
 

CARINTHIA 2017-2018  www.mediteran.ro 

 
 

 
 

 

Regiunea CARINTHIA   

 
Ce plăcere! Garantia zăpezii pe pârtii. Şarmul sudic al Austriei. Cabanele rustice.  
Întreaga regiune – un vis pe schiuri până târziu în primăvară. Una dintre cele mai interesante regiuni 
muntoase din Alpii de Est. De la vîrfuri de 3.000 de metri şi până la munţi cu altitudini medii. Pârtii cu grade 
diverse de dificultate. Toate premisele unui concediu reuşit. 
De ce le place copiilor Carinthia? Aici sunt partii usoare. Profesori drăguţi de schi. O grămadă de prieteni noi. 
Jocuri şi bucurie în zăpadă. Întâmplări de neuitat în natură. Şi, foarte important: părinţii sunt ocupaţi. 
Carinthia (Kärnten) inseamna sporturi de iarnă şi distracţie, pe schiuri de viteză cu coborâri razante de cupă 
mondială de pe ghetar pana la pante comode pentru familie sau parcuri de distracţie cool – peste 1000 
kilometri de coborâri alpine fac plăcerea schiatului. La marginea pârtiilor gazdele ospitaliere prepară, în cele 
mai originale cabane ale Alpilor, bunătăţi regionale care se bucură de influenta culinară din Italia şi Slovenia. 
Patinajul, alt sport iubit în Carintia, atrage mii de vizitatori ce alunecă pe suprafeţele de gheaţă bine 
întreţinute. Weissensee (lacul Weissen) este mai mare suprafaţă naturală de gheaţă în aer liber din Europa: pe 
o suprafaţă de 6,5 km² se întâlnesc patinatori din toate ţările, care îşi încearcă puterile în mod amical sau se 
rotesc încântaţi pe gheaţă. Weissensee nu este insă singurul lac pe care poţi patina, asemeni lui mai sunt 
multe altele.  
O zi clasică de iarna se încheie în apa termală caldă, în mireasma ierburilor de câmp din biosaună sau la 
masaj, sub mâinile binefăcătoare ale profesioniştilor. Reîncărcaţi-vă cu energie! 
De pe pârtiile de schi direct în terme: nicăieri nu este mai aproape de adevăr această afirmaţie decât în 
Carinthia. Acolo unde se sfârşeşte distracţia de pe pârtii începe răsfăţul în terme. Noua baie termală romană 
din Bad Kleinkirchheim se numără după renovare printre cele mai frumoase „temple alpine de wellness” din 
Europa. 
Cum îţi găseşti localul preferat în Carintia? Să fie cârciumioara ospitalierei familii, unde găseşti cele mai bune 
Kasnudeln (paste umplute)? Sau localul distins de specialişti în arta culinară, care însă nu aduce nici pe 
departe cu un templu al bucătăriei rafinate? Sau localul cu vin de producţie proprie şi produse tradiţionale, 
unde ţi se pune pe masă cea mai bună şuncă? Nu rămâne decât să încerci. 
 
 
 

NOTA: Tarifele din prezenta oferta sunt exprimate in euro, pe zi per persoana sau unitate, conform tabel. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

AAppaarrttaammeennttee  RROOSSEENNSSTTOOCCKKLL  MASA 
self catering 

SEZON 

A B C D 

 

APT 4 pers. (52 mp) 70 108 84 95 

APT 5 pers. (55 mp) 74 119 89 99 

APT 6 pers. (84 mp) 89 143 102 121 

APT 7 pers. (84 mp) 102 156 119 133 

Sejur minim 3 7 3 7 

A: 01.12-22.12; 
B: 23.12.17-06.01.18 (Craciun si Revelion); 
C: 07.01-02.02; 10.02-16.02; 24.02-03.04; 
D: 03.02-09.02; 17.02-23.02. 
 

Taxa de statiune: inclusa 
 Accepta animale de companie: 6 eur/zi 

Situare: in satul Gundersheim, la 12 km de Nassfeld, statie de skibus in fata vilei. 
Apartamente (categ. 4*): 1 sau 2 dormitoare, living cu canapea extensibila, baie, chicineta utilata, TV-sat, radio, 
acces internet, seif, balcon. Acces gratuit la sauna (la 50 m).  
Atentie! In tarife nu este inclusa taxa pentru curatenia finala de 50 euro/apartament (se achita la fata locului).  

Reducere Early-booking: -5% pentru rezervarile achitate integral pana la 13.11.2017 !!! (exceptie B) 
Oferta speciala: 5=4 si 7=6 in perioadele 01.12-16.12 si 03.03-24.03.  

http://www.mediteran.ro/
http://www.mediteran.ro/
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AAppaarrtt--hhootteell  WWAALLDDNNEERR  ********  MASA 
self catering 

SEZON 

A B C 

 

Studio 2-3 pers. 68 115 79 

APT 2-5 pers. 92 125 109 

APT 4-6 pers. 98 135 127 

APT 4-6 pers. lux 108 146 137 

Supliment HB 27 27 27 

Sejur minim 5 7 5 

A: 12.12-23.12; 06.01-26.01; 24.02-07.04; 
B: 24.12.17-05.01.18 (Craciun si Revelion); 
C: 27.01-23.02. 

 
Taxa de statiune: 1,5 eur/zi/pers (de la 16 ani) 

 Accepta animale de companie: 4,4 eur/zi 

Situare: in statiunea Gundersheim (la 12 km de Nassfeld), statie de skibus in fata vilei. 
Facilitati: sauna, solarium, parcare. 
Apartamentele: baie, 1 sau 2 dormitoare, living cu canapea extensibila, TV, radio, uscator de par, seif, acces 
internet, chicineta utilata. 
Atentie! In tarife nu este inclusa taxa pentru curatenia finala de 30, respectiv 45 euro/apartament si taxa de 
statiune de 1,50 euro/zi/persoana (se achita la fata locului). 

Oferta speciala: 7=5 in perioadele 01.12-24.12 si 03.03-07.04. 

AAppaarrttaammeennttee  TTHHEERRMMEENNBBLLIICCKK  MASA 
self catering 

SEZON 

A B C D E 

 

STD 2 pers. (28 mp) 58 79 67 64 75 

APT 3 pers. (43 mp) 89 110 99 97 103 

APT 2-4 pers. (50 mp) 96 127 105 102 110 

APT 3-5 pers. (75 mp) 115 159 139 133 151 

Sejur minim 3 10 7 7 7 

A: 07.12-26.12; 
B: 27.12.17-05.01.18 (Revelion); 
C: 06.01-12.01;  
D: 13.01-02.02; 03.03-09.03; 
E: 03.02-02.03. 
 

Taxa de statiune: 2,50 eur/zi/pers (de la 17 ani) 
Accepta catei de companie: 15 eur/zi 

Situare: in Bad Kleinkirchheim, in apropiere de baile termale St. Kathrein, aproape de statie de skibus. 
Apartamentele: sunt situate in diferite vile si dispun de 1 sau 2 dormitoare, living cu canapea extensibila, baie, 
chicineta utilata, TV, balcon. Studiourile au doar o camera. 
Atentie! In tarife nu este inclusa taxa pentru curatenia finala de 45, respectiv 65 euro/apartament si taxa de 
statiune de 2,50 euro/zi/persoana (se achita la fata locului). 

Oferta speciala: 7=6 in perioada 08.01-02.02. 

OFERTA SPECIALA 2018 – Perioade fixe: 10.03-17.03 / 17.03-24.03 / 24.03-31.03 

Sejur 7 nopti care include Skipass si reducere 50% la complexul de bai termale. 
Pachet 7 nopti + 6 zile skipass – de la 360 euro/persoana in DBL 

http://www.mediteran.ro/
http://www.mediteran.ro/
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HHootteell  KKOOLLMMHHOOFF  ********  MASA 
Demipensiune 

SEZON 

A B C D E 

 

Loc in DBL 95 125 142 111 118 

Loc in Jr. Suite 102 135 155 113 119 

Copil 0-5,99 ani -100% -100% -100% -100% -100% 

Copil 6-14,99 ani -50% -50% -50% -50% -50% 

Sejur minim 3 7 3 7 3 

A: 07.12-23.12;                                                www.kolmhof.at   
B: 24.12-29.12; 03.02-16.02;  
C: 30.12.17-05.01.18; (Revelion); 
D: 06.01-02.02; 17.03-02.04 
E: 17.02-16.03. 
 

                     Taxa de statiune: 2,50 eur/zi/pers  
Accepta animale de companie: 10 eur/zi  

Situare: in statiunea Bad Kleinkirchheim/Bach (alt. 1.050 m), la 150 m de skilift, se schiaza pana la hotel. 
Facilitati: restaurant, lounge, cafenea, Wi-Fi gratuit, loc de joaca pentru copii, camera pentru schiuri, piscina 
interioara, jacuzzi, sauna finlandeza, baie de aburi, cabina infrarosu, sanarium, masaj, fitness, parcare gratuita. 
Camerele: baie, uscator de par, TV, telefon, balcon.  

Reducere Early-booking: -10% pentru rezervarile achitate integral pana la 31.10.2017 !!! 
Oferta speciala: 7=6 si 5=4 in perioadele 07.12-24.12; 06.01-04.02 si 17.03-24.03. 

*Tarifele din perioada 03.03-17.03 includ Skipass si reducere 50% la complexul de bai termale. 
*Tarifele din perioada 18.03-02.04 includ la alegere Skipass sau pachet bai termale. 

HHootteell  KKAATTSSCCHHBBEERRGGHHOOFF  ********  MASA 
Demipensiune+ 

SEZON 

A B C D 

 

Loc in DBL max 2 89 139 104 131 

Loc in Family 96 145 111 137 

Copil 3-5,99 Fam. -60% -60% -60% -60% 

Copil 6-15,99 -35% -35% -35% -35% 

Copil 16-18,99 ani -15% -15% -15% -15% 

Sejur minim 3 7 4 7 

A: 08.12-22.12;                                       www.katschberghof.at  
B: 23.12.17-06.01.18 (Craciun si Revelion); 
C: 07.01-02.02; 24.02-08.04; 
D: 03.02-23.02; 
 
                     Taxa de statiune: 2,50 eur/zi/pers (de la 17 ani) 

Accepta animale de companie: 16 eur/zi  

Situare: in centrul statiunii Katschberg (alt. 1.600 m), langa partie, la 200 m de skilift. 
Facilitati: restaurant, lounge, loc de joaca pentru copii, piscina interioara, sauna, sauna finlandeza, baie de aburi, 
cabina infrarosu, kneipp, masaj, fitness, parcare (gratuit).  Cina de Craciun si de Revelion: inclusa 
Demipensiune+: welcome drink, mic dejun bufet, cina bufet, dupaamiaza: supa, cafea/ceai si prajituri. 
Camerele: baie, radio, TV, telefon, seif, balcon.  

Reducere Early-booking: -5% pentru rezervarile achitate integral pana la 31.10.2017 !!! 
Oferta speciala: 7=6 in perioadele 08.12-23.12; 07.01-02.02; 24.02-23.03 si 02.04-08.04. Nu se cumuleaza 

http://www.mediteran.ro/
http://www.mediteran.ro/
http://www.kolmhof.at/
http://www.katschberghof.at/
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CCaabbaannee  TTUURRRRAACCHH  MASA 
self catering 

SEZON 

A B C D 

 

Cabana 6 pers. 107 243 328 162 

Cabana 14 pers. 214 463 575 329 

1,2 paturi suplim. 15 15 15 15 

Sejur minim 3 7 8 3 

A: 25.11-22.12;  
B: 23.12-29.12; 03.02-02.03; 
C: 30.12.17-05.01.18; 
D: 06.01-02.02; 03.03-28.04. 
 
 

Taxa de statiune: 2,50 eur/zi/pers. 
 Accepta animale de companie: 7 eur/zi 

Situare: in zona Turrach, la o altitudine de 1.711 m, langa partii. 
Facilitati: restaurant, terasa apres-ski, loc de joaca pentru copii, zoo, sauna, sauna finlandeza, parcare. 
Cabana 6 persoane: 2 dormitoare cu cate 3 paturi, living cu canapea extensibila, baie, bucatarie utilata, 
semineu, TV, acces internet (2 euro/zi), terasa.  
Cabana 14 persoane: 7 dormitoare, living cu canapea extensibila, 3 bai, bucatarie utilata, sauna privata, TV, 
acces internet (2 euro/zi), semineu, vestibul cu loc pentru schiuri si lemne, terasa.  
Atentie! In tarife nu este inclusa taxa pentru curatenia finala de 95 euro/cabana 6 pax si 169 euro/cabana 14 pax, 
taxa de statiune de 2.50 euro/zi/persoana si curentul electric in valoare de 0,27 euro/kW (se achita la fata 
locului).  
Tarifele nu includ lenjerie pentru paturi si prosoape. Acestea pot fi aduse de turisti sau pot fi inchiriate la fata 
locului (10,5 euro/lenjeria si 4 euro/set prosoape/persoana) 
Reducere Early-booking: -10% pentru rezervarile achitate integral pana la 30.10.2017 ! (exceptie 23.05-05.01) 

http://www.mediteran.ro/
http://www.mediteran.ro/

