CK TURISTA

Severní Dolomity - hotel**** Weitlanbrunn s all inclusive, wellness,
bazén a skipas v ceně / č.7203
5 - denní zájezd
NOVINKA! Předvánoční lyžařský zájezd na skvělá lyžařská střediska Dolomit s ubytováním ve čtyřhvězdičkovém hotelu s bazén a
službami all inclusive. Navštívíme nejlepší lyžařská střediska severních Dolomit. Vzhledem k zájmu jsme již do této oblasti
autobusové lyžařské zájezdy vypravovali, vždy však s ubytováním v jiných, poměrně vzdálených regionech. Nyní máme připraven
výborný hotel přímo mezi oběmi nejoblíbenějšími místními dolomitskými středisky. Na italské straně (jen 5 km od hotelu) je to nově
propojené superstředisko nazvané po nejznámnějším štítu Dolomit, Drei Zinnen v pohádkových Sextenských Dolomitech.
Pravidelně jsme kolem něj jezdili při návratu z Kronplatzu. Kdysi to však bylo jen hezké, střední středisko Helm. Nyní (po propojení
několika lyžařských oblastí) nově nabízí 13 lanovek, 19 vleků a především 100 km sjezdovek ve výšce 1 150 – 2 250 m. Bohužel vše
nelze projet během jednoho dne, ale samotný „starý, dobrý“ Helm a na něj napojený Rotwand (pod bizarním nečervenalým štítem)
se svými skvělými sjezdovkami jsou ideálním místem pro jednodenní rozlyžování. Na druhé, rakouské straně se nachází od hotelu
jen 3 km vzdálené, velmi oblíbené, výborné lyžařské středisko Sillian, s úžasnými výhledy na Lienzské Dolomity. Nabízí 5 lanovek,
několik vleků a 30 km sjezdovek ve výšce 1 100 – 2 400 m. A na konec „výlet“ (cca 30 minut) na kouzelné lyžařské středisko
Zettersfeld nad pohádkovým městem Lienz. Je velice dobře hodnocené, nabízí necelých 30 km sjezdovek ve výšce až 2 300 m, 4
lanovky a několik vleků. K tomu nezapomenutelný výhled na Lienzské Dolomity a čarokrásné vánoční trhy v centru Lienzu. V
případě horších (zatím nenastaly) sněhových podmínek lze vyjet pod nejvyšší rakouský štít Grossglockner do resortu Matrei – Kals
(vysokohorské středisko leží ve výšce 1 000 – 2 620 m), nebo přímo na ledovec Mölltal.
{{clanek:skimapa-dolomity-drei-zinnen}}
{{clanek:skimapa-Lienzské Dolomity-Sillian}}
{{clanek:skimapa-zettersfeld}}

Ubytování
POLOHA: Alpenhotel Weitlanbrunn**** : větší, noblesní hotel leží na klidném místě ve výšce 1.100 m, prakticky uprostřed mezi
lyžařskými středisky Drei Zinnen (Sextenské Dolomity) a Sillian (Lienzské Dolomity).
VYBAVENÍ:
Hotel má 88 dobře vybavených pokojů, restauraci, bar, místnost s krbem, recepci. Pro hosty pak krásné wellness s krytým bazénem
a saunou, dále fitness, hrací místnost pro děti a vyhřívanou lyžárnu. Ideální, pohodový hotel pro lyžaře a turisty.
POKOJE: dvoulůžkové, některé s 1 – 2 přistýlkami, jsou vybaveny koupelnou se sprchou nebo vanou/WC, satelitní TV, fénem,
tresorem, balkónem

Strava
all inklusive light
od 7.30 snídaně formou bohatého, italsko – rakouského bufetu s bio koutem
15.00 – 17.00 svačina formou bufetu (dorty, koláče, polévka, lehké občerstvení, káva, vody)

18.30 – 21.00 večeře formou bufetu s regionálními a mezinárodními specialitami
během večeře nápoje v ceně: točené pivo, stolní víno, nealko nápoje, káva, čaj, místní šnaps

Doprava
Autobusem
Odjezd v 7.00 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 v 7.00 z parkoviště vedle nádraží ČD Ostrava – Vítkovice přes Olomouc a Brno do Rakouska. Večer
příjezd do hotelu na ubytování, večeři (vč. alko a nealko nápoje) a koupání.

2. den:

Ráno odjezd do Sextenských Dolomit. Celodenní lyžování v 5 km vzdáleném, velkém lyžařském středisku Drei
Zinnen. V podvečer návrat na svačinu, koupání, relax, večeři a nápoje do hotelu.

3. den:

Celodenní lyžování v Lienzských Dolomitech, nádherném středisku Sillian (jen 3 km od hotelu). Po lyžování opět
relax a využití služeb all inclusive.

4. den:

Ráno odjezd do romantického střediska Zettersfeld v Lienzských Dolomitech (leží nad kouzelným Lienzem).
Celodenní lyžování (v případě velmi špatných sněhových podmínek Matrei, nebo ledovec Mölltal). V podvečer,
před odjezdem krátká návštěva pohádkových vánočních trhů v Lienzu (údajně stejně krásných, jako v Brixenu),
doukoupení dárečků a něčeho na zub, či zahřátí. Následně odjezd přes Vídeň na Brno (zde příjezd kolem
půlnoci).

5. den:

Velmi brzy ráno příjezd do Ostravy (dle stavu silnic).
Dle povětrnostních a sněhových podmínek je možná změna programu a pořadí navštívených středisek.

Termíny a ceny
Tento zájezd již nenabízíme. Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky
D: osoba v 2-lůžkovém pokoji (v některých možnost přistýlky) / os.
D-2009: Dítě nar. po 25.11.2009 na přistýlce (3.,4./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 all inklusive light viz. popis
Skipas (3 dny lyžování)
hotelový bazén, sauna, posilovna
Pobytová taxa
Vedoucí zájezdu
Pojištění CK proti úpadku
DPH

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

Příplatky
1lůžkový pokoj (příplatek: 1200 Kč)
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna/os. (nepov. příplatek) (příplatek: 195 Kč)

Slevy
junior nar. po 25.11.2001 (z ceny D nebo D/3.) (sleva: -1100 Kč)
junior r.1999 a ml. (z ceny D nebo D/3.) (sleva: -1000 Kč)
senior nar. před 25.11.1952 (sleva: -100 Kč)
dospělý na přistýlce (3. osoba v pokoji) (sleva: -300 Kč)
sleva "stálý zákazník" (viz. podmínky CK)
first minute do 10.10.2017 - viz. podmínky CK

