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Ледници, планини и езера - една сбъдната 
мечта за почивка. Живописният 
Шмиттенхое, романтичната крайбрежна 
улица на езерото Цел и единственият 
ледник в Залцбург - ледникът 
Кицщайнхорн: Разнообразието на 
природата в Цел ам Зее-Капрун е 
идеалното място за една незабравима 
почивка. 
 
Сняг със сигурност - благодарение на 
ледника и заснежените планини: това е 
зимната почивка в Цел ам Зее-Капрун. 
 
През зимата на Кицщайнхорн, Майскогел и 
Шмиттенхое Ви очакват 138 километра 
писти от всички нива на трудност и повече 
от 50 лифта. В допълнение ледникът 
Кицщайхорн, с писти до 3000 м, осигурява 
сняг със сигурност от есента до лятото! Тук 
няма нужда да се притеснявате, че ще 
прекарате зимната си почивка без сняг. 
През зимата почти през цялото време има 
няколко метра сняг, така че карането на ски 
е истинско удоволствие. От 3000-те метра 
височина на платото на Кицщайнхорн, 
една своеобразна платформа с хубава 
гледка, можете да се насладите на изгледа 
на повече от 30 алпийски гиганта и да 
видите света с други очи. Шмитен предлага 
особено красиви и дълги спускания в 
долината, както и много склонове, 
подходящи за семейства и начинаещи. 

 
ХОТЕЛИ           

 

GASTHOF WIESHOF  
 
Разположен на северния бряг на езерото, 
директно на спирката на безплатния ски 
автобус, който удобно ви кара до ски лифта 
само за няколко минути . За любителите на 
равнинни ски, пистите започват директно 
пред хотела. Хубав национален ресторант и 
бар, голяма сльнчева тераса , градина и 
паркинг за коли. Безплатен интернет. 

  
 

HOTEL ST.HUBERTUSHOF  
 
Фамилен хотел сьс собствено стопанство с 
био продукти. Паркинг за коли и автобуси. 
Детски програми, детска площадка, 
специални детски менюта .Развлекателна 
програма за гостите на хотела. Спирка на 
безплатния ски автобус. Ски екипировка под 
наем на рецепцията на хотела.Национален 
ресторант , бар.  

 
 

 
 

 
 
За периода разполагаме с места за 40 човека в 
двойни, тройни , фамилни стаи 
Цени Gasthof Wieshof : 
- 559 евро на човек в двойна стая с 
полупансион и новогодишна вечеря 
-деца до 6 години са безплатни 
-деца от 6 до 15 години получават 50% 
намаление на цената. 
Цени St.Hubertushof : 
- 539 евро на човек в двойна стая с 
полупансион и новогодишна вечеря 
-деца до 5 години са безплатни 
-деца от 5 до 11 години имат 70% 
намаление,11 до 14 години 50% намаление 

https://www.zellamsee-kaprun.com/en/zell-am-see/inn/wieshof-gasthof_dr35409#product-row-detail-additional-35453

