
 

                             
 
 

SAALBACH  OTVORITEV SMUČARSKE SEZONE 
 
Nora snežna zabava 11. - 14.12. Z vami ekipi Kompasa in Radia 1! 

• nepozabna vožnja z avtomobili BMW xDrive, ki jih bo zagotovil A-Cosmos 
• ne zamudite RAVE ON SNOW – največji zimski festival elektronske glasbe 
• après-ski in večerna zabava, nagrade in še veliko ostalih presenečenj 

 
EKSKLUZIVNO ZA VAS: BMW xDrive 12.12.,13.12. 
Vabimo vas, da doživite nekaj posebnega, vznemirljivega in drugačnega! Pripravili smo nepozabno 
doživetje z BMW xDrive, zimsko vožnjo z avtomobili znamke BMW s štirikolesnim pogonom. 
Število mest je omejeno, zato pohitite in svojo prijavo oddajte ob rezervaciji aranžmaja, na 
prodajnem mestu. 
 
Saalbach www.saalbach.com 
 
Dolina iger vam ponuja izvrstno kombinacijo športnih aktivnosti in norih après-ski zabav, s katerimi 
se Saalbach Hinterglemm uvršča v sam vrh ponudbe v Evropi. Če si želite doživeti pravi cirkus na 
snegu, poln pisanih dogodivščin in aktivnih počitnic, je to odlična izbira. Najmodernejše sedežnice 
poskrbijo za hiter vzpon in udobje ne glede na vreme. Več kot 200 km sanjsko pripravljenih prog 
nenavadno privlači. Od blagih pobočij do strmih prog, na katerih se odvijajo svetovna prvenstva, od 
zabaviščnih parkov in tekmovalnih prog do prog z grbinami. 
 
Lega kraja: 1.003 m, Smučišče: Saalbach – Hinterglemm – Leogang, Nadmorska višina smučišča: 
1.003 – 2.096 m, Dostop: Ljubljana – Karavanški predor – Beljak (Villach) – Katschbergtunell – 
Bischofshofen - Zell am See – Maishofen – Viehhofen – Saalbach 297 km 
 
APARTMAJSKO NASELJE LANDAL 4* 
 
Lega: Viehhofen; na pobočju; žičnice 3 km, prismučate lahko do apartmajskega naselja; smučarski 
avtobus pred recepcijo.  
Nastanitev:  

1/2 A (40 m2): dvoposteljna soba, kuhinjska niša, jedilni kot, dnevni prostor, kopalnica.  
1/4 B (50 m2): dvoposteljna soba, dnevni prostor z 2 ležišči, kuhinjska niša, jedilni kot, 

kopalnica. 
1/6 A (70 m2): 2 dvoposteljni sobi, dnevni prostor z 2 ležišči, kuhinjska niša, jedilni kot, 

kopalnica.  
1/8 A (90 m2): 3 dvoposteljne sobe, dnevni prostor z 2 ležišči, kuhinja; 2 kopalnici; balkon.  
1/10 AH (105 m2): v glavni zgradbi, 4 dvoposteljne sobe, dnevni prostor z 2 ležišči, kuhinja; 
2 kopalnici; balkon.  

V vsakem apartmaju: kamin, pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, sat TV; balkon ali terasa; v 
dnevni sobi je dvoposteljno ležišče, ki se izvleče iz omare. 
V apartmajskem naselju: v glavni zgradbi restavracija, bar; ogrevan zunanji bazen, savna center; 
otroška igralnica.  
Prehrana: možnost polpenziona (doplačilo); samopostrežni zajtrk, strežena večerja (3 meniji).  
Dodatna ponudba: parkirišče, otroško smučišče poleg recepcije. 
 



 

 
 
Apartmajsko naselje 
LANDAL 

paket/os. v € 

apartma produkt 11. 12. - 14. 12. 
1/2 A  30622MP 184 
1/4 B 30620MP 143 
1/6 A 30621MP 137 
1/8 A 30624MP 139 
1/10 AH 30625MP 139 

Popusti za otroke 
  

 otroci letnik 1999 - 
2008 

- 50 € 

 mladina letnik 1996 -
1998 

- 25 € 

 Paket vključuje (ob polni zasedenosti): 3 dnevni najem apartmaja in 3 
dnevno smučarsko vozovnico Skicirkus na osebo, končno čiščenje. 

 Obvezno doplačilo (ob rezervaciji): prazna postelja 100 €. Obvezno 
doplačilo (v kraju):  posteljnina, turistična pristojbina, varščina za Key 
Card 5 €. 

 Prijave do 30. 10. 2014 
 
 
APARTHOTEL GAPPMAIER 3* 
 
Lega: Saalbach, smučišče 300 m, center mesta 400 m. 
Nastanitev:  

1/2 apartma: dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinjska niša, jedilni kot, kopalnica.  
1/4 apartma: dvoposteljna soba, dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinjska niša, jedilni 

kot, kopalnica.  
1/6 apartma: dnevni prostor z raztegljivim ležiščem za 2 osebi in jedilnim kotom, 2 spalnici, 

kuhinja, 2 kopalnici.  
V vseh apartmajih: pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, kabelska TV. Večina apartmajev ima 
balkon.  
V apartmajski hiši: vsi apartmaji so prenovljeni, v hiši je tudi skupen prostor in sprostitveni prostor 
(finska, turška in infra savna), wi fi, parkirišče. 
 
 

 
 

Apartmajska hiša 
GAPPMAIER 

  paket/os. v € 

apartma apartma 11. 12. - 14. 12. 

1/2 18994MP 286 

1/4 2644MP 241 

1/6 18989MP  241 



 

Popusti za otroke 
 otroci letnik 1999 – 2008 - 50 € 
 mladina letnik 1996 -1998 - 25 € 

 Paket vključuje (ob polni zasedenosti): 3 dnevni najem apartmaja in 3 
dnevno smučarsko vozovnico Ski Circus na osebo, končno čiščenje, 
posteljnina, brisače. 

 Obvezno doplačilo (ob rezervaciji): prazna postelja 165 €. Obvezno 
doplačilo (v kraju):  turistična pristojbina, varščina za Key Card 2 €. 

 Prijave do 30. 10. 2014 

 
 

   
Informacije in rezervacije: Poslovalnice Kompas d.d., 01 200 6111, info@kompas.si, www.kompas.si, 

www.mozaikpodjetnih.si 
 


