CK TURISTA

Korutanské Alpy - hotel Klein *** - skipas a bazén v ceně / č.9011
6 - denní zájezd
BAD KLEINKIRCHHEIM - TURRACHER HÖHE - GOLDECK - KATSCHBERG
Autobusový lyžařský zájezd do Korutanských Alp s ubytováním ve skvělém hotelu Klein. Cílem jsou nejzajímavější lyžařská
střediska jižního Rakouska. Novinkou tohoto léty prověřeného zájezdu je zařazení nápoje k večeři. Zákazníci, kteří jezdí do
Rakouska často, jistě ví, kolik ušetří. Výborné lyžařské středisko a světoznámé termální lázně Bad Kleinkirchheim nabízí 105 km
sjezdovek ve dvou lanovkami propojených oblastech (nedávno otevřena další nová lanovka). Autorem některých tratí je samotný
sjezdařský král Franz Klammer. Následuje perfektní lyžování na Katschbergu, přes 70 km sjezdovek ve výšce 1.600 - 2.250 m.
Především „dálniční“ supersjezdovka A 1 dlouhá 7 km je známá v celém Rakousku. Pro vyznavače extrémů zde najdete sjezdovku
„Diretisima“ o sklonu až 100%. Velmi dobrým střediskem se nově stal Goldeck (700 - 2.100 m, nejdelší, 9 km dlouhá černá
sjezdovka). Nové lanovky zařadily Goldeck mezi špičku, navíc láká pod střediskem umístěný aquapark Drautal Perle. Na závěr
navštívíme čarokrásné vysokohorské lyžařské středisko Turracher Höhe. Zde najdete 40 km sjezdovek ve výšce 1.400 – 2.200 m,
15 lanovek (v zimě 2017 otevřená nová, dlouhá lanovka) a vleků.
V případě mimořádně špatných sněhových podmínek (za poslední roky zde nenastaly) zajišťuje absolutní jistotu sněhu ledovec
Mölltal, na který také platí TOP skipas. Pokud by zde naopak byla sněhová kalamita, která neumožňuje bezpečný výjezd do
vysokohorského prostředí, je možné navštívit střediska s bezpečně dosažitelnou údolní stanicí lanovky v „nížině“, např. nedaleký
Goldeck.
{{clanek:skimapa-Bad Kleinkirchheim}}
{{clanek:skimapa-Turracher Höhe}}
{{clanek:skimapa-Katschberg}}
{{clanek:skimapa-Goldeck}}

Ubytování
POLOHA: Hotel*** Klein je skvělý hotel nacházející se poblíž centra krásného letoviska Seeboden, nad kouzelným jezerem
Millstätter See. Ideální místo k výjezdům do okolních proslulých alpských lyžařských středisek. Hotel leží poblíž centra letoviska
(dosažitelné krátkou procházkou) a nedaleko města Spital s pěkným aquaparkem. Vzhledem k podmínkám, které hotel nabízí, by
bylo jeho správné zatřídění *** superior.
VYBAVENÍ: restaurace, recepce, menší bar, hala, Wifi (v hale), wellness - nádherná sauna a parní lázeň.
Hosté ubytovaní v tomto hotelu mají vstup zdarma do aquaparku Drautal Perle v nedalekém Spittalu.
POKOJE: výborně vybavené pokoje nabízejí sejf, fén, sprchu/WC, sat TV, většina s balkónem.
> Dvojlůžkové pokoje, některé s možností 1-2 přistýlek
> Jednolůžkový pokoj (k dispozici jen jeden pokoj na zájezd)

Strava
Mimořádně bohatá Polopenze s nápoji:

snídaně formou hojného bufet
večeře (opravdový kulinářský zážitek) o 4 chodech (plus salátový bufet)
NOVINKA pro rok 2019: k večeři jeden nápoj (1/2 l piva, nebo ¼ l vína, nebo ½ l nealko).

Doprava
Autobusem
Odjezd v 8.00 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 ve 8.00 hod. z parkoviště vedle nádraží ČD Ostrava – Vítkovice přes Olomouc a Brno do Rakouska
(zastávky na nástupních místech uvedených ve SoZ / časy odjezdů z jednotlivých nástupních míst - zastávek jsou
uvedeny v "Důležitých informacích"). Večer příjezd do hotelu Klein na ubytování a večeři.

2. den:

Po snídani odjezd do Bad Kleinkirchheimu, k lanovce Kaiserburgbahn nad termálními lázněmi Römerbad. Velké
alpské lyžařské středisko, excelentní termální lázně, obchody, promenáda. Po vyzvednutí skipasů celodenní
lyžování. Alternativa - zájemci mohou individuálně ukončit lyžování kolem 13. - 14. hodiny, uložit lyže v autobusu a
po zakoupení vstupného na 2 (maximálně 3) hodiny navštívit ultraluxusní termální lázně Römerbad (vedle hlavní
stanice lanovky, poblíž parkoviště našeho autobusu). V pozdní odpoledne, kolem 16.45 návrat do hotelu. večeře,
saua aj.).

3. den:

Po snídani odjezd na celodenní lyžování v nádherném vysokohorském lyžařském středisku Katschberg. Po
lyžování návrat do hotelu, večeře.

4. den:

Po snídani odjezd na nedaleký Goldeck, celodenní lyžování. V podvečer, cestou z lyžování, zastávka na koupání v
aquaparku Drautal Perle pod lanovkou na Goldeck. Poté návrat do hotelu, večeře.

5. den:

Po snídani odjezd na celodenní lyžování na nádherném vysokohorském středisku Turracher Höhe (v případě
špatně sjízdných silnich Bad Kleinkirchheim). Odpoledne, cca po 16. hodině, odjezd přes Vídeň, Brno, Olomouc
na ostravsko.

6. den:

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

Termíny a ceny
Datum
12.02.2019 (út)

Dní/nocí

6/4

D
11880 kč

1L
13080 kč

D/3.
11480 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-5: Dítě do 5 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-12: Dítě do 12 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-2004: Dítě r.2004 a ml. na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
J-17: Junior do 17 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.

D-5
2980 kč

D-12

D-2004

7380 kč

8280 kč

J-17
9380 kč

Cena zahrnuje
Doprava autobusem
Každodenní doprava na sjezdovky a zpět
4 x ubytování (ložní prádlo v ceně)
4 x polopenze s nápojem (rakouská)
4denní Zlatý korutanský TOP skipas
Hotelová sauna
Vstup do Aquapar Drautal Perle
Vedoucí zájezdu
Pojištění CK proti úpadku
Garanční fond
DPH

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

Příplatky
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna/os. (nepov. příplatek) (příplatek: 234 Kč)

Slevy
junior r.2000 a ml. (z ceny D nebo D/3.) (sleva: -800 Kč)
senior r. 1953 a st. (sleva: -500 Kč)
sleva "stálý zákazník" pro osoby na pevném lůžku - viz. podmínky CK
first minute do 9.11.2018 pro osoby na pevném lůžku - viz. podmínky CK

