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Zájezdy

Lyžování

Rakousko

Alpy - Dachstein West, Sporthotel Dachstein West *** s wellness, u
sjezdovek / č.5514
č. 5514


Nejbližší velké alpské lyžařské středisko Dachstein West umožňuje skvělé lyžování v Alpách za výhodných
podmínek. Luxusní Sporthotel *** Dachstein West leží jen cca 200 m od lanovky lyžařského střediska
Annaberg , umožňující přímé napojení na celou lyžařskou oblast Dachstein West…
4 - denní zájezd země: Rakousko
 bez dopravy  polopenze  18.12.2021 cena od: 4 280 Kč

 Ubytování blízko sjezdovky  Hotel s wellness  Lyžování
Informace

Termíny a ceny v Kč – rezervace

Fotogalerie

Mapa



Nejbližší velké alpské lyžařské středisko Dachstein West umožňuje skvělé lyžování v Alpách za výhodných
podmínek. Luxusní Sporthotel *** Dachstein West leží jen cca 200 m od lanovky lyžařského střediska
Annaberg, umožňující přímé napojení na celou lyžařskou oblast Dachstein West. Skiareál Dachstein West nabízí
nepřeberné množství vzájemně propojených sjezdovek (celkově 142 km sjezdovek, 20 lanovek, 40 vleků, nyní
otevřeny 2 nové lanovky) se 3 východisky Gosau – Russbach – Annaberg (výhledy na ledovec Dachstein,
takřka 60 km sjezdovek, 11 lanovek, 9 vleků). V roce 2014 přibyly 2 nové lanovky. Pod zdejší superskipas patří
dále vysokohorský areál Arena Krippenstein (23 km z Annabergu, 4 lanovky, 14 km sjezdovek ve výšce až
2.100 m – nejdelší má úžasných 11 km) a menší, cca 10 km vzdálený Abtenau s úžasnou, přes 3 km dlouhou
osvětlenou sáňkařskou drahou.
Možnost zakoupit skipas Dachstein West za zvýhodněnou cenu pro zákazníky CK TURISTA se zakoupeným
ubytováním v tomto regionu:

Zvýhodněné ceny skipasu Dachstein West (Gosau / Russbach / A nnaberg, Free A rena Krippenstein, Feuerkogel, Postalm A btenau, St.
Martin / Lungötz) pro zákazníky CK TURISTA se zakoupeným ubytováním v tomto regionu:
Dachstein West
Délka
skipasu

ceny v Kč
11.12 – 17.12.21

ceny v Kč
08.01. – 21.01.22

ceny v Kč
18.12.21 – 07.01.22
22.01. – 3.4.22
Dos.
Jun.
Dítě
3690 2650 1920
4860 3490 2520
5730 4120 2980
6480 4660 3360

Dos.
Jun.
Dítě
Dos.
Jun.
Dítě
3dny
3480 2650 1920 3690 2650 1920
4dny
4580 3490 2520 4860 3490 2520
5dnů
5390 4120 2980 5390 4120 2980
6dnů
6090 4660 3360 6090 4660 3360
Dítě: 2006 – 2015
Junior: 2003 – 2005
Dítě r.2016 a ml. s rodiči zdarma.
V ratná kauce: 3€/skipas
Na skipas platný 3 a více dnů nutné foto (fotí se na pokladně).
Skipasy lze vyzvednout po předložení voucheru na pokladních v Gosau, Russbachu nebo A nnabergu.

Skimapa - Dachstein KrippenStein
Skimapa - Dachstein West
skimapa - Feuerkogel
Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Ubytování
POLOHA: Sporthotel *** Dachstein West leží v centru letoviska Annaberg. Skvělé ubytování pro lyžaře, kteří
hledají velké středisko v „docházkové“ vzdálenosti od dobrého hotelu. V budově lanovky Annaberg (cca
200m od hotelu) je možno využít samoobslužných skřiněk na lyže (1€ na den). Lze zde umístit 2 až 3 páry
lyží a tak si značně ulehčit příchod od hotelu k lanovce. Cestou k lanovce minete malý supermarket s
možností doplnění zásob.
Skibus nedaleko hotelu.
VYBAVENÍ: restaurace, recepce, bar, kavárna, herna pro děti, výtah, lyžárna, WIFI a parkoviště (veřejné, cca
150 m od hotelu). Wellness centrum hostům nabízí saunu, infrasaunu, parní lázně
POKOJE:
> dvoulůžkový pokoj (část s možností 1 přistýlky pro dítě do 13 let), cca 19 – 23 m², sprcha/WC, TV, WIFI
> třílůžkový pokoj (část s možností 1 přistýlky pro dítě do 16 let) cca 21 – 24 m², maximálně 3 dospělí a
jedno dítě do 13. let, sprcha/WC, fén, TV, WIFI
> rodinný pokoj (min. 4 osoby v pokoji / max. 5 dospělých a dítě do 13 let / min. 3 plně platící osoby), velké
pokoje cca 29 – 38 m², sprcha/WC, dvě oddělené ložnice, některé s balkonem
> Jednolůžkový pokoj: malý pokoj se sprchou/WC
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:
snídaně formou bohatého bufetu 7.30-9.30
večeře výběr z menu o 3 chodech, plus salátový bufet 18.30-21.00

Doprava

Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 400 km
z Prahy 360 km
z Ostravy 570 km

V CENĚ
Ubytování (vč. ložního prádla) - délka dle výběru
Polopenze
Wellness centrum (dle otevírací doby 15.00-18.00)
Wifi
Karta Tennengau (na skibusy)
Parkování
Pojištění CK proti úpadku
Garanční fond
DPH
*je třeba dodržovat místní aktuální epidemiologická nařízení, v rámci nichž může dojít k určitým změnám,
omezením

CENA NEZAHRNUJE
Doporučujeme dokoupit superskipas Dachstein West za zvýhodněnou cenu při přihlášení - viz. tabulka
místní taxa splatná na místě 2 EUR/noc/os. od 15 let
dětská postýlka na vyžádání
pes není povolen
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.

PŘÍPLATKY
u silvestrovského pobytu galamenu (příplatek: 500 Kč)
u vánočního pobytu galamenu (příplatek: 300 Kč)
1lůžkový pokoj/noc (příplatek: 500 Kč)
bezlepková dieta/den (příplatek: 280 Kč)

SLEVY
Sleva first minute 8% při objednání a uhrazení pobytu do 28.10.2021
První dítě do 5 let na přistýlce (se 2 plně platícími) = zdarma
Druhé dítě do 5 let na přistýlce (se 2 plně platícími) = sleva 50%
Dítě do 11 let na přistýlce (se 2 plně platícími) = sleva 50%
Dítě do 15 let na přistýlce (se 2 plně platícími) = sleva 20%
Dospělý na přistýlce = sleva 5%
sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku pro přihlášené min. 1 měsíc před odjezdem
(ze základní ceny) - 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

