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 CK Turista


Zájezdy

Lyžování

Rakousko

Zell am See - Kaprun, hotel**** Waldhof u sjezdovky s wellness /
č.5516
č. 5516


First
Minute

Děti do 11 let zdarma. Skvělé lyžování v Alpách s hotelem přímo vedle sjezdovky ve slavném lyžařském
středisku Zell am See – Kaprun (140 km sjezdovek, 54 lanovek a vleků). Ideální lyžování v Alpách přímo od
wellness hotelu **** Waldhof s výbornou stravou a službami. . Hotel leží…
4 - denní zájezd země: Rakousko
 bez dopravy  polopenze  12.12.2021 cena od: 7 480 Kč

 Děti zdarma  Ubytování blízko sjezdovky  Hotel s wellness  Hotel s bazénem 
Lyžování

Informace

Termíny a ceny v Kč – rezervace

Fotogalerie



Děti do 11 let zdarma.
Skvělé lyžování v Alpách s hotelem přímo vedle sjezdovky ve slavném lyžařském středisku Zell am See – Kaprun
(140 km sjezdovek, 54 lanovek a vleků). Ideální lyžování v Alpách přímo od wellness hotelu **** Waldhof s
výbornou stravou a službami. . Hotel leží vedle přibližovací sjezdovky (č. 16) ke stanici sedačky CittyXpress. Po
sjezdovce k hotelu opět dojedete. Případně lze využít skibus na hlavní kabinovou lanovku na Schmittenhöhe.
Hotel vzdálen jen cca 500 m od centra Zell am See (aquapark, kluziště, promenáda aj.). Na ledovec Kaprun (platí
tam až do konce dubna skipas Zell am See – Kaprun) je to pouhých 14 km, ideální jarní lyžování.
Skimapa Zell am See - Kaprun
Skimapa Alpin Card

Ceník Alpin Card
Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Ubytování
POLOHA: wellness hotel Waldhof **** krásný hotel se nachází na klidném, romantickém místě uprostřed
nádherné horské scenérie Zell am See. Centrum letoviska je cca 500 m daleko, kluziště 600 m, zastávka
skibusu na Schmittenhöhe cca 50m. Přímé napojení na lyžařský cirkus Zeller - sjezdovka vede podél hotelu
VYBAVENÍ: výborná restaurace, hala, recepce, vinárna, výtah, lyžárna, herna, stolní tenis, parkoviště, WIFI. Je
zde wellness centrum, do kterého spadá nový krytý bazén (13 x 7 m), celoročně otevřený vyhřívaný venkovní
bazén (6 x 11 m / 32 ° C – vstup z hotelových prostor), bylinná sauna, finská sauna, saunová jeskyně,
infrasauna, parní lázeň, jeskyně s vířivkou, fitness centrum (cca 50m²) aj.
POKOJE:
>dvoulůžkový pokoj ECONOM (cca: 20 m² - maximální obsazenost 2 osoby, omezené množství)
sprcha/WC, telefon, rádio, kabelová TV, minibar, většina balkon
>dvoulůžkový pokoj COMFORT (cca 23 m² - maximální obsazenost 2 osoby), vana nebo sprcha / WC, fén,
telefon, rádio, kabelová TV, minibar, trezor, většina balkon
>dvojlůžkový pokoj SUPERIOR (cca 25 m², možnost 1 – 2 přistýlek, standardně pro 3 - 4 os.), vana nebo
sprcha / WC, fén, telefon, rádio, kabelová TV, minibar, trezor a většina balkon
>rodinný pokoj DeLuxe (cca 31 m², možnost 1 – 2 přistýlek, dva pokoje, standardně pro 3 - 4 os.), vana
nebo sprcha / WC, fén, telefon, rádio, kabelová TV, minibar, trezor a balkon
>rodinný pokoj JUNIOR SUITE (cca 41 m² - maximální obsazenost 5 osob, a to pro 2 dospělé + 3 děti)
foyer se zrcadlem, skříň, telefon, rádio, kabelovou TV, trezor, obývací pokoj a ložnice, WC, koupelna, vysoušeč
vlasů, balkon a minibar. Junior Suity se nachází v sousední budově, která je v podzemí připojena k hlavnímu
domu.
check in 15.00 // check out do 10.00
UPOZORNĚNÍ: VOP čl.14:
u tohoto hotelu je zpřísněno odstupné v případě odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka: v období 60 až
36 dnů před zahájením pobytu je výše storna 30%, ostatní výše před a po tomto počtu dnů před zahájením
zůstává beze změny.

Stravování
Polopenze PLUS
snídaně (7.30 – 10.00) formou bohatého bufetu
svačina po lyžování (15.00 – 17.00) apres-ski občerstvení na baru
večeře tematické bufety (italský, rakouský, barbecue), případně výběr z menu o 4 chodech, plus salátový bar

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 510 km
z Prahy 470 km
z Ostravy 640

V CENĚ
Ubytování - délka dle výběru
Polopenze + svačina - viz. popis

Vstup do wellness a bazénu
Wi-fi v objektu
Parkování
DPH
*je třeba dodržovat místní aktuální epidemiologická nařízení, v rámci nichž může dojít k určitým změnám,
omezením

CENA NEZAHRNUJE
pobytová taxa cca 2,1€/den/osoba
skipas (zajištění a platba na místě)
pes €14 den (bez jídla, platba na místě)
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna a připoj. na covid-19 (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK
Zdravotní doklady, testy aj. v případu aktuálního požadavku pro vstup do země a při návratu dle našeho
MZV a úřadů navštěvované země. Tyto „budoucí“ možné náležitosti nejsou součásti ceny zájezdu/pobytu.
Jejich zajištění a úhrada bude na účastníkovi.

SLEVY
včasný nákup: sleva 8% při přihlášení do 28.10.2021, pro dospělé osoby na pevném lůžku
dítě do 11 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = zdarma
dítě do 15 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = sleva 50%
Sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku při přihlášení min. 1 měsíc před odjezdem
(mimo akční pobyty) - viz. podmínky CK

Autobusové zájezdy - prázdniny
vánoční
pololetní
Olomouc, Opava
Ostrava, Prostějov
Brno, Karviná, Vyškov
Frýdek-Místek, Přerov
Nový Jičín, Vsetín, Zlín, Kroměříž

Autobusové zájezdy:
na svahu
ledovec
s all inclusive
s bazénem

Golf zdarma
Golf a termály Slovinsko
Golf v Alpách
Golf a wellness

Golf v Německu zdarma
Golf u moře
Unlimited golf

Turistika s kartou: lanovky zdarma
Turistika s all inclusive
Turistika - děti zdarma
Turistika a wellness
Turistika - u jezera

Autousové zájezdy
Nástupní místa
Dokumenty a Pojištění
Pojištění
Slevy
Ohlasy klientů

CK TURISTA s.r.o.
U Soudu 6199/21, 70800 Ostrava
Telefon: 724 772 080
Email: janikova@ckturista.cz
Telefonické informace: v pracovní dny 9.00–12.30 13.30–18.00
Nepřetržitě: internetový prodej www.ckturista.cz
Email: pro kolektivy ckturista@ckturista.cz
Používáním
webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Další
informacetohoto
o CK TURISTA
Souhlasím Další informace

