Ziemas prieki Cellamzē (Zell am See) –
Zālbaha (Saalbach)
13.03.-20.03.2021., 8 dienas, cena 1180 EUR
Austrijas Cellamzē un Zālbahas reģions ir viena no tūristu iecienītākajām vietām visu gadu. Senā 19.
gs. arhitektūra, gleznainais Celles ezers un fonā esošie kalnu masīvi apbur ikvienu. Ziemas priekus var
baudīt no novembra beigām līdz pat vēlam aprīlim, pateicoties dažādo ziemas sporta veidu iespējām.
Šeit atbilstošu nobraucienu atradīs visu sagatavotību slēpotājs vai snovbordists. Profesionāļiem tiek
piedāvātas vairākas garas, vidēji stāvas melnās kategorijas distances, kas ved cauri mežam, starp
kokiem. Bērni atradīs savas trases uz Maiskogel un Schmittenhöhe nogāzēm. Cellamzē ir kur rosīties
arī snovbordistiem, kuri novērtē jauko “Fun Park”.
Ar skibusu var doties uz tuvējo apkārtni, arī uz Kaprunas reģionu, kur atrodas šejienes augstākā virsotne
- 3029m augstais Kitzsteinhorn, kuru klāj mūžīgais ledājs. Šīs vietas ir apvienojušās vienotā slēpošanas
zonā. To veido 81 trases ar kopējo garumu 130km un ~50 pacēlājiem. Bet no 2020 gada Cellamzē ir
savienota ar slaveno un lielo Zālbaha un Hinterglemma reģionu (kopā 408 km), kas atrodas gleznainajā
Glemtāles ielejā, vien 4 km attālumā viens no otra. Kopā ar Leogangu tie veido vienu no lielākajiem
Austrijas sporta reģioniem, un tas viss ir ērti sakārtots, lai varat slēpot šajos slavenajos kūrortos vienas
nedēļas laikā.
Dzīvošanai mums paredzēta lieliskā 4* viesnīca pašā Cellamzē centrā, kur dzīve mutuļo, 2 minūtes līdz
pacēlājam, turpat šopings, apreski, un viesnīcas teritorijā ir jauks atpūtas un spa centrs, baros mūs
lepni un gardi ar tipiskiem austriešu ēdieniem… Būs skaisti, nudien!

1.diena, Dodamies ceļā! (V)

 Lidojums Rīga – Zalcburga
 Transfērs (85km) no Zalcburgas lidostas uz Cellamzē. Iekārtošanās 4* viesnīcā Neue Post. Vakariņas.
2.-7. diena, Alpos viss kārtībā (B,V)

 Aktīvā atpūta! Slēpošana un citas izklaides! Kalnu slēpošanai piedāvājam 6 dienas Zell am See –
Saalbach apvienotājā ski reģionā – 4 kūrortos, nobraucienus visām gaumēm. Pēc pieprasījuma
piedāvāsim apskates ekskursija pa reģionu – Zalcburgu, termas u.c. Piedāvāsim pārgājienu ar sniega
kurpēm un slidošanas iespējas – ja laika apstākļi atļaus…
8.diena, Uz mājām! (B)

 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Zalcburga – Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Zalcburga– Rīga (Airbaltic, 20kg, reģistrētā bagāža, 8kg rokas
bagāža + slēpju bagāža 20kg)
 Transfērs – lidosta – viesnīca - lidosta (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi)
 Dzīvošana 4* viesnīcā Cellamzē centrā ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar saunu un
baseinu https://www.neuepost.at/
Mob.t.: +371 29626622
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 7 gardas vakariņas 4 kārtās
 Grupas vadītāja pakalpojumi
 Ceļojuma organizācija
Ceļojuma cenā neietilpst:






Personīgie izdevumi
Ceļojuma apdrošināšana
Dzeramnaudas apkalpojošam personālam
Pacēlāja
karte,
inventāra
īre
un
kaprun.com/en/activities/winter/skiing/ski-passes

instruktori:

https://www.zellamsee-

Ievērībai:

 Atlaides bērniem, ja dzīvo kopā ar vecākiem – uz pieprasījumu, atkarībā no vecuma un istabas tipa!
 Vienvietīgās istabas uz pieprasījumu ar piemaksu
 Minimālais skaits grupā ir 18 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai „Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID
Pieteikšanās ceļojumam:

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 300 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 500 EUR jāiemaksā līdz 13.11.2020.
 Pārējā summa jāsamaksā 13.01.2021.
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