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5700-Zell am See Esplanade 4 - 6
T: 0043 6542 788

info@grrandhotel-zellamsee.at
www.grandhotel-zellamsee.at

Monika Prohaska

Grandhotel Zell am See

Гранд- готель «Целль- ам- Зеє», який з точністю відтворює австрійську традицію та теплоту, 
у поєднанні із вишуканим 4-зірковим комфортом, щедрістю та невичерпним затишком 
надасть Вашому відпочинку золотого обрамлення.

Гранд- готель «Целль- ам- Зеє» вирізняється унікальним розташуванням на прекрасному 
власному півострові на узбережжі озера Целль. З нами на вас чекає атмосфера гірського 
міста та надзвичайне навколишнє середовище.

Окрім безкоштовного трансферу з / до залізничної станції Целль- ам- Зеє, ми пропонуємо 
безкоштовний високошвидкісний доступ в Інтернет через Wi- Fi на всій території готелю.

У наших двох СПА-центрах ви знайдете басейн, джакузі, тренажерний зал і різні сауни. Крім 
того, наш великий спа- центр має чудовий пейзаж на озеро Целль і безліч можливостей для 
відпочинку.

Дещо іншу вечірню програму пропонує казино Целль- ам- Зеє, яке розташовано в готелі. 
Безкоштовний вхід і спеціальні роз’яснення ігор для початківців забезпечать незабутній вечір.

У зимовий сезон ми пропонуємо безкоштовний трансфер до гірськолижного курорту 
Schmittenhöhe (Шміттенхьое), в той час як наш приватний пляж доступний виключно 
для наших гостей у літній час. Номери можна вибрати зі сніданком «шведський стіл» або 
напівпансіон. Серед 13 різних типів номерів ми маємо можливість обрати кожній сім’ї 
та клієнту найбільш привабливі для них номери.

Додатково ми пропонуємо:

• Безкоштовний трансфер із залізничної станції Целль- ам- Зеє (якщо ви проінформуєте нас 
про час Вашого прибуття) —  звичайно, ми можемо організувати трансфер з аеропорту 
за додаткову оплату

• Гараж- парковка

• Безкоштовний високошвидкісний Wi- Fi у всьому готелі (лобі та кімнати)

• Безкоштовний Інтернет, який доступний гостям у нашому лобі

• Безкоштовний трансфер до гірськолижних підйомників Целль- ам- Зеє

• Спеціальні знижки у пункті прокату гірськолижного спорядження

• Скіпаси, які можна отримати на стійці реєстрації

• Послуги догляду за дітьми, з понеділка по п’ятницю (розклад біля стійки реєстрації гостей) 
у нашому «Дитячому клубі»
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5020-Salzburg Auerspergstr. 6
T: +43 662 88987 0

tourist@salzburg.info
www.salzburg.info

Andrea Minnich

Salzburg Information – 
Tourismus Salzburg GmbH

Інформація про Зальцбург —  Tourismus Salzburg GmbH

• Підготовка актуальної туристичної інформації про готелі, ресторани, 
пам’ятки, заходи та екскурсіонні тури

• Пропозиції та підтримка спеціальних програм, ініціативних 
та тематичних поїздок

• Домовленості з готелями для групових поїздок

• Карта Salzburg Card —  «все включено» —  для вільного доступу 
до пам’яток та безкоштовного користування громадським 
транспортом —  постачання для турагенств

• Лижний шаттл —  безкоштовний трансфер в лижний регіон Ski amadé/
Flachau (Скі амаде / Флахау)

• Інформація про нові правила автобусного сполучення в Зальцбурзі

• Інформаційні брошури, каталоги, карти міста, постери

Усі наші сервіси і шарм міста Моцарта, який ні з чим не порівняти, 
переконають Вас у тому, що Зальцбург —  ідеальне місце призначення 
для Ваших клієнтів!
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8970-Schladming Ramsauerstraße 756
T: 0043 3687 23310

sales@schladming-dachstein.at
www.schladming-dachstein.at

Angelika Dietmayer

Schladming-Dachstein 
Tourism

Зимовий міжнародний вищий клас.

Сніжно- білий зимовий пейзаж, гостинні господарі та всесвітньо 
відомий лижний рай чекають на вас у регіоні відпочинку Шладмінг- 
Дахштайн. 234 км гірськолижних трас, Ski amadé загальною 
довжиною 760 кілометрів) 88 найновіших підйомників та 100 
незвичайних лижних баз повністю подбають про Ваше нескінченне 
задоволення від лижного катання.

Серце гірськолижного регіону, підйомний канатний комплекс «4 гори 
Шладмінга» (Schladming 4 Berge Skischaukel), з’єднує Хаузер Кайблінг 
(Hauser Kaibling), Планай (Planai), Гохвурцен (Hochwurzen) і Рейтеральм 
(Reiteralm) для всеохоплюючих перехресних розваг на лижах, лижні 
райони Фагеральм (Fageralm), лижний регіон Рамзау- ам- Дахштайн 
(Ramsau am Dachstein), льодовик Дахштайн (Dachsteingletscher), 
лижні курорти Гальстерберг (Galsterberg), Різнеральм (Riesneralm) 
і Планнеральм (Planneralm) доповнюють вибір.

Регіон Шладмінг- Дахштайн є членом Лижного Союзу Ski amadé —  
найбільшою лижною мережею Австрії. Північний центр Рамзау- ам- 
Дахштайн вирізняється своєю відмінною 220-кілометровою трасою. 
У північному Ельдорадо Рамзау- ам- Дахштайн на вас чекають 220 
кілометрів відмінно підготовлених лижних трас, нічна стежка і біговий 
дитячий парк для любителів бігових лиж різного віку.

Влітку Шладмінг- Дахштайн обіцяє мальовниче і спортивне 
розмаїття, що включає в себе 1000 км пішохідних маршрутів, 
300 гірських озер, 100 великих і малих водоспадів, 930 км для 
велосипедних маршрутів та маунтінбайкінга, 5 полів для гольфу та 20 
місць для скелелазіння. Не можна не згадати про різні можливості для 
рафтингу, каноїнгу, стрільби з лука та параглайдингу.
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6450-Sölden Gemeindestraße 4
T: 0043 57200 256

incoming@oetztal.com
www.incoming.oetztal.com

Gregor Huter / Daniel Goldstein

Ötztal Incoming

Зельден поєднує в собі спорт, екшн і задоволення на найвищому 
рівні, а також надійність снігу з жовтня по травень. Всесвітньо відоме 
місце для зимового відпочинку має багато чого запропонувати: 
BIG3–3 гірськолижні схили понад 3 000 м —  плюс 144 км спуску, 
де щороку проводять Відкритий чемпіонат світу з лижного спорту, 
кулінарні задоволення в ресторані «Ice Q gourmet», унікальні апре- 
скі розваги, AQUA DOME —  термальний спа- центр, найпопулярніші 
концерти та зимові заходи. На висоті 3 048 м, де були відзняті 
найцікавіші кадри з фільму «Спектр: Агент 007» був реалізований 
перший глобальний пригодницький світ Бонда. Курорт Обергургль- 
Хохгургль є саме тим місцем для тих, хто шукає відпочинок в системі 
SKI–IN SKI-OUT DELUXE. Лижники із скі- пасом, що дійсний протягом 
3+ днів мають можливість отримати задоволення від необмеженого 
використання гірськолижних зон на 254 км схилу. Компанія «Ецталь 
Інкамінг» як регіональне представництво міжнародної туристичної 
галузі із задоволенням надасть Вам будь- яку інформацію стосовно 
відпочинку. Компанія «Ецталь Інкамінг» презентує Ецталь —  найдовшу 
бічну долину Тіроля і батьківщину численних альпійських «родзинок». 
Серед найактуальніших «родзинок»: унікальна кіноінсталяція 
Джеймса Бонда на горі під назвою 007 ELEMENTS, AQUA DOME —  
ексклюзивний SPA, готель і термальний спа і AREA 47; відкритий 
ігровий майданчик, що здається безмежним. Будучи регіональним 
Інкамінг партнером, ми знаємо не лише ключові особливості, але й 
інсайдерські поради долини Ецталь, як влітку, так і взимку.

Повні пакети послуг з одного джерела

Ми розробляємо індивідуальні, високоякісні пропозиції для групових, 
заохочувальних або пакетних турів і надаємо компетентні консультації 
з усіх аспектів подорожей. Наш повний пакет послуг включає в себе 
покупку послуг, бронювання, планування і організацію програм 
поїздок, а також організацію трансферу з аеропорту призначення (INN, 
MUC, ZRH, SZG).
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6561-Ischgl Dorfstrasse 43
T: 0043 50990 701

incoming@paznaun-ischgl.com
www.ischgl.com

Lisa-Marie Juen

Tourismusverband Paznaun - Ischgl

Взимку: гарантований сніг від кінця листопада до початку травня, 
4 регіони для відпочинку —  Ґалтюр, Ішґль, Каппль, Зее, 4 лижні 
зони, 73 підйомники, 359 км траси швидкісного спуску, 1 скі- 
пас. Гірськолижний регіон Сільвретта Арена (Silvretta Arena): 
транскордонний гірськолижний курорт із зоною Duty Free. Фрірайди, 
скітури, лижні кроси, зимова ходьба, біг на ковзанах, санний спорт.

Розваги: апре- скі, нічне життя, різноманітні заходи, концерти 
світових зірок на вершині гір, таких як Роббі Вільямс, Елтон Джон… 
і 30.11.2019 SEEED.

Влітку: гірський велоспорт, скелелазіння, прогулянки, мотоспорт, 
різноманітні спортивні та культурні заходи, сімейні програми. Літній хіт: 
карта SILVRETTA все включено!

B 2B відділ туристичної спілки Пацнаун- Ішґль являється зв’язуючою 
ланкою між місцевими готельєрами усіх категорій та місцевими 
постачальниками туристичних послуг.
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6112-Wattens Kristallwelten Strasse 1
T: 0043 5224 500-1871

reservations.kristallwelten@swarovski.com
swarovski.com/kristallwelten

Michael Eiter

Swarovski Kristallwelten

Кристалічні світи Swarovski —  Моменти дива

У будинку Swarovski, в оточенні чудового гірського пейзажу 
Тіроля, блискучі очі Гіганта вітають гостей в світі дива. Тут, в одній 
з найпопулярніших австрійських пам’яток, відвідувачі можуть 
досліджувати феномен кристала в усьому його розмаїтті, у творчій 
інтерпретації художників і дизайнерів з усього світу. Обов’язково 
прогуляйтесь по великому саду серед унікальних творів мистецтва, 
в мальовничому ландшафтному оточенні альпійського саду, з його 
напрочуд розмаїтим асортиментом рослин і квітів. В одному 
з найбільших в світі магазинів Swarovski Store ви обов’язково 
знайдете нові улюблені товари.

Відкрийте для себе багатогранний всесвіт Swarovski Crystal Worlds, 
створений для любителів мистецтва, сімей, цінителів і шанувальників 
блискучого світу Swarovski.
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6444-Längenfeld Oberlängenfeld 140
T: 0043 5253 6400

office@aqua-dome.at
www.aqua-dome.at

Sascha Rössel

AQUA DOME -  
Tirol Therme Längenfeld

AQUA DOME —  Tirol Therme Längenfeld —  це унікальне поєднання 
термального басейну та 4-зіркового готелю, що відкрився у 2004 р. 
У нас —  понад 200 кімнат та апартаментів у 6 різних категоріях. Стиль 
готелю визначає сучасний та якісний дизайн.

Футуристичним коридором гості зможуть дістатися найбільшого 
оздоровчого комплексу в Тіролі. На території понад 20 000 м² ви 
знайдете багаточисленні спа- центри та зони саун, окремі дитячу 
та сімейну зони, а також ексклюзивну зону SPA 3000, якою можуть 
користуватися виключно гості готелю.

Також, гості мають можливість відвідувати власний фітнес- центр, 
а також багаточисельні бьюті- та спа- зони. Увесь комплекс 
гармонійно доповнює гірський ландшафт долини Ецталь. Він єдиний 
у своєму роді серед усієї Європи.
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1020-Wien Lassallestraße 3
T: 0043 (0) 53566060

office@eurotours.at
www.eurotours.at

Alice Gafitanu

Eurotours Ges.m.b.H

Eurotours International —  це дочірнє підприємство концерну 
Verkehrsbüro Group, що є лідером як в сегментах «туроператорів», так 
і «багатоканальних продажах» в Австрії. Компанія є туроператором, 
а також найбільшим постачальником туристичних пакетів в прямих 
продажах. 350 висококваліфікованих професіоналів Eurotours 
пропонують найкрасивіші напрямки і різні форми організованих 
подорожей: від поїздок в класичні регіони відпочинку, міських канікул, 
круїзів, подорожей на далекі відстані до групових поїздок для різних 
організацій. Eurotours співпрацює з 2500 готельними партнерами 
і 4000 туристичними підприємствами у 88 різних країнах світу. Як 
багатоканальний дистриб’ютор з широким діапазоном діяльності 
в німецькомовних регіонах і сусідніх країнах, Eurotours виконує функції 
єдиного офісу для туроператорів. Більше 3000 готельних партнерів 
і 3500 інших постачальників послуг по всьому світу довіряють 
багаторічному досвіду компанії в галузі туризму.
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1010-Wien, Kärntner Ring 9
T: +43 1 515 80-0

info@grandhotelwien.com
www.grandhotelwien.at

Angela Rittig-Boucher

Grand Hotel Wien

Grand Hotel Wien розташований в центрі Відня, всього в декількох 
кроках від знаменитої Віденської державної опери і відомої 
пішохідної вулиці для шопінгу Кернтнерштрассе. Готель класу люкс 
розташований в 25 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту Відня.

205 просторих номерів і люксів готелю Grand Hotel Wien (деякі з них 
мають приватні тераси з видом на місто) оформлені в розкішному 
віденському стилі, прикрашені рідкісним антикваріатом, багатими 
тканинами, класичним декором і вишуканими меблями. Гості можуть 
скористатися цілодобовою послугою реєстрації і консьєржа, 
обслуговуванням номерів, орендою лімузинів, безкоштовним WiFi, 
послугами няні за запитом, бізнес- центром і багатьма іншими 
послугами.

Для проведення конференцій, прийомів і приватних вечірок є 
широкий вибір конференц- залів, а бальний зал Quadrille, віденська 
перлина, вміщує до 500 гостей на будь- які заходи.

Для гурманів, Grand Hotel Wien є центром найкращих ресторанів 
і барів Відня: Le Ciel by Toni Mörwald, удостоєний двох знаків Го- Мійо 
(Gault Millau) і однієї зірки Мішлен (Michelin), дарує своїм гостям 
вишукане міжнародне кулінарне мистецтво. В Unkai гості можуть 
насолодитися справжньою японською кухнею на найвищому рівні. 
Grand Brasserie, традиційний віденський ресторан, пропонує своїм 
гостям широкий вибір страв. Rosengarten та Kavalierbar відомі своїм 
широким вибором напоїв та коктейлів.

Grand Spa N ° 605, що займає 200-кв.м., пропонує все необхідне для 
повноцінного перебування в Відні: сауну, парову баню, окрему жіночу 
зону з власною сауною, зону відпочинку, кардіо- зону з новітнім 
обладнанням і один з найширших асортиментів косметичних 
і масажних процедур у Відні.

Grand Hotel Wien
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6020-Innsbruck in Tirol, 
Maria-Theresien-Straße 55
T: +43 051205320 644

Florian.kahr@tirolwerbung.at
www.visittirol.ru
www.b2b.tirol

Florian Kahr

Tirol Werbung

Туристична спілка Тіроля «Tirol Werbung» презентує Тіроль у всьому 
світу як провідний курортний регіон Австрії. Вона пропонує детальну 
інформацію про туристичну інфраструктуру і пропозиції відпочинку 
влітку і взимку в Тіролі. Крім того, наш менеджер, відповідальний 
за ринки Росії і України, пропонує Вам спеціалізовану інформацію 
та активну підтримку в стимулюванні збуту і маркетингових кампаніях 
і виступає сполучною ланкою між продавцями і покупцями.

Ми відкриємо Вам 34 дивовижних регіони, різні готелі різноманітних 
категорій і надамо підтримку в плануванні, організації і реалізації 
Ваших подорожей.
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6290-Mayrhofen, 
Dursterstraße 225
T: +43 664 6140606
T: +43 525 6160618

info@mayrhofen.at
www.mayrhofen.at

Marie-Sophie Münch

Tourismusverband Mayrhofen-Hippach

Один регіон, дві гори, одна тисяча можливостей

Зима: Майрхофен (Mayrhofen) і Хіппах (Hippach) —  романтичні, 
розслабляючі, оригінальні, але в той же час модні і суперспортивні. 
Дві лижні гори —  Ахорн (Ahorn) і Пенкен (Penken) —  відповідають всім 
бажанням лижників. За допомогою канатної дороги (Ahornbahn) 
можна піднятися на висоту 2000 метрів, перейти на трасу для 
справжнього цінителя і вирушити відпочивати в White Lounge (село 
Іglu).

На екстремальній горі Пенкен чекає справжній виклик: Харакірі, 
лижна траса в Австрії, забезпечить найкрутіші переживання під час 
спуску з 78 % кутом нахилу і багато іншого.

Літо: Оригінальність і сучасність, дія і спокій. Сім’ї і мандрівники 
можуть здійснити неквапливі прогулянки або альпійські тури. Чи 
то на екстримальній Пенкен або на горі цінителів Ахорн, в бічних 
долинах, на пішохідних стежках високогірного природного парку 
Ціллерталер Альпи площею 422 км².

Tourismusverband 
Mayrhofen-Hippach
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9201-Krumpendorf am Wörthersee, 
Hauptstraße 147/1
T: +43 677 62459072

krainer.olha@gmx.at
www.medtouraustria.com

Olha Krainer

MedTourAustria

MedTourAustria фірма спеціалізована в області медичного туризму, 
яка має досвід співробітництва з ведучими клініками Австрії 
та Італії. Ми пропонуємо медичне рішення Ваших проблем. Наша 
команда клінік- партнерів знайде компетентне рішення i докладe 
максимум зусиль y боротьбі з Вашим захворюванням. Ми 
знаходимся в Каринтіі, яка межує з кордонами Словенії та Італії, 
в серці Альпійського- адріатичного регіону. Нашими клієнтами є 
громадяни країн пострадянського простору, зацікавлені в отриманнi 
кваліфікованої медичної допомоги в області діагностики, лікуванні 
та реабілітації в медичних закладах Австрії та Італії. Наші спеціалісти 
відмінно володіють німецькою мовою, що виключає можливість 
надання помилкової інформації. Ми працюємо 24 години на добу, 
7 діб в тиждень, без вихідних та святкових днів.




