Zell am See-Kaprun
Zomerkaart 2014
Grenzeloze vakantie !
DE sleutel naar zomerplezier op het
hoogste niveau.
Ook dit jaar zit uw zomervakantie in Zell am See – Kaprun
vol fascinerende belevenissen. De Zell am See – Kaprun
Zomerkaart biedt zomergasten in de regio een bijzondere
service: actie, avontuur en afwisseling voor groot en klein
zijn met deze unieke beleveniskaart gegarandeerd.
De Zell am See- Kaprun zomerkaart heeft het
spreekwoordelijk in zich. De kaart biedt talloze
mogelijkheden – van sportieve en culturele highlights tot
diverse natuurspektakels in Zell am See-Kaprun en
omgeving.
Al vanaf het eerste moment zult u plezier aan de Zell am
See-Kaprun zomerkaart beleven. Plezier betekent ook, dat
u bespaart op entreegelden. Liften, strand- en
binnenzwembaden, natuurspektakels en vele
bezienswaardigheden, u beleeft ze zonder extra kosten – of
met een aantrekkelijke korting bij de verschillende
bonuspartners. Kortom, het is zeker de moeite waard om
voor de Zell am See-Kaprun zomerkaart te kiezen.
De Zell am See-Kaprun zomerkaart is verkrijgbaar tussen 15
mei en 15 oktober, voor alle zomergasten van de
deelnemende accommodaties. Tijdens uw gehele verblijf
wordt u keer op keer positief verrast door het
aantrekkelijke all-inclusive aanbod. Gebruik de kaart zo
vaak als u wilt en geniet in volle teugen van uw vakantie.

Prijsvoorbeeld:
Een familie (2 volw & 2 kinderen) bespaart bij
eenmalig gebruik van alle mogelijkheden
ongeveer € 700,-

Inclusieve attracties
Kabelbaan Schmitten* | Zell am See
Kabelbaan Kitzsteinhorn gletsjer* | Kaprun
Kabelbaan Maiskogel | Kaprun
Kaprun stuwmeren | Kaprun
Rondvaartboot* | Zell am See
Drie strandbaden | Zell am See
Overdekt zwembad | Zell am See
Sigmund-Thun-Klamm | Kaprun
Voertuigmuseum Vötter | Kaprun
Pinzgauer folkloremuseum Schloss Ritzen | Saalfelden
Nationaal park Welten| Mittersill
Wildpark & Pretpark Ferleiten | Fusch-Ferleiten
Mijn- en Gotisch museum | Leogang
Schaubergmijn| Leogang
Vorderkaserklamm | St. Martin
Seisenbergklamm | Weiβbach
Kitzlochklamm | Taxenbach
Watervallen van Krimml | Krimml

Bonuspartners
Postbus | Zell am See-Kaprun
TAUERN SPA – Sunset ticket | Kaprun
Stadsmuseum Vogtturm | Zell am See
Kaprun museum | Kaprun
Houtzagerij en pretpark | Fusch
Groβglockner Hochalpenstraβe | Ferleiten-Heiligenblut
Stoom- en Pinzgauer smalspoortrein | Zell/Kaprun-Krimml
Woferlgut –minigolfavontuur | Bruck a.d Großglocknerstr.
Busexcursies Vorderegger reizen
Waterwonderwereld | Krimml
Boemeltrein | Zell am See
Cinema Diesel | Bruck a. d. Großglocknerstr.
Nieuw:

Minigolf Bleiweis-Zehentner Schüttdorf | Zell am See
Tennisbanen| Zell am See
Tennisbanen Sport Glaser | Kaprun
Adventure-Center Kaprun | Kaprun
* Kaarthouders kunnen elke 6 dagen 1x met het smalspoor naar de Schmittenhöhe,
en met de liften naar de top van de Kitzsteinhorn en met de rondvaartboot op het
Zellermeer (in juli en augustus – daarbuiten onbegrensd). Het gebruik van de skiliften
op de gletsjer is niet inbegrepen. Alle andere liften mogen ongelimiteerd benut
worden.
Zell am See-Kaprun Information
5700 Zell am See, Austria
Tel.: +43 6542 770
welcome@zellamsee-kaprun.com
www.zellamsee-kaprun.com

