CK TURISTA

Nassfeld - hotel****superior Carinzia s bazénem a
wellness, u lanovky
First
Minute

č. 2582

4 - denní zájezd země: Rakousko
bez dopravy  polopenze  31.03.2019 cena od:
7 580 Kč
Úžasné lyžování v Alpách . Lyžařské středisko Nassfeld patří
mezi nejlepší v Rakousku. Leží přímo na rakousko – italské
hranici, na „dohled“ od Dolomit (také počasí je zde
„dolomitské“). Skvělé, superluxusní ubytování přímo vedle hlavní
lanovky Millennium Expres v luxusním hotelu****…

Ubytování blízko sjezdovky

Hotel s wellness

Hotel s bazénem

Lyžování

Úžasné lyžování v Alpách. Lyžařské středisko Nassfeld patří mezi nejlepší v Rakousku. Leží přímo na
rakousko – italské hranici, na „dohled“ od Dolomit (také počasí je zde „dolomitské“). Skvělé, superluxusní
ubytování přímo vedle hlavní lanovky Millennium Expres v luxusním hotelu**** superior SPA CARINZIA s
bazény. V Nassfeldu najdete přes 110 km excelentních sjezdovek, 15 lanovek, 16 vleků a to vše ve výšce 1
000 – 2 020 m. Je zde 30 km rodinných modrých sjezdovek pro začátečníky, 70 km standardních červených
pist pro všechny a k tomu 11 km černých pro lyžařské experty. Velmi oblíbené alpské lyžařské středisko, ve
kterém vás čeká parádní lyžařská dovolená v Alpách.
Skimapa - Nassfeld
Ceník skipasů - Nassfeld (platný i na Lienzské Dolomity, Mölltal a další střediska)

Ubytování
POLOHA: Přepychový, lázeňský wellness hotel**** superior Carinzia leží v rekreační obci Tröpolach,
přímo pod vysokohorském lyžařským letoviskem Sonnenalpe Nassfeld. Před hotelem začíná hlavní lanovka
Millennium do výšky 2.000m na známé sředisko Nassfeld, další desítky lanovek a vleků jsou poblíž. Zde platí,
že lze vjet na lyžích takřka až do hotelu.
VYBEVENÍ: v luxusním hotelu najdete 2 restaurace, bar, oblíbený Apres Skibar, vodní svět Acquapura SPA
na ploše 2 400 m², součástí je úžasné wellness centrum se saunovým světem (panoramatická sauna, finská
sauna, bylinková sauna, parní solná sauna, relax místnost). Dále je zde dobře vybavené fitness centrum
(100 m²), velká vířivka, krytý bazén, dětský bazén, větší vyhřívaný venkovní bazén, terasa, hala s recepci a
parkoviště. V celém hotelu wifi.
ACQUAPURA SPA
> Venkovní bazén: 10.00 – 20.00 hod
> Venkovní whirlpool se saunou: 10.00 – 20.00 hod
> Vnitřní bazén: 07.00 – 21.00 hod
> Sauna: 10.00 – 21.00 hod
> Fitness: 07.00 – 21.00 hod
POKOJE:
> dvoulůžkový pokoj Superior: 32m², výhled na letovisko, možnost jedné přistýlky pro dítě do 14 let,

koupelna, sprcha, fén, WC, manželská postel, pohovka, satelitní TV, wifi, minibar, trezor, balkón
> dvoulůžkový pokoj DeLuxe: 32m², výhled na Alpy, možnost jedné přistýlky pro dítě do 14 let, koupelna,
sprcha, fén, WC, manželská postel, pohovka, satelitní TV, wifi, minibar, trezor, balkón
> rodinný pokoj Junior Suite: 47m², rodinné apartmá s výhledem na letovisko se dvěma místnostmi pro 2
dospělé a 2 děti nebo 3 dospělé oddělené posuvnými dveřmi, koupelna s vanou, WC, fén, manželská postel,
pohodlná rozkládací pohovka k posezení, minibar, sat TV, trezor, balkón
Příjezd: od 15.00
Odjezd: do 11.00

Stravování
polopenze PLUS
7.00 – 10.30 snídaně formou bohatého bufetu s korutanským koutkem
15.30 – 16.30 svačina (polévka nebo salát, pečivo, koláče)
18.00 – 20.45 večeře výběr z několika menu, případně tematický bufet (plus dezert a salátový bufet),
speciální dětský bufet
> na vyžádání výběr bezlepkových jídel a jídel bez laktózy

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 530 km
z Prahy 570 km
z Ostravy 700 km

V CENĚ
Ubytování (vč. ložního prádla) - délka dle výběru
polopenze PLUS viz. popis
„wellness sada“ - župan, pantofle a ručníky do sauny (k zapůjčení)
volný vstup do Aquapura wellness centra, bazénů, saun, vířivky, fittness
WIFI ve společných prostorech a v pokojích
1x týdně zábava s živou hudbou
DPH

CENA NEZAHRNUJE
Místní taxa 2.5€/den (platba na místě)
Pes 15€/den
Skipas zajištění a platba na místě
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK

SLEVY
dítě do 2 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = zdarma

first minute: sleva 8% při přihlášení do 30.10.2018, pro dospělé osoby na pevném lůžku (mimo: 28.12.5.1. / 2.2.-23.2. / 2.3-9.3.)
Sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku (mimo first minute slevy a akční ceny) - viz.
podmínky CK

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky
SUP: osoba v 2L pokoji SUPERIOR (možnost 1 dětské přistýlky) / os.
DEL/2+1: osoba v 2L pokoji DeLuxe (možnost 1 dětské přistýlky) / os.
JS/2+2: osoba v JUNIOR SUITE rodinném pokoji (možnost 2 dětských přistýlek) / os.
D-14: Dítě do 14 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
(TourOperátor: CK TURISTA s.r.o.)

Turistické informace
Korutany
Nassfeld Hermagor
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Rozumím Další informace

