CK TURISTA

AKCE: Korutany - Familienhotel**** Post s all inclusive,
TOP skipas a bazén v ceně

č. 5273

4,5,7,8 - denní zájezd země: Rakousko
bez dopravy  all inclusive  07.01.2021 cena od:
10 180 Kč
Skvělé lyžování v Alpách (nejlepší střediska Korutanských Alp
včetně ledovce Mölltal zaručují jistotu sněhu ) s ubytováním v
krásném **** Familienhotelu Post v nádherném letovisku
Millstatt nad stejnojmenným alpským jezerem. Výhodou je
blízkost středisek Bad Kleinkirchheim, Goldeck…
All inclusive

Hotel s wellness

Hotel s bazénem

Lyžování

Skvělé lyžování v Alpách (nejlepší střediska Korutanských Alp včetně ledovce Mölltal zaručují jistotu
sněhu) s ubytováním v krásném **** Familienhotelu Post v nádherném letovisku Millstatt nad stejnojmenným
alpským jezerem. Výhodou je blízkost středisek Bad Kleinkirchheim, Goldeck a také dobrá dostupnost
ledovce Mölltal a dalších 3 lyžařských center. Oblíbený lyžařský pobyt od čtvrtku do neděle (3x ubytování + 3
denní superskipas Topskipass), nebo mimořádně příznivý akční pobyt od neděle do čtvrtku (4x ubytování +
3 denní skipas) za stejnou cenu (tímto získáváte luxusní nocleh 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), a při odjezdu si zalyžovat na Katschbergu nebo fantastickém Turracher Höhe (obě
střediska leži na trase do ČR). Samozřejmě je možno využít cenově velmi zajímavý, luxusní týdenní lyžařský
pobyt (neděle - sobota). Také tento pobyt lze v rámci akce zdarma prodloužit o jedno luxusní ubytování.
Jednoduše fantastické lyžování na stovkách kilometrů nádherných sjezdovek.
Speciální superskipas Topskipass Kärnten (platný pro celé Korutany a Lienzské Dolomity na cca 1.000 km
sjezdovek) Vám umožní navštívit nejlepší lyžařská střediska Korutan. Výhodou je, že skipas platí také na
známý ledovec Mölltal, což zaručuje 100% jistotu sněhu od listopadu do dubna 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 (také k tomu občas dochází), je možno přijet po
rovině na velmi blízké středisko Goldeck.
Mapa všech středisek pro TOP Skipas Korutany
Mapa všech středisek pro TOP Skipas Korutany

Top Ski See Gold

Bad Kleinkirchhem
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Ubytování
POLOHA: krásný, luxusní Familienhotel Post **** leží v letovisku Millstatt nad pohádkovým jezerem
Millstätter See, přímo v centru Korutanských Alp. Hotel je zaměřen na rodiny s dětmi i dospělé, hledající
příjemný odpočinek. Umístění hotelu je ideální k hvězdicovitým výjezdům na okolní lyžařská střediska.
Nejbližší je pěkný Goldeck a také vyhledávaný Bad Kleinkirchheim. Také další, jako Katschberg, Gerlitzen,
Turracher Höhe, ledovec Mölltal jsou vzdálena 30 – 35 minut jízdy. Nadšenci vyjedou také na slavný
Nassfeld, ale musí počítat s hodinou za volantem. Krásná lyžařská dovolená pro mladé i starší.
Nezapomenutelné jsou romantické procházky středověkým centrem Millstattu a po čarokrásné jezerní
promenádě.
VYBAVENÍ restaurace, hala, recepce, nový krytý bazén, vodní jeskyně, dětský krytý bazén (teplota vody
cca 30°C), finská sauna, parní lázeň, infrakabina, whirlpool. Dále fitness centrum s moderním vybavením,
lyžárna, parkoviště. Pro děti jsou zde 2 vybavené hrací místnosti, pro zábavu stolní fotbal, stolní tenis,
kulečník, ve společných prostorech bezplatné WIFI.
V ceně lyžařského pobytu je denně vstup zdarma do aquaparku Drautal Perle v nedalekém Spittalu (pod
lanovkou na Goldeck).
POKOJE: dvoulůžkové pokoje - výborně vybavené (některé s možností přistýlek) nabízejí fén,
sprchu/WC, sat TV, župany do wellness, některé balkón.

Stravování
All inclusive light
snídaně 7.30 – 10.00 formou bohatého bufetu (včetně koutu zdravé výživy a ovoce)
Apres Ski - občerstvení po lyžování (15.00 – 17.00) – např. koláče, buchty
celodenně základní nealko nápoje z automatu, např. káva, čaj, kakao
večeře 18.30 – 20.30 výběr ze 3 menu o 4 chodech (plus velký salátový bufet a zákusky)

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
All inclusive light - viz.popis
Topskipas pro celé Korutany: 7 nebo 6 nocí = 5denní, 3 nebo 4 noci = 3denní
Hotelový bazén, vstup do wellness centrum, fitnes
Karta Millstätter See Card - denně volný vstup do aquaparku Drautal Perle ve Spittalu
Wifi ve společných prostorech
Skibus na Goldeck (dle jízdního řádu)
Parkování
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 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, 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
Bad Kleinkirchheim
Katschberg
Korutany
Millstättersee

Mölltal
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