CK TURISTA

Dolomity a Zillertal - hotel*** Schachen, skipas v ceně / č.8203
5 - denní zájezd
Předvánoční lyžařský zájezd do severních Dolomit a jižních Zillertalských Alp. Navštívíme excelentní Kronplatz, zřejmě
nejmodernější středisko severních Dolomit. Zároveň zamíříme na neprávem opomíjené, stále modernizované středisko Klausberg
pod hřebenem Zillertalských Alp. Ubytování v hotelu*** Schachen s bazénem, jen 3 km od Klausbergu.
Alpské lyžařské středisko Klausberg nabízí skvělé (ale málo propagované) sjezdovky nad údolím Ahrntal. Tato oblast sice sousedí
s Dolomity, ve skutečnosti však leží pod nejvyššími vrcholky Zillertalských Alp (štíty vysoké až 3.500m, velké množství ledovců,
skvělé sněhové podmínky). Je to stále modernizované lyžařské středisko pod impozantním štítem Durreck (3.135 m), naproti jsou
ještě vyšší štíty s množstvím ledovců (skvělé „sněhové“ klima). V Klausbergu otevřeli novou supermoderní lanovku K-Express.
Najdete zde 31 km sjezdovek ve výšce 1.050 až 2.520 m (jedná se o severní svahy). Lyžařům slouží 8 lanovek a 3 vleky. A na závěr
zájezdu nás čeká Kronplatz a jeho nyní již 119 km sjezdovek, 47 lanovek a nepočítané množství sněhových děl.
{{clanek:skimapa-klausberg-speikboden}}
{{clanek:skimapa-Kronplatz}}

Ubytování
POLOHA: hotel*** SCHACHEN: pěkný, modernizovaný hotel leží jen 3 km od lyžařského střediska Klausberg, v kouzelném
alpském letovisku St. Johann im Ahrntal. Ideální místo k výjezdům do okolních prosluněných lyžařských středisek. Vedle hotelu
skibus do místních středisek.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, recepce, pizzerie. Nový krytý bazén, wellness (finská sauna, aroma sauna), stolní tenis, wifi.
POKOJE:
> Dvoulůžkové pokoje: některé s 1 – 2 přistýlkami, sprcha/WC, sat TV, část s balkónem.
> Jednolůžkový pokoj: menší než dvoulůžkové pokoje, podobně zařízen, bez balkonu, k dispozici jen jeden pokoj na zájezd

Strava
Polopenze:
snídaně formou bufetu s koutem zdravé výživy
večeře menu o 3 chodech (plus salátový bufet)

Doprava
Autobusem
Odjezd v 6.30 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 Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Výškov, Brno. Přesná nástupním
místa a jejich časy odjezdů jsou uvedeny v "Důležitých informacích".
V průběhu cesty jsou plánovány pravidelné přestávky po 3 - 4 hodinách nepřetržité jízdy na čerpacích/rest stanicích, na cca 10-15

minut. Přesnější informace jsou sděleny v průběhu cesty dle dopravní situace.

Program
1. den:

Odjezd ve 6.30 hod. z parkoviště vedle nádraží ČD Ostrava – Vítkovice přes Olomouc a Brno do Rakouska a
Itálie (zastávky na nástupních místech uvedených ve SoZ / časy odjezdů z jednotlivých nástupních míst - zastávek
jsou uvedeny v "Důležitých informacích"). Večer příjezd dolomitským údolím Pustertal na ubytování a večeři do
údolí Ahrnal pod Zillertalskými Alpami.

2. den:

Po snídani odjezd naším autobusem na svahy. Celodenní vysokohorské lyžování na blízkém (jen 3 km
vzdáleném) Klausbergu. 31 km sjezdovek ve výšce 1.050 až 2.520 m (převážně severní svahy). Lyžařům slouží 8
lanovek a 3 vleky. Fantastické „velehorské“ lyžování. Po lyžování návrat autobusem na hotel, večeře.

3. den:

Po snídani odjezd naším autobusem na celodenní lyžování na Klausbergu. Po lyžování návrat na hotel, večeře.

4. den:

Ráno po snídani přejezd na proslavený Kronplatz (119 km sjezdovek). Celodenní lyžování. V podvečer odjezd
přes Korutany, Vídeň, Brno (zde těsně po půlnoci).

5. den:

Ráno příjezd do Ostravy (dle stavu silnic).

Termíny a ceny
Datum
12.12.2018 (st)

Dní/nocí

5/3

D
9380 kč

1L
10380 kč

D/3.
8980 kč

Vysvětlivky
D: osoba v 2-lůžkovém pokoji (v některých možnost přistýlky) / os.
1L: Osoba v 1-lůžkovém pokoji
D/3.: Osoba na přistýlce (3.osoba v pokoji) / os.
D-2012: Dítě nar. po 1.1.2012 a ml. na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-2010: Dítě nar. po 30.11.2010 a ml. na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-14: Dítě do 14 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.

D-2012
5480 kč

D-2010
6280 kč

D-14
8180 kč

Cena zahrnuje
Doprava autobusem
Každodenní doprava na sjezdovky a zpět
3 x ubytování v pokoji standard (ložní prádlo v ceně)
3 x polopenze
vstup do hotelového bazénu a wellness
wifi
Skipasy (3 dny lyžování)
Vedoucí zájezdu
Pobytová taxa
Pojištění CK proti úpadku
Garanční fond
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 nar. po 30.11.2002 (z ceny D nebo D/3.) (sleva: -300 Kč)
senior nar. před 30.11.1953 (sleva: -200 Kč)
sleva "stálý zákazník" pro osoby na pevném lůžku - viz. podmínky CK
first minute do 10.10.2018 pro osoby na pevném lůžku - viz. podmínky CK

