CK TURISTA

Alpy - Samnaun - all inclusive hotel**** Amadeus s
bazénem, karta na lanovky zdarma

č. 4422

4 - denní zájezd země: Rakousko
bez dopravy  all inclusive  20.06.2019 cena od:
5 480 Kč
NOVINKA : Nádherný turistický pobyt v Alpách s výborným
ubytováním a all inclusive (navíc je v ceně turistická karta na 8
lanovek , bazény, místní autobusy, metro a další atrakce).
Turistické letovisko Serfaus leží na kouzelné náhorní plošině ve
výšce 1.400 m pod hřebenem Samnaungruppe…
Cykloturistika

All inclusive

Turistická karta v ceně

Hotel s wellness

Hotel s bazénem

Turistika a wellness

NOVINKA: Nádherný turistický pobyt v Alpách s výborným ubytováním a all inclusive (navíc je v ceně
turistická karta na 8 lanovek, bazény, místní autobusy, metro a další atrakce). Turistické letovisko
Serfaus leží na kouzelné náhorní plošině ve výšce 1.400 m pod hřebenem Samnaungruppe, nedaleké
známé Silvretty. V letovisku je z důvodu ekologické dopravy nejkratší metro v Evropě (délka 1.300 m, 4
stanice, pro hosty zdarma). Jen pár kilometrů to je na hranice s Itálií a Švýcarskem. Nad letoviskem se
vypínají turisticky dostupné třítisícovky s úžasnými výhledy na čarokrásné štíty Silvretty a majestátní
Ötztalské Alpy. Jen 40 minut autem to je do jedné z posledních bezcelních zón, švýcarského Samnaun.
Jezdí se zde za pohádkovými horami, ale také za výhodnými nákupy (jedinečná příležitost jak spojit vysoké
štíty s nízkými cenami).
Serfaus je součástí turistického letoviska společně s alpskými vesničkami Fiss a Ladis. Všechny jsou
propojené autobusy (pro hosty s turistickou kartou zdarma) a vede z nich 8 lanovek pod místní nejvyšší šíty
(opět s kartou zdarma). V letovisku jsou i další atrakce pro rekreanty, jezero s pláží (spíše pro ty otužilejší),
mnohé atrakce pro děti (opět na kartu). Lanovky vás vyvezou do výšky až 2.500 m, čímž hodně ulehčí
výstupy na okolní štíty. Ovšem dosažení obou místních, populárních třítisícovek stále vyžaduje dobrou
kondici, zkušenost s pohybem ve vysokohorském terénu, patřičnou výbavu a dobré počasí. O něco
jednodušší je výstup na štít Furgler 3.004 m (především z jižní strany). Delší a náročnější je dosažení
Hexenkopfu 3.034 m. Velmi zkušení turisté vystupují na tyto štíty z obtížnější, severní strany (občasné lehké
lezení I. stupně UIAA) a sestupují na jih. Jsou to nezapomenutelné přechody třítisícovek. V okolí je pak velké
množství lehkých, až středně náročných štítů přesahujících Gerlach (s výškou kolem 2.700 – 2.900 m),
nádherná jezera (Hexensee, Blankasee aj.). Jednoduše, dosud poměrně málo objevený turistický ráj s
možností vyžití pro vysokohorské turisty, turisty i rekreanty. Spolu s „výhodnou“ návštěvou švýcarského
Samnaun a čarokrásného jezera Lago di Resia (možnost plavby lodí) na italské straně (obě atrakce cca 40
minut autem) je to skvěla dovolená v Alpách. Navíc hotel s bazénem a wellness, all inklusive a
neskutečná SUPER SOMMER CARD.
Super Sommer Card – s kartou ZDARMA:
• využití všech 8 lanovek v Serfaus-Fiss-Ladis
• vstup do dobrodružného světa Serfaus (Murmli Water, Murmli Trail atd.)

• vstup do letního zábavního parku Fiss (některé atrakce za poplatek)
• turistický autobus (denně doprava mezi letovisky Serfaus-Fiss-Ladis)
• denní zábavní program pro děti (pondělí - pátek)
{{clanek:super-sommer-card}}

Ubytování
POLOHA: hotel**** Amadeus Micheluzzi je populární turistický, lyžařský a wellness hotel na kraji
letoviska Serfaus ve výšce 1.400 m, nedaleko stanice zdejšího „minimetra“ (doveze hosty k lanovce a dalším
atrakcím).
VYBAVENÍ: v hotelu je recepce, restaurace, kavárna, bar, společenská místnost, výtah, stolní tenis,
sluneční terasa. Dále krásné wellness centrum (850 m2) s krytým bazénem (cca 13 x 5 m, výhled na alpské
štíty), saunou, parní lázní, infrakabinou, relaxačním areálem. Pro děti herna. Pro hotelové hosty parkoviště
(dle obsazenosti) a WIFI
POKOJE: jsou vybaveny sprchou nebo vanou, WC, fénem, satelitní TV, telefonem a trezorem
* dvoulůžkový pokoj Ekonom F: cca 25m², max. 2 osoby, některé podkrovní, sprcha, částečně snížený
strop
* dvoulůžkový pokoj Standard D + E: cca 28 - 32m², možnost 1 – 2 přistýlek, sprcha, balkon
* dvoulůžkový pokoj Superior A + B: cca 42 - 45m², možnost 1 – 2 přistýlek, max. obsazení 4 dospělí
(nebo 2 dospělí + 2 děti), vana nebo sprcha, samostatné WC a balkon orientovaný na jih
* junior suite: cca 48 - 60 m², max. obsazení 4 dospělí (nebo 2 dospělí + 2 děti). Útulný obývací pokoj s
posezením, samostatná ložnice. Částečně s balkonem.
check in 15.00 // check out do 10.00

Stravování
All inklusive light
snídaně formou bohatého bufetu
12.30 – 01.30 hod jednoduchý oběd formou bufetu
10.00 – 22.00 hod.: pivo, víno, nealkoholické nápoje, čaj a káva (samoobslužně)
15.00 – 16.30 hod.: káva a drobné občerstvení (koláče aj.)
večeře o 3 chodech s možností výběru jídel a salátový bar
(začátek stravování all inclusive je v den příjezdu večeře, konec stravován je v den odjezdu snídaně)

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 695 km
z Prahy 560 km
z Ostravy 865 km

V CENĚ
Ubytování (délka dle výběru)

All inklusive light (viz. popis)
Vstup do wellness centra a na bazén
WIFI
parkování (dle obsazenosti)
Super Sommer Card – turistická karta
DPH

CENA NEZAHRNUJE
Lázeňská taxa 3€/den (splatná na místě)
Pes 19€/den (splatné na místě)
1-lůžkový pokoje není v nabídce
Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna (nepovinný příplatek) - viz. nabídka CK

SLEVY
Dítě do 11 let v 2L pokoji na přistýlce (se 2 dospělými) = sleva 40%
Dítě do 11 let v junior suitě na přistýlce (se 2 dospělými) = sleva 20%
sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku - viz. podmínky CK (pro přihlášené min. 1
měsíc před odjezdem)

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky
2L-EKO: Osoba v 2-lůžkovém pokoji Ekonom "F" (bez možnosti přistýlky) / os.
2L-ST: Osoba v 2-lůžkovém pokoji STANDARD "D+E"(možnost 1-2 přistýlek) / os.
2L-SUP: Osoba v 2-lůžkovém pokoji SUPERIOR "A+B"(možnost 1-2 přistýlky) / os.
JS: Osoba v Junior Suitě (2+2přistýlky) / os.
D5: Dítě do 5 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.

Turistické informace
Serfaus
Tyrolsko
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Rozumím Další informace

