CK TURISTA

AKCE: Korutanské Alpy - hotel**** Bellevue, TOP skipas
a bazén v ceně

č. 5275

4,5,7,8 - denní zájezd země: Rakousko
bez dopravy  polopenze s nápoji  06.12.2020 cena
od: 9 880 Kč
Skvělé lyžování v Alpách – možnost navštívit nejlepší lyžařská
střediska Korutanských Alp . Nově ubytování v oblíbeném hotelu
**** Bellevue s bazénem a wellness centrem . Hotel byl
populární již v minulých zimách, avšak až nyní jej nabízíme
společně se zvýdhodněným superskipasem…
Hotel s wellness

Hotel s bazénem

Lyžování

Skvělé lyžování v Alpách – možnost navštívit nejlepší lyžařská střediska Korutanských Alp. Nově
ubytování v oblíbeném hotelu **** Bellevue s bazénem a wellness centrem. Hotel byl populární již v
minulých zimách, avšak až nyní jej nabízíme společně se zvýdhodněným superskipasem a navíc zdarma
nedaleký aquapark Drautal Perle. Tuto lyžařskou novinku tvoří zajímavý víkendový lyžařský pobyt od čtvrtku
do neděle (3x ubytování + 3 denní superskipas Topskipass), nebo mimořádně výhodný 4 denní akční pobyt
od neděle do čtvrtku (4x ubytování + 3 denní skipas) za stejnou cenu (prakticky získáte jedno ubytování s
polopenzí zdarma). V případě využití tohoto pobytu od neděle do čtvrtku (se skipasem pondělí – středa)
doporučujeme si „po cestě“ při návratu ve čtvrtek zalyžovat na sjezdovkách v Lungau (krásný Speiereck),
případně v největším východoalpském středisku Obertauern. Eventuálně si lze v CK TURISTA přiobjednat
prodloužení platnosti Topskipasu o jeden den (na čtvrtek, v tomto případě doporučujeme během
odjezdového dne navštívit pohádkové Turracher Höhe, případně Katschberg). Samozřejmě je možno využít
cenově zvýhodněný týdenní lyžařský pobyt (neděle – sobota), který lze v rámci akce zdarma prodloužit
o jeden nocleh s polopenzí.
Speciální superskipas Topskipass Kärnten (platný pro celé Korutany na cca 1 000 km sjezdovek) Vám
umožní dle Vašeho výběru navštívit nejzajímavější a nejlepší lyžařská střediska Korutan. Výhodou je, že
skipas platí také na známý ledovec Mölltal, což zaručuje 100% jistotu sněhu i v případě velmi špatných
sněhových podmínek (ani v posledních „horších“ zimách se však opravdu špatné sněhové podmínky v
Korutanech nevyskytovaly). Naopak, je-li sněhu až příliš (k tomu občas dochází), je možno do dojet bezpečně
po rovině kolem jezera na blízké středisko Goldeck.
Nejbližší středisko - Bad Kleinkirchheim
Nejbližší velké alpské lyžařské středisko a zároveň excelentní lázně Bad Kleinkirchheim nabízí přes 105 km
sjezdovek ve výšce 1.000 – 2.060 m (nyní nová lanovka v jižní části střediska). Sjezdovky zde naleznou
všechny kategorie lyžařů. Nejznámější sjezdovky zde projektoval slavný sjezdař Franz Klammer. Odpočinete
si při návštěvě exkluzivních termálních lázní. Na 4000 metrech čtverečních se Vám otvírají římské
termální lázně, které se dělí dle antické tradice do částí Romanum, Noricum a Maximum. Nabízejí odpočinek s
výhledem na sjezdovky. Na své si v Bad Kleinkirchheimu příjdou sportovní lyžaři, rekreanti i rodiny s dětmi.
Skimapa Mölltal

Mapa všech středisek pro TOP Skipas Korutany
Mapa všech středisek pro TOP Skipas Korutany

Přibližné vzdálenosti větších lyžařských středisek od hotelů v okolí Seebodenu

Top Ski See Gold

Vzdálenost
v km
od ubyt. cca

Počet
lanovek a vleků

Kilometry
sjezdovek

Bad Kleinkirchhem

24

30

105

Katschberg / Aineck

33

15

70

Innerkrems

31

9

45

Goldeck

6

8

31

Mölltaler Gletscher

38

9

74

Nassfeld

64

30

110

Turracher Höhe

42

14

38

Gerlitzen

39

15

50

Ubytování
POLOHA: Hotel**** Bellevue: pěkný, standardní hotel v klidné části letoviska Seeboden nad kouzelným
jezerem Millstätter See. Nejbližší alpské středisko Goldeck leží ve vzdálenosti cca 6 km. Na další větší
střediska jako Bad Kleinkirchheim, Katschberg, Gerlitzen dojedete za necelou půlhodinu. Lze navštívit
také populární Nassfeld, ale v tomto případě počítejte s delším časem na příjezd. V ceně ubytování v tomto
hotelu je karta Millstätter See Card - s touto kartou denně vstup zdarma do aquaparku Drautal Perle v
nedalekém Spittalu/Drau (nedaleko lanovky na Goldeck).
VYBAVENÍ: krytý bazén (12 x 6 m) s přímým vstupem na sluneční terasu, wellnes centrum se saunou,
infrasaunou a fittness, hotelová hala s recepcí a krbem, restaurace, menší bar, hrací místnost pro děti,
výtah, wifi, lyžárna a parkoviště.
Denně vstup zdarma do aquaparku Drautal Perle v nedalekém Spittalu (pod lanovkou na Goldeck).
POKOJE: dobře vybavené dvoulůžkové pokoje (některé s 1 – 2 přistýlkami) sprcha/WC, SAT TV, minibar,
sejf, fén, některé s balkónem

Stravování
Polopenze:
snídaně formou bufetu
večeře výběr z menu o 4 chodech (salátový bufet), 1x týdně tematický bufet, k večeři jeden alkoholický
nápoj (pivo, víno) nebo jeden nealkoholický nápoj

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 470 km
z Prahy 520 km
z Ostravy 640 km

V CENĚ
Ubytování (vč. ložního prádla) - délka dle výběru
Polopenze s nápojem - viz.popis
Topskipas pro celé Korutany: 7 nebo 6 nocí = 5denní, 3 nebo 4 noci = 3denní
Bazén, sauna
Millstätter See Card - denně volný vstup do aquaparku Drautal Perle
Parkování
Skibus na Goldeck (dle jízdího řádu)
Pojištění CK proti úpadku
Garanční fond
DPH
*je třeba dodržovat místní aktuální epidemiologická nařízení, v rámci něhož může dojít k určitým omezením

CENA NEZAHRNUJE
Místní taxa cca cca 2,5/noc (platba na místě)
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK

PŘÍPLATKY
4. Prodloužení na 4denní skipas (+čt) / dospělý (příplatek: 1000 Kč)
4. Prodloužení na 4denní skipas (+čt) / junior (příplatek: 800 Kč)
4. Prodloužení na 4denní skipas (+čt) / dítě (příplatek: 500 Kč)
6. Prodloužení na 6denní skipas (+so) / dospělý (příplatek: 700 Kč)
6. Prodloužení na 6denní skipas (+so) / junior (příplatek: 500 Kč)
6. Prodloužení na 6denní skipas (+so) / dítě (příplatek: 350 Kč)
1lůžkový pokoj /noc (příplatek: 500 Kč)

SLEVY
Dítě do 5 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = zdarma
dítě, junior na přistýlce = zlevněná cena v ceníku
dítě, junior jen s 1 dospělým = sleva jen na skipas (na vyžádání)
Sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku při přihlášení min. 1 měsíc před odjezdem
(mimo akční pobyty) - viz. podmínky CK

Turistické informace
Katschberg
Korutany
Millstättersee
Mölltal
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