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WE ARE MUSICAL - Vereinigte Bühnen 
Wien GmbH 
Patrick Jahoda 
 
1060-Wien Linke Wienzeile 6 
T: 0043 1 588 30 1440 
 
sales@vbw.at 
www.musicalvienna.at 
 
 
 
A Vereinigte Bühnen Wien egy hatalmas zenés színházat jelent. Bel- és külföldi 

vendégeink számára világhírű musicalslágereket, osztrák és európai darabok 

bemutatóit hozzuk el német nyelven (angol felirattal), valamint a legmagasabb 

színvonalú saját produkciókat is megtekinthetnek a Ronacher és a Raimund színház 

színpadain. 

2017 őszétől hagyják, hogy ismét elvarázsolják önöket: ünnepeljék meg a Vámpírok 

táncának 20 éves jubileumi előadását (szeptember 30-tól a Ronacherben) és az I Am 

From Austria világpremierjét (szeptember 16-tól a Raimund színházban). 

WE ARE MUSICAL – És ön? 
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Falkensteiner Hotels & Residences 
Jana Haladova 
 
1100-Wien Columbusplatz 7-8 
T: 0043 1 605 40 
 
info@falkensteiner.com 
www.falkensteiner.com 
 
 
Falkensteiner Hotels & Residences 

A Falkensteiner Hotels & Residences egy 60 éves családi múltra visszatekintő osztrák 

nemzetközi szállodalánc. Hat országban 33 holtelünk található, melynek 

mindegyikében hagyományos értékeinkkel és  színvonalunkkal találkozhat. 

4 és 5 csillagos szállodáinkban – legyen az Ausztriában, Olaszországban, 

Csehországban, Szlovákiában, vagy Szerbiában – az ember áll a középpontban. 

„Welcome home“, vagyis „Isten hozta itthon“ a hitvallásunk, ezáltal garantáljuk a 

legmagasabb színvonalú ellátást.  

Akár családi nyaralás a hegyekben, a tengerparton vagy a városban, vagy egy 

Wellness hétvége kettesben, mindenki talál számára vonzó ajánlatot. Isten hozta 

itthon! 
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Palais Hansen Kempinski Vienna 
Barbara Dunay 
 
1010-Wien Schottenring 24 
T: 0043 1 236 1000 
 
sales.vienna@kempinski.com 
www.kempinski.com/vienna 
 
 
 

 

PALAIS HANSEN KEMPINSKI VIENNA – Nemzetközi hotel bécsi szívvel 

A műemlékvédelem alatt álló 5* superior besorolású Palais Hansen Kempinski a 

Schottenringen található, közvetlenül a híres Ring mellett. Az eredetileg az 1873-as 

világkiállításra épült hotel épülete magával ragadja az embert a kortárs dizájnjával, 

modern tervezésével és luxusával. A Palais Hansen Kempinski 152 szobával és 

lakosztállyal, két étteremmel, egy bárral, egy szivarszobával, hat konferenciateremmel, 

egy különteremmel, egy bálteremmel, egy virág- és egy lifestyle bolttal és az ottomán 

stílusú Kempinski The Spa-val várja vendégeit. 
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Tonkünstler & Grafenegg 
Szilvia Csóka 
 
1010-Wien Herrengasse 10 
T: 0043 1 586 83 83 
 
szilvia.csoka@tonkuenstler.at 
www.tonkuenstler.at; www.grafenegg.com 
 
 
 
A Tonkünstler zenekar a meseszép Bécsi Zeneegyesületben (Goldener Saal) található 

székhelyével a legnagyobb és legfontosabb osztrák zenei nagykövetnek számít. A 

zenekar szilveszteri és újévi koncertjei biztosítják a megfelelő felütést az új év 

kezdetéhez. A zenekari repertoár a klasszikusoktól a romantikuson át egészen a XX. 

századi zenéig terjed. A különböző stílusok, mint a jazz vagy a világzene játszása 

biztosítja a Tonkünstler zenekar helyét a változó világban. 

A Bécs és Wachau közötti (előbbitől 50 perc távolságra lévő) Grafenegg egy másik 

székhelye a Tonkünstlernek. A helyszín a klasszikus zene kedvelőinek nemzetközileg 

elismert célállomásává vált. Itt a hangzás és a környezet összecseng: A Grafenegg 

kastély 32 hektáros angolkertjében található a Wolkenturm szabadtéri színpad, amely 

a világon a legjobb hangzással rendelkező szabadtéri színpadok egyike. A nyári 

program június közepén a sztárokat felvonultató nyáresti gálával kezdődik, melyet 

július elejétől augusztus közepéig a nyári koncertek követnek. A nyár fénypontja az 

augusztus közepétől szeptember elejéig tartó Grafenegg Fesztivál Rudolf Buchbinder 

művészi vezetésével, élenjáró nemzetközi zenekarokkal, ünnepelt karmesterekkel és a 

klasszikus zene sztárjaival. Decemberben kerül megrendezésre a grafeneggi advent, 

amely Ausztria egyik leghangulatosabb karácsonyi vására. 2018-ban pedig először 

kerül megrendezésre húsvétkor a „Grafeneggi tavasz“, amelyen zenével, kertkultúrával 

és élvezetes programokkal várják az érdeklődőket.   
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Niederösterreichische 
Verkehrsorganisations-
gesellschaft  
GesmbH (NÖVOG) 
Gerhard Soukup  
Helga Soukup-Kousek 
  
3100-St. Pölten Riemerplatz 1 
T: 0043 2742 360 990-99 
 
office@noevog.at 
www.noevog.at 
 
 
 
A Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft (Alsó-ausztriai 

Közlekedésszervező Társaság) egy modern közösségi és turisztikai közlekedési 

szolgáltatóvállalat. Vasútjaink és hegyi vasútjaink széleskörű kínálatot nyújtanak a 

mobilitás és a turizmus terén. Többek között Ausztria leghosszabb keskeny 

nyomvonalas vasútvonalát is mi üzemeltetjük. 

A Mariazellerbahn, a Reblausexpress, a Waldviertelbahn, a Wachaubahn vagy a 

Schneebergbahn mindegyike kedvelt kiránydulóhelyekhez vezet Alsó-Ausztria 

legszebb tájain. A program a Himmelstreppe modern vasútjai mellett egy első osztályú, 

panorámakocsis és egy nosztalgiautat is kínál történelmi jelentőségű villany- és 

gőzmozdonyokkal és gyönyörűen felújított kocsikkal. A kerékpárszállítástól az étkezési 

lehetőségeken át a charterjáratokig átfogó kínálattal várjuk a turistákat.   
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Mostviertel Tourismus GmbH 
Edeltraud Röcklinger  
Christina Beke 
 
3283-Scheibbs Töpperschloss Neubruck, 
Neubruck 2/10 
T: 0043 7482 20 444 
 
info@mostviertel.at 
www.mostviertel.at 
 
 
A Mostviertel ajánlatai kifejezetten a következő csoportoknak szólnak: életet élvezők, 

felfedezők, családok, hegyi kalandorok. 

Téli ajánlat: alpesi síelés, sífutás, havas ajánlatok nem csak síelőknek, (hótalpas túra, 

szánkózás, sítúrázás), családi és kultúrajánlatok.  

Nyári kínálat: kerékpározás, kirándulás, zarándoklatok, családi és kultúrajánlatok. 

A Mostviertel egyéni és csoportos utazóknak is tökéletes választás. 

A Mostvierel Tourismus GmbH beutaztató irodája az ajánlatok lebonyolítását egészen 

a foglalásig szervezi, ezzel biztosítva a megfelelő szintű támogtást az utazási 

irodáknak és –szervezőknek. 
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Familienskiegebiet Annaberg 
Karl Weber 
Katalin Burger 
 
3222-Annaberg Annarotte 126 
T: 0043 2728 8245 
 
info@annaberg.gv.at 
www.annaberg.info 
 
 
Családi paradicsom: Annaberg 

A családbarát Annaberg sírégió a varázslatos Ötscher-Tormäuer Naturpark szívében 

található.  

Itt mindenki megtalálja, amit keres: családok és kezdő síelők ugyanúgy értékelik az 

„Anna-Land” felvonóit és a varázsszőnyegét, mint a Reidl sícentrum lankás lejtőit. A 

rutinos síelők kipróbálhatják magukat az Anna-Parkban, ahol Ski-Boardercross-pályák, 

boxok  és kis ugratók várják őket, sőt akár kipróbálhatják a FIS minősítésű lejtőket is.  

Ezen kívül számos téli kiránduló útvonal várja a hótalpas túrázókat és ne feledkezzünk 

meg a romantikus lovasszánon tett utakról sem!  

18 kilométernyi, gyönyörű tájakon átívelő sífutó pálya várja önöket csodás kilátással az 

Ötscher fejedelmi vonulataira.  
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Burgenland Tourismus GmbH 
Bettina Pfrogner 
 
7000-Eisenstadt Johann Permayer-Straße 13 
T: 0043 2682 6338 40 
 
info@burgenland.info 
www.burgenland.info/hu 
 
 
Burgenland – Napfényes üdülés 

Ausztria legkeletibb tartományába a 2.500 napsütéses óra, kellemes klíma, a sokszínű 

táj és kiváló borok hívogatnak – ez az, amit az üdülő- és kirándulóvendégek nagyra 

értékelnek. A kerékpározás szerelmeseit 2.500 kilométernyi kerékpárút várja a 

kényelmes családi pályáktól a kihívást jelentő mountainbike terepekig. A hét top 

kerékpárúthoz tartozik a 138 kilométer hosszú B10-es Fertő tó kerékpárút és a 260 km 

hosszú dél-burgenlandi Paradies útvonal. Az út mentén az ínyenceket autentikus 

vendéglők, helyi specialitások, gourmé éttermek és borospincék várják.  

Burgenlandban a családoknak is kényeztetésben lehet részük: Ausztria legjobb családi 

szállodái és a Sonnentherme Lutzmannsburg gondoskodnak a nagyszerű üdülési 

élményekről, csakúgy, mint az otthonos családi panziók, termálhotelek és apartmanok. 

Kulturális események és borkóstolók, gasztronómiai rendezvények színesítik a 

kínálatot.  

Távolság: Budapest – Eisenstadt: kb. 220 km 
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Tourismusverband Linz 
Ingrid Walch 
 
4020-Linz Adalbert-Stifter-Platz 2 
T: 0043 732 7070 2926 
 
ingrid.walch@linztourismus.at 
www.linztourismus.at 
 
 
Linz a Médiaművészetek UNESCO városa – valamint a Duna és az életművészet 
városa. 
Egy pillantás a jövőbe, a Duna mellett természetközelben lazítani, egy linzi tortát enni a 
barokk óvárosban, és elcsodálkozni a dimenziókon átívelő grafiti-remekműveken: ez a 
sokszínűség várja az életművészet városának látogatóit! 
 
Kínálat és kiemelt ajánlatok: 
 
• Kirándulási tipp: linzi kikötőhajózás a Reederei Wurm + Köck-kel, hétfő kivételéével 

minden nap 11:00, 13:00 és 15:00 órakor 

• Médiaművészeti tipp: Ars Electronica Center és egyedi két- és háromdimenziós képi 

világ a Deep Space 8K-ban 

• HÖHENRAUSCH 2018 - Magasságmámor: A rendhagyó kiállítás ismét a linzi 

belvárosi háztetőkre csalogat 2018. május 18. és október 14. között. 

• Kiállítás-tipp: az acél nyomában a voestalpine acélvilágában 

• Linz kártya 2018 (inkl. 10€ értékű kultúra- és 5€ értékű gasztroutalvány) -  3 napos 

jegy: 30€, napijegy 18€  

A Tourismusverband Linz partnere a csoportos utakban 

• Információk rendezvényekről, csoportos és egyéni csomagok 

• Pártatlan és ingyenes tanácsadás egyéni linzi útjának megszervezésekor és hasznos 

programajánlatok: linzi múzeumi kiállítások, kerékpár- és hajóutak, színházi és 

koncertelőadások 

• Csoportos kedvezmények lekérése a linzi hotelekben való megszálláskor 

• Információs anyagok és képek biztosítása 

• Kapcsolatfelvétel a helyi vállalatokkal, pl. busz- és hajójárat-üzemeltetőkkel, 

idegenvezetőkkel, gasztronómiai szolgáltatókkal 

• A Tourismusverband Linz kizárólag közvetítőként lép fel. A szerződés az 

utazásszervező és a linzi szolgáltató között jön létre.  
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Tourismusverband Almtal-
Salzkammergut &  
Familienskigebiet Kasberg 
Stefan Schimpl  
Christoph Spiesberger 
 
4645-Grünau im Almtal Im Dorf 17 
T: 0043 7616 8268 
 
info@almtal.at 
www.almtal.at 
 
 
A salzkammerguti Almtal a Kasberg családi síterülettel: téli kikapcsolódás Ausztriában, 

gyorsan és könnyen elérhetően.  

- Bruno Kasbär síaréna gyermekeknek 

- Grünau síiskola 

- Funpark és 21 km kiválóan előkészített pálya 

- Kellemes hütték 

A síterep ideális családoknak, kezdőknek és újrakezdőknek. 

 

Ajánlatok a pályán túl: 

- Hótalpas túrák vezetéssel  

- Ruckxbob túrák 

- Sífutás oktatás 

- Téli kirándulás a Cumberland vadasparkban 

 

Kiemelt rendezvények: 

- 2018.03.10. A Kasberg Mike Süsserrel főz 

- 2018.03.31. KIDS XBattle  

 

Családok által vezetett szálláshelyek a 4 csillagos romantikus hoteltől a 

parasztgazdaságokig. 
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Salzburg Information - Tourismus 
Salzburg GmbH 
Roland Plötzeneder 
 
5020-Salzburg Auerspergstrasse 6 
T: 0043 662 88987 0 
 
tourist@salzburg.info 
www.salzburg.info 
 
 
Salzburg információ – Tourismus Salzburg GmbH 

• Aktuális turisztikai információk elérhetővé tétele: például szállás, éttermek, látnivalók, 

rendezvények, idegenvezetők  

• Javaslatok és támogatás speciális programok megtervezésében és 

megvalósításában, tematikus utak és incentive utak esetén 

• Hotelajánlatok lekérése csoportos utak esetén  

• A legfrissebb információk a Salzburg városában, buszokat érintő szabályozásokról  

• Információs brossúrák, katalógusok, várostérképek, poszterek  

• Salzburg-kártya –  „all inclusive kártya“ – ingyenes belépő a látványosságokhoz + 

tömegközlekedés ingyenes használata – Jutalék utazási irodáknak 

• Ski Shuttle – Ingyenes buszos transzfer a Skiverbund Ski amadé/Flachau területén 

2017.12.23. és 2018.03.18 között 

• Karácsonyi vásárok, adventi rendezvények, krampuszjárások 

• 2018 - 200 éves a Csendes éj 

• Szolgáltatásaink és Mozart városának öszetéveszthetetlen bája meg fogja Önt 

győzni, hogy Salzburg az ideális választás ügyfelei számára.  
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Gastein Tourism 
Martina Ellmauer 
 
5630-Bad Hofgastein Tauernplatz 1 
T: 0043 664 5349 884 
 
martina.ellmauer@gastein.com 
www.gastein.com 
 
 
 
Feltöltődés. Felelevenedés. Felemelkedés. - Isten hozta Gasteinben. Három 

helyszínünkön, Dorfgasteinban, Bad Hofgasteinban és Bad Gasteinban mindenki 

megtalálja, ahol jól érzi magát. Miért? Hol máshol van egy alpesi kisváros, egy 

kellemes falu és egy modern egészségközpont egymás 20 km-es körzetében? A 

lenyűgöző hegyvidék a Hohe Tauern Nemzeti parkban egy újabb pont, ami az utazókat 

az Alpok leghosszabb oldalvölgyébe vonzza. Gastein 4 síterepével, a 350 km hosszú 

kirándulóút-hálózatával egész évben hívogat, hogy szánjunk időt: magunkra, a 

családra, a barátokra. Nyugodtan, ugyanakkor mégis bizsergető módon jelenik meg a 

víz völgye: gyógyító vizek, morajló vízesések és friss, kristálytiszta hegyi tavak. 2017 

óta újdonság a két, tisztán termálvízzel töltött fürdőtó. 2018/19 telétől pedig a síterepen 

is lesz egy kiemelt látványosság. Minden turizmushoz kapcsolódó marketing, sajtó és 

sales témában örömmel áll rendelkezésre a Gasteinertal Tourismus. 
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Tourismusverband Abtenau 
Christel Putz  
 
5441-Abtenau Markt 165 
T: 0043 6243 4040 
 
ferien@abtenau-info.at 
www.abtenau-info.at 
 
 
 
Szolgáltatások utazási irodáknak  
Incoming iroda egyéni és csoportos utazók részére  
Keretprogramok csoportok részére  
Közvetítés és elszámolás  
4* és 3* szállodák, apartmanok, panziók, falusi üdülés, kempingek  
 
Tél:  
Nyugat-Dachstein sírégió 160 kilométeres lesiklópályával  
70 modern felvonó & ülőfelvonó  
1 felvonóbérlet 8 síterepre  
Ingyenes síbusz  
Szezonkezdéskor 30% kedvezmény a felvonóbérlet árából  
Családi kedvezmény: a gyermekek március elejétől ingyen síelhetnek  
Sí csomagajánlatok  
Sífutás: 200 km pálya  
Ingyenes sífutó- és nordic walking alapoktatás  
Hótalpas túrák, téli túrák, korcsolyázás lovasszános túrák  
Genussrégió Tennengauer Almkäse és Berglamm  
 
Nyár:  
Túrázás, hegyi kerékpározás, számos ismert kirándulási úticél, outdoor tevékenységek  
Ingyenes élőzenei koncertek, SalzburgerLand Card,  
Tömegközlekedési napijegy: 4 € 
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Kärnten Werbung GmbH 
Lada Pranter 
 
9020-Klagenfurt Völkermarkter Ring 21 
T: 0043 463 3000-42 
 
lada.pranter@kaernten.at 
www.karintia.com 
 
 
Téli termékek: 

- Adventi vásárok a városokban, a hegyekben és közvetlenül a tóparton:  

adventmaerkte.kaernten.at  

- Pályamegnyitók a síterepeken október végétől – Gleccsersíelés a Mölltali gleccseren 

szeptembertől 

- Alpesi női sí világkupa Bad Kleinkirchheim 2018.01.13-14. 

- 24 TOPSKI-terület és kb. 900 kilométernyi lesiklópálya – Minden síterep egyetlen 

bérlettel - TOPSKIPASS 

- Régiókra érvényes síbérletek változatos igyenes és inkuzív szolgáltatásokkal 

(gyermekeknek kedvezményes áron vagy ingyen, Ski for free hetek, termálfürdő-

belépők, stb.) 

- 3 termálfürdő: Römerbad/St. Kathrein Bad Kleinkirchheimben és Warmbad Villach, 2 

egész évben üzemelő fürdőház közvetlenül a tóparton 

- Ausztria legnaposabb síterepe az alpok déli oldalán – 100 napsütötte órával több, 

mint máshol 

- Alternatív téli sportok: korcsolyázás Karintia tavain, sífutás, szánkózás, hótalpas túra, 

mindez kombinálva Karintia gasztronómiájával 
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Tourismusgemeinschaft Mölltaler 
Gletscher / Flattach 
Birgit Glanznig 
 
9831-Flattach Flattach 99 
T: 0043 4785 615 
 
info@flattach.at 
www.flattach.at 
 
 
 
A Mölltaler Gletscher Turistaszövetség egy önálló szervezet, mely személyre szabott 

ajánlatokat készít. Akár a helyszínen és központi segítőként jelen vagyunk az utazási 

iroda, utazásszervező, buszvállalat és szolgáltató válalalatok között tanácsadóként és 

ajánlat-előkészítőként. A minőséget a kiszolgálásban és lebonyolításban garantáljuk.  

Erősségeink: az alpesisí, freeride, túrasí, nyári síelés, kirándulás, kajak, vadvízi 

evezés.  

Kiemelt területem: a Mölltali gleccser egészéves sípályája, a vadregényes 

Raggaschlucht és a Mölltal vadvízi aréna. 
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Steiermark Tourismus 
Carina Höfler 
 
8042-Graz St.-Peter-Hauptstrasse 243 
T: 0043 316 4003 - 0 
 
info@steiermark.com 
www.steiermark.com 
 
 
 
Stájerország felfedezése 

A Steiermark Tourismus bemutatja a legváltozatosabb tartományt, Ausztria zöld szívét 

három vidékével „Bor és kert“, „Hegyek, erdők és alpesi legelők“, valamint „Kultúra a 

városban és vidéken“ és kiváló gasztronómiájával. Nálunk megtalálja a legjobb 

ajánlatokat „Mozgás & természet“, „Feltöltődés & wellness“ vagy „Kirándulás és 

kultúrkincsek“ témában.  

www.steiermark.com: minden információ a régiókról, szállásadókról, és Stájerország 

kirándulóhelyeiről. 

Busreisen Steiermark: Buszos és csoportos utak esetén a partnerük. 

Young Styria: iskolásoknak és fiataloknak szervezett utak esetén a partnerük. 

Incoming-Reisebüro: A Steiermark Tourismus az Ön partnere minden kérdésben. 
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Schladming-Dachstein 
Tourismusmarketing GmbH 
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Schladming-Dachstein Tourism 
Angelika Dietmayer 
 
8970-Schladming Ramsauerstraße 756 
T: 0043 3687 23310 628 
 
sales@schladming-dachstein.at 
www.schladming-dachstein.at 
 
 
 
Hófehér téli táj, szívélyes vendéglátók és egy világbajnok síparadicsom várnak a 

Schladming-Dachstein régióban. Összesen 230 km havas sípálya, 88 modern felvonó, 

valamint 98 rusztikus síhütte felel a határtalan síélményért. Schladming-Dachstein 

Ausztria legnagyobb síegyesületének, a Ski Amadénak tagja. Ramsau am Dachstein, 

az északi központ kiemelkedik 220 km kiváló sífutópályájával. 

Nyáron a régió tájak és sportolási lehetőségek sokaságát kínálja, 1000 km 

túraútvonallal, 300 hegyi tóval, 100 kisebb-nagyobb vízeséssel, 930 km kerékpáros és 

hegyi kerékpáros úttal, 5 golfpályával, és 20 via ferrata úttal. És ne feledkezzünk meg 

a változatos rafting, canyoning, íjazási és siklórepülési lehetőségekről.  
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TUI BLUE PULSE Schladming 
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TUI BLUE PULSE Schladming 
Heike Karin Schadenbauer 
 
8970-Schladming Coburgstraße 54 
T: 0043 3687 23536 
 
info.schladming@tui-blue.com 
www.tui-blue.com 
 

 

A TUI BLUE PULSE Schladming télen-nyáron tökéletes szálláshely azon aktív üdülők 

számára, akik nyaralásukat a Schladming-Dachstein régió hegyvidékén szeretnék 

eltölteni. Természetbarát és sportos párok és szinglik egyaránt vonzó sportajánlatokat 

találnak a régió első fenőttszállodájában. Az erdei táj nyáron kész paradicsom a 

kirándulások, vagy a mountain bike és kalandsportok kedvelőinek. A Ski Amadé 

síterületén 126 kilométeres lesiklópálya és 98 felvonó várja a síelőket és 

snowboardozókat – kezdőket és haladókat egyaránt. Csak a leglényegesebbre 

koncentráltunk: korszerű, funkcionális elrendezés, letisztult formavonalak a dizájnban, 

az egész hotel területén ingyenes WLAN és közvetlenül a tetőn elhelyezett Sky 

szauna, lélegzetelállító kilátással a Dachsteinre, Tauernre és a Planaira. TUI BLUE -  

mindig az idő lüktetésén. 
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Graz Tourismus 
Astrid Praßl 
 
8010-Graz Messeplatz 1 
T: 0043 8075-59 
 
touristik@graztourismus.at 
www.graztourismus.at 
 
 
 
Graz, a kultúra és az élvezetek fővárosa 

Service & Incoming 

Beutaztató irodánk kiemelkedik a buszos és csoportos utazások szervezésében 

szerzett sok éves tapasztalatával, valamint kompetens és minőségorientált 

tanácsadásával. Önnel közösen tervezzük és szervezzük meg utazását, és minden 

kérdésére szívesen válaszolunk tartózkodása alatt. Szívesen támogatjuk Önt 

csoportos utazások megszervezésében és egyedi tanácsokat is adunk a különféle 

kirándulásokhoz. Kreatív utazási ötletekkel, innovatív programelemekkel állunk 

rendelkezésére speciális téma-utakhozm és garantáljuk az optimális lebonyolítást. Ne 

hagyja ki ezeket a tippeket, profitáljon a professzionális hálózatunkból! 

Örülünk érdeklődésének!  
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Tourismusverband Paznaun - Ischgl 
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Tourismusverband Paznaun - Ischgl 
Lisa Juen 
 
6561-Ischgl Dorfstrasse 43 
T: 0043 50990 700 
 
maritta.jungmann@paznaun-ischgl.com 
www.paznaun-ischgl.com 
 
 
 
A Paznaun szabadtéri élmények és szálláslehetőségek sokaságát kínálja minden 

kategóriában, Galtür, ISCHGL, Kappl és See helyszínein, télen és nyáron is.  

Télen november végétől május elejéig garantált hó: 4 síterep, 73 felvonó, 359 km 

lesiklópálya, 1 síbérlet. ISCHGL a határokon átívelő Silvretta Ski Arenával (Ausztriában 

és Svájcban) nem más, mint: freeride, sítúrák, sífutás,  téli kirándulás, korcsolya, 

holdfényes szánkózás, koncertek a hegytetőn olyan világsztárokkal, mint Robbie 

Williams, James Blunt... 2300m magasan, Aprés Ski, éjszakai élet, partik...  

Nyáron: hegyi kerékpározás, hegymászás, túrázás, motorozás, családi programok és a 

SILVRETTA CARD ALL INCLUSIVE  minden szolgáltatása. 

A Tourismusverband Paznaun – Ischgl B2B/beutaztatás részlege örömmel áll 

rendelkezésére utazásszervezőknek, utazási irodáknak, csoportos-, incentive- és 

eseménymegkeresések esetén, valamint segítséget nyújt  a szálláskeresésnél és az 

egyéni programok kidolgozásánál. Értékesítési tevékenységhez az összes aktuális 

digitális képanyag ingyenesen elérhető. 
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