CK TURISTA

Nassfeld - hotel*** Marcius s bazénem přímo na
sjezdovce

č. 2254

5,6,7,8 - denní zájezd země: Rakousko
bez dopravy  polopenze  09.12.2018 cena od: 5 880
Kč
Fantastický Nassfeld - úžasné lyžování v Alpách v překrásném
lyžařském středisku ležícím na rakousko – italské hranici.
Oblíbené ubytování přímo vedle lanovky v hotelu*** Marcius s
bazénem a wellness, který leží doslova v lyžařském ráji ve
výšce 1.400 m. V Nassfeldu najdete přes…
Ubytování blízko sjezdovky

Hotel s bazénem

Lyžování

Fantastický Nassfeld - úžasné lyžování v Alpách v překrásném lyžařském středisku ležícím na rakousko –
italské hranici. Oblíbené ubytování přímo vedle lanovky v hotelu*** Marcius s bazénem a wellness, který leží
doslova v lyžařském ráji ve výšce 1.400 m. V Nassfeldu najdete přes 110 km excelentních sjezdovek, 15
lanovek, 16 vleků a to vše ve výšce 1 000 – 2 020 m. Najdete zde 30 km krásných modrých sjezdovek pro
začátečníky, 70 km standardních červených tratí pro všechny a k tomu 11 km černých pro experty. Ideální
alpské lyžařské středisko a výborně umístěný hotel nabízí nádhernou lyžařskou dovolenou v Alpách.
Jednoduše „lyžování rakouské a počasí italské“.
Obzvláště „vypečené“ jsou speciální akce, kdy získáte jeden den ubytování zdarma: 4=3, 5=4, 6=5, 7=6.
Vždy začínají nástupem v neděli a platí jen v omezených termínech. Vzhledem k mimořádné výhodnosti
jsou však často vyprodány již v září (ale občas se něco najde i později). Avšak i „obyčejné“ pobyty jsou
vzhledem k cenám v okolních podobných hotelech velice zajímavé.
Skimapa - Nassfeld
Ceník skipasů - Nassfeld (platný i na Lienzské Dolomity, Mölltal a další střediska)

Ubytování
POLOHA: hotel*** Marcius - krásný hotel v alpském stylu leží přímo ve vysokohorském lyžařském
středisku Nassfeld (vesnička Sonnleiten) v nadmořské výšce 1.400 m. Sedačková lanovka je vzdálena jen 70
m, hotel je doslova „obklíčen“ lyžařským superstřediskem.
VYBAVENÍ: hotel má dvě budovy, v nově rekonstruované najdete luxusnější pokoje Comfort, v druhé jsou
sice o něco jednodušší (ale cenově příznivější) pokoje Standard. V hotelu najdete recepci, restauraci,
restauraci pro hotelové hosty, pizzerii, společenskou místnost, terasu a vyhlášený bar. Součástí hotelu je
menší krytý bazén, hezké wellness centrum s dvěma saunami, parní lázní a relaxační místností. Pro děti hrací
místnost, sportovci mohou využít malou posilovnu. Dále je zde lyžárna, wifi zdarma a před hotelem parkoviště.
POKOJE:
> dvoulůžkový pokoj Standard: dvoulůžkové, některé s možností 1 – 2 přistýlek, sprcha, WC, fén, sat TV
> dvoulůžkový modernizovaný pokoj Comfort: dvoulůžkové, některé s možností 1 – 2 přistýlek, sprcha, WC,
fén, sat TV

UPOZORNĚNÍ: VOP čl.14:
u hotelu Marcius je zpřísněno odstupné v případě odstoupení od SoZ ze strany zákazníka: v období 89-35
dnů před zahájením pobytu je výše storna 30%, v období 20 a méně dnů před zahájením pobytu je výše
storna 100% z důvodu vyšších skutečně vzniklých nákladů

Stravování
polopenze
snídaně formou bufetu
večeře formou bufetu: výběr předkrmů, hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů / v týdnu tématické večery

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 520 km
z Prahy 590 km
z Ostrava 690 km

V CENĚ
Ubytování (vč. ložního prádla) - délka dle výběru
Polopenze viz. popis
Vstup do wellness centra, bazénu a fittness
WIFI ve společných prostorech
Parkování
DPH

CENA NEZAHRNUJE
Místní taxa 2.5€/den/ os. od 14 let (platba na místě)
1lůžový pokoj +30%
Pes není povolen
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK

PŘÍPLATKY
Silvestrovská večeře/os (příplatek: 1100 Kč)

SLEVY
dítě do 1 roku na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = zdarma
dítě do 5 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = sleva 70%
dítě do 13 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = sleva 30%
dospělý na přistýlce = sleva 15%

Sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku (mimo akční pobyty) - viz. podmínky CK

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky
ST: Osoba v pokoji STANDARD / os.
(TourOperátor: CK TURISTA s.r.o.)
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Korutany
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