
Fantastisk skiferie i Zillertal 

Eksklusiv medarbejderrabat: spar 32 % 

Endelig er skisæsonen tilbage, og i Zillertal-dalen i Tyrol har I hundredevis af pister at fejre det på! Det 

eventyrlige bjerglandskab, der dækker hele 4 skisportssteder, er fyldt med sneklædte graner, hyggelig 

alpestemning og Østrigs berømte afterski, og i alt har I 8 dage til udforskningen af området. 6 af dem er 

med stort liftkort til områdernes utallige nedfarter og skibusser, og med hotellets morgenmadsbuffet er I 

sikret en god start på dagens skiløb. 

Zillertal 

Zillertal er et af de største skisportsområder i Østrig, og gletcheren Hintertux sørger for, at skiløbet her 

finder sted året rundt. Området, som dækker 4 skisportssteder, er kendt for sit varierede terræn, og med i 

alt 639 km pister er begyndere såvel som øvede sikre på at finde nedfarter, der både er sjove og 

udfordrende. I bor i tyrolerbyen Mayrhofen, hvorfra I kan tage kabelbanerne Ahornbahn eller Penkenbahn 

til kilometervis af vintermagi i 630-3250 meters højde. Det store superliftkort giver rig mulighed for at 

udforske ny sne hver dag, og de gratis skibusser gør det nemt at komme rundt til de forskellige områder. 

Den nærmeste skibus holder kun 100 meter fra jeres hotel, og 10 minutter senere står I ved liften under de 

lokale 135 km pister. Fuld fart fremad! 

Gästehaus Wiesengrund 

Det familieejede og hyggelige Gästehaus Wiesengrund har en smuk beliggenhed ved bjergene i Tyrol. Efter 

morgenmaden skal I blot gå 100 meter for at nå skibussen, og når I kommer hjem igen, kan I placere jeres 

udstyr og få varmet støvlerne i hotellets opbevaringsrum. I har gratis adgang til fitnessfaciliteter og en 

infrarød kabine, og mod gebyr kan I også benytte jer af solariet. 

 

SE PRISER OG BOOK MED RABAT VIA LINKET HER: 

http://travelbird.dk/69452/wiesengrund-

zillertal/?ref=frontrow&utm_medium=cpl&utm_source=frontrow&utm_campaign=dk-wk50-2015-to-crv-

kat-ski-gaestehaus-wiesengrund-frontrow   ) 

 

Inklusive 

 7 overnatninger i dobbeltværelse på Gästehaus Wiesengrund 

 Morgenmad 

 6-dages Zillertaler Superliftkort 

 Gratis adgang til infrarød kabine og fitnessfaciliteter 

 Adgang til hotellets tørre- og opbevaringsrum til skiudstyr 

 Gratis parkering 

 Turistskat 
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