Гармиш-Партенкирхен / Бавария

Гармиш-Партенкирхен, едно от добре познатите места в Баварските Алпи и
най-често посещаван туристически курорт, е прочутият регион за зимни
спортове на Германия. В подножието на връх „Цугшпитце” (“Zugspitze”), 720
м надморска височина, градът е разположен сред красив и изпълнен с обаяние
алпийски пейзаж.
Гармиш-Партенкирхен е мястото, където се провеждат национални и
международни шампионати във всички дисциплини на зимните спортове.
Преди почти 70 години, тук са се състояли 4те Олимпийски игри. В наши дни
международните шампионати по зимни спортове напомнят за това голямо
събитие. А и кой не знае за прочутия шампионат по ски скокове в деня преди
Новогодишната вечер?
Но освен това, можете да откриете красотата на местните пейзажи и през
останалата част от годината. По всяко време Гармиш-Партенкирхен си
заслужава да бъде посетен!
Настаняване:
Хотел „Бернридерхоф” (“Bernriederhof”) се намира в област Гармиш,
недалеч от центъра на града. Независимо от централното му разположение,
тук, до брега на река Лоизах (Loisach), можете спокойно да отпочинете.
Комплексът се състои от основна сграда и няколко съседни по-малки
постройки, всички са разположени в местност, която прилича на парк. В
задната част на сградата има и асансьор
Хотел „Бернридерхоф” е построен в типичен алпийски стил, има 35 стаи с
общ капацитет 63 легла. Всяка стая има баня или душ-помещение със
санитарен възел, телевизор, сейф, а някои от стаите са и с балкони. Луксозният
апартамент се състои от всекидневна стая с електрическа камина, спалня, баня
с голяма вана и отделен санитарен възел, самостоятелна тераса, телевизия и
стерео система.
Входното антре към фоайето на сградата със своите дървени греди и ламперия
приобщават гостите към уникалната атмосфера на хотела.Кръгообразна арка
води до уютната камина и барът в стил „рустик”.
Екскурзии и забележителности:

- Туристически обиколки в околните планини на всякакви надморски
височини.
- Посещение на Мюнхен, екскурзия с екскурзовод до Замъка Линдерхоф
(Linderhof) и Замъка Нойшванщайн (Neuschwanstein).
- Манастирът Етал (Ettal) с дегустация на произвеждан на място алкохол.
- Екскурзия с екскурзовод до Оберамергау (Oberammergau), Инсбрук
(Innsbruck), Меран (Meran), Бозен (Bozen) или Венеция (Venice).
- Екскурзия с екскурзовод до Църквата Вийскирхе (Wieskirche), с посещение на
близкия град Митенвалд (Mittenwald). (Разположен е на около 16 км
югоизточно от Гармиш-Партенкирхен , в долината на река Изар (Isar).
- Екскурзия до трите езера – Кохел, Валхен и Щафел (Kochen – Walchen –
Staffel).
- Екскурзия до езерото Хиимзее (Chiemsee), (Fraueninsel – вторият по
големина от трите острова в Хиймзее ; Кралският дворец в Херренхиимзее
(Herrenchiemsee).
Спорт и занимания
През лятото:
Голф и мини-голф, басейн, тенис, с кану в буйните води на река Лоизах, конна
езда, катерене по скали, летене с параглайдери, кегли, бовлинг.
През зимата:
Крос-кънтри ски (по пресечен терен), ски алпийски дисциплини, пързаляне с
шейнички, сноуборд, кънки, мятане на айс стикове върху лед*.
* Ice-stich throwing – един от най-старите, типично алпийски спортове,
наподобяващ кърлинг, вж. снимката:

За нашите малки гости:
Детска площадка.
Пристигане с автомобил:
От Мюнхен: по магистрала А95 до края на пътя, после следвайте пътните
знаци до Гармиш-Партенкирхен и нататък до област Гармиш, откъдето
тръгнете към Граинау (Grainau), завийте надясно при Автосалона на Порше.
Пристигане с влак:

Дестинация: Железопътната гара на Гармиш-Партенкирхен.
Стаи:
63 легла, единични двойни стаи.
Апартамент, съгласно описанието по-горе; всички стаи са с душ или вана,
санитарен възел, сейф, телефон, телевизия, някои от стаите са с балкон. Някои
двойни стаи имат отделна свързваща врата. Една от двойните стаи има достъп
с асансьорна рампа.
Допълнителни удобства:
Стаите в задната сграда са достъпни и с асансьор.
Намаления за деца / на ден/ на база полупансион:
За деца до 2 годишна възраст – 100% намаление от редовната цена.
За деца от 2 до 6 годишна възраст – 75% намаление от редовната цена.
За деца от 7 до 11 годишна възраст – 50% намаление от редовната цена.
За деца от 12 до 17 годишна възраст – 25% намаление от редовната цена.
Цените включват:
Полупансион (бюфет с богата закуска и меню с 4-5 ястия).
Допълнително заплащане:
Сауна
Данък за гостите на хотела
Допълнително легло само за деца на възраст до 18 години.
Дни за настаняване:
През лятото: в четвъртък
В други периоди – в четвъртък и в събота.
Не се извършва настаняване в неделя.
АДРЕС:
„Bernriederhof”
Von-Müller-Strasse 12
82467 Garmisch-Partenkirhen
Telefon: (08821) 943 02 – 0
Telefax: (08821) 943 02 199

