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 CK Turista


Zájezdy

Lyžování

Rakousko

Katschberg - Hotel**** Falkensteiner Club Katschberg s all inclusive a
bazénem na sjezdovce / č.5583
č. 5583


Vynikající vysokohorské alpské lyžařské středisko Katschberg v Korutanských Alpách nabízí parádní lyžování
v Alpách , především přes 70 km sjezdovek ve výšce 1 100 – 2 250 m. V centru leží all inclusive hotel ****
Falkensteiner Club . Je zde 8 lanovek a 8 vleků, 10 km lehkých rodinných…
4 - denní zájezd země: Rakousko
 bez dopravy  all inclusive  12.12.2021 cena od: 7 880 Kč

 Ubytování blízko sjezdovky  All inclusive  Hotel s wellness  Hotel s bazénem 
Lyžování

Informace

Termíny a ceny v Kč – rezervace

Fotogalerie



Vynikající vysokohorské alpské lyžařské středisko Katschberg v Korutanských Alpách nabízí parádní
lyžování v Alpách, především přes 70 km sjezdovek ve výšce 1 100 – 2 250 m. V centru leží all inclusive hotel
**** Falkensteiner Club. Je zde 8 lanovek a 8 vleků, 10 km lehkých rodinných sjezdovek, 50 km středních pro
všechny lyžaře a 10 km náročných černých pist pro experty. Populární je zvláště „dálniční“ supersjezdovka A 1
dlouhá přes 7 km. Pro vyznavače extrémů zde najdete sjezdovku „Diretisima“ o sklonu až 100%. Sjezdovky zde
však naleznou všechny kategorie lyžařů. Na své si na Katschbergu přijdou sportovní lyžaři, rekreanti i rodiny s
dětmi. Oblíbená je také zdejší sáňkařská dráha. Rušné mezinárodní středisko nabízí nejen skvělé lyžování, ale
také zábavu (restaurace, diskotéky, bary), nákupní možnosti (sportovní zboží, móda, potraviny) a informační
centrum. Ani večer se zde nebudete nudit.
skimapa - Katschberg

Ceník skipasů - Katschberg
Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Ubytování
POLOHA: luxusní wellness hotel**** Falkensteiner Club Katschberg ležící vedle lanovky Aineck, nedaleko
centra lyžařského střediska Katschberg. Přímo vedle hotelu vede sjezdovka, k lanovce to je cca 120m.
Centrum letoviska s obchody a restauracemi je vzdáleno cca 300m.
VYBAVENÍ: V hotelu se službami all inclusive je větší recepce, posezení s krbem, stylová restaurace zaměřená
na korutanské speciality i na světovou kuchyni, dětská restaurace, bar, tématický bar, sluneční terasa. Luxusní
wellness hotel nabízí nádhernou Acquapura SPA oásu: přes 2 000 m² lázeňského a vodního světa s krytým
bazénem, vyhřívaným venkovním bazénem, dětským bazénem, vířivkou a skluzavkou. Dále saunový svět 300
m² s finskou saunou, bylinkovou saunou, biosaunou, parní lázní, relaxační místností. Hotel je zaměřen také na
dětské hosty, jsou zde hrací místnosti, dětský klub, dětské divadlo s kinem, dětské wellness, stolní tenis,
lezecká stěna, šipky aj. Sportovci zde naleznou vybavené fitness centrum. V celém hotelu WIFI, před hotelem
parkoviště.
ACQUAPURA SPA
> Venkovní bazén: 15.00 – 20.00 hod
> Venkovní whirlpool se saunou: 10.00 – 20.00 hod
> Vnitřní bazén: 07.00 – 20.00 hod
> Sauny: 9.00 – 20.00 hod
> Parní lázeň: 15.00 - 20.00
> Fitness: 07.00 – 20.00 hod
POKOJE:
> dvoulůžkový Comfort: cca 19 m², bez přistýlky - pokoj s manželskou postelí, sprcha, WC, fén, sat TV, sejf,
WIFI, balkon nebo terasa
> rodinný Comfort 2+2: cca 27 m², s možností 2 dětských přistýlek (minimální obsazení 2 + 1) - klasický, 2
místnosti, ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s palandou pro děti do 14 let, sprcha, oddělené WC,
fén, sejf, sat TV, WIFI, balkon nebo terasa
> rodinný Superior 2+2: cca 27 m², s možností 2 dětských přistýlek (minimální obsazení 2 + 1) modernizovaný, 2 místnosti, ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s palandou pro děti do 14 let, sprcha,
oddělené WC, fén, sejf, sat TV, WIFI, balkon nebo terasa
> rodinná suite Comfort 4: cca 32 m², pro 2 dospělé a 2 děti (minimální obsazení 2 + 1) – klasická, 3
místnosti, ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s palandou pro 2 děti do 14 let, obývací pokoj,
koupelna většinou s vanou, oddělené WC, fén, sejf, sat TV, WIFI, balkon nebo terasa
> rodinný pokoj Deluxe 5: cca 40m², pro 2 dospělé a 3 děti (minimální obsazení 2 + 1) – 3 místnosti ve 2
poschodích, obývák s rozkládacím gaučem, ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se 2 postelemi pro 2
děti do 14 let, koupelna většinou s vanou, oddělené WC, fén, sejf, 2x sat TV, WIFI, balkon
check in 15.00-20.00 // check out do 10.00

Stravování
All inklusive
7.00 – 10.30 snídaně formou bohatého bufetu s bio koutkem a nápoji
12.00 – 13.30 lehký oběd formou bufetu včetně vybraných nápojů (pivo, stolní víno, nealko nápoje, kávy, čaj)
18.00 – 20.30 Tematické bufety s velkým výběrem předkrmů, salátů a dezertů, vybrané nápoje v ceně
V restauraci k jídlu (v ceně) stolní víno, pivo, limonády, džusy, čaj, káva, kapučíno
V baru 10.00 – 24.00 široký výběr alkoholických (značková vína, výběr značkového tvrdého alkoholu, likéry),

nealkoholických nápojů (limonády, džusy, vody, kávy, kakao, čaj) a alko i nealko koktejlů v ceně (dle bohatého
nápojového lístku)

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 430 km
z Prahy 480 km
z Ostravy 640 km

V CENĚ
Ubytování (vč. ložního prádla) - délka dle výběru
All inklusive viz. popis
volný vstup do Aquapura wellness centra, bazénů, saun, vířivky, fitness, dětských center
"wellness sada“ - župan, pantofle a ručníky do sauny (k zapůjčení)
WIFI
Parkování
DPH
*je třeba dodržovat místní aktuální epidemiologická nařízení, v rámci nichž může dojít k určitým změnám,
omezením

CENA NEZAHRNUJE
pobytová taxa cca 2,6€/den/os. (platba na místě)
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.

SLEVY
dítě do 2 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = zdarma
Sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku - viz. podmínky CK (pro přihlášené min. 1
měsíc před odjezdem a dle podrobných podmínek )

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

