CK TURISTA

Korutanské Alpy - hotel**** Laurenzhof - skipas, bazén a
nápoje v ceně

č. 1029

5 - denní zájezd země: Rakousko
 (neuvedeno)  polopenze s nápoji  10.03.2021 cena
od: 9 480 Kč

First
Minute

LEDOVEC MÖLLTAL - NASSFELD - KATSCHBERG Lyžařský
zájezd za sněhem do nejlepších a nejvýše položených
lyžařských středisek Korutanských Alp, jedné z největších
lyžařských destinací Rakouska. Překrásný ledovec Mölltal , kde
najdete 55 km sjezdovek (6 lehkých, 7 středních a 4 těžké)…
Doporučujeme

Lyžování na ledovci

Hotel s wellness

Hotel s bazénem

Lyžování

LEDOVEC MÖLLTAL - NASSFELD - KATSCHBERG
Lyžařský zájezd za sněhem do nejlepších a nejvýše položených lyžařských středisek Korutanských Alp,
jedné z největších lyžařských destinací Rakouska. Překrásný ledovec Mölltal, kde najdete 55 km sjezdovek
(6 lehkých, 7 středních a 4 těžké) na ledovci ve výšce 2.100 – 3.120 m zaručuje sníh. Dále navštívíme zřejmě
nejlepší korutanské lyžařské středisko Nassfeld, kde najdete přes 110 km excelentních sjezdovek, 14
lanovek, 16 vleků, to vše ve výšce 1.000 – 2.020 m. Na závěr perfektní lyžování na Katschbergu (přes 70
km sjezdovek ve výšce 1.600 – 2.250m). Především „dálniční“ supersjezdovka A 1 dlouhá 7 km je známá v
celém Rakousku. Pro vyznavače extrémů zde najdete sjezdovku „Diretisima“ o sklonu až 100%. Ubytování v
lux hotelu **** Laurenzhof s bazénem, wellness a rozšířenou (nápoje) polopenzí.
Skimapa Mölltal
Skimapa - Nassfeld
skimapa - Katschberg

Nástupní místa: další nástupní místa + časy odjezdů ZDE

PROGRAM:
1. den: Odjezd ve 7.00 z parkoviště vedle nádraží ČD Ostrava – Vítkovice, dále přes Olomouc a Brno do
Rakouska (možnost zvolit dalších 9 nástupních míst). Přeprava s krátkými přestávkami přes Olomouc a Brno
přímo do Rakouska. V podvečer příjezd na ubytování a večeři.
2. den: Ráno po snídani odjezd na ledovec Mölltal. Celodenní ledovcové lyžování. V podvečer návrat do
hotelu na koupání, wellness, večeři.
3. den: Ráno po snídani výjezd na celodenní lyžování ve známém Nassfeldu (v případě velmi špatných
sněhových podmínek na Nassfeldu možno zopakovat Mölltal). Po lyžování návrat do hotelu, večeře.
4. den: Po snídani výjezd na nádherné vysokohorské lyžařské středisko Katschberg. Celodenní lyžování v
oblasti Aineck (především kabinové lanovky), nebo Katschberg se sedačkovými lanovkami. V pozdní
odpoledne odjezd přes Vídeň do Brna (zde „kolem“ 22 hodiny).

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

Ubytování
POLOHA: hotel**** Laurenzhof: krásný hotel ležící v centru Korutanských Alp v obci Lendorf, nedaleko
města Spittal. Oproti jinak skvělým hotelům u jezera Millstättersee je z Lendorfu mnohem lépe dostupný právě
Mölltal a blíže to je také na Nassfeld.
VYBAVENÍ: restaurace, hala, bar, recepce, menší krytý bazén, svět saun, aromatické lázně, wellness
POKOJE: výborně vybavené pokoje, fén, sprchu/WC, sat TV, minibar, balkón
> Dvoulůžkové pokoje: některé s 1 – 2 přistýlkami
> Jednolůžkový pokoj: menší než dvoulůžkové pokoje, většina bez balkonu, k dispozici jen jeden pokoj na
zájezd

Stravování
Polopenze s nápoji
snídaně formou bohatého bufetu (včetně koutu zdravé výživy a ovoce)
základní nealko nápoje z automatu (12.00 - 21.00)
večeře – menu o 4 chodech (výběr ze 2 jídel, plus salátový bufet) a jeden alkoholický nápoj (pro
dospělé 1/3 piva nebo 1/8 vína)

Doprava
Autobusem
Odjezd v 7.15 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, Mikulov. Časy a přesná místa
odjezdu jsou k dispozici na webu, odkaz na něj v popisu tohoto zájezdu.
Přeprava s krátkými přestávkami přes Olomouc a Brno přímo do Rakouska. V průběhu cesty jsou
plánovány pravidelné přestávky po 3 - 4 hodinách nepřetržité jízdy na čerpacích/rest stanicích, na cca 10-15
minut. Přesnější informace k nim jsou sděleny v průběhu cesty dle dopravní situace.
Možnost zakoupení místenky

V CENĚ
Doprava autobusem
Každodenní doprava na sjezdovky a zpět
3 x ubytování v pokoji standard (ložní prádlo v ceně)
3 x polopenze s nápoji viz. popis
Skipasy (3 dny lyžování)
hotelový bazén, sauna
Vedoucí zájezdu
Pojištění CK proti úpadku
Garanční fond
DPH

*je třeba dodržovat místní aktuální epidemiologická nařízení, v rámci něhož může dojít k určitým omezením

CENA NEZAHRNUJE
pobytová taxa cca 6€/os. (platba na místě)

PŘÍPLATKY
místenka v autobuse (nepovinný příplatek) (příplatek: 150 Kč)
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna (nepov. příplatek) (příplatek: 245 Kč)

SLEVY
dítě, junior na přistýlce = zlevněná cena v ceník
dítě jen s 1 dospělým = sleva jen na skipas (na vyžádání)
junior nar. 2002-2005 (z dospělé ceny) (sleva: -700 Kč)
senior nar. 1955 a st. (sleva: -300 Kč)
ANO, mám zájem o "optimalizované zálohy"
AKCE: sleva "stálý zákazník" se neuplatňuje
sleva "first minute" při přihlášení do 10.11.2020 pro osoby na pevném lůžku (viz. podmínky CK) (sleva: 200 Kč)

Turistické informace
Korutany
Mölltal
Nassfeld Hermagor
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Rozumím Další informace

