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PACHETE SKI CLASIC in capitala Tirolului ! 2022-2023 
Opt regiuni de schi – si mai mult ! Bine ati venit in paradisul de iarna OLYMPIA SKIWORLD INNSBRUCK ! 

Inima muntilor Alpi, capitala Tirolului, Innsbruck nu este doar un oras de o frumusete aparte, ci si una dintre destinatiile preferate pentru turistii din intreaga 
lume, indragostiti de munti si de libertatea naturii. In afara de faima sa ca destinatie turistica, Innsbruck este un oras important pe harta amatorilor 
sporturilor de iarna, fiind de doua ori gazda Jocurilor Olimpice de Iarna, un adevarat Paradis hibernal. Nu ratati Iarna in muntii tirolezi!  

Hotel BONALPINA 3*+  Hotel ALPHOTEL 4* Hotel GRAUER BAR 4* 

   
 
 

Hotel ALPHOTEL 4**** Innsbruck, www.alphotel.com  (langa cel mai mare Mall din Tirol) 
Localizare: reteta perfecta de a imbina cele 2 “sporturi“: shopping & skiing!  Hotelul se afla in apropierea celui mai mare centru comercial din Tirol–DEZ (iesirea din 
autostrada A12, Innsbruck Ost) cu acces spre toate partiile de ski. Puteți ajunge în centrul istoric al oraşului Innsbruck în câteva minute, folosind mijloacele de 
transport public. Autobuzul pentru schi care deserveşte zonele de schi din împrejurimi opreşte chiar la hotel.  
Restaurante:  restaurantul Zum Hauswirth cu bucatarie locala si internationala, barul Austrobar; La sosire, turistii sunt intampinati cu un WELLCOME DRINK. 
Wellness: sauna. Parcare pentru oaspetii hotelului; Skibus direct de la hotel, camera de depozitare skiuri disponibila;  
Camere: 136 camere confortabile cu grup sanitar propriu (cada / WC), uscator de par, TV satelit, radio, telefon, minibar, miniseif, conexiune gratuita internet.  

PACHETE SKI  
Cazare cu DEMIPENSIUNE  

Ski pass si ski bus  

 

25.11-18.12.2022 & 06.01-05.02.2023 &  
23.03-10.04.2023 

19.12 – 23.12.2022 & 06.02 – 19.03.2023 

4 nopti 
(3 zile ski 

pass) 

5 nopti 
(4 zile ski 

pass) 

6 nopti 
(5 zile ski 

pass) 

7 nopti 
(6 zile ski 

pass) 

4 nopti 
(3 zile ski 

pass) 

5 nopti 
(4 zile ski 

pass) 

6 nopti 
(5 zile ski 

pass) 

7 nopti 
(6 zile ski 

pass) 

Loc in dubla cu Ski pass 
classic (Axamer Lizum) inclus 

412 510 597 684 433 528 625 716 

Loc in dubla cu *Ski City Plus 
Ticket inclus 

506 625 734 831 514 643 765 845 

1 copil in dubla cu 2 adulti: 0-5 ani = GRATUIT ; 6-9 ani = reducere 50 %; 10—15 ani = reducere 30 %; Supliment optional pentru camera Single = 38 euro/ zi; 
Mic dejun – buffet bogat; Cina – bufet de salate si supa, 3 meniuri cu posibilitatea alegerii felului principal (unul dintre el este vegetarian); 
 

*www.ski-plus-city.com (13 stațiuni de schi: 291 km de pârtii și 48 km de trasee de schi | 111 telecabine și ascensoare/ 8 stațiuni cu schi de noapte și / 
sau săniuș de noapte si 22 locuri de interes in Innsbruck de vizitat) 

 

Hotel GRAUER BAR 4**** Innsbruck , www.grauer-baer.at (In inima Innsbruck-ului !) 
Localizare: hotel gazduit intr-o cladire istorica,  situat la doar 50 m de centrul istoric si 300 m de punctul de imbarcare spre zona de ski NORDPARK.  
Servicii hoteliere: 2 restaurante, bar, zona de wellness cu piscina panoramica la etajul 5, baie de aburi, solar (contra cost), camera relaxare, masaj, 
camera fitness, terasa exterioara, parcare (garaj) – contra cost, camera pentru echipament ski. Ski bus GRATUIT (la aprox.300m). La sosire, turistii sunt 
intampinati cu un WELLCOME DRINK. Dotari camere: 193 camere, baie proprie (cada/dus, WC), uscator de par, minibar, TV, telefon, radio, caseta de 
valori, internet de mare viteza. 

PACHETE SKI  
Cazare cu DEMIPENSIUNE  

Ski pass si ski bus  

25.11 - 18.12.2022 & 06.01 - 05.02.2023 &  
23.03 - 10.04.2023 

19.12 – 23.12.2022 & 06.02 – 19.03.2023 

4 nopti 
(3 zile ski 

pass) 

5 nopti 
(4 zile ski 

pass) 

6 nopti 
(5 zile ski 

pass) 

7 nopti 
(6 zile ski 

pass) 

4 nopti 
(3 zile ski 

pass) 

5 nopti 
(4 zile ski 

pass) 

6 nopti 
(5 zile ski 

pass) 

7 nopti 
(6 zile ski 

pass) 

Loc in dubla cu Ski pass 
classic (Axamer Lizum) inclus 

496 603 697 782 517 624 729 825 

Loc in dubla cu *Ski City Plus 
Ticket inclus 

559 678 792 916 580 694 808 932 

1 copil in dubla cu 2 adulti: 0-5 ani = GRATUIT ; 6-9 ani = reducere 50 %; 10—15 ani = reducere 30 %; Supliment optional pentru camera Single = 39 euro/ zi; 
Mic dejun – buffet bogat; Cina – bufet de salate si supa, 3 meniuri cu posibilitatea alegerii felului principal (unul dintre el este vegetarian); 
 
*www.ski-plus-city.com (13 stațiuni de schi: 291 km de pârtii și 48 km de trasee de schi | 111 telecabine și ascensoare/ 8 stațiuni cu schi de noapte și / 
sau săniuș de noapte si 22 locuri de interes in Innsbruck de vizitat) 

 

Hotel BONALPINA 3***+ IGLS, 4 km de Innsbruck , www.bon-alpina.at (la 200 m de partie; servicii excelente!) 
Locatie: hotelul se afla in centrul statiunii IGLS, la numai cateva minute de mers pe jos de zona olimpica de ski Patscherkofel si la numai 4 km de 
Innsbruck. Servicii hoteliere:  hotelul a fost renovat si dispune de foarte multe facilitati; printre serviciile oferite de hotel se numara 3 restaurante moderne 
si 1 restaurant traditional Tirolez, cu bucatarie locala si internationala, coffee bar & lounge, locul perfect  
pentru a incheia ziua intr-o atmosfera intima. Prin curtoazia gazdelor, turistii beneficiaza de acces gratuit la sauna de la etajul IV al hotelului; centru 
WELNESS cu piscina interioara, piscina exterioara incalzita, solarium, sauna, sala de fitness, camera de ski, parcare. Dotari camere: 95 camere cu grup 
sanitar propriu (cada / WC), uscator de par, TV, radio, telefon. 

PACHETE CU DEMIPENSIUNE/ SKI 
CLASIC  

  

18.03 – 01.04.2023 17.12 – 23.12.2022 & 07.01 – 17.03.2023 
4 nopti 5 nopti 6 nopti 7 nopti 4 nopti 5 nopti 6 nopti 7 nopti 

Loc in dubla CAZARE & DEMIPENSIUNE 
& SKI PASS (la Patscherkofel 922-2.247 m – 
200 m distanta de hotel) 

4 nopti 

(3 zile ski 
pass) 

5 nopti 

(4 zile ski 
pass) 

6 nopti 

(5 zile ski 
pass) 

7 nopti 

(6 zile ski 
pass) 

4 nopti 

(3 zile ski 
pass) 

5 nopti 

(4 zile ski 
pass) 

6 nopti 

(5 zile ski 
pass) 

7 nopti 

(6 zile ski 
pass) 

431 536 620 694 488 610 699 776 
1 copil in dubla cu 2 adulti: 0-5 ani = GRATUIT ; 6-9 ani = reducere 50 %;10 – 15 ANI = reducere 30%;  Supliment optional pentru camera Single = 35 euro/ zi; 
Mic dejun – buffet bogat; Cina – bufet de salate si supa, 3 meniuri cu posibilitatea alegerii felului principal (unul dintre el este vegetarian); 
Acces gratuit la zona de wellness; piscina interioara si exterioara (intre 10.00-21.00); Gym  
 

 

ALTE SERVICII DISPONIBILE: Asigurarea medicala & storno, asigurare ski; Cazari intermediare Budapesta, Bratislava, Viena, etc; Bilete de avion 
Innsbruck, Munchen etc;  



Agentia de turism ROMADRIA CONFORT, Bucuresti, str. Eugen Carada 5-7, parter, ap 25 sect 3 (langa Banca Nationala) 
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DOMENIUL SCHIABIL “Olympia SkiWorld” Innsbruck 
include mai multe regiuni de schi in jurul capitalei Alpilor, usor si comod accesibile cu schibus ! 

 
Piste pretentioase si partii familiale – aici, orice schior, avansat sau incepator, copil sau adult isi gaseste locul potrivit. 

În Olympia Ski World Innsbruck se poate schia tot anul!  
Zăpada garantată la înălţimea de peste 3000 m a gheţarului Stubai, la o distanţă de Innsbruck de ca. 35 km. 

 

 
 

Patscherkofel (922 – 2.247 m), 20 km de partii de schi 
Noul Patscherkofel oferă o zonă de schi olimpică pentru începători, schiori de nivel mediu şi avansaţi.  
Cu ajutorul tunurilor, zăpada este garantată. O regiune ideală pentru familii şi schiori experimentati.  
Oferă şi schi nocturn pentru cei neobositi şi un restaurant nou! 
Distanta de Innsbruck: 5 km 
1 x telecabina; 2 x telescaun 4 locuri; 1 x telescaun; 6 x teleschiuri; 1 x covor magic; Schi nocturn  

 
Axamer Lizum (1.583 – 2.338 m), 40 km de pârtii de schi 

Acest centru olimpic de ski Axamer Lizum se afla la 18 km de Innsbruck; deschide sezonul de iarnă în noiembrie şi îl închide târziu primăvara. 
Este o zonă de schi înaltă, beneficiind de zăpadă pe întreg sezonul de iarnă.  
Ofera partii pt  începători, nivel mediu şi avansaţi.  
Vă aşteaptă 40 km de pârtii (cantitatea de zăpadă poate fi suplimentată cu ajutorul unui tun de zăpadă) şi 10 teleschiuri, telescaune, 
telecabină! 
1 x funicular; 2 x telescaun cu 4 locuri; 4 x telescaun dublu; 3 x teleschi; Snowpark 

 
Mutterer Alm (950 – 1.600 m), 15 km de partii de schi 

Distanta de Innsbruck: 6,5 km 
O zonă de schiat minunată pentru toată familia!  
15 km de pârtii bine preparate de toate gradele de dificultate pentru cei mai mici şi cei mai mari!  
Este zona de ski unde fiecare om din Innsbruck a învăţat să schieze. 
1x telecabina 8 locuri; 1x telescaun cu 4 locuri; 1x teleschi; 1x covor magic 

 
Schlick 2000 (1.000 – 2.230 m); 22 km de partii de schi 

Distanta de Innsbruck: 12 km; ... statiune de schi familiara cu gondola panormica.  
Această regiune compactă situată la aprox. 20 min. cu maşina de Innsbruck. 
10 skilifturi, 22 km de pârtii, dintre care 14 km pârtii uşuoare vă fac bucurie mare la schiat!  
Indiferent dacă este un începător sau un schior bun – aici fiecare se poate bucura! 3 covoare magice ii asteapta pe cei mici în ţara copiilor. 
2x telecabina; 1x telescaun 4 locuri; 7x teleschiuri; 3x covoare magice  

 
Gheţarul Stubai (1.750 – 3.210 m) 40 km de pârtii de schi 

Distanţa de Innsbruck: 35 km 
În „regatul zăpezii“ găsiţi 20 de telecabine şi telescaune şi cca. 40 km de pârtii pentru toate gradele de dificultate.   
Atat pentru începători cat şi pentru schiori cu experienţă . 
4 x telecabină; 2 x telescaun cu 6 locuri; 1 x telescaun cu 4 locuri; 3 x telescaun; 9 x teleschi; 2 x covoare magice; 1 x Funpark cu Halfpipe 


