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 CK Turista


Zájezdy

Lyžování

Rakousko

AKCE pro skupinu -Alpy - Nassfeld - hotel*** Marcius na sjezdovce s
wellness, skipas v ceně / č.2032
č. 2032


NOVINKA pro skupinu min. 30 účastníků - zájezdy do vysokohorského střediska Nassfeld byly vždy velmi
oblíbené. Nyní nabízíme novinku – ubytování v hotelu přímo na sjezdovce, navíc ve výšce přes 1.400 m
(ideální na jarní „dolyžování“). Cílem je nejlepší korutanské lyžařské středisko…
5 - denní zájezd země: Rakousko
 autobusem  polopenze  30.03.2022 cena od: 10 980 Kč

 Pro kolektivy  Ubytování blízko sjezdovky  Hotel s wellness  Hotel s bazénem 
Lyžování

Informace

Termíny a ceny v Kč – rezervace

Fotogalerie



NOVINKA pro skupinu min. 30 účastníků - zájezdy do vysokohorského střediska Nassfeld byly vždy velmi
oblíbené. Nyní nabízíme novinku – ubytování v hotelu přímo na sjezdovce, navíc ve výšce přes 1.400 m (ideální
na jarní „dolyžování“). Cílem je nejlepší korutanské lyžařské středisko Nassfeld, kde najdete přes 111 km
excelentních sjezdovek, 15 lanovek, 16 vleků a to vše ve výšce 1.000 – 2.020 m. Je zde 30 km krásných modrých
sjezdovek pro začátečníky, 70 km standardních červených tratí pro všechny a k tomu 11 km černých pro
experty. Navíc vše na většinou severních svazích (lyžuje se zde vždy až do Velikonoc). Ideální alpské lyžařské
středisko a výborně umístěný horský*** Marcius (vedle velké lanovky) s menším bazénem a wellness, nabízí
nádhernou lyžařskou dovolenou v Alpách.
Skimapa - Nassfeld

Nástupní místa: další nástupní místa + časy odjezdů ZDE

PROGRAM:
1. den: Odjezd v 7.00 z parkoviště vedle nádraží ČD Ostrava – Vítkovice, dále přes Olomouc a Brno do
Rakouska (možnost zvolit dalších 9 nástupních míst). Přeprava s krátkými přestávkami přes Olomouc a Brno
přímo do Rakouska. Večer příjezd do horského hotelu Marcius na ubytování a večeři.
2. den: Ráno po snídani rozdělení skipasů na Nassfeld a celodenní lyžování. Odpoledne a večer individuální
program, wellness, koupání, procházky letoviskem, večeře.
3. den: Po snídani celodenní lyžování v Nassfeldu. Večeře, wellness aj.
4. den: Po snídani opuštění pokojů (uložení zavazadel v určeném prostoru). Celodenní lyžování v Nassfeldu.
Odpoledne odjezd přes Vídeň, Brno, Olomouc na ostravsko.
5. den: Velmi brzy ráno příjezd do Ostravy (dle stavu silnic).
Je třeba dodržovat místní aktuální epidemiologická nařízení, v rámci nichž může dojít k určitým změnám,
omezením.

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: některé s možností 1 přistýlky (gauč), sprcha, WC, fén, sat TV
> dvoulůžkový modernizovaný pokoj Comfort: některé s možností až 2 přistýlek (tj. 1 gauč pro 2 osoby) ,
sprcha, WC, fén, sat TV
> jednolůžkový pokoj není k dispozici
UPOZORNĚNÍ: VOP čl.14:
u hotelu Marcius je zpřísněno odstupné v případě odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka: v období 6036 dnů před zahájením pobytu je výše storna 30%, v období 35 - 21 dnů před zahájením pobytu je výše
storna 50%, 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
Autobusem
Odjezd v 7.00 hod. od železničního nádraží Ostrava-Vítkovice.

Další nástupní místa, na nichž autobus zastavuje pouze v případě jejich uvedení v SoZ, jsou po trase:
Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Výškov, Brno, Mikulov. Časy a přesná místa
odjezdu jsou k dispozici na webu, odkaz na něj v popisu tohoto zájezdu.
Přeprava s krátkými přestávkami přes Olomouc a Brno přímo do Rakouska. V průběhu cesty jsou plánovány
pravidelné přestávky po 3 - 4 hodinách nepřetržité jízdy na čerpacích/rest stanicích, na cca 10-15 minut.
Přesnější informace k nim jsou sděleny v průběhu cesty dle dopravní situace.
Možnost zakoupení místenky

V CENĚ
Zájezd je určen pro skupinu min. 30 účastníků:
Doprava autobusem
3 x ubytování (ložní prádlo v ceně)
3 x polopenze - viz. popis
3denní skipas Nassfeld
Vstup do wellness, bazénu, fittness (dle provozního času hotelu)
WIFI ve společných prostorách a některých pokojích
Vedoucí zájezdu
Pojištění CK proti úpadku
Garanční fond
DPH
*je třeba dodržovat místní aktuální epidemiologická nařízení, v rámci nichž může dojít k určitým změnám,
omezením

CENA NEZAHRNUJE
pobytová taxa cca 8€/os. (platba na místě)
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.

PŘÍPLATKY
místenka v autobuse (nepovinný příplatek) (příplatek: 150 Kč)
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna + připoj. na covid-19 (nepov. příplatek) / os. (příplatek: 435
Kč)
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna BEZ připoj. na covid-19 (nepov. příplatek) / os. (příplatek: 305
Kč)

SLEVY
dítě na přistýlce = zlevněná cena v ceník
dítě jen s 1 dospělým = sleva jen na skipas (na vyžádání)
přistýlka (3./ ze základní ceny) (sleva: -700 Kč)
junior nar. 2003 a ml. (z dospělé ceny) (sleva: -700 Kč)
senior nar. 1956 a st. (sleva: -300 Kč)

Autobusové zájezdy - prázdniny

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

