים באתר ותא אינפרא-אדום זמין על פי
בקשה.
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מקום האירוח אפרטהאוס זוננהוף ( )Aparthaus Sonnenhofהינו מקום אירוח בניהול משפחתי השוכן במיקום שליו ,במרחק של  3דקות הליכה
בלבד מ-אלפבאך ( )Alpbachומהחנויות .תחנת אוטובוס הסקי ללא תשלום נמצאת במרחק של  200מטרים בלבד.
https://www.booking.com/hotel/
כל הדירות כוללות ריהוט עץ בסגנון אלפיני ומטבח מאובזר במלואו עם מדיח כלים .גישה חופשית לאינטרנט קווי הינה זמינה .תוכלו לקבל
at/aparthaus-sonnenhof.enלחמניות טריות לדירתכם מדי בוקר.
_gb.html?aid=341598;label=AU
מרכז הכנסים אלפבאך ( )Alpbach Congress Centreורכבל בוגלר ( )Böglerבאזור הסקי וידרסברגר הורן ( )Wiedersberger Hornנמצאים במרחק של
free_card_list&lang=he&selecte
כ 10-דקות הליכה ממקום האירוח .בית ספר לסקי ושירות להשכרת ציוד סקי זמינים במרחק של  200מטרים ממקום האירוח.
d_currency=EUR
הגן כולל מתקני שעשועים לילדים ומתקני ברביקיו .שירותי שמרטפות ואופניים ללא תשלום זמינים במהלך חודשי הקיץ על פי בקשה .חניה
פרטית ללא תשלום זמינה באתר.
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Apartment
Galtenberg

Sonnenalp
Wildschönau

מלון הדירות גלטנברג הינו ממוקם בכפר אינרלפאבאך ( )Inneralpbachוכולל גישה ישירה אל המדרונות .בית ההארחה מספק דירה עם מרפסת
ונופי הרים .על פי בקשה ,לחמניות טריות מוגשות בבוקר.
הדירה ,שנבנתה בשנת  ,2010כוללת אזור ישיבה ,מיטת ספה ומטבח מאובזר עם מדיח כלים .טלוויזיה בלוויין הינה מסופקת ,וכל החדרים
כוללים אינטרנט אלחוטי חינם.
האורחים יכולים להירגע על המרפסת ,לשחק טניס שולחן או חצים ולהשתמש במתקני הברביקיו .מלון הדירות גאלטנברג כולל חדר אחסון
לציוד סקי ומגרש משחקים .אתם יכולים לגלוש ישירות לדלת הכניסה.
במרחק של  2דקות הליכה מהמלון ניתן להגיע אל מסעדות ,ברים ובית ספר לסקי .תחנת הרכבל פוגלבאן ( )Pöglbahnנמצאת במרחק של כ 150-
מטרים משם .המלון מציע חניה פרטית ללא תשלום.

https://www.booking.com/hotel/
at/apartment-galtenberg.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מלון סוננאלפ ווילדשונאו ( )Sonnenalp Wildschönauמציע דירות נוחות ,בהן ניתן לשכן עד  8אנשים ,במיקום מרכזי ליד רכבל הסקי בכפר הציורי
https://www.booking.com/hotel/
נידראו ( )Niederauבעמק ווילדשונאו ( )Wildschönauשבחבל טירול (.)Tyrol
at/sonnenalp-wildschonau.enבית הדירות כולל דירות היכולות לשכן עד  4אנשים עם סלון וחדר שינה ודירות היכולות לשכן עד  8אנשים עם סלון ו 3-חדרי שינה .לכל דירה יש _gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
מטבח משלה .דירות הדלוקס מרוהטות בריהוט מעצבים ,מטבח מעצבים ,רצפות פרקט וטלוויזיות עם מסך שטוח.
d_currency=EUR
שפע חנויות ומסעדות נמצאות במרחק  5דקות הליכה מהדירות.
מלון ג'וגנדהוטל אנגרהוף ( )Jugendhotel Angerhofממוקם במרחק של  2ק"מ ממרכז אובראו ( )Oberauובמרחק של  3ק"מ מאזור הסקי סקיג'וול
( ,)Skijuwel Ski Areaומציע דירות מוארות עם מרפסת עם נוף להרים .גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי הינה זמינה באזורים הציבוריים .התחנה
של אוטובוס הסקי החופשי נמצאת במרחק של  70מטרים בלבד מהמלון.
כל הדירות וחלק מהחדרים כוללות אזור מגורים עם טלוויזיה בעלת מסך שטוח המחוברת לערוצי כבלים ,בעוד שרק דירות מתפארות במטבח
מאובזר היטב עם פינת אוכל .חדרי הרחצה הפרטיים כוללים מקלחת.
על פי בקשה ,ארוחת בוקר או חצי פנסיון הינם זמינים במלון אנגרהוף יוגנדהוטל .חנות המכולת הקרובה ביותר נמצאת במרחק של  1.5ק"מ מן
הדירות.
האורחים יכולים ליהנות מהגן ומהטרסה .מתקני ברביקיו עומדים לרשות האורחים .מחסן ציוד סקי עם מייבש מגפי סקי ניתן להשתמש ללא
תשלום .בידור הילדים הוא הבטיח על ידי מגרש המשחקים של המלון ,אשר כולל  tipiומגרש כדורגל.

https://www.booking.com/hotel/
at/jugendhotel-angerhof.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR
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מלון פנסיון שוויגהופר ( )Hotel Schweighoferממוקם במיילטל ( ,)Muehltalבמרחק של כ  700-מטרים בלבד מאזור הסקי אלפאכטאל ווילדשונאו
( ,)Alpbachtal Wildschönauומציע חדרים מרוהטים בסגנון אלפיני ,הכוללים נופים של ההרים .אוטובוס סקי עוצר במרחק של רק  5דקות הליכה מן
המלון.
האורחים יכולים להשתמש בגינה עם מרפסת ומתקני ברביקיו ,כמו גם מחסן ציוד סקי עם מייבש נעלי סקי .מגרש משחקים לילדים וטניס שולחן
זמינים גם כן במלון פנסיון שווייגופר.
האורחים יכולים ליהנות ממזנון ארוחת בוקר מדי בוקר ,ואפשרויות חצי פנסיון ואפשרויות פנסיון מלא הינן זמינות .חנות מכולת ומסעדה
שמציעה מנות אוסטריות מסורתיות נמצאות בטווח של  60מטרים מן המלון.
ניתן להגיע אל אגם שחייה ציבורי בתוך  15דקות נסיעה ברכב.

https://www.booking.com/hotel/
at/pension-schwaighof.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR
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מלון אלפנהוף ( )Alpenhofממוקם במרכז נידראו ( ,)Niederauבאזור ויילדשונאו ( )Wildschönauהיפה .הוא מציע דירות מרווחות עם נופים פנורמיים
של ההרים .אזור הסקי מרקבאךוך ( )Markbachjochנמצא במרחק של  200מטר .גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי הינה זמינה.
כל הדירות מרוהטות בסגנון אלפיני מסורתי וכוללות מטבח עם פינת אוכל ,טלוויזיה בלוויין ,פינת ישיבה וחדר אמבטיה עם מייבש שיער .רוב
הדירות כוללות מרפסת או טרסה .על פי בקשה ,לחמניות טריות ניתן להגיש מדי בוקר מדירות.
המלון מציע חניה פרטית ללא תשלום .מסלול סקי קרוס קאנטרי ,השכרת ציוד סקי ובית ספר לסקי נמצאים במרחק של  200מטרים בלבד משם.
אוטובוס הסקי החופשי עוצר במרחק של כ  100-מטרים מן המלון ומספק תחבורה אל אזור הסקי סקיג'וואל אלפבאכטאל וילדשונאו (Skijuwel
.)Alpbachtal Wildschönau

https://www.booking.com/hotel/
at/alpenhof-wildschapnau.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR
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Jugendhotel
Angerhof

Hotel
Auffacherhof

אחד מהמקומות הנמכרים ביותר שלנו באובראו!
מקום האירוח אסטוריה אפרטמנטס ( )Astoria Appartementsממוקם במרחק של  300מטרים ממרכז ווילדשונאו-אובראו ()Wildschönau-Oberau
ומעלית הגרירה שיסהוטל ( .)Schießhüttl tow liftאוטובוס הסקי החופשי עוצר במרחק של  100מטרים .ניתן לגלוש ישירות עד למפתן דלת הכניסה https://www.booking.com/hotel/
at/astoria-appartements.enשל מקום האירוח.
_gb.html?aid=341598;label=AU
כל דירות האירוח כוללות מטבח מאובזר ,חדר רחצה פרטי וטלוויזיה בכבלים .בנוסף ,כולן משקיפות לסביבה האלפינית.
מקום האירוח כולל גן עם מתקני ברביקיו ,ומחסן לציוד סקי זמין גם הוא .בנוסף ,מקום האירוח כולל מכונת כביסה ומייבש שמופעלים באמצעות free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR
מטבעות .חניה ללא תשלום זמינה באתר .שירות להשכרת ציוד סקי זמין ממש בסמוך .מגוון רחב של פעילויות חורף וקיץ מאורגנות על ידי
משרד התיירות המקומי .פעילויות אלה כוללות טיולי הליכה מודרכים ,טיולים בשלג וטיפוס .בית המרחץ הציבורי  ,The Waveשממוקם ב-וורגל
( ,)Wörglבמרחק של  10ק"מ ממקום האירוח ,מציע בריכות ומתקני ספא.
מלון אאופאכרהוף ( )Hotel Auffacherhofנהנה ממיקום שליו בווילדשנאו ( ,)Wildschönauבסמוך לרכבל שאצברגבאן ( .)Schatzbergbahnהמלון כולל
חדר הרפיה עם מיטות חציר ומיטות מים ,כמו גם  4סוגי סאונות שונים.
חדרי האירוח כוללים שטיחים מקיר לקיר וריהוט עץ .כל החדרים מגיעים עם טלוויזיה בעלת מסך שטוח ,כספת ומרפסת.
המסעדה מגישה מאכלים בינלאומיים ואוסטריים מסורתיים תוך שימוש במוצרים מתוצרת מקומית .מבחר של משקאות זמין בבר.
המלון מהווה נקודת מוצא טובה לטיולי הליכה ורכיבה על אופניים .במרחק של  300מטרים תמצאו מסלול סקי קרוס קאנטרי.
המלון מספק מחסן לציוד סקי ,כמו גם מייבש מגפי סקי .הוא מציע גם טיפולים קוסמטיים ועיסויים.
במרחק של  4ק"מ מהמלון תמצאו בריכת שחייה חיצונית .פארק המים  Wave Water Parkהשוכן בוורגל ( )Wörglנמצא במרחק של  15ק"מ משם.

https://www.booking.com/hotel/
at/auffacherhof.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR
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שם מקום הלינה

Hotel Belmont

Wellnesshotel
Cervosa

Apart Auduna

תיאור
(נכתב על-ידי בעל הדירה)
מלון בלמונט ( )Hotel Belmontכולל אזור ספא עם סאונה ,אמבט אדים ומיטת שיזוף ,ובמרחק של רק  150מטרים מהרכבל פיס (,)Fiss Cable Car
מאזור הסקי של סרפאוס-פיס-לאדיס ( )Serfaus-Fiss-Ladisוממרכז פיס (.)Fiss
החדרים המרווחים של מלון בלמונט כוללים מרפסת הפונה דרומה ומשקיפה על ההרים ,טלוויזיה עם מסך שטוח וערוצי כבלים ,וחדר רחצה.
ארוחת הבוקר מוגשת מדי בוקר ,וחצי פנסיון הינו זמין על פי בקשה ובמחיר נוסף .מסעדה נמצאת במרחק של רק  10מטרים משם.
מלון בלמונט כולל חדר אחסון למגלשיים ,נעלי סקי ואופניים .האורחים יכולים לשחק ביליארד וטניס שולחן .הגן כולל מגרש משחקים לילדים,
וחניה פרטית ללא תשלום הינה זמינה באתר.

לתמונות ומידע נוסף
לחץ על הקישור:
https://www.booking.com/hotel/
at/belmont-fiss.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

קבלו יחס  VIPעם שירות ברמה עולמית בWellnesshotel Cervosa-
מקום האירוח סרבוזה ( )Wellnesshotel Cervosaממוקם במרחק  5דקות הליכה ממרכז סרפהאוס ( ;)Serfausזהו מלון  5כוכבים הכולל ספא גדול
עם בריכה מקורה וברכה חיצונית המשקיפה על הרי האלפים של טירול .כל החדרים כוללים מרפסת המשקיפה להרים.
החדרים המרווחים מעוצבים באלגנטיות עם ריהוט עץ בהיר .הם כוללים טלוויזיה בכבלים ,מיני בר ,חלוקי רחצה ונעלי בית .יש אינטרנט אלחוטי
https://www.booking.com/hotel/
חינם בכל רחבי המלון.
at/wellnesshotel-cervosa.enשטח הספא הוא  3,000מ"ר והוא כולל סאונה טירולית עם נוף פנורמי ,מרחץ אדים טורקי 2 ,אמבטי עיסוי המשקיפות על הרים 2 ,טרקליני מנוחה
_gb.html?aid=341598;label=AU
אקסקלוסיביים וטרקלין תה .לאורחים יש גישה מהספא לגינה.
free_card_list&lang=he&selecte
תוכלו לקבל עיסויים וטיפולי יופי ויש חדר כושר עם תכנית אימונים יומיות.
d_currency=EUR
במסעדה מוגשים ממטעמי מטבח הגורמה האוסטרי והבינלאומי .אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל מזנון ארוחת בוקר מגוון וארוחת ערב בת 5
מנות .במקום יש גם בר ,טרסת שמש וטרקלין עם אח.
חנייה פרטית ללא תשלום זמינה באתר .תוכלו להגיע לרכבל סרפהאוס עם מערכת המטרו המקומית תוך  15דקות .התחנה נמצאת במרחק 2
דקות הליכה משם.
מקום האירוח אפרט אודונה ( )Apart Audunaממוקם במיקום מרכזי בסרפהאוס ( )Serfausומציע דירות מודרניות ,סאונה ומיטת שיזוף .תחנת
המטרו צנטרום ( )Zentrumנמצאת במרחק של  80מטרים ממקום האירוח ,ומציעה גישה ישירה אל הרכבלים של סרפהאוס .המקום מציע גישה
חופשית לאינטרנט אלחוטי וחנייה פרטית ללא תשלום.
חדרי האירוח מציעים טלוויזיה בעלת מסך שטוח ומטבח הכולל מדיח כלים ,מיקרוגל ,טוסטר ,מקרר ומכונת קפה .חדר הרחצה הפרטי כולל
אמבטיה או מקלחת ומגבות.
האורחים זכאים להנחה של  10%על השכרת ציוד סקי ואופניים בחנות הספורט אנטרספורט קירשנר ( ,)Intersport Kirschnerוכן הנחה של 50%
על אחסון ציוד סקי ,הנמצא במרחק של  80מטרים מהרכבל .אחסון ציוד סקי ללא תשלום זמין במקום האירוח.
נמל התעופה של אינסברוק ( )Innsbruck Airportנמצא במרחק  83ק"מ.

https://www.booking.com/hotel/
at/apart-auduna.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR
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Super
Summer
Card

Appartement
Mama

מלון אפארטמנט מאמא ( )Appartement Mamaממוקם בסמוך לתחנת אוטובוס הסקי עבור אזורי הסקי האוזר-קאיבלינג ( )Hauser-Kaiblingושל
פלאני -הוכוורזן ( ,)Planai-Hochwurzenומציע מיקום של צלע גבעה בהאוס אים אנסטל ( .)Haus im Ennstalגישה חופשית לחיבור אינטרנט אלחוטי https://www.booking.com/hotel/
at/appartement-mama.enוחניה פרטית ללא תשלום הינם זמינים.
הדירות כוללות מרפסת או טרסה ,מטבח מאובזר עם מדיח כלים ,טלוויזיה בלוויין וחדר רחצה פרטי .כל דירה כוללת אזור גינה משלה עם מתקני _gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
ברביקיו ,ויש גם מגרש משחקים באתר .כלבים יתקבלו בברכה.
d_currency=EUR
מסלולי הליכה מתחילים ממש ליד  Appartement Mamaואת שביל האופניים  R7עובר את הבית .בריכות  Kneippניתן למצוא בסביבה הקרובה.
מרכז האוס אים אנסטל ( )Haus im Ennstalממוקם במרחק של  2ק"מ מהבית.

37

Klostertal
Card

Haus Jochum

מלון האוס ג'וכום ( )Haus Jochumמציע גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי ומחסן ציוד סקי .המלון ממוקם בלנגן אם ארלברג (,)Langen am Arlberg
https://www.booking.com/hotel/
מול תחנת הרכבת ובמרחק של  2ק"מ ממרכז קלוסטרל ( )Klösterleואזור הסקי סוננקוף ( .)Sonnenkopfאוטובוס הסקי החופשי עוצר ממש מלפנים
at/haus-jochum.enומציע קישורים לאזורי הסקי סנט אנטון ולך-זורס (.St
_gb.html?aid=341598;label=AU
ארוחת הבוקר מוגשת מדי בוקר ,ועל פי בקשה ,ניתן להזמין גם ארוחת ערב .במרחק של  2ק"מ מהמלון תוכלו למצוא סופרמרקט ומסעדה.
free_card_list&lang=he&selecte
מלון האוס ג'וכום מציע גינה עם מתקני ברביקיו ומייבש של נעלי סקי בחדר האחסון של הסקי .חניה פרטית חינם הינה זמינה באתר.
d_currency=EUR
מסלולי רכיבה על אופניים יכולים לגשת ישירות אל סף הדלת ,ומסלולי הליכה שונים לבקתות אלפיני רבות באזור מתחילות ממש בחוץ.
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Baby und
Klostertal
Kinderbauernho
Card
f Wildfang
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AlpbachtalSeenland
Card

40

La Stubai
Super Card

Happy Stubai

41

La Stubai
Super Card

Family Apart
Stubai
Aparthotel
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43

Alpbach
Apartments

Hotel
TirolWest
Schwarzer Adler
Card

TirolWest
Card

Fliess
Apartment

מלון פנורמהאוף ברטולד ( )Panoramahof Bertholdידידותי למשפחה ,ומציע מיקום גבוה בעמק קלוסטרטל ( ,)Klostertalבמרחק של  500מטרים
ממרכז דאלאס ( .)Dalaasהוא מציע דירות מאובזרות עם מרפסת ,מוצרים תוצרת בית והרבה מתקנים ופעילויות לתינוקות וילדים עד גיל .12
כל הדירות כוללות מטבח עם כל כלי המטבח ומדיח כלים .מהמרפסת תוכלו ליהנות מנופים פנורמיים של הרי הסביבה .ציוד סקי ניתן לאחסן
בחדר נפרד באתר עם מייבש האתחול.
יש ארנבות ,פרות ,עזים ,ברווזים ועוף בחווה והבעלים מייצרים שנאפס ,סלמי צבי ונקניקיות אחרות .תוכלו גם לעשות שימוש באזור הברביקיו
בגינה .חלק מהמסעדות נמצאות במרכז דאלאס (.)Dalaas
מתקנים לילדים כוללים ארגז חול ,מגרש משחקים וצעצועים שונים .הילדים יכולים גם לקחת חלק במגוון רחב של פעילויות ולשחק עם הילדים
של המשפחה המארחת .כל המתקנים לתינוקות מסופקים גם כן.
אזור הסקי סוננקופף ( )Sonnenkopfנמצא במרחק של  3ק"מ משם ,ואזור הסקי ארלברג ( )Arlberg Ski Areaניתן להגיע ברכב תוך  20דקות .יש גם
אזור סקי קטן בדלאס ( )Dalaasלילדים ומתחילים .תוכלו לגלוש ישירות אל קינדרבאורנהוף (., Panoramahof Berthold)Kinderbauernhof
ניתן למצוא מסלולי הליכה רבים ורכיבי אופני הרים בסביבה ,ויש גם בריכה חיצונית במרכז דאלאס ( .)Dalaasפארק הרפתקאות לילדים נמצא
במרחק של  3ק"מ משם.

https://www.booking.com/hotel/
at/ferienbauernhof-hausberthold.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מקום האירוח אלפבאך אפרטמנטס ( )Alpbach Apartmentsמציע מיקום ציורי ושקט בריית ( )Reithשבעמק אלפבאך .מרכז הכפר מרוחק  2ק"מ
משם ,והרכבלים נמצאים במרחק של  4ק"מ.
הדירות מיועדות ל 2-עד  6אנשים ומרוהטות באופן אינדיבידואלי .הן כוללות מטבחים מרווחים וחדרי רחצה מודרניים .בית הדירות כולל טרקלין
עם גישה חופשית לאינטרנט.
בגן הגדול של מקום האירוח תמצאו אזור שיזוף ,כמו גם פינת משחקים ובית משחק לילדים .חניה ללא תשלום זמינה באתר .כרטיס Alpbachtal
 Seenlandכלול במחיר .הכרטיס מקנה שימוש חופשי ב 3-הרכבלים במהלך הקיץ ,כניסה חינם לבריכות השחיה של האזור ולמוזיאון ,ושימוש
חופשי בקו האוטובוס המקומי.

https://www.booking.com/hotel/
at/alpbach-apartments.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מלון האפי סטובאי ( )Happy Stubaiשוכן בסביבה שקטה ,במרחק של  5דקות נסיעה מנויסטיפט ( ,)Neustiftומציע בריכת שחייה חיצונית מחוממת
לאורך כל השנה ואזור ספא מודרני.
כל החדרים במלון  Happy Stubaiכוללים מרפסת המציעה נופים פנורמיים של הרי טירול ומצוידים בטלוויזיה בכבלים.
במרחק של  20דקות נסיעה באוטובוס הסקי החופשי תוכלו להגיע אל אזור הסקי סטובאי גלאסייר ( ,)Stubai Glacierהכולל גם מסלולי קרוס-
קאנטרי .אזורי הסקי אלפר ,סרלס ושלייק  ,)Elfer, Serles and Schlick 2000( 2000כמו גם מסלול ריצה של  10ק"מ ,נמצאים בקרבת מקום .אוטובוס
הסקי עוצר ממש מחוץ למלון ,ומסלולי הסקי נמכרים בדלפק הקבלה.
מתקני הספא כוללים סאונה ,אמבט אדים ,סולריום ,בריכת קניפ ואזור הרפיה מזמין המציע נופים של העמק.
במסעדת המלון תוכלו ליהנות ממנות גורמה שהוכנו ממרכיבים אורגניים מקומיים וממגוון רחב של יינות איכותיים.
במלון יש גם מגרש משחקים וחדר משחקים לילדים.

https://www.booking.com/hotel/
at/happy-stubai.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מלון פאריפ אפארט סטובאי ( )Family Apart Stubaiממוקם בפולפאס ( ,)Fulpmesעל צלע גבעה ,במרחק של  2ק"מ מאזור סקי סקייליק (Schlick
 ,)2000ומציע מרפסת עם נוף פנורמי של הרי סטובאי ( )Stubai Mountainsומרכז הספא שמציע בריכה מקורה וסאונה .גישה חופשית לחיבור
אינטרנט אלחוטי הינה זמינה ,וחניון ללא תשלום או חניה חיצונית הינם מוצעים.
https://www.booking.com/hotel/
הדירות כוללות מרפסת עם נוף להרים וטלוויזיה בעלת מסך שטוח המחוברת לערוצי לוויין .יש גם מטבח ,מצויד עם מדיח כלים .בנוסף ,החדרים
at/familien-und-wanderhotelכוללים מיקרוגל ,מקרר וקמין ,וכן מכונת קפה וקומקום .מגבות ומצעים הינם מוצגים.
atzinger.html?aid=341598;label
אזור הספא של המלון כולל  3סאונות ותא אינפרא אדום .הבריכה המקורה כוללת מטוסי עיסוי ,מערכת נגד זרם ומפל.
=AU_free_card_list&lang=he&s
האורחים יכולים ליהנות מהגן הגדול עם מדשאת השמש ,מגרש משחקים לילדים וברביקיו .חדר משחקים ,אופניים ללא תשלום ,טניס שולחן
elected_currency=EUR
ומתקני כדורגל שולחן זמינים גם כן .רכב ילדים במהלך היום מוצע על ידי מועדון הילדים הגדול ביג ,בעוד שעריסות ,כיסאות גבוהים ,מנשא
ילדים וכרכרה הינם זמינים באתר.
אזור הסקי סטובאי גלטשר ( )Stubai Gletscherנמצא במרחק של  23ק"מ מן המלון ,בעוד אינסברוק נמצאת במרחק של  22ק"מ משם.
מלון מסורתי זה ,הנמצא במרחק של  5דקות הליכה בלבד ממרכז לנדק ( ,)Landeckכולל מסעדה המגישה מאכלים טירוליים ,כמו גם מנות
אוסטריות ואיטלקיות.
החדרים במלון שוורזר אדלר מציעים ריהוט עץ מסורתי ,טלוויזיה בכבלים עם מסך שטוח ,כספת וחדר אמבטיה עם מייבש שיער.
חנייה פרטית ללא תשלום הינה זמינה באתר ובכפוף לזמינות .יש גם מוסך לנעילה עבור אופנועים ואופניים.
אוטובוסי הסקי עוצרים במרחק של כ  100-מטרים מן מלון שוורזר אדלר .אוטובוסים חינם ללכת  Venet, See, Kappl, Ischglו  .Galtürניתן
להשתמש באוטובוסים לסנט אנטון ,סרפאוס פיס ( )Serfaus-Fissולכמה אזורי סקי נוספים תמורת תשלום נוסף.
הדירה ממוקמת בפליס .הוא כולל מרפסת ומציע גישה חופשית לחיבור אינטרנט אלחוטי .המלון מציע חניה פרטית ללא תשלום.
כל החדרים כוללים מרפסת עם נוף פנורמי של העמק וההרים ,סלון עם ספה ושולחן אוכל .יש חדר רחצה פרטי עם אמבטיה או מקלחת ,מטבח
מאובזר היטב ,עם מדיח כלים ,מכונת קפה ותנור.
האזור פופולרי עבור סקי ,טיולים רגליים ורכיבה על אופניים .שדה התעופה הקרוב ביותר הוא אינסברוק התעופה 57 ,ק"מ מן  Fliessדירה.
הדירה נמצאת במרחק של  5ק"מ מהעיר לנדק ( )Landeckומועדון הסקי ונט (.)Venet
אזור הסקי סרפאוס-פיס-לאדיס ( )Serfaus-Fiss-Ladisנמצא במרחק של  15ק"מ משם ,Ischg / Samnaun ,במרחק של  30ק"מ משם ,סנט אנטון (.St
 Anton 27ק"מ) משם .ממוקם  1.5ק"מ מ  DSB Venet Südב פליס .הדירה נמצאת במרחק של  4.3ק"מ מן  .Schöngampbahnאלמבאן ()Almbahn
נמצא במרחק של  5ק"מ מהמלון Zwölferbahn .ואת האטרקציה הסמוכה  Naturpark-Haus Kaunergratנמצאים במרחק של  5ק"מ משם.

https://www.booking.com/hotel/
at/schwarzer-adler-landeck.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

https://www.booking.com/hotel/
at/fliess-appartment.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

No.
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45

46

47

48

שם כרטיס
ההטבות

שם מקום הלינה

Landhaus Dangl TirolWest
Card

AllgäuWalser
Card

Gästehaus
Linder
Ferienwohnung
en

AllgäuWalser
Card

Sonnenhof
Oberstdorf

AllgäuWalser
Card

Gästehaus
Linder
Ferienwohnung
en

Appart Saroja- Brandnerta
Tannleger
l Card

תיאור
(נכתב על-ידי בעל הדירה)

לתמונות ומידע נוסף
לחץ על הקישור:

דירה מרווחת זו ,המציעה נופים פנורמיים של ההרים ,נהנית ממיקום שקט בכפר פליס ( ,)Fließבמרחק של קילומטר אחד מרכבל ונדה סוד
( )Venet Südובמרחק של  8ק"מ מלנדק ( .)Landeckגישה חופשית לאינטרנט אלחוטי הינה זמינה.
דירה מרוהטת בסגנון כפרי במלון לאנדהאוס דנגל כוללת  2חדרי שינה ,מטבח ,סלון עם טלוויזיה בלוויין עם מסך שטוח ,חדר אמבטיה ומרפסת.
האורחים יכולים לשחק טניס שולחן וחצים .המלון מציע חניה פרטית ללא תשלום.
חנות מכולת ומסעדות שונות ,כמו גם תחנה של אוטובוס הסקי החופשי ,נמצאות במרחק של  3דקות הליכה מהמלון.
בחורף ,אזורי הסקי פנדלס וסרפאוס-פיס-לאדיס נמצאים במרחק של  15דקות נסיעה.

https://www.booking.com/hotel/
at/landhaus-dangl.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מלון גסטהאוס לינדר ( )Gästehaus Linderממוקם במיטלברג ( ,)Mittelbergומציע דירות בשירות עצמי עם אינטרנט אלחוטי חינם וגן עם מרפסת.
תחנת הרכבל וולמנדינגרהורן ( )Walmendingerhornנמצאת במרחק של  100מטרים משם.
כל הדירות כוללות מטבח או מטבחון ,פינת אוכל וחדר רחצה עם מקלחת .בנוסף ,החדרים כוללים טלוויזיה בכבלים .חלק מן הדירות כוללות
מרפסת המשקיפה לנוף אלפיני.
גן עם מרפסת שיזוף מקיף את גסטהאוס לינדר ( ,)Gästehaus Linderומחסן מחומם מוצע גם כן .שירות כביסה הינו זמין תמורת תשלום נוסף,
ושטח חניה אחד חינם לכל דירה הינו כלול במחיר.
אוטובוס עוצר ממש מול הבניין ,וניתן להגיע אל סופרמרקט ומסעדות בתוך  5דקות הליכה .ריזלרן ,שבו האורחים יכולים למצוא בריכת שחייה
ציבורית ,נמצאת במרחק של  6ק"מ משם .מלון אוברסטדורף ( )Oberstdorfנמצא במרחק של כ  10-ק"מ מן מלון לינדר גסטהאוס (Linder
.)Gästehaus

https://www.booking.com/hotel/
at/ga-stehaus-linder.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מלון דירות זה הממוקם באוברסטדורף ( )Oberstdorfמציע נופים נוחים של הרי האלגאו ( ,)Allgäu Alpsומציע דירות נוחות במרחק של  300מטרים
מאזור הסקי והטיולים של סולירק ( ,)Söllereckוקרוב ל  3-מסלולי גולף אטרקטיביים.
מלון סוננהוף ( )Sonnenhofשוכן במיקום שקט ושטוף שמש ,ומציע דירות מרוהטות בטוב טעם עם חדרי רחצה גדולים .רוב הדירות כוללות
https://www.booking.com/hotel/
מרפסת או טרסה עם נוף להרים נופי.
de/sonnenhof-oberstdorf.enתוכלו להירגע בגן היפה של סוננהוף ובמרחב השיזוף עם מתקני ברביקיו ,או להתרועע בחדר המשותף עם אח פתוחה ובר נעים .ניתן להזמין
_gb.html?aid=341598;label=AU
לחם טרי מן המלון השכן בכל בוקר.
free_card_list&lang=he&selecte
תוכניות חינם לילדים מאורגנות בחגים .האורחים במלון סוננהוף אוברסטדורף יכולים להשתמש בספא במלון אוברסטדורף הסמוך תמורת
d_currency=EUR
תשלום מופחת.
מלון סוננהוף אוברסטדורף נמצא במרחק של  300מטרים בלבד ממסלולי הסקי קרוס קאנטרי של קורנאו ( ,)Kornauובאוטובוסים הנוסעים אל
עמק קליינוולסרטאל ( .)Kleinwalsertal Valleyמרכז העיר אוברסטדורף ( )Oberstdorfנמצא במרחק של  4ק"מ משם.
מלון גסטהאוס לינדר ( )Gästehaus Linderממוקם במיטלברג ( ,)Mittelbergומציע דירות בשירות עצמי עם אינטרנט אלחוטי חינם וגן עם מרפסת.
תחנת הרכבל וולמנדינגרהורן ( )Walmendingerhornנמצאת במרחק של  100מטרים משם.
כל הדירות כוללות מטבח או מטבחון ,פינת אוכל וחדר רחצה עם מקלחת .בנוסף ,החדרים כוללים טלוויזיה בכבלים .חלק מן הדירות כוללות
מרפסת המשקיפה לנוף אלפיני.
גן עם מרפסת שיזוף מקיף את גסטהאוס לינדר ( ,)Gästehaus Linderומחסן מחומם מוצע גם כן .שירות כביסה הינו זמין תמורת תשלום נוסף,
ושטח חניה אחד חינם לכל דירה הינו כלול במחיר.
אוטובוס עוצר ממש מול הבניין ,וניתן להגיע אל סופרמרקט ומסעדות בתוך  5דקות הליכה .ריזלרן ,שבו האורחים יכולים למצוא בריכת שחייה
ציבורית ,נמצאת במרחק של  6ק"מ משם .מלון אוברסטדורף ( )Oberstdorfנמצא במרחק של כ  10-ק"מ מן מלון לינדר גסטהאוס (Linder
.)Gästehaus

https://www.booking.com/hotel/
at/ga-stehaus-linder.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

https://www.booking.com/hotel/
המלון ממוקם במרחק של  500מטרים בלבד מאזור הסקי ברגבאנחן ברנדנרטל ( ,)Bergbahnenואוטובוס הסקי המקומי עוצר במרחק של כ 1-
at/appartements-sarojaדקות הליכה משם .הדירות במלון טנלגר כוללות מרפסת או טרסה.
tannleger.enיש להם גם חדר שינה אחד או  2חדרי אמבטיה ,מטבח ,טלוויזיה בעלת מסך שטוח וגישה חופשית לחיבור אינטרנט אלחוטי .שירות משלוח לחם
_gb.html?aid=341598;label=AU
זמין על פי בקשה ,וסופרמרקט ומסעדה נמצאים במרחק של  2דקות הליכה מהמלון.
free_card_list&lang=he&selecte
מלון  4כוכבים משפחתי זה ,המציע נופים פנורמיים של לך ( )Lechוהרי ארלברג ( ,)Arlberg Mountainsנמצא ממש ליד מדרונות הסקי ורמת הסקי
שלגלגוף ( .)Schlegelkopfגישה חופשית לחיבור אינטרנט אלחוטי הינה זמינה ,וחניון מוסך ללא תשלום הינו מוצע.
החדרים והדירות המרווחים במלון הוטל-גרני שאראנץ ( )Hotel-Garni Schranzכוללים חדרי אמבטיה גדולים עם חלוקי רחצה ומייבש שיער ,אזור https://www.booking.com/hotel/
ישיבה וטלוויזיה בלוויין עם מסך שטוח .רוב החדרים כוללים גם מרפסת.
at/garni-schranz.en_gb.html?aid=341598;label=AU
מזנון ארוחת הבוקר הגדול כולל מבחר של מוצרים אזוריים.
free_card_list&lang=he&selecte
מתקני הספא כוללים סאונה פינית ,אמבט אדים ,תא אינפרא אדום וחדר הרפיה ובריכה מקורה בגודל  20מ"ר .עיסויים זמינים על פי בקשה.
d_currency=EUR
האורחים יכולים גם להירגע בגינה ועל מרפסת השמש ,אשר ניתן להגיע ישירות מאזור הספא.
האורחים יכולים לקנות כרטיסי סקי ולהשתמש במחסן הסקי במלון גרני שאראנץ ( .)Hotel-Garni Schranzמרכז לך ( )Lechנמצא במרחק  5דקות
הליכה משם ,וניתן לשכור אופניים ללא תשלום.
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Lech Card

Hotel-Garni
Schranz
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Lech Card

Hotel Arabell

מלון  4כוכבים משפחתי זה ,המציע אזור ספא ,מסעדה ,ואינטרנט אלחוטי חינם בכל האזורים ,הינו ממוקם במרחק של  4דקות הליכה ממרכז
לך ,מעליות הסקי ואוטובוסי הסקי.
חדרי המלון המרווחים והלא מעשנים מרוהטים באופן אינדיבידואלי בסגנון מודרני או מסורתי עם צבעי פסטל וכוללים טלוויזיה בעלת מסך
https://www.booking.com/hotel/
שטוח .חלקם כוללים פאנלים מעץ ופרטים כפריים .חדרי האמבטיה כוללים חלוקי רחצה ,נעלי בית ומוצרי טואלטיקה ,המסופקים בעונת החורף.
at/arabell.en_gb.html?aid=341598;label=AU
המסעדה מגישה מטבח אוסטרי ובינלאומי .חצי פנסיון בחורף כולל מזנון ארוחת בוקר וארוחת ערב בת  5מנות עם מזנון סלטים (למעט בימי
free_card_list&lang=he&selecte
שלישי) ,בעוד שבקיץ ,ארוחת הבוקר הינה זמינה בלבד.
d_currency=EUR
הרפיה בחורף מוצעת על ידי סאונה ,חדר אדים ,תא אינפרא אדום ומיטת שיזוף .טיפולי עיסוי הינם זמינים תמורת תשלום נוסף .האורחים יכולים
גם להירגע בבר ,בגינה ,או מול האח הפתוחה בלובי .האורחים יכולים להשתמש בתא הסקי ללא תשלום ליד מעליות הסקי של לך ( ,)Lechאו
בחדר האחסון הפרטי של המלון.
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Pension
Schneider

מלון פנסיון שניידר ( )Pension Schneiderממוקם ממש ליד רכבל רופיקופפאן ( )Rüfikopfbahnבאזור הסקי 'לך-זורס ( ,)Lech-Zürsוממוקם במרכז לך
( .)Lechגישה חופשית לחיבור אינטרנט אלחוטי וחנייה פרטית ללא תשלום ,וניתן ליהנות מאזור ספא בחורף.
https://www.booking.com/hotel/
at/pension-schneider.enהחדרים מרוהטים בסגנון אלפיני מודרני וכוללים טלוויזיה בכבלים עם מסך שטוח ,חדר רחצה עם אמבט או מקלחת ומייבש שיער .כספת ואזור
_gb.html?aid=341598;label=AU
ישיבה הינם מתקנים נוספים .בחלק מהחדרים יש מרפסת ,וחלקם משקיפים על ההרים.
free_card_list&lang=he&selecte
מזנון ארוחת בוקר מגוון עם מוצרים אזוריים זמין מדי בוקר במלון שניידר פנסיון .סופרמרקט ומסעדה נמצאים ממש מחוץ למלון.
d_currency=EUR
במהלך החורף ,האורחים יכולים להשתמש באזור ספא מרווח עם סאונה ,אמבט אדים וחדר רגיעה ,וניתן להזמין עיסויים מרגיעים באתר .בחורף
ניתן למצוא חלוקי רחצה ונעלי בית .חדר אחסון לציוד סקי עם מייבש נעלי סקי זמין אף הוא.
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Hotel Burgwald
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 Lech LodgePrivate Chalet
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Hotel Adler

מלון  4כוכבים זה הינו ממוקם ממש ליד מדרון הסקי ומציע נופים פנורמיים יפים של רמת אוברלך וארלברג מאסיף.
מלון בורגוואלד מציע מסעדה עם מרפסת שמש ,גן חורף ,טרקלין מסורתי וגישה חופשית לאינטרנט אלחוטי בכל הבניין .ארוחת הערב הינה
זמינה על פי בקשה.
סאונה פינית ,אמבט אדים ,טפידיום ומגוון עיסויים הינם זמינים באזור הספא המשופץ.
ניתן להגיע אל מלון בורגוואלד באמצעות רכבל ממרכז לך בתוך דקות ספורות בלבד .אוברלך הוא לגמרי ללא מכוניות בחורף .ניתן להחנות את
המכונית שלכם בליץ 'ולהשאיר את המטען שלכם בתחנת הרכבל ,שם הוא ייאסף על ידי צוות המלון .בקיץ ,חניה פרטית ללא תשלום הינה
זמינה באתר.

https://www.booking.com/hotel/
at/burgwald.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

המלון ,שנבנה מחומרים אזוריים כגון עץ לגש ,נמצא במרחק של  10דקות הליכה ממרכז ליך אם ארלברג ( )Lech am Arlbergומציע פרטיות
מרבית ,שירות קונסיירז 'אישי ,סאונות פרטיות ונופים פנורמיים של ההרים .גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי הינה זמינה.
כל אחת מהבקתות בסגנון אלפיני מודרני כוללת מרפסת מקורה ,סלון עם חלל פתוח עם פינת ספה גדולה ואח ,מטבח מאובזר היטב ומערכת
בידור חדישה .מתקנים נוספים כוללים מכונת קפה נספרסו ,מבחר תה וארון יין.
בכל בוקר ,עוזר אישי שלך יביא את ארוחת הבוקר יחד עם העיתון האהוב עליך ולוודא כי השהייה שלך הוא נוח ככל האפשר.
המלון מציע חניה חינם למוסך ,ולכל בקתה יש מחסן ציוד סקי עם מייבש נעליים .שירותי הסעה לנמל התעופה וטיפול בילדים הינם מוצעים
תמורת תשלום נוסף .ניתן גם לשכור אופניים בבקתה.
אוטובוס הסקי החופשי עוצר ממש ליד  ,)Lech Lodge(Lech Lodgeהמוביל אתכם אל המדרונות תוך  2דקות .מסלול הסקי מדלוך ()Madloch
ומסלול הסקי קרוס קאנטרי ( )Countryנמצאים מאחורי החנות ומאפשרים לכם לגלוש ימינה אל הבקתה .הנהר מאחורי בקתה פופולרי עבור דיג
לטוס.

https://www.booking.com/hotel/
at/lech-lodge-private-chalet.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מלון משפחתי זה ,הממוקם ביער ברגנץ ( ,)Borgenzנמצא במרחק של  1ק"מ מאזור הסקי  )Diedamskopf(Diedamskopfומציע לכם אזור ספא
מודרני וורלברג ( )Vorarlbergכמו גם מאכלים בינלאומיים .מתקנים שונים עבור אופני הרים זמינים.
כל החדרים במלון אדלר מציעים נופים פנורמיים של ההרים ,טלוויזיה עם ערוצי כבלים וחדר רחצה מאובזר עם חלוקי רחצה.
בר המרתפים לשעבר הוסב לנווה מדבר ,ובו סאונה פינית עם טיפול קל ,סנריום ,אמבט אדים ועיסויים .אופני הרים יכולים לנצל  2טיולי אופניים
ברמות קושי שונות ,חדר ייבוש לאופניים ולבגדים ואזור ניקיון ושירות.

https://www.booking.com/hotel/
at/adler.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

No.
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שם כרטיס
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שם מקום הלינה

Gasthof
Bregenzer
Hirschen
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card
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Apartments
Wälderhaus

תיאור
(נכתב על-ידי בעל הדירה)

לתמונות ומידע נוסף
לחץ על הקישור:

נבנה בשנת  1757בסגנון עץ מסורתי ,מלון הירשן בשוורצנברג ביער ברגנץ מציע מסעדה גורמה עטורת פרסים ,סאונה וחניה תת קרקעית חינם.
גישה חופשית לחיבור אינטרנט אלחוטי זמינה בכל רחבי הבניין .התמקדות על קיימות ,המלון כולל גם  2תחנות טעינה עבור מכוניות אלקטרוני.
דורנבירן ( )Dornbirnנמצאת במרחק של  25דקות נסיעה משם.
מלון הירשן שוורצנברג כולל חדרים המרוהטים באופן אינדיבידואלי בסגנון כפרי עם ריהוט עץ ורצפות ,או ממוקמים בבניין הראשי או באגף
(במרחק של  30מטרים) .החדרים ממוקמים בבניין הראשי ההיסטורי ובאגף שקט של וולדרהאוז ( .)Wldldhausכל החדרים כוללים טלוויזיה בלוויין
וחדר אמבטיה עם חלוקי רחצה ,נעלי בית ומייבש שיער.
מסעדת המלון מגישה מנות מקומיות מיוחדות ומטבח אוסטרי ,ומבחר רחב של יינות אוסטריים במכוני המסורתי ,מהמאה ה .18-
האורחים יכולים לבחור בין מגוון רחב של תקליטורי  .DVDנגן  DVDזמין בחדרים או ניתן לשכור ללא תשלום בדלפק הקבלה .הגן כולל מדשאת
שיזוף ,מזרקה וגן צמחים.
מרכך ההרים של רוטנבאך ( )Rothenbachהינו חלק מן המלון וניתן להגיע אליו על מסלולי הליכה המתחילים במלון הירשן (.)Hirschen
בחורף ,מדרונות הסקי מסתיימים ממש בפתח .אוטובוס סקי עוצר מול המלון ומוביל אורחים לאתרי סקי שונים .ניתן להזמין באתר ציוד ללא
תשלום לנעלי שלג ומזחלות שלג.
במהלך פסטיבל ברגנץ ,המלון מציע שירות הסעות אל ובמהלך הבמה .לפני ההעברה ,ארוחת ערב גורמה בת  3מנות הינה זמינה על פי בקשה.

https://www.booking.com/hotel/
at/hirschen-schwarzenberg.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

מלון הדירות וולדרהאוס ( )Apartments Wälderhausשוכן במיקום של צלע גבעה בגובה  900מטר מעל פני הים בכפר שוורצנברג (,)Schwarzenberg
ומציע נופים של ההרים וגישה חופשית לחיבור אינטרנט אלחוטי .המלון מוקף ביערות ובכרמים ,במרחק  6ק"מ מאזור הסקי בודל (.)Bödele
כל הדירות כוללות טלוויזיה עם מסך שטוח וערוצי כבלים ,מטבח או מטבחון עם פינת אוכל וחדר אמבטיה עם מקלחת ושירותים .חלקם כוללים https://www.booking.com/hotel/
at/apartments-wa-lderhaus.enמרפסת או טרסה ,ומחסן ציוד סקי הינו זמין באתר.
_gb.html?aid=341598;label=AU
סאונה הינה זמינה תמורת תשלום נוסף ,והגן הגדול של מלון הדירות וולדרהאוס מגיע עם אזור ברביקיו ומגרש משחקים לילדים הכולל
free_card_list&lang=he&selecte
טרמפולינה ,מכוניות בובי ,קטנוע ותנופה.
d_currency=EUR
בחורף ,מזחלת ניתןית ממש ליד המלון ,ומזחלת מסופקת.
סופרמרקט נמצא במרחק של  2.8ק"מ משם ומסעדה נמצאת במרחק של  3.1ק"מ מן המלון .אגם השחייה הציבורי באדסי שוורצנברג (Badesee
 )Schwarzenbergנמצא במרחק של  3ק"מ משם וברגנץ ( )Bregenzנמצא במרחק של  29ק"מ משם .אוטובוס סקי עוצר במרחק של  3ק"מ משם.
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מלון  4כוכבים משפחתי זה הינו מוקף בנוף הררי נופי ,וממוקם בכפר הציורי או ( )Auביער ברגנץ ( .)Bregenzמלון קרון ( )Au Kroneמציע חדרים
מרווחים ומודרניים ללא עישון ,בריכה מקורה מוצפת לאור ,מסעדה עטורת פרסים ,בר יום עם טרקלין וגישה חופשית לאינטרנט אלחוטי בכל
רחבי המלון .הגן כולל אגם שחייה טבעי.
https://www.booking.com/hotel/
ספא סקיי כולל סאונה פנורמית על מרפסת הגג ,כסאות נוח חיצוניים עם נוף להרים ,אמבט אדים ארומטי וסאונה אינפרא אדום .עיסויים,
at/krone-au.en_gb.html?aid=341598;label=AU
טיפולים הוליסטיים וטיפולי בריאות ויופי הינם גם מוצעים במלון Krone in Au
free_card_list&lang=he&selecte
אזור ההרפיה המרווח כולל אח פתוחה ,בר תה ומזרקת קרח .קונצרטים של אמנים צעירים מתקיימים באופן קבוע במלון.
d_currency=EUR
חצי פנסיון כולל מזנון ארוחת בוקר עשיר עם מוצרים מחוות סובבות ,חטיפים של אחר הצהריים ,וארוחת ערב בת  5מנות עם מזנון סלטים.
אזור הסקי  Diedamskopfהסמוך כולל מדרונות סקי עם שלג טבעי 60 ,ק"מ של מסלולי סקי קרוס קאנטרי ,ו  9-רכבלים ומעליות סקי .מלון קרון (Au
 )Kroneבאילת מציע סיורים מודרכים לטיולי חורף.
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מלון ויטלהוטל קואלנגרטן ( )Vitalhotel Quellengartenשוכן בינות לגבעות יער ברגנץ ( ,)Bregenzוכולל בריכה מקורה ובריכה חיצונית .אזור הספא
הגדול מציע סאונות שונות ואמבט אדים.
https://www.booking.com/hotel/
החדרים במלון קלונגרטן מציעים טלוויזיה בלוויין וחדר אמבטיה עם חלוקי רחצה ומייבש שיער .בחלק מהחדרים יש מרפסת.
at/vitalhotel-quellengarten.enמזנון ארוחת בוקר עשיר עם מוצרים אזוריים ואורגניים רבים הינו מוגש בבוקר .המסעדה מציעה מבחר של מנות אזוריות ,בינלאומיות וצמחוניות.
_gb.html?aid=341598;label=AU
יש מגרש טניס ומרכז כושר גדול עם מאמנים אישיים .עיסויים וטיפולי יופי הינם זמינים .שני מסלולי גולף עם  18גומות נמצאים במרחק של 15
free_card_list&lang=he&selecte
דקות נסיעה משם .אורחי המלון מקבלים הנחות על עמלות ירוקות.
d_currency=EUR
מרכז לינגנאו ( )Lingenauנמצא במרחק של  500מטרים מהמלון .חנייה פרטית הינה זמינה ללא תשלום.
אזור הסקי מאלאו-דמולס ( )Mellau-Damulsנמצא במרחק של  20דקות נסיעה בלבד מהמלון .ניתן להזמין כרטיס יום בהנחה מהקבלה.
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המלון ממוקם במרחק של  200מטר ממרכז  ,Langeneggובמרחק של  20דקות נסיעה מאזור הסקי  Hochhäderichואגם קונסטנץ (Lake
 .)Constanceאוטובוס סקי עוצר במרחק של  200מטר מהמלון .חניה פרטית חינם הינה זמינה באתר.
https://www.booking.com/hotel/
החדרים מרוהטים בסגנון אלפיני ומגיעים עם מרפסת ,טלוויזיה עם ערוצי לוויין וחדר רחצה פרטי עם מקלחת.
at/gasthof-hirschenlangenegg.enהמלון כולל גינה עם מרפסת שמש ,וכן מחסן ציוד סקי.
_gb.html?aid=341598;label=AU
האורחים יכולים ליהנות מארוחת הבוקר במלון גסטהוף הירשן ( ,)Gasthof Hirschenומסעדת א לה קארט מגישה מאכלים אוסטריים מסורתיים.
free_card_list&lang=he&selecte
על פי בקשה ,אירוח על בסיס חצי פנסיון הינו זמין .חנות מכולת ומסעדה נוספת נמצאים בטווח של  200מ '.
d_currency=EUR
מסלול הגולף גארפאפארק בריגנרוואלד ( )Golfparkב  18-החורים נמצא במרחק של  10ק"מ משם .מגרש משחקים לילדים נמצא במרחק של 400
מטרים מהבית .במלון לינגאו ( ,)Lingeauבמרחק של  3ק"מ משם ,יש בריכה מקורה.
מלון  3כוכבים זה הממוקם במרכז הכפר או ביער ברגנץ ( ,)Bregenzנמצא במרחק של  500מטרים בלבד מאזור הסקי  .Diedamskopfהוא מציע
אינטרנט אלחוטי חינם ואזור ספא עם סאונה ,אמבט אדים ,תא אינפרא אדום וג'קוזי.
חדרי המלון מעוצבים בסגנון אלפיני וכוללים אזור ישיבה ,טלוויזיה בלוויין וחדר אמבטיה .בחלק מהחדרים יש מרפסת.
המסעדה של מלון שיף אין ברגן מגישה מטבח אוסטרי מסורתי ומאכלים בינלאומיים .האורחים יכולים להזמין עיסויים ולהשתמש בחדר אחסון
ציוד סקי עם מייבש נעלי סקי .המלון מציע חניה פרטית ללא תשלום.
תחנת אוטובוס הסקי נמצאת ממש מחוץ למלון .ניתן להגיע אל אזורי הסקי וורת '-שרצ'ן ( ,)Malth-Damellsבמרחק  15דקות נסיעה משם.

https://www.booking.com/hotel/
at/das-schiff-in-den-bergen.en_gb.html?aid=341598;label=AU
free_card_list&lang=he&selecte
d_currency=EUR

*  -המידע שלעיל נאסף על-ידינו במאמץ רב מרחבי הרשת ,איננו יכולים להבטיח את נכונות הנתונים והמצב בפועל.
 על המשתמש לבדוק האם מקום הלינה נותן את הכרטיס הרלוונטי ואת שאר התנאים הרלוונטים לפני ההזמנה. כל הזכויות על מסמך זה שמורות ,אין לשנותו או להשתמש למטרות מסחריות ללא אישור מראש בכתב. -כל שימוש במידע שלעיל מהווה הסכמה לתקנון האתר .myaustria.co.il
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