CK TURISTA

Ledovec Mölltal a Korutany, Laurenzhof****- skipas, bazén v ceně,
OBSAZENO /č.8028
5 - denní zájezd
Velikonoční lyžařský zájezd za sněhem do nejvýše položených lyžařských středisek Korutanských Alp, jedné z největších lyžařských
destinací Rakouska. Fantastický ledovec Mölltal, kde najdete 55 km sjezdovek (6 lehkých, 7 středních a 4 těžké) na ledovci ve výšce 2 100
- 3 120 m zaručuje sníh. Nová lanovka rozšířila lyžařské možnosti na protilehlém svahu. Také perfektní Katschberg (přes 70 km
sjezdovek ve výšce 1 600 - 2 250 m) nabízí skvělé lyžování v Alpách. Především „dálniční“ supersjezdovka A 1 dlouhá 7 km je známá v
celém Rakousku. A k tomu výborné sněhové podmínky podpořené velkým množstvím sněhových děl. Ubytování v lux hotelu ****
Laurenzhof s bazénem, wellness a rozšířenou (nápoje) polopenzí.
{{clanek:skimapa-Mölltal}}
{{clanek:skimapa-Katschberg}}

Ubytování
POLOHA: hotel**** Laurenzhof je krásný hotel ležící v centru Korutanských Alp (v obci Lendorf) nedaleko města Spittal. Ideální místo na
výjezdy do okolních lyžařských středisek a ledovec Mölltal.
VYBAVENÍ: restaurace, hala, recepce, menší krytý bazén, svět saun, aromatické lázně, wellness
POKOJE: výborně vybavené dvoulůžkové pokoje (některé s možností 1-2 přistýlek), fén, sprchu/WC, sat TV, minibar, balkón

Strava
Polopenze s nápoji
snídaně formou bohatého bufetu (včetně koutu zdravé výživy a ovoce)
občerstvení po lyžování (do 16.00) – zákusek, káva, buchty
základní nealko nápoje od 12.00 do 21.00 hodiny
večeře – menu o 4 chodech (výběr ze 2 jídel, plus salátový bufet) a jeden alkoholický nápoj (pro dospělé 1/3 piva nebo 1/8 vína)

Doprava
Autobusem
Odjezd v 7.45 hod. od železničního nádraží Ostrava-Vítkovice. Další nástupní místa (na nichž autobus zastavuje pouze v případě jejich
uvedení v SoZ) jsou po trase Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jíčín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Výškov, Brno (naproti pekárny Delta).
Podrobnější informace k nástupním místům jsou uvedeny v "Důležitých informacích".

Program
1. den:

Odjezd v 7.45 z parkoviště vedle nádraží ČD Ostrava – Vítkovice přes Olomouc a Brno do Rakouska. V podvečer
příjezd na ubytování a večeři.

2. den:

Ráno odjezd na ledovec Mölltal. Po zajištění skipasů celodenní ledovcové lyžování.

3. den:

Celodenní lyžování na ledovci Mölltal. V podvečer, při návratu z lyžování koupání a wellness v hotelu.

4. den:

Celodenní lyžování na skvělém Katschbergu. Odpoledne po lyžování odjezd přes Vídeň do Brna (zde „kolem“ 22

hodiny).
5. den:

Velmi krátce po půlnoci příjezd do Ostravy (dle stavu silnic).

Termíny a ceny
Vysvětlivky
D: osoba v 2-lůžkovém pokoji (v některých možnost přistýlky) / os.
1L: Osoba v 1-lůžkovém pokoji
D3/: Osoba na přistýlce (3. osoba v pokoji) / os.
D-5: Dítě do 5 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-13: Dítě do 13 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-2003: Dítě r.2003 a ml. na přistýlce (3.,4. / se 2 dospělými)/os.
J-1999: Junior r.1999 a ml. na přistýlce (se 2 dospělými) / os.

Cena zahrnuje
Doprava autobusem
Každodenní doprava na sjezdovky a zpět
3 x ubytování v pokoji standard (ložní prádlo v ceně)
3 x polopenze s nápoji viz. popis
3denní korutanský TOP skipas
hotelový bazén, sauna
Pobytová taxa
Vedoucí zájezdu
Pojištění CK proti úpadku
DPH

Cena nezahrnuje
dítě jen s 1 dospělým = cena na vyžádání (sleva jen na skipas)

Příplatky
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna/os. (nepov. příplatek) (příplatek: 195 Kč)

Slevy
junior r. 1999 a ml. (z ceny D nebo D/3.) (sleva: -500 Kč)
senior r. 1952 a st. (sleva: -500 Kč)

