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Descriere Alpinhotel Berchtesgaden, Berchtesgaden, Germania
Berchtesgaden - Una din cele mai frumoase regiuni ale Germaniei!
Berchtesgaden este situată la 570 m deasupra nivelului mării, în partea de sud-est a Bavariei Superioare şi este
imediat învecinată cu ţara vecină, Austria. Locul are tot ce aveţi nevoie pentru o vacanţă reuşită la schi şi nu doar: un
sat romantic ca fundal cu doua turle de biserică, o gamă largă de facilităţi sportive şi de agrement şi precum şi centrul
de spa Watzmann, cu peşteră de vindecare proprie pentru relaxare după o zi plină. Adăugaţi bucătăria bavareză tipică,
care atrage cu specialităţile sale, cum ar fi friptura de porc şi "ciolanul cu crustă". Palatul regal şi muzeul cere se află
aici care înconjoară piaţa sunt de asemenea o atracţie importantă a staţiunii. În special începătorii profită de ofertele
din Berchtesgaden: aveţi posibilitate ade a rezerva la noi şi pachetul "Learn to Ski", care include 3 zile (12 ore) de ore
de schi precum şi echipament pentru 6 zile (set complet BASIC). Un debut excelent în sporturile de iarnă este astfel
garantat - şi asta cu nu mai puţin de 6 domenii schiabile diferite.
Apres-ski-ul nu înseamnă acelaşi lucru pentru toată lumea! Fidel acestui motto Berchtesgaden are oferta potrivită
pentru toate gusturile: seri animate la refugii sunt la fel de uşor de petrecut ca şi o seara romantica în doi la o plimbare
cu sania. În baruri puteţi găsi diverse petreceri, în schimb la restaurantele vă vor ademeni cu o ofertă culinare
excelentă iar discotecile fac la rândul lor din noapte zi! În plus sunt posibile multe activităţi cum ar fi drumeţii de iarnă,
drumeţii la lumina torţelor şi tururi ghidate prin frumosul peisaj din jurul Watzmann. Cu skipass-ul Region
Berchtesgaden puteţi în plus să faceţi şi alte activităţi precum o tură pe derdeluşul cu multe curbe la Obersalzberg,
unde ajungeţi uşor cu telecabina (depinde de condiţiile meteorologice). Beneficiaţi de intrări reduse la centrul balnear
Watzmann, cu 900 m², unde vă puteţi relaxa la diverse tratamente.
"Regiunea Berchtesgaden" îşi aşteaptă oaspeţii cu un total de şase domenii schiabile, accesibile prin un unic skipass cu
acelaşi nume: în jur de 60 km de pârtii între 630 şi 1800 m altitudine şi 28 de instalaţii pe cablu pot fi utilizate astfel
după plac. Ideale pentru familii sunt pârtiile de la Hochschwarzeck! 6 km lungime are coborârea de vale de la Rossfeld
la Oberau şi este minunată pentru începători (poate fi folosită însă doar la zăpadă suficientă). Pe boarderi îi veţi găsi
mai degrabă la Götschen, unde se fală parcul cu o HalfPipe de 120 m lungime. Datorită pârtiilor de Cupă Mondială şi
faptului că este locul de desfăşurare a campionatele de bob şi snowboard domeniul schiabil se bucură de renume
internaţional! Iar domeniul schiabil Zinken vă permite să schiaţi şi în învecinata Austria. Cu skipass-ul aveţi acces la un
domeniu schiabil pe zi.. În staţiune mai multe zone Kabel Deutschland permit accesul Wi-Fi la internet. Atenţie: În
domeniul schiabil Jenner se desfăşoară modificări masive de modernizare din martie 2017, care se derulează şi în
sezonul de iarnă 18/19. Se poate totuşi ca domeniul schiabil Jenner să fie parţial deschis de la mijlocul sezonului.
Oferta de trasee de schi fond în Landul Berchtesgaden este foarte variată. Un total de 100 km cu diverse grade de
dificultate vă stau aici la dispoziţie, foarte impresionant este traseul Scharitz-Kehl sub masivul Hohen Gölls - duce 9 km
la altitudine de 1000 m la Obersalzberg. Un alt traseu la altitudine poate fi găsit între Hochschwarzeck şi Ramsau la
1100 m altitudine. În jurul Berchtesgaden Oberau găsiţi 9 km de pârtii de schi fond, atât în stil clasic, cât şi în stil
skating. În total vă invită 4 pârtii cu diferite grade de dificultate să profitaţi de peisajele minunate pe schiurile înguste.
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