
Bemutatkozás 
SÍTEREPEK LUNGAU tartományban 
Obertauern – Grosseck-Speiereck-

Fanninberg-Katchberg-Aineeck 



www.siszallas-ausztria.hu 

• A panzió Ausztria leghóbiztosabb síparadicsoma mellett
található, egy hangulatos  középkori faluban Mauterndorf-ban.

• 15 km körzetben 5 különböző síterep is található.

• A Panzió nyugodt, kellemes környezetben fekszik, 7db
négyszemélyes stúdió és 5db kétágyas, egyenként pótággyal
bővíthető szobával rendelkezik.

• A Panzióban találtható és INGYENESEN igénybe vehető (Finn és
Infra szauna) és fitnesz terem.



Elhelyezés-Ellátás 

• Elhelyezés:

• 2+2 ágyas stúdiók, melyek rendelkeznek 2 francia ággyal, vagy 1
francia ággyal és egy emeletes ággyal.

• A stúdiókhoz tartozó konyha rész teljesen felszerelt. (edénykészlet,
kávé-teafőző, hűtő)

• Saját zuhanyzó/ WC tartozik minden szobához, valamint Sat-Tv-vel
felszereltek.

• Ellátás

• Gazdag büféreggeli (péksütemény, vaj, dzsem, sajt, meleg
tojásételek, felvágott, kávé, tea, gümölcslé, stb).

• Valamint igényelhető félpanziós ellátás, 3 fogásos vacsorával, ára:
15 Euro/fő/éj



Síterepek 

A környéken 5 különböző sí terület található az alábbi távolságokra: 

Grosseck-Speiereck 1.1 km 

Obertauern  10,8 km 

Aineeck 4,1 km 

Katschberg  8,4 km 

Fanningberg  3,2 km 

A környéken található sí területek, összesen kb. 300km sípályával 
rendelkeznek. Amelyek a régiós LUNGO sí kártyával + 15 euro többletért 
pályamegkötés nélkül látogathatóak.    



Egyéb Program lehetőségek 

• Szánkó (Mauterndorf vár mögött) 8perc séta

• Éttermek (Mauterndorf) 5perc séta

• Tamsweg (élményfürdő) 5km

• Vár látogatás, vár játékok

• Lovas szán lehetőség TWENG

• Icedriving (jégautózás)

• Icegokart, Icequad

• Intersport (Tamsweg)

• Skiworld (Obertauern)

• Skibus, Skitaxi,



Áraink 

TÉLI IDŐSZAK NYÁR 

Kiemelt 
szezon 

Főszezon 
Elő és 

utószezon 
Nyári szezon 

Időpontok Dec.24-Jan.03 
Febr.01-
Márc.30 

Dec.01-23  
Jan.01-29 

Márc.31-Ápr.30 

Máj.01-Jún.30 
Szept.01-Okt.01 

Júl.01-Aug.31 

2 ágyas 
 (2Pótágy) 
Reggelivel 

38 €/fő/éj 34€/fő/éj 31€/fő/éj 25€/fő/éj 

Egy fő esetén 
felár 

28€/fő/éj 24€/fő/éj 
21€/fő/éj 18€/fő/éj 

Pótágy felár 28€/fő/éj 24€/fő/éj 21€/fő/éj 18€/fő/éj 

Gyermekkedvezmény(2 teljes árat fizető felnőtt esetén): 2 éves korig 100% 

4 személyes 
apartman 
Reggelivel 

152 €/apt 136€/apt/éj 124€/apt 100€/fő/éj 

Üdülőhelyi díj (14 éves kortól: )      1,1 € /fő/éj 

Végtakarítás 20 €/fő/éj 

Félpanzió 
felár ( fogásos 

vacsora) 

15 €/fő/nap 

12€/gyerek/nap 

Szilveszteri 
vacsora 

38 €/fő 
20€/fő (12éves korig) 

Minden kedves  régi, és új vendégünket szeretettel várunk 
a 2013/14 sí szezonban. 




