ZIMA 18-19
LYŽOVÁNÍ

ADVENT

RAKOUSKO, ITÁLIE ...

Vážení klienti!
Listujete katalogem s nabídkou pobytů a zájezdů
na období adventu 2018, na lyžařskou sezonu
2018/2019 a výběr našich poznávacích zájezdů
na léto 2019. Celou řadu novinek jsme připravili i pro
příznivce adventních zájezdů. Tradičně nabízíme adventní zájezdy jednodenní, dvoudenní, ale i vícedenní zájezdy
letecky, např. do Milana, Londýna, Říma, Kodaně, Paříže a Amsterdamu.
Na našich webových stránkách můžete vybírat i z lyžařských pobytů s autobusovou dopravou.
V případě zájmu o některý lyžařský pobyt vlastní dopravou do Itálie, Rakouska, či o nově
připravenou nabídku pobytů v Maďarsku na str. 24, nás neváhejte kontaktovat telefonicky
na tel. čísle 461 530 663 nebo emailem na info@redok.cz. Rádi Vám nabídku připravíme.
Na poslední dvoustraně je připravena nabídka oblíbených poznávacích zájezdů do Rakouska.
Objednávat můžete již nyní a využít akci „záloha jen 1 500 Kč“, případně BONUS „komplexní
pojištění ZDARMA“ – při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu při přihlášení do 12.10. 2018.
V případě jakýchkoliv dotazů k zájezdům nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme.
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BONUS: Komplexní pojištění ZDARMA
V ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, které je možné doobjednat
za 35 Kč/osoba/den. Jedná se o komplexní cestovní pojištění včetně pojištění
pro případ storna zájezdu ze zdravotních nebo vážných rodinných důvodů.
POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ OBJEDNAT PŘI SEPISOVÁNÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU!
V případě jednorázové úhrady celkové ceny zájezdu při přihlášení
do 12.10. 2018 Vám poskytneme cestovní pojištění na zájezd ZDARMA!
BONUS pojištění zdarma se vztahuje i na jednodenní zájezdy.
Nevztahuje se na děti a dospělé osoby na přistýlkách.

Slevy pro skupiny
již od 8 osob

Bonus 300 Kč
pro každého,

8 platících osob

kdo se zúčastní alespoň 2 zájezdů
(s ubytováním na min. 2 noci) v jednom
kalendářním roce - lze kombinovat zájezdy
z letního a zimního katalogu. Tuto slevu
lze uplatnit až na druhý zakoupený zájezd
a lze ji kombinovat s ostatními slevami.

sleva 30% pro 8. osobu
10 platících osob
sleva 50% pro 10. osobu
20 platících osob

1 osoba zdarma
30 platících osob

1 osoba zdarma + 50%
z ceny 1 poukazu
40 platících osob

2 osoby zdarma
Sleva je ze základní ceny, nelze kombinovat s jinými slevami a vztahuje se pouze
na zájezdy s autobusovou dopravou.
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AKCE ZÁLOHA JEN 1 500 Kč/osoba: můžete využít slevu za včasné přihlášení
a přitom zaplatit zálohu pouze 1 500 Kč, a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu
nejpozději do 12. 10. 2018. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu
musí být uhrazena do 30. 11. 2018, příp. 45 dnů před odjezdem s doplatkem
(podle toho, co nastane dříve).
Vztahuje se na všechny zájezdy a pobyty z tohoto katalogu. U pobytů v Rakousku
doporučujeme využít této akce především rodinám s dětmi, počet 2-4 lůžkových
pokojů je omezen.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
K ADVENTNÍM ZÁJEZDŮM

Cestuji sám/sama
Nabízíme možnost ubytování s dalším
individuálním klientem stejného pohlaví.
V případě, že se doobsazení nepodaří,
je třeba uhradit příplatek
za jednolůžkový pokoj.
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– DALŠÍ NABÍDKY
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RAKOUSKO
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019

Pořadatelem zájezdů uvedených v tomto katalogu je Cestovní kancelář DATOUR s r. o., IČO 26002311, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 19387. Cestovní kancelář DATOUR s r. o. je řádně pojištěna proti úpadku ve znění zákona 159/99 Sb. u pojišťovny ČPP. Uváděné ceny jsou v Kč za osobu, zahrnují pojištění proti úpadku.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínů, závazná pro CK i kupujícího je pouze cena uvedená na platné smlouvě o zájezdu!
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PROGRAM SLEV A BONUSŮ
U LYŽAŘSKÝCH ZÁJEZDŮ
SLEVY ČASOVÉ:
5 % do 12.10. 2018
3 % do 12.11. 2018

Slevy časové se nevztahují na děti a dospělé osoby na přistýlkách.

SLEVY VĚRNOSTNÍ:
Ještě vyšší slevu získají naši stálí klienti – jako poděkování
za dosavadní přízeň jim bude sleva za včasnou rezervaci navýšena
o věrnostní slevu 3 %, která není časově omezena.
Věrnostní slevu 4 % mohou získat klienti při jednorázové úhradě
celkové ceny pobytu/zájezdu do 12.10. 2018.
Slevy věrnostní se nevztahují na děti a dospělé osoby na přistýlkách.

BONUSY – vlastní doprava:
Při zakoupení týdenního pobytu do 21.12. 2018
ZDARMA 10-denní rakouská dálniční známka.

BONUSY – autobusová doprava:
BONUS při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu do 12.10. 2018
– POUKAZ NA SLEVU 300 Kč/osoba na jakýkoliv další autobusový
zájezd pořádaný cestovní kanceláří DATOUR v sezoně ZIMA 2018/19
a LÉTO 2019.
Bonus se nevztahuje na děti a dospělé osoby na přistýlkách.
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Fiss (str. 18)
Ischgl (str. 6, 18)

Foto: Hochkönig Tourismus GmbH, Ski Amadé, TVB St. Anton am Arlberg, Tourismusverband Abtenau, Salzburger Sportwelt, Tourismusverband Paznaun – Ischgl,
Ötztal Tourismus, TVB Pillerseetal, Gasteinertal Tourismus, Skiwelt, Skicirkus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Katschberg, Zillertal Tourismus GmbH,
Julia Rotter, Andre Schönherr, Region Villach,Turismo Val di Sole, Trentino Sviluppo, Eurotours a další zahraniční partneři.
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Sölden (str. 7)

Itálie (str. 20-22)

Jarní prázdniny Okresy
04.02. – 10.02.19
11.02. – 17.02.19
18.02. – 24.02.19
25.02. – 03.03.19
04.03. – 10.03.19
11.03. – 17.03.19

Pololetní prázdniny v celé ČR – pátek 01. 02. 2019

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí/Orlicí, Ostrava-město
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hr. Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec/Nisou, Liberec, Semily, Havl. Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár/Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná H., Písek, Náchod, Bruntál
Ml. Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí/Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
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K o r u t a n y

Gerlitzen (str. 14)

Nassfeld (str. 14)

Klagenfurt

Foto: Saalbach.com/Christian Wöckinger
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(1.377 – 2.872 m)

Autobusové zájezdy

Popis a poloha: hezký hotel má dvě budovy, leží
v centru Flirsche a cca 30 minut jízdy naším autobusem od vysoko položeného špičkového lyžařského
střediska Ischgl. Vysoká poloha areálu spolu s výkonným zasněžováním zaručuje plnohodnotné lyžování
od konce listopadu do začátku května. Toto moderní
a bohaté středisko leží na hranicích Rakouska a Švýcarska. Lyžařské terény na rakouské straně jsou sportovnější, na švýcarské pohodovější. Luxusní atmosféru střediska podtrhávají moderní bary a restaurace.
Vybavení: recepce, restaurace, bar, výtah, lyžárna,
wi-fi zdarma.
Ubytování: menší 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech a salát.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára a infrakabina.

Naše tipy:
• Ischgl – Samnaun – jedno
z nejkvalitnějších a nejdražších
středisek v Rakousku
• nejmodernější lanovky na světě
• areál s 238 km propojených
sjezdových tratí
• lyžování na rakousko-švýcarském
pomezí
• 90 % tratí v nadmořské výšce
nad 2.000 m
Autobusový zájezd do Ischglu – Samnaun
Termín
06.12.-10.12.18

Počet nocí
2

Dní lyžování
3

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu,
2x ubytování v hotelu Basur ve Flirsch am Arlberg, 2x polopenzi,
pobytovou taxu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu a zájezd, 1 lůžkový
pokoj 550 Kč/zájezd, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 6-17,9 let platí na přistýlce ve 2-4 lůžkových

Dospělí
5 690

Dítě 6-11,9 let Dítě 12-17,9 let
3 990
4 590

pokojích viz tabulka cen, dospělí na přistýlce ve 2-3 lůž. pokoji sleva
800 Kč.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Praha, Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek viz strana 23.
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 148,5 Euro, děti
8-16,9 let 91,5 Euro.

Lyžařskou mapu a popis oblasti Ischgl – Samnaun najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn

(840 – 2.096 m)

Ischgl – Samnaun

Hotel Basur ***
ve Flirsch am Arlberg

Sporthotel Fontana
ve Fieberbrunnu

Naše tipy:
• hotel s bazénem kousek od stanice
lanovky
• ž ádné dojíždění, jste pánem svého času
• lyžování v jednom z nejlepších
středisek v Rakousku
• areál s 270 km propojených
sjezdových tratí
• doporučujeme včasnou rezervaci
zájezdu

Popis a poloha: hotel leží přímo v lyžařském středisku, kousek od lanovek ve Fieberbrunnu, který je součástí lyžařského střediska Saalbach – Hinterglemm
– Leogang – Fieberbrunn. K hotelu je možné dojet
na lyžích. Centrum městečka je vzdáleno cca 3 km.
Vybavení: recepce, hala, restaurace, bar, wi-fi zdarma
ve společenských prostorách, výtah, lyžárna, botárna.
V hotelu je možné si zapůjčit župan za 7,5 Euro/pobyt.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV, fén, některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech a salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 10 x 8 m (dětem povolen vstup pouze v doprovodu rodiče), sauna s odpočívárnou je přístupná od 16 let, posilovna.

Autobusový zájezd do Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn
Termín
13.12.-17.12.18

Počet nocí
2

Dní lyžování
3

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu,
2x ubytování v hotelu Fontana, 2x polopenzi, pobytovou taxu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu/zájezd, permanentka.
Slevy: cena pro dítě 7-14,9 let platí na přistýlce ve 2-3 lůžkových
pokojích viz tabulka cen, dospělí na přistýlce sleva 700 Kč.

Dospělí
5 490

Dítě 7-14,9
3 590

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice,
Praha, Tábor (Písek), České Budějovice. Další nástupní místa za příplatek viz strana 23.
Orientační ceny skupinových permanentek: 3 denní dospělí
116 Euro, děti ročník 2012-2003 58 Euro, junioři ročník 2002-2000
87 Euro.

Lyžařskou mapu a popis oblasti Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn najdete v katalogu na straně 9
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Autobusové zájezdy do 4 různých středisek (Flachau, Flachauwinkl, Hochkönig a Dachstein West)
Termíny
03.02.-08.02.19
24.02.-01.03.19

Počet nocí
4
4

Dní lyžování
4
4

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu,
4x ubytování v gasthofu Torrenerhof s lehkým all inclusive, pobytovou taxu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osobu a zájezd, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 2-15,9 let platí na přistýlce ve 2-4 lůžkových

Dospělí
6 690
6 950

Dítě 2-9,9 let
1 790
1 790

Dítě 10-15,9 let
4 450
4 750

pokojích viz tabulka cen, dospělí na přistýlce sleva 1 000 Kč.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hr. Králové, Pardubice, Praha, Tábor (Písek), Č. Budějovice. Další nástupní místa za příplatek viz str. 23.
Orientační ceny skupinových permanentek: 4 denní dospělí
171 Euro, děti roč. 2012-2003 83 Euro a junioři roč. 2002-2000 127 Euro.

Lyžařské mapy a popis oblastí najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: privátní penziony jsou rozmístěny
v rámci celého Abtenau, cca 15 minut jízdy naším autobusem od Russbachu v lyžařském středisku Dachstein
– West. Pro běžkaře je v okolí Abtenau upravováno několik km běžeckých stop. Další stopy jsou v Lungötz
(cca 15 minut místním autobusem) nebo na Postalm
(2. největší náhorní plošina v Evropě ve výšce 1.200 m,
cca 40 minut jízdy místním autobusem/2 Eura/cesta).
Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně.

Naše tipy:
• pohodový prodloužený víkend
na lyžích mimo hlavní sezonu
• blízká vzdálenost z ČR
• doporučujeme i pro běžkaře bežkařský ráj – údolí Lammertal
(Abtenau, Lungötz) a Postalm

Ubytování: 2-4 lůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením. 4 lůžkové
pokoje doporučujeme
jen rodinám s 2 malými
dětmi.
Stravování: rozšířená servírovaná snídaně v penzionech. Večeře si řeší účastníci zájezdu individuálně.
V centru Abtenau je několik restaurací.

(780 – 2.100 m)

Privátní penziony
v Abtenau

Autobusový zájezd do Dachstein West
Termín
08.03.-12.03.19

Počet nocí
2

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: autobusovou dopravu,
2x ubytování v privátních penzionech v Abtenau ve 2-4 lůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, 2x snídani, delegáta, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu a zájezd, 1 lůžkový
pokoj 300 Kč/zájezd, permanentka.

Dní lyžování
3

Osoba
3 690

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice,
Praha, Tábor (Písek), České Budějovice. Další nástupní místa za příplatek viz strana 23.
Orientační ceny skupinových permanentek: 3 denní dospělí 112 Euro, děti roč. 2003-2012 45 Euro, junioři roč. 2002-2000
81 Euro.

Lyžařskou mapu a popis oblasti Dachstein West najdete v katalogu na straně 10

Penziony a privátní domy
v Längenfeldu

Naše tipy:
• oblíbený zájezd do vynikajícího
lyžařského střediska
• garance sněhu od prosince do května
• 2
 ledovce propojené lyžařským tunelem
• doporučujeme jeden večer návštěvu
termálních lázní Aqua Dome
• doporučujeme včasnou rezervaci
zájezdu

Popis a poloha: penziony a privátní domy jsou rozmístěné v rámci celého Längenfeldu. Do Söldenu k základní stanici lanovky Giggijochbahn trvá cesta naším
autobusem cca 15 minut. Jedny z nejmodernějších
termálních lázní v Rakousku – Aqua Dome jsou vzdáleny 10-15 minut chůze od penzionů. V lázních je několik venkovních i vnitřních termálních bazénů, s teplotou vody 34-36 stupňů a sportovní bazén. Světově
proslulé jsou 3 bazény ve tvaru létajících talířů. Každý
bazén má jinou funkci (vířivka, léčivý bazén se sirnou

nebo slanou vodou). Vstup do bazénů na 3 hodiny
stojí cca 24 Euro, sauny jsou za příplatek.
Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně.
Ubytování: 2-3 lůž. pokoje s vlastním soc. zařízením.
Stravování: rozšířená servírovaná
snídaně v penzio
nech. Večeře si řeší
účastníci zájezdu individuálně.
V centru Längenfeldu se nachází res
taurace i pizzerie.

Dachstein West

Naše tipy:
• pestrá kombinace 4 pěkných středisek
• jarní prázdniny v době Hradce
Králové, Trutnova a Pardubic
• lyžování ve všední dny mimo
přetížené víkendy
• zájezdy bez nočního přejezdu
• neomezená konzumace nápojů
do 21.00 hodin

Autobusový zájezd do Söldenu
Termín
05.04.-09.04.19

Počet nocí
2

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: autobusovou dopravu,
2x ubytování v privátních penzionech v Längenfeldu ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 2x snídani, delegáta,
pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu a zájezd, 1 lůžkový
pokoj 500 Kč/zájezd, permanentka.

Dní lyžování
3

Osoba
4 450

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Praha, Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek viz strana 23.
Orientační ceny skupinových permanentek: 3 denní dospělí 143 Euro, děti roč. 2004-2010 79 Euro, junioři roč. 1999-2003
115 Euro, senioři roč. 1954 a starší 122 Euro.

Lyžařskou mapu a popis oblasti Sölden najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Sölden

DĚTI ODNÁ
VÝH A
CEN

Popis a poloha: oblíbený rodinný gasthof Torrenerhof s vedlejší budovou leží na klidném místě na okraji lesa, cca 2 km od centra Gollingu. Vedlejší budova
je naproti gasthofu. Během zájezdu se bude lyžovat
ve 4 velmi pěkných lyžařských střediscích, cesta naším autobusem trvá do každého cca 30-40 minut. Lyžování 1x ve Flachau, 1x Flachauwinkl, 1x Hochkönig
a poslední den v Dachstein West.
Vybavení: v hlavní budově recepce, jídelna, spole-

čenská místnost s TV, wi-fi zdarma, výtah, malá diskotéka (není otevřená každý den). Ve vedlejší budově
jsou pokoje pro hosty.
Ubytování: 2-4 lůžkové jednoduše vybavené pokoje mají koupelnu s WC, TV, 3. a 4. lůžko je přistýlka.
Stravování: lehké all inclusive – snídaně bufet, u snídaně je možné si připravit malou svačinu (obložený
chléb), odpolední svačina (do 17.00 hodin), bohaté
večeře formou menu o 3 chodech s možností výběru
od 2. dne nebo formou bufetu. Nápoje neomezeně
od 10.00 do 21.00 hodin jako např. točené pivo, stolní
víno, nealko v určené jídelně, formou samoobsluhy.

(1.350 – 3.250 m)

Gasthof Torrenerhof ***
v Gollingu

Flachau, Hochkönig, Dachstein West

Autobusové zájezdy

400 km od Prahy

Schladming – Dachstein

223 km sjezdových tratí (75 km, 118 km, 30 km)

9 kabin, 26 sedaček, 55 vleků

Schladming – Dachstein (745 – 2.700 m)

Lyžařská oblast Schladming – Dachstein patří do sdružení Ski Amadé. Nejznámější je lyžařská houpačka mezi 4 vrcholy se 123 km propojených tratí,
která propojuje střediska Hauser-Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Již 2x se zde konalo Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Menší
střediska v oblasti, která nejsou vzájemně propojená, jako Rittisberg, Fageralm nebo Galsterbergalm, nabízejí příjemné lyžování na málo zaplněných sjezdovkách. Oblast je velmocí i v běžeckém lyžování. Nejlepší a nejkrásnější jsou stopy na vysoko položené náhorní plošině Ramsau (1.100 m).

Hotel Post
v Ramsau am Dachstein

Hotel Gut Raunerhof ****
v Pichlu u Schladmingu

Hotel Schladmingerhof ***
v Schladmingu 

Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Ramsau, cca
6 km od lanovek ve Schladmingu a 10 km od Dachsteinského ledovce. Přímo v Ramsau jsou menší vleky vhodné pro děti. Běžecké stopy vedou kousek od domu. Skibus staví cca 10 m od domu. Hotel tvoří 2 vedle sebe
ležící budovy, ve vedlejší budově jsou jen pokoje pro
hosty, veškeré služby a zázemí jsou v hlavní budově.
Vybavení: hala s recepcí, společenská místnost s TV,
výtah, jídelna, restaurace, lyžárna, botárna, parkoviště. Wi-fi za poplatek 3 Euro/den.
Ubytování: 2-3 lůžkové i rodinné pokoje pro 4 osoby
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio, fén. Rodinné
pokoje jsou dva propojené pokoje s obytnou a spací
částí nebo kombinace dvou 2 lůž. pokojů, které nejsou vedle sebe. Pokoje jsou v hlavní i vedlejší budově.
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 17 x 7 m, infrakabina a odpočívárna. Dětem do 12 let povolen vstup
jen v doprovodu rodiče.
Náš tip: oblíbený hotel s bazénem jen 6 km
od lyžařského střediska
Schladming.

Popis a poloha: pěkný hotel leží přímo u sjezdové
tratě, od i k hotelu je možné sjet na lyžích.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma v prostorách
recepce, jídelna, restaurace, bar, výtah, herna pro děti,
lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV, rádio, fén, některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, odpoledne
se podávají koláče, večeře menu o 5 chodech s možností výběru ze 3 hlavních jídel, salátový, sýrový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauny, infrakabina, pára,
zážitkové sprchy, odpočívárna.
Náš tip: hotel přímo na sjezdovce.

Popis a poloha: pěkný menší rodinný hotel leží cca
1,6 km od centra Schladmingu i od stanice lanovky
na Planai, skibus staví cca 170 m od hotelu.
Vybavení: recepce, hala, jídelna, wi-fi zdarma
(500 Mb), bar, výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové nedávno renovované pokoje
mají vlastní sociální zařízení, TV, rádio a fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, o večeře
menu o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla
od druhého dne, salátový bufet.
Z ázemí/wellness:
v ceně sauna.
Náš tip: menší hotel
na kraji Schladmingu
v dobré dostupnosti
k lanovce.

Hotel Post v Ramsau am Dachstein

02.12.-06.12.18
06.12.-09.12.18
09.12.-13.12.18
13.12.-16.12.18
16.12.-20.12.18
20.12.-23.12.18
23.12.-27.12.18
27.12.-06.01.19
06.01.-27.01.19
27.01.-03.03.19
03.03.-31.03.19

Období
22.12.-05.01.19
05.01.-12.01.19
12.01.-26.01.19
26.01.-23.02.19
23.02.-09.03.19
09.03.-24.03.19

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. v rodinném
pokoji
pokoji
pokoji
2 280
2 390
2 490
1 560
1 660
1 770
1 820
1 930
2 040
2 040
2 140
2 250
1 820
1 930
2 040
1 560
1 660
1 770

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-9,9 let
75%, 10-12,9 let 50%, 13-14,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den. V obdobích 05.01.-02.02. a 09.03.24.03.19 platí 7=6.
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Hotel Schladmingerhof ve Schladmingu
Hotel Gut Raunerhof v Pichlu u Schladmingu
Období

Dospělí
ve 2 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
1 820
1 900
2 090
2 220
2 060
2 220
2 470
2 670
2 060
2 220
2 470
2 670
2 890
3 290
3 790
4 150
2 890
3 290
3 200
3 600
2 700
2 990

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let zdarma, 3-6,9 let
70%, 7-12,9 let 50%, 13-15,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle.

Období
22.12.-29.12.18
29.12.-05.01.19
05.01.-26.01.19
26.01.-16.02.19
23.02.-09.03.19
09.03.-16.03.19
16.03.-30.03.19

Dospělí
2 140
2 420
2 180
2 420
2 420
2 180
2 140

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 1,9 let zdarma, 2-5,9 let
50%, 6-13,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 22.12.-29.12.18, 05.01.-26.01., 02.02.16.02., 23.02.-02.03. a 09.03.-30.03.19 platí pobyty sobota - středa,
středa - sobota nebo sobota - sobota. V ostatních obdobích platí
počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota.

Od 16. 03. 2019 lyžují děti do 15 let
v doprovodu alespoň jednoho z rodičů
od 6 dnů ZDARMA.

460 km od Prahy

Saalbach
– Hinterglemm
– Leogang
270 km propojených tratí
(140 km, 110 km, 20 km)

28 kabin, 22 sedaček, 20 vleků

Hotel Fontana
ve Fieberbrunnu 

Gasthof Kammerlander
v Maishofenu 

Apartmány
v Maishofenu

Popis a poloha: pěkný hotel leží přímo v lyžařském
středisku, kousek od lanovek ve Fieberbrunnu, k hotelu se dá dojet na lyžích. Centrum městečka je cca 3 km.
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, wi-fi v hale
zdarma, výtah, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, fén a některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech, salátový bufet.
Zázemí/wellness: vnitřní bazén 10 x 8 m, wellness se
saunou a odpočívárnou, do wellness povolen vstup
od 16 let.
Náš tip: hotel kousek od lanovek, doporučujeme
včasnou rezervaci.

Popis a poloha: hezký gasthof leží cca 1 km od centra Maishofenu, tvoří ho 2 budovy. Lyžařské středisko
Saalbach – Hinterglemm (lanovka ve Vorderglemmu)
je cca 13 km (15 minut jízdy autem). Další lyžařské
středisko Schmittenhöhe v Zell am See je cca 6 km,
ledovec Kitzsteinhorn cca 20 km a lyžařské středisko
Hochkönig (Maria Alm) také cca 15 km.
Vybavení: restaurace, wi-fi zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat.
Stravování: polopenze – snídaně servírované rozšířené nebo formou bufetu, večeře menu o 4 chodech.
Náš tip: gasthof v dobrém dosahu tří velkých lyžařských středisek.

Popis a poloha: apartmány jsou rozmístěny v rámci celého Maishofenu a blízkého okolí (cca do 3 km
od centra). Na základě vaší poptávky vám vypracujeme nabídku s konkrétním popisem ubytování.
Ubytování: každý apartmán (studio) má vybavený
kuchyňský kout a sociální zařízení.
2 lůžkové studio je místnost s kuchyňským koutem.
2-4 lůžkové apartmány mají 1 ložnici a obývací pokoj s rozkládacím lůžkem pro 1-2 osoby.
4-6 lůžkové apartmány mají 2 ložnice a obývací pokoj
s rozkládacím lůžkem pro 1-2 osoby.

Apartmány v Maishofenu
Období
29.11.-22.12.18
22.12.-29.12.18
29.12.-05.01.19
05.01.-26.01.19
26.01.-16.02.19
16.02.-09.03.19
09.03.-30.04.19

Hotel Fontana ve Fieberbrunnu
Období
08.12.-22.12.18
22.12.-26.12.18
26.12.-02.01.19
02.01.-06.01.19
06.01.-16.02.19
16.02.-09.03.19
09.03.-31.03.19

Dospělí
1 960
2 450
3 990
2 660
2 450
2 730
2 260

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-14,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, silvestrovské menu 1000 Kč/dosp., dítě 7-14,9 let 600 Kč, komplexní
pojištění viz strana 2.
Upozornění: v období 26.12.-02.01.19 platí počet nocí 7, v období
02.02.-09.03.19 minimální počet nocí 5 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 08.12.-26.12.18, 02.01.-02.02. a 09.03.31.03.19 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování
každý den.

Gasthof Kammerlander v Maishofenu
Období
29.11.-22.12.18
22.12.-29.12.18
29.12.-05.01.19
05.01.-26.01.19
26.01.-16.02.19
16.02.-09.03.19
09.03.-30.04.19

Dospělí
1 490
1 540
1 600
1 490
1 540
1 600
1 490

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubyt. na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 50%,
ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 2.
Upozornění: v období 22.12.-05.01.19 platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v obdobích 29.11.-22.12.18, 05.01.26.01. a 09.03.-30.04.19 min. počet nocí 3, v období 26.01.-09.02.19
min. počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování každý den, v období
09.02.-09.03.19 min. počet nocí 5 a nástupní dny na ubytování sobota a neděle.

Studio
Apartmán
2 osoby 2-4 osoby 4-6 osob
1 690
2 320
2 890
1 920
2 680
3 250
1 990
2 790
3 490
1 690
2 400
2 990
1 920
2 680
3 250
1 990
2 790
3 490
1 690
2 320
2 890

Ceny na apartmán a noc v Kč zahrnují: pronájem apartmánu
(studia) na 1 noc, ložní prádlo.
Příplatky: pobyt. taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15 let, závěrečný
úklid 27-45 Euro, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 22.12.-05.01. a 09.02.-09.03.19 platí počet
nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v obdobích 29.11.-22.12.18,
05.01.-26.01. a 09.03.-30.04.19 min. počet nocí 3, v období 26.01.09.02.19 min. počet nocí 5, nástupní dny na ubytování každý den.

Od 16. 03. 2019 lyžují děti do 15 let
v doprovodu alespoň jednoho
z rodičů od 4 dnů ZDARMA.
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Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn (840 – 2.096 m)

Nedávno propojené top lyžařské středisko
Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn tvoří dohromady jedu z největších
propojených lyžařských oblastí v Rakousku. Ať nastoupíte do střediska v Leogangu,
Vorderglemmu, Saalbachu, v Hinterglemmu
nebo ve Fieberbrunnu, můžete se pohodlně
pohybovat po celém areálu. Ve středisku jsou
dlouhé sportovní tratě všech obtížností a je
výborně uměle zasněžováno. Jeho příjemnou
atmosféru dotváří na 40 stylových hospůdek.

370 km od Prahy

Dachstein West
142 km sjezdových tratí
(34 km, 96 km, 12 km)
Dachstein West o sobě hrdě a oprávněně
říká, že je ideálním místem na lyžování pro
celou rodinu. Jsou zde jak náročné sjezdy
pro zdatné lyžaře, tak i cvičné vleky pro nejmenší. Nejznámější je lyžařská houpačka
Russbach, Gosau, Zwieselalm, Annaberg se
75 km propojených, převážně červených tratí. Nejdelší i nejnáročnější tratě jsou údolní
sjezdy do Russbachu, Gosau a sjezd z vrcholu
Zwieselalm. V posledních letech vybudovalo
středisko mezistanici na lanovce z Gosau/
Hintertal a novou kabinku z Astauwinkelu.
V celé oblasti najdete příjemné hospůdky,
kde si můžete během lyžování odpočinout
a občerstvit se.

Gasthof Kirchenwirt
v Gosau

10 kabin, 11 sedaček, 40 vleků

Hotel Lindwurm ***
v Bad Goisern

Gasthof Sonnenhof
v Abtenau 

DĚTI RMA
ZDA

Dachstein West (780 – 2.100 m)

Popis a poloha: tradiční gasthof leží na kraji centra
Gosau, vedle kostela, cca 2 km od základní stanice lanovky Hornspitzbahn. Skibus staví cca 50 m od domu
2x denně ráno a odpoledne, cca 300 m níže na hlavní
silnici jezdí skibus častěji.
Vybavení: jídelna, restaurace s útulným barem, wi-fi zdarma, lyžárna, malá herna pro děti, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, kabelovou TV, fénem a rádiem, některé
s balkonem.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina a odpočívárna.
Náš tip: pěkný gasthof za dobrou cenu v blízkosti
lyžařského střediska s možností krátkých pobytů.

Popis a poloha: pěkný hotel leží cca 800 m od centra Bad Goisern, cca 20 km od lanovky v Gosau v lyžařském středisku Dachstein West, lyžařské středisko
Krippenstein je vzdáleno cca 18 km.
Vybavení: recepce, restaurace, bar, wi-fi zdarma
ve veřejných prostorách, parkoviště.
Ubytování: nedávno renovované 2-3 lůžkové i rodinné pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, fén a některé i balkon. Rodinné pokoje tvoří
2 místnosti a jsou vhodné především pro 2 dospělé
osoby a 2 děti do 14,9 let.
Stravování: rozšířená polopenze – snídaně bufet,
u snídaně je možné udělat si svačinový balíček, večeře o 3 chodech se salátem formou bufetu. K večeřím je k dispozici voda, v ceně je i 1 malé pivo nebo
1/8 l vína.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára, odpočívárna.
Náš tip: děti do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku
mají pobyt s rozšířenou polopenzí zdarma.

Popis a poloha: tradiční gasthof má klidnou polohu 800 m od centra a cca 10 minut jízdy (cca 12 km)
od základní stanice lanovky v Russbachu. Místní malé
lyžařské středisko Karkogel s cca 10 km tratí je vzdáleno 2 km od hotelu. Veřejný bazén Aqua-Salza v Gollingu je vzdálen cca 18 km.
Vybavení: recepce, parkoviště, jídelna, restaurace,
wi-fi zdarma.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru ze 2 hlavních jídel,
salátový bufet.
Zázemí/wellness: za příplatek sauna (cca 8 Euro/
osoba).
Náš tip: gasthof s možností krátkých pobytů po celou sezonu.

Hotel Lindwurm v Bad Goisern
Období

Gasthof Kirchenwirt v Gosau
Období
06.12.-22.12.18
22.12.-05.01.19
05.01.-09.02.19
09.02.-09.03.19
09.03.-15.04.19

Dospělí
1 870
1 920
1 870
1 920
1 870

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let
50%, 12-15,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 1 lůžkový
pokoj 230 Kč/noc, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 06.12.-22.12.18 a 05.01.-09.02. a 09.03.15.04.19 minimální počet nocí 2, nástupní dny na ubytování každý den a zároveň platí 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek a čtvrtek
- pondělí, v obdobích 22.12.-29.12.18 a 09.02.-09.03.19 minimální
počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování každý den a zároveň platí
7=6, v období 29.12.-05.01.19 minimální počet nocí 4 a nástupní
den na ubytování sobota.
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06.12.-22.12.18
02.01.-05.01.19
05.01.-23.02.19
23.02.-09.03.19
09.03.-15.04.19

Dospělí
ve 2-3 lůžkovém v rodinném
pokoji
pokoji
1 630
2 020
2 230
2 270
1 630
2 020
1 830
2 230
1 630
2 020

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou polopenzí a 1 nápojem u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 12,9 let zdarma, 1314,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 1 lůžkový
pokoj 350 Kč/noc, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 06.12.-22.12.18 a 09.03.-15.04.19 platí
akce 4=3, v období 02.01.-09.03.19 platí akce 7=6, po celou sezonu
minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Gasthof Sonnenhof v Abtenau
2-3 lůžkový pokoj
3 noci (čt-ne) 4 noci (ne-čt)
09.12.-17.03.19
3 900
4 790
Období

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 3x (4x) ubytování s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-6,9 let 75%,
7-12,9 let 50%, 13-14,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,8 Euro/noc/osoba, silvestrovské
menu 1 200 Kč/dosp., dítě 3-6,9 let 300 Kč, dítě 7-12,9 let 600 Kč, dítě
13-14,9 let 920 Kč, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek
- neděle nebo neděle - neděle.

V období 19.03. – 31.03. 2019 lyžují děti do 15 let
v doprovodu alespoň jednoho z rodičů od 5 dnů ZDARMA.

470 km od Prahy

Zell am See
– Kaprun
138 km sjezdových tratí
(54 km, 55 km, 29 km)
Lyžařské středisko Europa Sportregion
Kaprun – Zell am See tvoří město Zell am
See s areálem Schmittenhöhe (77 km tratí)
a městečko Kaprun. Přímo nad Kaprunem je
menší rodinný areál Maiskogel (20 km tratí)
a ledovec Kitzsteinhorn (41 km tratí) je vzdálený přibližně 5 km od Kaprunu. Areály jsou
vzájemně propojeny dobře fungující sítí skibusů. V posledních letech doznal především
ledovec velkých změn. Byly vybudovány nové
sedačkové lanovky a černá trať Black Mamba. Kabinky, které vedou pod vrchol ledovce,
nahradily dřívější méně pohodlné vleky.

Penzion Stadlmühle v Brucku Gasthof Limberghof ***
v Zell am See
an der Grossglocknerstrasse

DĚTI RMA
ZDA

DĚTI RMA
ZDA

Popis a poloha: pěkný hotel St. Florian leží na okraji centra Kaprunu, jen cca 250 m od lázní Tauern Spa
a 200 m od místních lanovek v Kaprunu. Zastávka skibusu na ledovec Kitzsteinhorn, který je vzdálen cca
5 km, je 50 m od hotelu. Běžecká osvětlená stopa je
před hotelem.
Vybavení: recepce, hala s krbem, internetový koutek
zdarma, wi-fi v hale zdarma, jídelna, restaurace, bar,
lyžárna, botárna, parkoviště zdarma, garáže za poplatek 5 Euro/den.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, kabelovou TV, rádiem, telefonem, trezorkem, fénem, minibarem a balkonem nebo terasou.
Stravování: polopenze – snídaně bohatý bufet, večeře menu o 4 chodech
s možností výběru u hlavního jídla, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně
2 sauny, infrakabina, odpočívárna, posilovna.
Náš tip: pěkný hotel přímo v Kaprunu.

Popis a poloha: penzion má klidnou polohu, cca
3,5 km od centra Brucku, v části Gries, cca 7 km od lanovky v Zell am See (Areitbahn), ledovec Kitzsteinhorn je vzdálen cca 15 km.
Vybavení: společenská místnost, wi-fi zdarma, jídelna, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůž. pokoje a rodinné pokoje pro
4 osoby mají vlastní soc. zařízení a TV. Rodinné pokoje tvoří 2 místnosti s kuchyňkou (využívání za poplatek 25 Euro/pobyt), 3. a 4. lůžko může být palanda.
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, svačinový
balíček, odpoledne svačina, večeře menu o 3 chodech
a salátový bufet. Mezi 10.00-21.00 hodinou jsou k dispozici nápoje jako pivo, víno a nealko ze samoobslužného baru. Stravování začíná večeří a končí snídaní.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára a odpočívárna.
Náš tip: děti do 8,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku
mají pobyt s all inclusive zdarma.

Hotel St. Florian v Kaprunu

06.12.-22.12.18
22.12.-29.12.18
29.12.-05.01.19
05.01.-02.02.19
02.02.-02.03.19
02.03.-24.03.19
24.03.-31.03.19

Období
18.11.-23.12.18
23.12.-26.12.18
26.12.-02.01.19
02.01.-03.02.19
03.02.-10.03.19
10.03.-24.03.19
24.03.-28.04.19

Dospělí
1 930
2 190
2 640
2 190
2 390
2 040
1 930

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
50%, ostatní 20%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 18.11.-02.12. a 20.12.-26.12.18 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v termínu
26.12.-02.01.19 platí počet nocí 7, v termínu 02.01.-06.01.19 platí
počet nocí 4, v ostatních obdobích platí pobyty neděle - čtvrtek
a čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. V obdobích 18.11.-20.12.18,
06.01.-03.02. a 10.03.-28.04.19 platí 7=6, navíc v obdobích 18.11.20.12.18 a 17.03.-28.04.19 platí 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Popis a poloha: rodinný gasthof s dlouhou tradicí
leží cca 3 km od centra Zell am See a 1,5 km od lanovky Areitbahn na Schmittenhöhe. Ledovec Kitzsteinhorn je vzdálen cca 7 km a lázně Tauern Spa v Kaprunu cca 4 km. Zastávka skibusu je cca 100 m od domu.
Vybavení: recepce, bar, jídelna, restaurace, lyžárna,
botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení a kabelovou TV, 3. a 4. lůžka v pokoji mohou
být obsazená jen dětmi do 15,9 let.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností výběru z 2 hlavních jídel, majitelé mají vlastí produkci vepřového
a hovězího masa.
Zázemí/wellness: v ceně sauna.
Náš tip: děti do 8,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Penzion Stadlmühle v Brucku – all inclusive
Období

ve 2-3 lůž.
pokoji
1 590
1 840
2 490
1 840
1 960
1 800
1 590

Dospělí
v rodinném pokoji
pro 4 osoby
1 760
2 080
2 750
2 080
2 210
2 040
1 760

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 8,9 let zdarma, 9-11,9 let
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobyt. taxa cca 1,2 Euro/noc/osoba od 14 let, vánoční
menu 800 Kč/dosp., dítě 9-11,9 let 400 Kč, komplexní poj. viz str. 2.
Upozornění: v obdobích 06.12.-22.12.18 a 09.03.-31.03.19 min.
počet nocí 3 a nástupní dny na ubyt. každý den, v období 22.12.29.12.18 min. počet nocí 4 a nástupní dny na ubyt. každý den a zároveň platí 6=5 a 7=6, v termínu 29.12.-05.01.19 platí počet nocí
7, v obdobích 05.01.-10.02. a 23.02.-09.03.19 platí pobyty sobota čtvrtek, neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo sobota - sobota a neděle - neděle, v období 10.02.-23.02.19 min. počet nocí 4 a nástupní
na ubyt. každý den, v obdobích 06.12.-22.12.18, 05.01.-26.01.
a 02.03.-31.03.19 platí akce 7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Gasthof Limberghof v Zell am See
Dospělí
ve 2-3 lůžkovém ve 2-4 lůžkovém
pokoji
pokoji
01.12.-07.04.19
1 540
1 650
Období

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 8,9 let zdarma, 9-15,9 let
50%.
Příplatky: pobytová taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 22.12.-29.12.18 a 05.01.-09.03.19 platí
pobyty sobota - středa a středa - sobota nebo sobota - sobota.
V obdobích 01.12.-22.12.18 a 09.03.-07.04.19 minimální počet
nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den. V termínu 29.12.05.01.19 platí počet nocí 7. V obdobích 01.12.-22.12.18, 05.01.09.02. a 09.03.-07.04.19 platí akce 7=6.
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Zell am See – Kaprun (757 – 3.029 m)

Hotel St. Florian ***
v Kaprunu

14 kabin, 17 sedaček, 26 vleků

420 – 450 km od Prahy

Nabídka ze Salcburska
Hochkönig (802 – 2.000 m)

Hochkönig (802 – 2.000 m)

Salzburger Sportwelt (650 – 2.168 m)

120 km propojených tratí
(52 km, 41 km, 27 km)

120 km propojených tratí

268 km sjezdových tratí
(105 km, 139 km, 24 km)

5 kabin, 9 sedaček, 19 vleků
Lyžařské středisko Hochkönig patří do sdružení Ski Amadé a tvoří ho lyžařská houpačka Maria Alm – Dienten – Mühlbach. Díky
lyžařské houpačce můžete projíždět pohodlně celé středisko oběma směry a u toho
obdivovat majestátní masiv Hochkönigu,
který celé oblasti dominuje. Náročnější tratě
jsou především mezi Maria Alm, Hintermoos
a Dienten, modré tratě vhodné pro rodiny
a méně zdatné lyžaře pak převládají nad
Mühlbachem a přímo nad Maria Alm.

Gasthof Almerwirt **
v Maria Alm

Salzburger Sportwelt (650 – 2.168 m)
268 km sjezdových tratí

Výše uvedená lyžařská střediska jsou dostupná z Gollingu a nabízejí pestré a zajímavé
lyžování. Pokud chcete lyžovat v těchto 3 dostupných střediscích, doporučujeme zakoupit
permanentku Salzburg Super Ski Card, která
stojí pro dospělou osobu 283 Euro na 6 dní.

„Salcburský sportovní svět“ patří do sdružení
Ski Amadé. Tvoří ho 8 lyžařských obcí, mezi
nejznámější patří Flachau, Wagrain nebo Zau
chensee. Jednou z výhod tohoto střediska je
dobrá dopravní dostupnost díky své poloze
u dálnice. Mezi nejlepší střediska patří houpačka přes 3 údolí Zauchensee – Flachauwinkel
– Kleinarl, spojení Wagrain – Alpendorf a také
tratě nad Flachau. K relaxaci po náročném
dni poslouží termální lázně Therme Amadé
v Altenmarktu nebo vodní svět ve Wagrainu.

Gasthof Torrenerhof ***
v Gollingu – all inclusive

Gasthof Bacher ***
v St. Johann im Pongau 

Dachstein West (780 – 2.100 m)
142 km sjezdových tratí

Nabídka ze Salcburska

DĚTI RMA
ZDA
Popis a poloha: tradiční gasthof leží v centru Maria
Alm, má dvě budovy, stanice lanovky v Maria Alm,
která bude od sezony 2018/19 propojena s celou lyžařskou houpačkou Hochkönig, je vzdálena cca 350 m
od domu. Zastávka skibusu je cca 70 m od gasthofu.
Vybavení: recepce, jídelna, wi-fi zdarma v prostorách
recepce, menší parkoviště u domu.
Ubytování: 2 lůžkové jednoduché pokoje, některé
s možností 1-2 přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV a některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, mezi 12.0013.00 hodinou se podává polévka (vhodné pro běžkaře), mezi 15.30-16.30 hodinou káva, čaj a koláče,
večeře menu o 3 chodech podávané formou bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén cca 35m2
ve vedlejší budově,
cca 20 m od hlavní
budovy, přístupný
venkem.
Náš tip: levný
gasthof pro nenáročné klienty.

Gasthof Almerwirt v Maria Alm
Období
13.12.-27.12.18
27.12.-06.01.19
06.01.-10.02.19
10.02.-10.03.19
10.03.-31.03.19

Dospělí
1 390
1 650
1 390
1 650
1 390

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, 12-14,9 let
50%, 15-17,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,55 Euro/noc/osoba od 15 let, vánoční
menu a silvestrovské menu 800 Kč/dospělí, dítě do 11,9 let zdarma,
dítě 12-14,9 let 400 Kč a dítě 15-17,9 let 560 Kč, komplexní pojištění
viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. Při pobytech neděle - neděle platí
akce 7=6.

22 kabin, 46 sedaček, 45 vleků

DĚTI RMA
ZDA
Popis a poloha: rodinný gasthof Torrenerhof leží
na klidném místě na okraji lesa, cca 2 km od centra Gollingu. V dosahu cca 30 minut jízdy autem jsou
rakouská lyžařská střediska Hochkönig, Flachau–
Wagrain–Alpendorf a Annaberg v Dachstein West.
Běžecké stopy vedou nedaleko domu.
Vybavení: recepce, místnost s TV, wi-fi zdarma, lyžárna, výtah, parkoviště, jídelna, restaurace, bar a malá
diskotéka (není otevřená každý den).
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, TV, některé s balkonem. 3. a 4. lůžko je přistýlka.
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, u snídaně
je možné si připravit malou svačinu (obložený chléb),
odpolední svačina, večeře menu o 3 chodech s možností výběru nebo formou bufetu. Nápoje neomezeně
od 10.00 do 21.00
hodin jako např.
točené pivo, stolní
víno, nealko.
Náš tip: gasthof se
službami all inclusive a dětmi až
do 9,9 let zdarma.

Gasthof Torrenerhof v Gollingu
Období
16.12.-23.12.18
23.12.-30.12.18
30.12.-06.01.19
06.01.-31.03.19

Dospělí
1 340
1 370
1 800
1 370

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 9,9 let zdarma, 10-15,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 16.12.-23.12.18, 06.01.-17.02. a 03.03.31.03.19 platí 7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek. V obdobích
16.12.-23.12.18, 06.01.-24.02. a 03.03.-31.03.19 platí pobyty neděle čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. V obdobích 23.12.-06.01.
a 24.02.-03.03.19 platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování neděle.

Popis a poloha: typický rakouský gasthof leží nedaleko hlavní silnice, cca 1 km od centra městečka St.
Johann im Pongau a cca 3 km od základní stanice
lanovky v Alpendorfu, která vás vyveze do lyžařské
houpačky Flachau–Wagrain–Alpendorf. Skibus staví
cca 50 m a nejbližší běžecké stopy vedou cca 500 m
od domu. Vodní svět Wasserwelt Amadé ve Wagrainu je vzdálen cca 10 km.
Vybavení: jídelna, kavárna, restaurace, bar, lyžárna,
botárna, wi-fi zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové renovované a nově vybavené
pokoje, mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon a kabelovou TV, 3. a 4. lůžko je rozkládací gauč.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech.
Zázemí/wellness: bowling
za 8 Euro/dráha/hodina.
Náš tip: ubytování za dobrou cenu v dosahu více rakouských lyžařských středisek s možností krátkých
pobytů.

Gasthof Bacher v St. Johann im Pongau
Období
07.12.-22.12.18
22.12.-05.01.19
05.01.-09.02.19
09.02.-09.03.19
09.03.-28.04.19

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
50%, 13-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 2.
Upozornění: v období 22.12.-05.01.19 min. počet nocí 4, v ostatních obdobích min. počet nocí 3, nástupní dny na ubytování kaž
dý den kromě úterý, v obdobích 07.12.-22.12.18, 05.01.-09.02.
a 09.03.-28.04.19 platí akce 7=6 a navíc v obdobích 07.12.-22.12.18
a 09.03.-28.04.19 platí 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Lyžařské mapy a další nabídky v Salcbursku najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Dospělí
1 450
1 620
1 450
1 620
1 450

470 – 520 km od Prahy

Další nabídka ze Salcburska
Weisssee Gletscherwelt (1.480 – 2.600 m)

Gastein (845 – 2.686 m)

Rauris (950 – 2.200 m)

23 km propojených tratí
(6 km, 15 km, 2 km)

211 km sjezdových tratí
(58 km, 124 km, 29 km)

32 km propojených tratí
(15 km, 12 km, 5 km)

13 kabin, 17 sedaček, 15 vleků

Menší vysoko položené středisko Weisssee
Gletscherwelt leží uprostřed Vysokých Taur
a je obklopeno třítisícovými vrcholy. Výhodou tohoto menšího střediska je nejen jistota sněhu, ale i nepřeplněnost sjezdovek
a téměř žádné fronty u vleků. Pro velmi dobré sněhové podmínky je oblast vyhledávána
skialpinisty i freeridery, na které zde čeká
15 značených tras. Středisko vychází vstříc
rodinám s dětmi: děti do 11,9 let lyžují v doprovodu rodičů zdarma.

Gasteinertal patří do sdružení Ski Amadé.
Jeho nabídka je skutečně všestranná. Prvním střediskem v údolí je Dorfgastein. Svými
80 km tratí a propojením se sousedním údolím Grossarl má lví podíl na celé gasteinské
nabídce. Hlouběji v údolí se nachází středisko
Bad Hofgastein – Angertal – Bad Gastein, kde
na vás čeká cca 107 km tratí vysoké kvality.
Na konci údolí je vysoko položené středisko
Sportgastein s 24 km tratí. Po lyžování se můžete odreagovat v termálních bazénech.

Horský hotel Rudolfshütte *** Park Hotel Gastein v Bad
ve Weisssee Gletscherwelt 
Hofgasteinu – all inclusive

3 kabiny, 1 sedačka, 4 vleky
Rauris je jedním z nejhezčích menších rakouských lyžařských středisek. Je sice menší, zato
však klidný, přehledný a nepřeplněný. Díky
své nadmořské výšce a zasněžovacím systémům nabízí dobré sněhové podmínky po celou sezonu. Ve středisku převládají modré
a červené tratě. Od horní stanice kabinkové
lanovky v 2.200 metrech se skýtá nádherný
výhled na okolní panorama Taur. Ani v tomto
spíše rodinném středisku nechybí trať s měřením rychlosti, funpark a příjemné restaurace.

Gasthof Platzwirt ***
v Raurisu

DĚTI RMA
ZDA

DĚTI RMA
ZDA
Popis a poloha: horský hotel leží přímo ve středisku
u horní stanice kabinové lanovky, ve výšce 2.315 m.
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, lyžárna, botárna, herna pro malé i větší děti.
Ubytování: pokoje mají koupelnu s WC a TV-Sat. Ve 2
lůž. pokojích je dvoulůžko, v 2-4 lůžkových dvoulůžko
a palanda, ve 2-4 lůž. pokojích ECO jsou 2 palandy.
Stravování: snídaně i večeře formou bufetu. V obdobích 14.12.-22.12.18, 05.01.-02.02. a 23.03.-07.04.19
jsou v ceně i obědy.
Zázemí/wellness: v ceně bazén 5 x 11 m, wellness
s párou a saunami přístupné od 16 let. V hotelu je
stolní tenis, stolní fotbal, šipky, kulečník, lezecká stěna.
Náš tip: děti do 11,9 let ubyt. na 3. a 4. lůžku mají
pobyt s polopenzí nebo plnou penzí dle termínu
zdarma a zdarma i v doprovodu rodičů lyžují.

Horský hotel Rudolfshütte
ve Weisssee Gletscherwelt
Období
14.12.-22.12.18
22.12.-05.01.19
05.01.-02.02.19
02.02.-23.02.19
23.02.-09.03.19
09.03.-23.03.19
23.03.-07.04.19
07.04.-14.04.19

Dospělí
ve 2-4 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji pokoji/ECO
2 220
1 820
3 190
2 540
2 220
1 820
2 870
2 300
3 190
2 540
2 870
2 300
2 220
1 820
2 870
2 300

Popis a poloha: hotel leží na kraji Bad Hofgasteinu,
cca 500 m od centra, cca 650 m od lázní Alpentherme a cca 750 m od stanice lanovky Schlossalmbahn,
skibus staví cca 50 m od hotelu.
Vybavení: recepce, jídelna, restaurace, bar, lyžárna,
botárna, výtah a parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, wi-fi zdarma. Některé pokoje mají i balkon.
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, svačinový
balíček je možné si připravit ze svačinového koutku
u snídaně, večeře menu o 3 chodech. Mezi 9.00-21.00
hodinou jsou k dispozici nápoje jako točené pivo, stolní víno a nealko.
Zázemí/wellness: v ceně sauna a odpočívárna (přístupné od 12 let v doprovodu rodiče).
Náš tip: hotel s all inclusive nedaleko termálních
lázní a lanovky s možností i kratších pobytů.

Park Hotel Gastein v Bad Hofgasteinu
ve 2 lůž.
pokoji
2 090
2 990
2 090
2 690
2 990
2 690
2 090
2 690

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí nebo
plnou penzí dle období, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, 12-14,9 let
50%, 15-17,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,3 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 14.12.-29.12.18 a 23.03.-14.04.19 min. počet
nocí 3 a nástupní dny na ubyt. každý den, v obdobích 14.12.-22.12.18
a 23.03.-07.04.19 platí 5=4, 6=5 a 7=6. V období 05.01.-02.02.19 platí
akce 7=6. V období 29.12.-05.01.19 platí počet nocí 7. V období 05.01.23.03.19 pobyty sobota - středa a středa - sobota.

Období

ve 2 lůž.
pokoji

15.12.-22.12.18
22.12.-29.12.18
29.12.-05.01.19
05.01.-02.02.19
02.02.-09.03.19
09.03.-27.04.19

1 540
1 770
2 320
1 540
1 770
1 540

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
balkon
balkon
1 660
1 770
1 860
1 930
2 360
2 450
1 660
1 770
1 860
1 930
1 660
1 770

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,3 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 15.12.-29.12.18 a 05.01.-06.04.19 platí
pobyty sobota - středa, středa - sobota nebo sobota - sobota, v termínu 29.12.-05.01.19 platí počet nocí 7, v období 06.04.-27.04.19
minimální počet nocí 2 a nástupní dny na ubytování každý den.
V obdobích 15.12.-23.12.18, 05.01.-02.02. a 09.03.-27.04.19 platí
akce 7=6, navíc v období 06.04.-27.04.19 platí 5=4 a 6=5.

Popis a poloha: gasthof leží na pěší zóně v centru
Raurisu, cca 800 m od lanovky, skibus staví cca 20 m
od domu.
Vybavení: recepce, jídelna, wi-fi zdarma, výtah, lyžárna a parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, kabelovou TV, balkonem, 3. a 4. lůžko je
rozkládací gauč nebo palanda.
Stravování: rozšířená polopenze s nápoji u večeře
– snídaně bufet, svačinový balíček, odpolední svačina (koláče, káva, čaj, zmrzlina pro děti), večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, salátový bufet. V ceně večeří jsou zahrnuty i 2 nápoje jako
0,25 l nealko, 1/8 l stolního vína, malé pivo.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára, infrakabina,
děti mohou do wellness jen v doprovodu rodičů.
Náš tip: děti do 8,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s rozšířenou polopenzí
a 2 nápoji u večeře zdarma.

Gasthof Platzwirt v Raurisu
Období
22.12.-05.01.19
05.01.-02.02.19
02.02.-09.03.19
09.03.-30.03.19

Dospělí
2 260
1 780
2 180
1 780

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou polopenzí a 2 nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 8,9 let zdarma, 9-14,9 let
50%, 15-17,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 05.01.-02.02. a 09.03.-30.03.19 minimální
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích
22.12.-05.01. a 02.02.-09.03.19 platí počet nocí 7 a nástupní den
na ubytování sobota, v obdobích 22.12.-29.12.18, 05.01.-02.02.
a 09.03.-30.03.19 platí akce 7=6.

Lyžařské mapy a další nabídky v Salcbursku najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Další nabídka ze Salcburska

1 kabina, 2 sedačky, 4 vleky

500 – 590 km od Prahy

Nabídka z Korutan
Gerlitzen (520 –1.911 m)

Nassfeld (600 – 2.002 m)

Katschberg (1.066 – 2.220 m)

42 km propojených tratí
(12 km, 27 km, 3 km)

110 km propojených tratí
(30 km, 60 km, 20 km)

70 km propojených tratí
(10 km, 50 km, 10 km)

1 kabina, 7 sedaček, 7 vleků

Nabídka z Korutan

Menší, ale velmi pěkný areál Gerlitzen se
nachází nedaleko Villachu a je tedy dobře
dostupný z dálnice. Jeho velkou výhodou je
i přes nižší polohu dobrý systém zasněžování.
Ve středisku převládají široké tratě střední
obtížnosti, vhodné jsou tedy především pro
středně zdatné lyžaře. Nechybí zde černé tratě pro náročné lyžaře a jsou zde i 3 areálky pro
nejmenší děti. Po lyžování je možné navštívit
moderní lázně Kärntentherme ve Villachu
(cca 25 minut jízdy autem od Bodensdorfu).

5 kabin, 9 sedaček, 15 vleků
Kvalitní lyžařská oblast Nassfeld leží na slunečném jihozápadě Korutan, na hranicích
s Itálií. Toto středisko je největší a nejmodernější oblastí v Korutanech. Najdete zde nejen
široké sjezdové tratě všech obtížností, útulné restaurace, ale i snowpark, 200 m dlouhou halfpipe a také trať pro měření rychlosti.
Když vyjedete nejdelší kabinovou lanovkou
v Alpách „Millenium expres“, můžete si vychutnat 7,6 km dlouhý sjezd do údolí. Všechny tratě jsou vybaveny sněhovými děly.

3 kabiny, 5 sedaček, 8 vleků
Katschberg leží v sedle na hranicích Korutan
a Salcburska. Areál se rozkládá na vrcholech
Tschaneck a Aineck a převládají zde krásné
široké tratě vhodné na carving. Pro děti je
zde několik areálů. Toto středisko se díky své
poloze na jižní straně Alp chlubí velkým poč
tem slunečných dní v roce. Na sezonu 201819 jsou naplánované další investice v areálu. V blízkém okolí je možné navštívit další
lyžařský areál Grosseck – Speiereck s 41 km
sjezdových tratí.

Hotel a apartmány Almresort Alm Hotel Kärnten ***
Kanzelhöhe *** v Gerlitzen
v Nassfeldu

Hotel Katschberghof ****
v Katschbergu

Popis a poloha: poměrně nový resort má 2 budovy
a leží přímo ve středisku, nedaleko mezistanice lanovky Kanzelhöhenbahn. K resortu i od resortu je možné
sjet na lyžích po lyžařské cestě.
Vybavení: hala s recepcí, lyžárna, botárna, výtah, res
taurace, bar, kavárna, herna pro děti, v prostorách recepce je zdarma wi-fi. Parkoviště i garáže pro hosty
zdarma (1 parkovací místo na pokoj/apartmán).
Ubytování v hotelu: rodinné pokoje mají dvoulůžkovou ložnici a obytnou místnost s dvoulůžkem a kuchyňským koutem, koupelnu s WC, balkon, TV-Sat.
Stravování v hotelu: polopenze – snídaně formou
bufetu, mezi 15.00-16.30 hod. se podává svačina, večeře menu o 4 chodech s možností výběru hlavního
jídla, nebo formou bufetu.
Ubytování apartmány pro 2-4 osoby: předsíň, dvoulůžková ložnice a obývací pokoj s dvoulůžkem, kuchyňský kout (kávovar, varná konvice, sporák, lednička,
toustovač), koupelna s WC, balkon a TV-Sat, cca 53 m2.
Stravování v apartmánech: vlastní.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 7 x 14 m, sauna, stolní tenis a fotbálek.
Náš tip: ubytování s bazénem přímo ve středisku.
Vhodné pro rodiny s dětmi.

Popis a poloha: hotel leží přímo v lyžařském středisku, v nadmořské výšce 1.650 m, cca 100 m od lanovky.
Vybavení: recepce, hala, restaurace, výtah, herna pro
děti a parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají koupelnu s WC,
kabelovou TV, trezorek, rádio a některé i balkon. Rodinné pokoje tvoří 2 místnosti.
Stravování: rozšířená polopenze – snídaně bufet,
mezi 13.00-14.00 hodinou se podává lehký oběd
(např. polévka s pečivem), večeře menu o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla nebo bufet,
salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 6 x 9 m, pára,
finská sauna, biosauna, infrakabina (do wellness
vstup od 16 let).
Náš tip: hotel s bazénem přímo v lyžařském středisku.

Almresort Kanzelhöhe v Gerlitzen
Období
06.01.-03.02.19
03.02.-03.03.19
03.03.-17.03.19
17.03.-31.03.19

Hotel
Dospělí
2 540
3 070
2 540
2 140

Apartmán
2-4 osoby
2 950
3 990
2 950
2 500

Ceny v Kč zahrnují: v hotelu 1x ubytování s polopenzí nebo pronájem apartmánu na 1 noc, ložní prádlo.
Slevy v hotelu: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma,
6-14,9 let 50%, ostatní 25%.
Příplatky: pobytová taxa cca 3,5 Euro/noc/dospělí, dítě do 16,9 let
1,5 Euro/noc, v apartmánu závěrečný úklid 89 Euro/pobyt a vratná
kauce 100 Euro/apartmán, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v období 03.02.-03.03.19 platí počet nocí 7 a nástupní
den na ubytování neděle, v ostatních obdobích platí pobyty neděle čtvrtek a čtvrtek - neděle. V obdobích 06.01.-03.02. a 03.03.-31.03.19
platí při pobytech neděle - čtvrtek akce 4=3. Nabídky v období
23.12.-06.01.2019 najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Popis a poloha: hotel leží přímo v lyžařském středisku, u lanovky Gartnerkofel, v nadmořské výšce
1.600 m, k hotelu je možné dojet na lyžích.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, lyžárna, botárna,
výtah, jídelna, restaurace, kavárna a parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, TV-Sat a fénem.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře menu o 4 chodech, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára, biosauna, odpočívárna (přístupné od 16 let).
Náš tip: hotel přímo v lyžařském středisku, doporučujeme včasnou rezervaci.

Alm Hotel Kärnten v Nassfeldu
Období
06.12.-23.12.18
23.12.-30.12.18
30.12.-06.01.19
06.01.-03.02.19
03.02.-24.02.19
24.02.-17.03.19
17.03.-21.04.19

Dospělí
ve 2-3 lůž.
ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
2 370
2 520
2 420
2 540
2 980
3 150
2 520
2 660
2 650
2 780
2 520
2 660
2 370
2 520

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
50%, 13-16,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 17 let, vánoční
menu 1 490 Kč/dosp., dítě 7-12,9 let 750 Kč, dítě 13-16,9 let 1 050 Kč,
silvestrovské menu 1 820 Kč/dosp., dítě 7-12,9 let 910 Kč, dítě 1316,9 let 1 270 Kč, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 06.12.-23.12.18, 06.01.-03.02. a 24.02.21.04.19 platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle
- neděle a zároveň platí při pobytech neděle - čtvrtek 4=3 a při pobytech neděle - neděle 7=6, v ostatních obdobích platí počet nocí 7
a nástupní den na ubytování neděle.

Hotel Katschberghof v Katschbergu
Období
02.12.-23.12.18
06.01.-03.02.19
03.02.-24.02.19
24.02.-03.03.19
03.03.-10.03.19
10.03.-07.04.19

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-4 lůž. v rodinném
pokoji
pokoji
pokoji
9 450
9 990
10 990
12 200
12 790
14 350
14 990
15 600
16 450
13 650
13 990
15 150
14 990
15 600
16 450
12 450
12 990
14 550

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 5x ubytování s rozšířenou
polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
35%, 13-17,9 let 15%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní
pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - pátek.
Zkrácené pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle najdete
na www.rakousko-dovolena.cz.

510 – 560 km od Prahy

Další nabídka z Korutan
Goldeck (550 – 2.142 m)

Bad Kleinkirchheim (1.100 – 2.055 m)

Ledovec Möll (2.100 – 3.122 m)

25 km propojených tratí
(8 km, 10 km, 7 km)

103 km propojených tratí
(18 km, 77 km, 8 km)

24 km propojených tratí

2 kabiny, 2 sedačky, 5 vleků

4 kabiny, 6 sedaček, 15 vleků

Lyžařské středisko Goldeck je menší rodinné
středisko nad městečkem Spittal. Na jeho vrcholu se tyčí televizní vysílač a je z něj krásný
pohled na velkou část Korutan. Je vyhledávané především místními a patří mezi méně navštěvované. Ve středisku převládají příjemné
modré a červené tratě, jeho zvláštností je pak
8 km dlouhý černý údolní sjezd. Ani v tomto
malém středisku nechybí snowpark a cvičné
vleky pro malé děti. Zpestřením může být i lyžování na ledovci Möll (cca 40 minut jízdy).

Bad Kleinkirchheim se pyšní sjezdovkami zalitými sluncem s dlouhými a širokými tratěmi –
9 tratí je delších než 4 km. Heslem tohoto střediska je „ze sjezdovky do lázní“ – relaxovat
po lyžování můžete buď v lázních St. Kathrein
nebo Römerbad, které patří mezi nejmodernější lázeňské areály v Rakousku. Při relaxaci
můžete obdivovat okolní hory. 97 % tratí je
uměle zasněžováno a o kvalitě tohoto střediska svědčí i to, že se zde často jezdí na černé
trati závody Světového poháru ve sjezdu.

Hotel Laurenzhof ****
v Lendorfu 

Hotel Zur Post ***
v Döbriachu 

Ankogel – Mallnitz (1.066 – 2.220 m)
18 km propojených tratí
Ledovec Möll je jediným korutanským ledovcem. Do 2.200 m se dostanete z parkoviště
za pouhých 8 minut podzemní lanovkou.
Nejvyšší bod ledovce je vrchol Schareck
(3.122 m). Z tohoto vrcholu do mezistanice
ujedete 7 km a překonáte převýšení 1.000 m.
Lyžařské tratě jsou převážně široké, vhodné
ke carvingu. Dalším střediskem v oblasti je
Ankogel nad městečkem Mallnitz, kde jsou
tratě převážně střední obtížnosti.

Hotel Alber ****
v Mallnitzu

Popis a poloha: hezký hotel s příjemnou rodinnou
atmosférou leží přibližně 8 km od lyžařského střediska
Goldeck, skibus staví cca 20 m od domu.
Vybavení: recepce, hala, restaurace, bar, wi-fi zdarma
v hale, výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, balkon.
Stravování: rozšířená polopenze – bohatá bufetová
snídaně, odpolední svačina, večeře menu o 4 chodech
s možností výběru hlavního jídla, včetně salátového
a předkrmového bufetu. Mezi 7.00-21.00 hodinou
jsou v ceně nealko nápoje jako limonády, šťávy, voda.
Zázemí/wellness: v ceně
vnitřní bazén 5 x 10 m,
wellness se saunami přístupné od 12 let.
Náš tip: pěkný hotel
s bazénem.

Hotel Laurenzhof v Lendorfu
Období
19.12.-26.12.18
26.12.-02.01.19
02.01.-06.01.19
06.01.-03.02.19
03.02.-10.02.19
10.02.-24.02.19
24.02.-10.03.19
10.03.-31.03.19

Dospělí
ve 2 lůžkovém ve 2-4 lůžkovém
pokoji
pokoji
1 450
1 650
2 250
2 450
1 820
2 000
1 370
1 570
1 530
1 730
1 450
1 650
1 530
1 730
1 370
1 570

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou
polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let
50%, ostatní 35%.
Příplatky: pobytová taxa 1,15 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 19.12.-26.12.18, 02.01.-03.02. a 09.03.31.03.19 min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den,
v termínu 26.12.-02.01. a 03.02.-10.02.19 platí počet nocí 7, v období 10.02.-09.03.19 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování sobota, neděle a čtvrtek.

Popis a poloha: hotel leží v centru Döbriachu, cca
1 km od jezera Millstättersee a cca 12 km od střediska
Bad Kleinkirchheim. Skibus, který do tohoto střediska
2x denně jezdí, staví u domu.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, výtah, lyžárna, botárna, herna pro děti,
parkoviště.
Ubytování: pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, rádio. Rodinné pokoje tvoří 2 místnosti a v dětské ložnici je palanda. 3. lůžko ve 2-3 lůžkovém pokoji je přistýlka.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, salátový bufet.
Zázemí/wellness: sauna, pára, biosauna, infrakabina a odpočívárna (přístupné od 16 let), stolní tenis.
Náš tip: pěkný hotel s možností krátkých pobytů
po celou sezonu.

Popis a poloha: hotel leží v centru Mallnitzu,
cca 3,5 km od lyžařského střediska Ankogel a 23 km
od ledovce Möll, skibus staví cca 50 m od hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, wi-fi zdarma, výtah, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, 3. a 4. lůžko je přistýlka.
Stravování: polopenze – snídaně bufet s biokoutkem, odpoledne se podává svačina, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla včetně salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauny, pára, whirlpool.
Náš tip: děti
do 12,9 let ubytované na 3. a 4.
lůžku mají pobyt s polopenzí
zdarma.

Hotel Zur Post v Döbriachu

Hotel Alber v Mallnitzu

Dospělí

Období
25.12.-02.01.19
02.01.-06.01.19
06.01.-03.02.19
03.02.-24.02.19
24.02.-17.03.19

ve 2 lůž.
pokoji ve 2-3 lůž. v rodinném
pokoji
bez
pokoji
balkonu s balkonem
2 150
2 220
2 300
1 780
1 860
1 940
1 450
1 580
1 660
1 780
1 860
1 940
1 450
1 580
1 660

Období
06.01.-10.02.19
10.02.-10.03.19
10.03.-21.04.19

Dospělí
1 740
1 850
1 740

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 12,9 let zdarma, 13-15,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 3,10 Euro/osoba od 18 let/noc, dítě
6-17,9 let 0,70 Euro/noc, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle, při pobytech neděle - čtvrtek platí akce 4=3.

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-13,9 let
50%, 14-18,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 16 let, silvestrovská
večeře 1 220 Kč/dospělí, 600 Kč/dítě 6-13,9 let a 850 Kč/dítě 14-18,9 let,
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den (kromě termínu 25.12.-02.01.19 - minimální počet nocí 5). V obdobích 06.01.-03.02. a 24.02.-17.03.19
platí 4=3, 5=4, 6=5 a 7=6.

Lyžařské mapy a další nabídky z Korutan najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Další nabídka z Korutan

DĚTI RMA
ZDA

510 – 525 km od Prahy

Nabídka z Tyrolska – Zillertal
Hochzillertal – Hochfügen

(600 – 2.360 m)
88 km propojených tratí
(29 km, 42 km, 17 km)
5 kabin, 12 sedaček, 19 vleků

Zillertalská Arena (580 – 2.500 m)

Skizillertal 3000 (630 – 2.500 m)

143 km propojených tratí
(43 km, 89 km, 11 km)

136 km propojených tratí
(40 km, 63 km, 33 km)

11 kabin, 22 sedaček, 18 vleků

7 kabin, 17 sedaček, 31 vleků

Propojená lyžařská střediska Hochzillertal
a Hochfügen tvoří velmi pěkné a moderní lyžařské středisko s širokými a pestrými
tratěmi – náročnější tratě vedou z vrcholu
Marchkopf do Hochfügenu, kde bývá díky
své nadmořské výšce velmi kvalitní sníh. Široké, středně obtížné tratě vhodné pro carving jsou nad Kaltenbachem. Ve středisku
nechybí závodní trať, snowpark s halfpipe
a tradiční i moderní restaurace.

Zillertalská Arena se řadí k největším střediskům v údolí Zillertal. Začíná nad městečkem
Zell am Ziller, vede přes vysokohorskou obec
Gerlos a končí v salcburské oblasti Krimml –
Hochkrimml. Tato lyžařská houpačka uspokojí díky svým převážně červeným sjezdovým
tratím určitě každého dobrého lyžaře. Mezi
nejhezčí tratě patří všechny dlouhé sjezdy
nad Königsleitenem a tratě nad Zell am Ziller.
Pro běžkaře je v okolí připraveno několik kilometrů vysoko položených běžeckých stop.

Lyžařské středisko Skizillertal 3000 nad
městečky Mayrhofen, Hippach, Finkenberg
a Lannersbach se 136 km tratí nabízí pestrou
paletu sjezdových tratí pro každého. Jsou
zde mírné modré svahy, hezké červené široké sjezdovky i nejprudší sjezdová trať v Rakousku Harakiri. Nad střediskem je také velmi pěkný snowpark. Na konci celého údolí je
známý a oblíbený ledovec Hintertux (57 km
tratí), který patří také do tohoto střediska
a je s ním propojen skibusem.

Gasthof Zillertal ***
ve Strass im Zillertal

Gasthof Zur Post ***
v Krimmlu

Hotel Panorama ***
ve Finkenbergu

Nabídka z Tyrolska – Zillertal

DÍTĚ A
ZDARM
Popis a poloha: gasthof leží cca 200 m od centra
Strassu, na začátku údolí Zillertal. Nejbližší lyžařské
středisko Fügen je cca 8 km, lyžařské středisko Hochzillertal v Kaltenbachu cca 15 km a Zillertalská Arena
cca 20 km, skibus staví u hotelu.
Vybavení: recepce, hala, výtah, jídelna, restaurace,
parkoviště, wi-fi zdarma v hale.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, rádio, fén a balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně sauna (dětem vstup povolen od 12 let v doprovodu rodiče).
Náš tip: gasthof s možností krátkých pobytů v dojezdové vzdálenosti do různých lyžařských středisek v rámci celého Zillertalského údolí.

Gasthof Zillertal ve Strass im Zillertal
Období
02.12.-20.12.18
06.01.-31.03.19

Dospělí
1 300
1 860

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let
50%, 13-16,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v období 02.12.-20.12.18 jsou možné pobyty pouze
neděle - čtvrtek, v období 06.01.-31.03.19 platí pobyty neděle čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle, při pobytech neděle
- čtvrtek platí 4=3 a při pobytech neděle - neděle 7=6.

Popis a poloha: rodinný gasthof leží v centru městečka Krimml (1.076 m). Lyžařský areál Zillertalská Arena je
vzdálen cca 8 km, skibus staví cca 150 m od domu. Další
lyžařské středisko Kitzbühel - Hollersbach (168 km propojených tratí) je vzdáleno cca 20 minut jízdy autem
(cca 20 km). Běžecké stopy vedou přímo z Krimmlu, další možnosti pro běžkaře jsou v Hochkrimmlu (1.640 m),
kde se nachází panoramatický běžecký okruh (8 km).
Vybavení: recepce, společenská místnost, jídelna,
bar, lyžárna, za poplatek 1 Euro/hodina je možné využívat internetový koutek a připojit se k wi-fi.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky
mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, telefon
a balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně wellness se saunou, whirl
poolem a odpočívárnou (přístup od 14 let),
posilovna.
Náš tip: gasthof
za dobrou cenu.

Popis a poloha: rodinou vedený hotel leží v centru Finkenbergu, jen cca 150 m nad stanicí lanovky
Almbahn.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma v prostorách recepce
a restaurace, jídelna, bar, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením mají TV-Sat, fén, trezorek, některé i balkon.
Pokoje jsou zařízené ve venkovském tyrolském stylu.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, salátový bufet. K večeřím jsou zahrnuty i 2 malé nápoje
na osobu jako malé pivo, 1/8 l vína nebo 0,2 l nealko.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára a odpočívárna
(děti jen v doprovodu rodičů), stolní tenis.
Náš tip: dítě
do 11,9 let
ubytované
na 3. lůžku
má pobyt
s polopenzí a 2 nápoji u večeře
zdarma.

Gasthof Zur Post v Krimmlu

Hotel Panorama ve Finkenbergu

Období
22.12.-06.01.19
06.01.-03.02.19
03.02.-10.03.19

Dospělí
2 750
1 540
1 940

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 50%,
ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, vánoční
menu 12 Euro/dospělí, silvestrovské menu 18 Euro/dospělí, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v období 05.01.-03.02.19 minimální počet nocí 3
a nástupní dny na ubytování každý den a zároveň platí sleva 10%
při pobytech neděle - neděle, neděle - sobota, neděle - pátek a neděle - čtvrtek, v ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní
dny na ubytování sobota a neděle.

Období
22.12.-29.12.18
05.01.-26.01.19
26.01.-02.02.19
02.02.-09.03.19
09.03.-07.04.19

ve 2 lůž.
pokoji
15 840
12 850
14 990
15 570
14 990

Ceny na osobu a týden v Kč zahrnují: 7x ubytování s polopenzí
a 2 nápoji u večeře, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let, 12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a nástupní den
na ubytování sobota.

Další kapacity v celém údolí Zillertal najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Dospělí
ve 2-3 lůž.
pokoji / balkon
16 400
13 350
15 570
16 150
15 570

430 – 530 km od Prahy

Další nabídka z Tyrolska
Hochkössen (600 – 1.700 m)

Pitztal – Hochzeiger (1.450 – 2.450 m)

22 km propojených tratí

40 km propojených tratí

Zahmer Kaiser (660 – 1.200 m)

Hochötz a Kühtai (820 – 2.520 m)

15 km propojených tratí

81 km sjezdových tratí

Pěkné středisko Waidring – Steinplatte leží
na hranicích Tyrolska, Salcburska a Bavorska
s přístupem z rakouské i německé strany. Středisko nabízí pestrou nabídku tratí pro kaž
dého lyžaře, od začátečníků až po pokročilé.
Díky převážně sedačkovým lanovkám je středisko pohodlné a moderní a nechybí zde ani
snowboardpark. Pokud si zakoupíte permanentku na 3 a více dní (3 Länder Freizeit-Arena Card), platí automaticky na celou oblast.

Menší rodinné středisko Hochkössen je dobře
dostupné z ČR po dálnici na Mnichov. Celá oblast je bohatá na sníh a dobře si zde zalyžuje
celá rodina. Příjemnou atmosféru střediska
doplňují restaurace a hezký park pro nejmenší lyžaře. Děti do 10 let (ročník 2009 a mladší)
lyžují v doprovodu jednoho rodiče, který si zakoupí permanentku, za 3 Euro/den. Menší, ale
pěkné středisko Zahmer Kaiser je vyhledáváno především rodinami, které hledají mírnější
nepřeplněné sjezdovky vhodné právě pro děti.

Výše uvedená střediska a nejen ta, jsou dostupná autem z Imstu. Nejbližším větším
střediskem v údolí Pitztal je areál Hochzeiger
s 40 km tratí. Převládají zde středně náročné
tratě a lahůdkou může být 3,5 km dlouhý sjezd
do údolí s převýšením 1.000 m. Na začátku
údolí Ötztal se nachází středisko Hochötz, které je propojeno skibusem s vysoko položeným
Kühtai a obě mají společnou permanentku.
Tato oblast nebývá tak přeplněná a může být
tajným tipem na vaši zimní dovolenou.

Penzion Berta ***
ve Waidringu

Hotel Bellevue ****
ve Walchsee 

Hotel Auderer ***
v Imstu

42 km propojených tratí
(20 km, 20 km, 2 km)
2 kabiny, 9 sedaček, 2 vleky

DĚTI RMA
ZDA

DĚTI RMA
ZDA
Popis a poloha: rodinou vedený dům leží na kraji centra, cca 200 m od stanice lanovky na Steinplatte. Fieberbrunn v lyžařském středisku Saalbach – Hinterglemm
– Leogang – Fieberbrunn je vzdáleno cca 18 km, středisko Oberndorf cca 15 km. Na všechny tyto i další oblasti v okolí je možné si zakoupit společnou permanentku Kitzbüheler Alpen Super Ski Card.
Vybavení: recepce, hala, jídelna, wi-fi za poplatek
2 Euro/pokoj/pobyt, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení a kabelovou TV. Ve středu se pokoje neuklízí.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Náš tip: pěkný penzion kousek od lanovky.

Popis a poloha: hotel má klidnou polohu u jezera
Walchsee, běžecká stopa vede okolo domu. Lyžařské
středisko Kössen s cca 22 km tratí je 9 km od hotelu
a menší lyžařské středisko Zahmer Kaiser s cca 15 km
tratí pak 3 km. Zastávka skibusu u domu.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, velká herna pro děti, lyžárna, botárna, výtah a parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV a k dispozici je varná konvice
na přípravu kávy či čaje.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech, salátový a předkrmový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 8 x 12 m, wellness se saunou, párou a whirlpoolem (wellness přístupné od 15 let), posilovna.
Náš tip: hotel s bazénem, děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s polopenzí zdarma.

Popis a poloha: typický tyrolský hotel se nachází cca
2,5 km od centra Imstu. 5 km od hotelu je malé rodinné středisko Hochimst. Střediska Hochzeiger v Pitztalu a Hochötz v Ötztalu jsou vzdálena 15-20 minut jízdy
autem. Do výborných středisek Fiss – Ladis – Serfaus
nebo St. Anton am Arlberg dojedete za cca 35 minut.
Vybavení: recepce, restaurace, wi-fi zdarma, diskotéka
(otevřena pátek a sobota), výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůž. pokoje s vlastním sociálním zařízením a kabelovou TV, 3. a 4. lůžko je rozkládací gauč.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, lehká odpolední svačina, večeře menu o 3 chodech s možností
výběru z 2 hlavních jídel, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauny, pára, odpočívárna (dětem do 16 let vstup povolen jen v doprovodu rodiče).
Náš tip: děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Auderer v Imstu
Období

Penzion Berta ve Waidringu
Období
13.12.-16.12.18
16.12.-22.12.18
22.12.-05.01.19
05.01.-02.02.19
02.02.-09.03.19
09.03.-24.03.19

Dospělí
ve 2 lůžkovém ve 2-3 lůžkovém
pokoji
pokoji
1 860
1 940
1 570
1 660
1 860
1 940
1 570
1 660
1 860
1 940
1 570
1 660

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 29.12.-05.01. a 09.02.-09.03.19 platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních obdobích minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý
den kromě středy. V obdobích 13.12.-22.12., 05.01.-26.01. a 09.03.24.03.19 platí akce 7=6.

Hotel Bellevue ve Walchsee
Období
22.12.-26.12.18
26.12.-29.12.18
05.01.-12.01.19
12.01.-02.02.19
09.02.-02.03.19
09.03.-16.03.19

Dospělí
2 540
2 990
2 420
2 140
2 540
2 140

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, 12-17,9
let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,9 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 22.12.-29.12.18 a 05.01.-02.02. a 09.03.16.03.19 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování
každý den, v ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní den
na ubytování sobota.

01.12.-22.12.18
22.12.-26.12.18
06.01.-26.01.19
26.01.-16.02.19
16.02.-09.03.19
09.03.-31.03.19

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
pokoji
1 650
1 710
1 790
1 880
1 980
2 110
1 710
1 840
1 950
1 880
1 980
2 110
1 970
2 090
2 160
1 710
1 840
1 950

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma,
12-15,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v období 01.12.-22.12.18 min. počet nocí 2 a nástupní dny
každý den, v období 06.01.-26.01.19 min. počet nocí 3 a nástupní dny
každý den kromě čtvrtka, v ostatních obdobích min. počet nocí 3 a nástupní dny každý den kromě termínu 02.03.-09.03.19 - zde platí 7 nocí.
V obdobích 01.12.-22.12.18, 06.01.-26.01. a 09.03.-31.03.19 platí
7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek, v období 26.01.-16.02.19
platí 7=6 a při pobytech neděle - pátek sleva 10%, období 16.02.23.02.19 platí 7=6.

Lyžařské mapy a další nabídky v Tyrolsku najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Další nabídka z Tyrolska

Waidring – Steinplatte

(1.100 – 1.900 m)

480 – 570 km od Prahy

Další nabídka z Tyrolska
Skiwelt Wilder Kaiser (620 – 1.956m)
280 km propojených tratí
(134 km, 129 km, 17 km)
15 kabin, 36 sedaček, 39 vleků

Fiss – Ladis – Serfaus



(1.200 – 2.850 m)

212 km propojených tratí
(47 km, 121 km, 44 km)
11 kabin, 16 sedaček, 11 vleků

Ischgl – Samnaun (1.377 – 2.872 m)
238 km propojených tratí
(47 km, 152 km, 39 km)
7 kabin, 25 sedaček, 11 vleků

Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental patří k největším vzájemně propojeným střediskům v Rakousku. Tvoří ho obce Going, Ellmau, Scheffau, Söll,
Itter, Hopfgarten, Brixen im Thale a Westendorf.
Stranou je jen malé středisko Kelschau, kde je
19 km tratí. Brixental je dobře dostupný z Čech
po dálnici na Mnichov a nabízí převážně široké
tratě. Jeho velkou výhodou je propojenost, můžete přejíždět z jedné části střediska do druhé.
Středisko neustále investuje do nových lanovek
a 243 km tratí je uměle zasněžováno.

Pěkné, vysoko položené středisko na sluneční plošině vzniklo spojením 3 původních
horských obcí - Fiss, Ladis a Serfaus. Celý areál leží nad hranicí lesa a je zde široká a pestrá
paleta tratí všech obtížností. Dá se přejíždět
z jedné části střediska do druhé a vychutnávat tzv. turistiku na lyžích. K nejhezčím
sjezdovkám patří tratě nad Serfausem a nad
Fissem. Pohodovou atmosféru dokreslují res
taurace s lehátky a výhledy na okolní hory.

Luxusní rakouské lyžařské středisko Ischgl
– Samnaun se nachází na hranicích Rakouska a Švýcarska a patří k nejkvalitnějším, ale
i nejdražším lyžařským střediskům v Rakousku. Sjezdové tratě jsou zde široké a dlouhé,
a ideální pro carving, 90 % tratí leží ve výšce nad 2.000 m. Středisko tvoří špičku i co
do kvality lanovek. Pokud si budete chtít
odpočinout v menším a výrazně klidnějším
areálu, doporučujeme zůstat v Kapplu. Tento
areál nabízí 42 km pestrých sjezdových tratí.

Gasthof Kaiserblick ***
v Breitenbachu

Gasthof Traube ***
ve Fliess im Oberinntal

Hotel Silvretta ***
v Kapplu 

Popis a poloha: útulný rodinný gasthof má klidnou polohu v Breitenbachu, v části Schönau. Středisko Skiwelt
Wilder Kaiser je vzdáleno od gasthofu cca 20 km a cesta autem trvá cca 20 minut. Okolo gasthofu vedou
běžecké stopy (okruh 15 km). V gasthofu je možné si
zapůjčit běžkařský set za 6 Euro/den.
Vybavení: malá recepce, jídelna, bar, výtah, lyžárna,
parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky
mají vlastní sociální zařízení a TV-Sat, některé i balkon.
Stravování: rozšířená polopenze s nápoji – snídaně
bufet, mezi 16.-17.00 hod. svačina (1 šálek kávy a 1 koláč), večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla od druhého dne, mezi 18.-20.00 hod. jsou
v ceně nápoje jako točené pivo, stolní víno a nealko.
Zázemí/wellness: v ceně pobytu karta Alpbachtal – Seenland - volný vstup do Vodního světa Wave
ve Wörglu (po-pá 2,5 hodiny).
Náš tip: levné ubytování
v gasthofu jen cca 20 minut
jízdy autem od jednoho z největších rakouských středisek
s 280 km propojených tratí.

Popis a poloha: nedávno renovovaný gasthof leží
v centru Fliessu, cca 15 km od lyžařského střediska Fiss
a 20 km od Serfaus. Menší klidnější středisko Venet
s 22 km tratí, kam jezdí od hotelu skibus, je cca 5 km.
Bazén v Landecku je vzdálen cca 9 km.
Vybavení: vstupní hala, restaurace, bar, lyžárna, internetový koutek zdarma, wi-fi za poplatek, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje zařízené v tyrolském
stylu mají koupelnu s WC, TV-Sat a některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně pára, sauna, infrakabina.
Náš tip: cenově příznivé ubytování s možností
krátkých pobytů téměř po celou sezonu. Luxusní středisko Fiss – Ladis – Serfaus je vzdáleno cca
20 minut jízdy autem.

Popis a poloha:
hotel přímo u sjezdovky lyžařského
střediska Kappl, cca
500 m nad základní stanicí lanovky
Diasbahn. Centrum
městečka je vzdálené cca 800 m. Středisko Ischgl – Samnaun je vzdáleno cca 8 km od hotelu. Zastávka skibusu je u hotelu,
pokud chcete lyžovat v Ischglu, je nutné přestoupit
na jiný skibus v centru Kapplu.
Vybavení: recepce, výtah, jídelna, restaurace, bar, kavárna, wi-fi za poplatek, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV-Sat, telefon, některé pokoje mají balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla včetně
salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina a odpočívárna, vstup je možný od 14 let.
Náš tip: doporučujeme včasnou rezervaci.

Gasthof Kaiserblick v Breitenbachu

Gasthof Traube ve Fliess im Oberinntal

Další nabídka z Tyrolska

DÍTĚ A
ZDARM

Období
26.12.-06.01.19
06.01.-02.02.19
02.02.-17.02.19
17.02.-09.03.19
09.03.-16.03.19

Dospělí
ve 2 lůž. pokoji ve 2-3 lůž. pokoji
1 540
1 600
1 130
1 200
1 270
1 370
1 370
1 450
1 110
1 200

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou polopenzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 13,9 let zdarma, 14-17,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v termínu 26.12.-02.01.19 platí počet nocí 7, v termínu 02.01.-06.01.19 platí počet nocí 4, v období 26.01.-02.02.18 platí
pobyty sobota - středa a středa - sobota. V období 02.02.-09.03.19
platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v obdobích
06.01.-26.01. a 09.03.-16.03.19 minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování sobota, neděle a středa.
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Období
22.12.-29.12.18
29.12.-05.01.19
05.01.-02.02.19
02.02.-09.03.19
09.03.-30.03.19

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
pokoji
1 660
1 700
1 780
1 940
1 980
2 060
1 500
1 540
1 640
1 880
1 920
2 000
1 660
1 700
1 780

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-11,9 let
50%, 12-16,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní
pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 22.12.-29.12.18, 05.01.-17.02. a 09.03.30.03.19 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování
každý den, v ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní
dny na ubytování sobota, příp. neděle. V obdobích 05.01.-09.02.
a 09.03.-30.03.19 platí akce 7=6.

Hotel Silvretta v Kapplu
Období
22.12.-05.01.19
05.01.-02.02.19
02.02.-09.03.19
09.03.-06.04.19

Dospělí
14 890
10 490
12 190
11 050

Ceny na osobu a týden v Kč zahrnují: 7x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a nástupní den
na ubytování sobota.

450 – 520 km od Prahy

Achensee (930 – 940 m)

Kaiserwinkl (595 – 726 m)

Pillerseetal (778 – 1.000 m)

220 km běžeckých stop

252 km běžeckých stop

220 km běžeckých stop

Oblast Achensee a její okolí patří svou nabídkou tratí (114 km klasických a 106 km
na bruslení) bezesporu mezi jednu z nejlepších na běžecké lyžování v Rakousku. Stopy
vedou krásnou krajinou mezi pohořími Rofan a Karwendel, okolo největšího tyrolského jezera Achensee. Pokud bydlíte v oblasti
Achensee, můžete stopy využívat zdarma.
40 km tratí je dokonce uměle zasněžováno
a najdete zde tratě všech obtížností na vysoké úrovni. Tratě vhodné pro začátečníky
vedou okolo jezera Achensee, ty pro zdatnější běžkaře pak vedou zasněženými údolími
masivu Karwendel.

Oblast Kaiserwinkl tvoří obce Kössen, Walchsee a Schwendt a do sítí běžeckých stop patří ještě i Reit im Winkl. Celkově je zde k dispozici úchvatných 252 km běžeckých stop
(127 km klasických a 125 km na bruslení)
všech obtížností – od těch vhodných pro
úplné začátečníky, až pro náročné černé
tratě. Běžecké stopy jsou k dispozici zdarma
a 2 jsou uměle zasněžované (4,2 km). Běžecké stopy jsou zde pravidelně upravované
a dobře značené, a proto nese oblast hrdé
označení „Tyrolský specialista na běžecké
lyžování.“ Samozřejmostí jsou běžecké školy
a půjčovny vybavení pro běžkaře.

Oblast Pillerseetal tvoří městečka Waidring,
St. Ulrich am Pillersee, Fieberbrunn a Hochfilzen. V oblasti je denně upravováno 110 km
tratí na klasiku a 110 km na bruslení všech
obtížností. Údolí Pillerseetal je nazýváno
pro své dobré sněhové podmínky a jistotu
sněhu „Sněhová díra Kitzbühelských Alp“.
Přímo v Hochfilzenu jsou nejen běžecké tratě na vysoké úrovni, ale je to i celosvětově
známé biatlonové středisko, kde se konají
každoročně závody Světového poháru a 3x
zde bylo i Mistrovství světa. Během běžkování můžete obdivovat panoramata masivu
Wilder Kaiser či Loferer Steinberge.

Hotel Beretta ***
v Achenkirch am Achensee

Gasthof Schwendterwirt ***
ve Schwendtu

Hotel Edelweiss ****
v Hochfilzenu

Popis a poloha: menší hotel leží cca 4 km od centra,
běžecká stopa vede kousek o domu. Lyžařské středisko Christlum s 27 km tratí je také 4 km od hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, res
taurace, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, fén a balkon.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu,
večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Náš tip: hotel s možností krátkých pobytů po celou sezonu kousek od běžeckých stop.

Popis a poloha: pěkný gasthof s dlouhou tradicí
leží v centru Schwendtu, běžecká stopa vede kousek od domu. Malé lyžařské středisko Hochkössen
s 22 km tratí je vzdáleno cca 6 km.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace,
bar, výtah, lyžárna, botárna, menší parkoviště.
Ubytování: pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén. Rodinné pokoje pro 5 osob (cca 35 m2) mají
ložnici s palandou, obývací pokoj s dvoulůžkem a rozkládacím gaučem.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně pěkné wellness (přístupné
od 12 let) s panoramatickým výhledem v posledním
patře hotelu – sauna, pára, infrakabina, whirlpool, masážní sprchy, odpočívárna.
Náš tip: pěkný gasthof u běžeckých stop s možností ubytování v rodinných pokojích až pro 5 osob.
Doporučujeme včasnou rezervaci.

Popis a poloha: hezký hotel s příjemnými majiteli leží v centru Hochfilzenu, nejbližší běžecká stopa
vede cca 150 m od domu a stanice lanovky ve Fieberbrunnu je jen cca 6 km.
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, lyžárna, botárna, výtah, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV, fén a některé balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára a infrakabina
(přístupné od 16 let).
Náš tip: hezký hotel kousek od běžeckých stop.

Gasthof Schwendterwirt ve Schwendtu
Hotel Beretta v Achenkirch am Achensee
Období
16.12.-22.12.18
22.12.-29.12.18
02.01.-06.01.19
06.01.-27.01.19
27.01.-03.02.19
03.02.-10.03.19
10.03.-14.04.19

Dospělí
1 330
1 490
1 540
1 250
1 330
1 610
1 330

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba, komplexní pojištění
viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 kromě období 02.03.-10.03.19 - zde platí minimální počet nocí 4, nástupní
dny na ubytování každý den, po celou sezonu platí 5=4, 6=5 a 7=6.

Období
22.12.-29.12.18
05.01.-02.02.19
02.02.-23.02.19
23.02.-09.03.19
09.03.-24.03.19

Dospělí
ve 2-3 lůž. ve 2-5 lůž. pokoji
pokoji
balkon
1 670
1 990
1 640
1 940
1 780
2 080
1 640
1 940
1 570
1 880

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3., 4. (5.) lůžku do 6,9 let zdarma,
7-12,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,9 Euro/noc/osoba od 15 let, vánoční menu 400 Kč/dosp., dítě 9-12,9 let 200 Kč, dítě 13-15,9 let 320 Kč,
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 22.12.-29.12.18. a 02.02.-09.03.19 platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v obdobích
05.01.-02.02. a 09.03.-24.03.19 minimální počet nocí 3, nástupní
dny na ubytování každý den a zároveň platí akce 7=6.

Hotel Edelweiss v Hochfilzenu
Období
17.12.-22.12.18
22.12.-26.12.18
05.01.-12.01.19
10.03.-17.03.19
17.03.-31.03.19

Dospělí
1 760
1 880
1 800
1 800
1 760

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-8,9 let 50%,
9-12,9 let 20%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý. V období 17.12.-21.12.18 platí akce 4=3
a v období 10.03.-31.03.19 platí akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=6.

Další nabídky v Tyrolsku pro běžkaře najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Nabídka z Tyrolska pro běžkaře

Nabídka z Tyrolska pro běžkaře

740 km od Prahy

Monte Bondone
21 km propojených tratí
(6 km, 13 km, 2 km)
Monte Bondone je malé rodinné a velmi oblíbené lyžařské středisko, jehož velkou výhodou je dobrá dostupnost z Brennerské dálnice. Najdete v něm 21 km tratí všech obtížností
a je rájem především pro rodiny s dětmi. Děti
narozené po 30.11. 2010 lyžují v doprovodu
rodiče zdarma. Ve středisku nechybí pěkný
snowpark s halfpipe a snowcrossová dráha.
Nejdelší trať - Gran Pista je dlouhá 3,5 km
s průměrným sklonem 38 %. Všechny tratě
jsou kvalitně uměle zasněžované, a proto
i toto menší středisko nabízí jistotu sněhu.
Příjemnou rodinnou atmosféru tohoto střediska dokreslují překrásná panoramata
okolních Dolomit a útulné bary a restaurace.

Hotel Caminetto ***
v Monte Bondone

4 sedačky

Hotel Dolomiti Chalet ***
v Monte Bondone

Hotel Le Blanc ****
v Monte Bondone 

Monte Bondone (1.300 – 2.090 m)

DĚTI RMA
ZDA
Popis a poloha: hotel leží v nadmořské výšce 1.650 m,
cca 250 m od lanovky v centru Vasonu.
Vybavení: recepce, hala, jídelna, restaurace, bar, výtah, lyžárna, botárna, wi-fi zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén. V pokoji pro 2-3 osoby je možné
ubytovat 2 dospělé osoby a 1 dítě do 11,9 let.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hlavních jídel, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 35 m2 (přístupný pro děti od 1 roku v doprovodu rodiče),
wellness se saunou, párou a biosaunou (přístupné
od 16 let).
Náš tip: hotel
s bazénem kousek od lanovky
s možností krátkých pobytů.

Hotel Caminetto v Monte Bondone
Období
06.12.-22.12.18
22.12.-29.12.18
29.12.-06.01.19
06.01.-03.02.19
03.02.-17.02.19
17.02.-10.03.19
10.03.-07.04.19

Dospělí
1 340
1 720
2 590
1 370
1 560
1 930
1 370

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let
30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v termínu 06.12.-09.12.18 platí počet nocí 3, v období
09.12.-22.12.18 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den kromě soboty. V období 22.12.-29.12.18 minimální
počet nocí 5 a nástupní dny na ubytování každý den, v termínu
29.12.-06.01.19 platí počet nocí 7 a nástupní dny sobota a neděle.
V období 06.01.-07.04.19 platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. V obdobích 09.12.-22.12.18 platí 4=3,
5=4, 6=5 a 7=6. V obdobích 06.01.-17.02. a 10.03.-07.04.19 platí
4=3 a 7=6.
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Popis a poloha: hotel leží v nadmořské výšce 1.650 m,
v centru Vasonu, kousek od lanovky, k hotelu je možné dojet na lyžích.
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, wi-fi zdarma, výtah,
lyžárna, botárna, herna pro děti, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, kabelovou TV a fén.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře menu o 2 chodech, salátový nebo předkrmový bufet.
Zázemí wellness: v ceně 1x za pobyt wellness v partnerském hotelu Alpine
Mugon (cca 200 m) – wellness se saunami (přístupné od 16 let) a bazén.
Náš tip: děti do 10,9 let
ubytované na 3. a 4.
lůžku mají pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Dolomiti Chalet v Monte Bondone
Období
01.12.-22.12.18
22.12.-26.12.08
26.12.-29.12.18
29.12.-02.01.19
02.01.-06.01.19
06.01.-20.01.19
20.01.-24.02.19
24.02.-10.03.19
10.03.-17.03.19
17.03.-07.04.19

Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
pokoji
1 170
1 290
1 370
1 370
1 490
1 570
1 780
1 980
2 050
2 250
2 360
2 450
1 780
1 980
2 050
1 170
1 290
1 370
1 370
1 490
1 570
1 780
1 980
2 050
1 370
1 490
1 570
1 170
1 290
1 370

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 10,9 let zdarma, 11-15,9 let
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, silvestrovské menu 40 Euro/dospělí, děti 7-15,9 let 20 Euro, komplexní
pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 01.12.-22.12.18 a 10.03.-07.04.19 minimální
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v období 06.01.10.03.19 platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle neděle. V období 22.12.-02.01.19 platí pobyty sobota - středa, středa
- sobota nebo sobota - sobota. V termínu 02.-06.01.19 platí 4 noci.

Popis a poloha: moderní hotel leží na úpatí hory Monte Bondone, cca 300 m od lanovky i centra Vasonu.
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, restaurace, bar, kavárna, wi-fi zdarma ve společenské místnosti, výtah,
lyžárna, herna pro děti, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén.
Stravování: polopenze – italská snídaně nebo lehký
italský snídaňový bufet, večeře předkrmový/salátový
bufet a výběr ze 3 hlavních jídel.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 38 m2 (přístupný dětem do 16 let jen do 18.00 hodin) a wellness s párou, saunou
a biosaunou (přístupné od 18 let).
Náš tip: moderní
hotel kousek od lanovky s možností
krátkých pobytů.

Hotel Le Blanc v Monte Bondone
Období
09.12.-23.12.18
23.12.-27.12.18
27.12.-03.01.19
03.01.-06.01.19
06.01.-27.01.19
27.01.-03.02.19
03.02.-10.03.19
10.03.-17.03.19
17.03.-31.03.19

Dospělí
1 620
2 260
3 440
2 260
1 620
1 980
2 260
1 980
1 620

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle (kromě termínu 27.12.-03.01.19
- zde platí počet nocí 7). V období 09.12.-23.12.18 platí akce 4=3 při
pobytech neděle - čtvrtek a 7=5, v obdobích 03.01.-03.03. a 10.03.31.03.19 platí akce 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek a 7=6.

730 – 750 km od Prahy

Další nabídka z Itálie
Paganella (1.040 – 2.125 m)

Val di Fassa (1.320 – 2.423 m)

Folgarida – Marilleva (1.270 –2.180 m)

50 km propojených tratí
(15 km, 30 km, 5 km)

124 km sjezdových tratí
(27 km, 91 km, 6 km)

150 km propojených tratí
(50 km, 80 km, 20 km)
17 kabin, 34 sedaček, 10 vleků

Příjemné menší středisko Paganella je položeno mezi městečky Fai della Paganella
a Andalo, v oblasti Dolomit Brenta. Lyžařský
areál je vzdálen cca 18 km od dálnice a je
tedy dobře dostupný. Ve středisku převládají
středně náročné dlouhé a široké tratě, každý
lyžař si zde najde vhodný terén. Lanovky jsou
v tomto středisku poměrně moderní, většina
sedaček má možnost zakrytí při horším počasí a samozřejmostí je i funpark. Všechny
tratě v areálu jsou uměle vysněžovány.

Celé údolí Val di Fassa je součástí oblasti Dolomiti Superski. Samotné údolí Val di Fassa
nabízí 124 km sjezdových tratí a je v něm několik pěkných středisek, které jsou vzájemně propojené sítí skibusů. Mezi nejznámější
střediska patří Canazei, Moena nebo Campitello. Z Campitella a z Canazei vede přímé
napojení na okruh Sella Ronda. Při lyžování
můžete obdivovat majestátní vrcholy Selly
nebo Langkofelu. Oblast Val di Fassa je vyhledávaná i běžkaři.

Velmi pěkné propojené středisko Folgarida – Marilleva se 150 km tratí leží v oblasti
Dolomiti Brenta, v údolí Val di Sole. Ve středisku najdete všechny druhy tratí. Nad Marillevou převládají mírnější svahy, ty prudší
jsou spíše nad Folgaridou, většina tratí nad
těmito středisky jsou severní svahy v lesích.
Další pestrá nabídka tratí je nad Madonou di
Campiglio. Díky propojení tratí zde je možné
provozovat tzv. turistiku na lyžích a přejíždět z jedné části střediska do druhé.

Hotel Fai ***
ve Fai della Paganella

Hotel Rosa ***
ve Vigo di Fassa

Hotel Liberty ***
v Male 

Popis a poloha: hotel leží cca 80 m od centra Fai, kde
je i zastávka skibusu do cca 2 km vzdáleného lyžařského střediska Paganella.
Vybavení: recepce, hala, restaurace, bar, wi-fi za poplatek 1 Euro/den, lyžárna s botárnou, výtah, herna
pro děti, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén, trezorek, 3. a 4. lůžko může
být i palanda.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech.
Náš tip: hotel s možností krátkých pobytů.

Popis a poloha: hotel leží cca 200 m od centra Viga
a jen cca 250 m od stanice lanovky do menšího lyžařského střediska Catinaccio s cca 14 km tratí. K lanovce do Pozza di Fassa, která je již propojena na Sella
Rondu, je to cca 3,5 km.
Vybavení: recepce, hala, jídelna, restaurace, bar, wi-fi zdarma, výtah a parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén a trezorek.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech se salátovým bufetem.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, whirlpool a odpočívárna.
Náš tip: hotel
za dobrou cenu
s možností krátk ýc h p o b y t ů
v mimosezoně.

Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Male, cca
8 km od lanovky Doalasa v lyžařském středisku Marilleva – Folgarida. Skibus staví cca 100 m od hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, restaurace, bar,
lyžárna, botárna, výtah, parkoviště, diskotéka ve sklepě.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, fén. Pokoje Eco jsou menší.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, odpoledne
se podává svačina, večeře menu o 3 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén, sauna, pára
a odpočívárna, malá posilovna.
Náš tip: hotel s bazénem za dobrou cenu jen cca
8 km od lanovky.

Hotel Rosa ve Vigo di Fassa
Hotel Fai ve Fai della Paganella
Období
02.12.-20.12.18
27.12.-30.12.18
30.12.-06.01.19
06.01.-10.02.19
10.02.-24.02.19
24.02.-10.03.19
10.03.-31.03.19

Dospělí
1 390
1 660
2 180
1 390
1 660
1 780
1 390

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 4,9 let platí cenu 480 Kč/
noc, děti 5-11,9 let sleva 50% z dospělé ceny, ostatní sleva 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba, silvestrovské
menu 1 050 Kč/dospělí, děti do 8,9 let 520 Kč, komplexní pojištění
viz strana 2.
Upozornění: v termínu 30.12.-06.01.19 platí počet nocí 7, v ostatních obdobích platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo
neděle - neděle. V obdobích 02.12.-20.12.18, 06.01.-10.02. a 10.03.31.03.19 platí akce 7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Období
22.12.-26.12.18
26.12.-05.01.19
05.01.-26.01.19
26.01.-09.02.19
09.02.-16.02.19
16.02.-02.03.19
02.03.-09.03.19
09.03.-23.03.19

Dospělí
1 500
2 220
1 380
1 630
1 740
1 630
1 740
1 380

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let platí cenu 550 Kč/
noc, děti 3-5,9 let sleva 50% z dospělé ceny a 6-12,9 let sleva 20%,
ostatní sleva 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba od 14 let, silvestrovské menu 30 Euro/osoba, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 05.01.-26.01. a 09.03.-23.03.19 minimální
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den kromě čtvrtku
a pátku, výstupní dny z ubytování každý den kromě neděle a pondělí, v termínu 22.12.-26.12.18 platí počet nocí 4 a v termínu 26.12.29.12.18 platí počet nocí 3, v ostatních obdobích platí počet nocí 7
a nástupní den na ubytování sobota.

Hotel Liberty v Male
Období
01.12.-22.12.18
22.12.-26.12.18
26.12.-02.01.19
02.01.-06.01.19
06.01.-19.01.19
19.01.-09.02.19
09.02.-23.02.19
23.02.-09.03.19
09.03.-16.03.19
16.03.-22.04.19

Dospělí
ve 2-4 lůž.
ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji / ECO
1 300
1 500
1 540
1 740
2 320
2 520
1 820
2 020
1 300
1 500
1 430
1 630
1 730
1 930
1 630
1 820
1 430
1 630
1 300
1 500

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let zdarma, 3-7,9 let
50%, 8-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 01.12.-22.12.18 a 23.03.-22.04.19 min.
počet nocí 3 a nástupní dny každý den, v termínech 22.12.-26.12.18
a 02.01.-06.01.19 platí počet nocí 4, v termínu 26.12.-02.01.19 platí
počet nocí 7, v obdobích 06.01.-23.02. a 09.03.-16.03.19 min. počet
nocí 6 a nástupní dny sobota a neděle, v období 16.03.-23.03.19
min. počet nocí 5 a nástupní dny každý den, v období 23.02.09.03.19 platí počet nocí 7 a nástupní den sobota.

Lyžařské mapy a další nabídky v Itálii najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Další nabídka z Itálie

11 kabin, 26 sedaček, 16 vleků

15 kabin, 12 sedaček

640 – 720 km od Prahy

Další nabídka z Itálie
Alta Badia (1.300 – 2.778 m)

Kronplatz (950 – 2.275 m)

Val di Fiemme (860 – 2.238 m)

130 km propojených tratí
(70 km, 52 km, 8 km)

116 km propojených tratí
(56 km, 31 km, 29 km)

115 km sjezdových tratí
(42 km, 56 km, 17 km)

10 kabin, 30 sedaček, 13 vleků

25 kabin, 5 sedaček, 6 vleků

Velmi pěkné středisko Alta Badia patří
do oblasti Dolomiti Superski a je napojeno
na známý okruh Sella Ronda. Ve středisku
převládají pohodové a široké sjezdové tratě
vhodné pro carving. Nechybí zde snowpark
a skicrossová dráha pro děti. Příjemnou atmosféru střediska dokreslují restaurace,
chaty a překrásná panoramata masivu Sella.
Náročnější lyžaři určitě ocení možnost popojet ze střediska dál po okruhu Sella Ronda
do středisek jako je Val Gardena a Arraba.

Kronplatz je jedno z nejlepších lyžařských
středisek v jižním Tyrolsku. Převládají zde kabinové lanovky s velkou přepravní kapacitou.
Středisko tvoří majestátní vrchol Concordia
(2.275 m), ze kterého vedou lanovky a tratě
do různých směrů. Díky tomu můžete lyžovat
na perfektně upravených svazích podle toho,
jak se točí slunce. Najdete zde široké, pohodové modré tratě, několik náročných černých
sjezdovek a šest dlouhých údolních sjezdů.
Téměř 100 % tratí je uměle zasněžováno.

Val di Fiemme je známým lyžařským střediskem, jehož centrem je město Cavalese. Sjezdové tratě různých náročností uspokojí jak rodiny, které můžou lyžovat na Bellamonte – Alpe
Lusia nebo v centru Latemar, tak i náročné lyžaře, kteří můžou zkusit trať Olympia na Alpe
Cermis. Vzhledem k poloze a možnosti využití
permanentky Dolomiti Superski je možné vyjet
i na tratě na okruhu Sella Ronda. Údolí je často
nazýváno „kolébkou běhu na lyžích“, po mnoho let se zde koná tradiční závod Marcialonga.

Hotel Diamant ***
v San Martino di Badia

Hotel Gisser ***
v St. Sigmund / Kiens

Hotel Corona ***
v Carano

Popis a poloha: hotel má dobrou polohu. Známé
lyžařské středisko Alta Badia, které je již napojené
na okruh Sella Ronda, je vzdáleno 11 km. Lyžařské
středisko Kronplatz (Piculin) je vzdáleno 2 km – skibus
do tohoto střediska staví cca 50 m od hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, výtah, jídelna,
bar, lyžárna, herna pro děti, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén, trezorek a některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 7 x 4 m, wellness se saunou, párou a odpočívárnou. Wellness je
přístupné pro děti od 8 let jen v doprovodu rodiče.
Náš tip: hotel v dobré dojezdové vzdálenosti od lyžařského střediska Alta Badia a Kronplatz.

Popis a poloha: hotel leží v údolí Pustertal, cca 13 km
od střediska Kronplatz. Skibus staví cca 50 m od domu.
Veřejný bazén v Reischach je 12 km. Hotel má i vedlejší
budovu (cca 50 m), kde jsou menší pokoje.
Vybavení: recepce, vstupní hala, jídelna, restaurace,
bar, ve společných prostorách wi-fi zdarma, výtah, lyžárna, botárna, terasa a parkoviště.
Ubytování: v hlavní budově jsou 2-3 lůž. pokoje (1418 m2), ve vedlejší budově jsou menší 2-3 lůž. (max.
15 m2) a 2-4 lůž. pokoje (max. 18 m2). Pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, některé balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, biosauna, infrakabina a odpočívárna (přístupné od 8 let), stolní tenis.
Náš tip: levné ubytování v dojezdové vzdálenosti
kvalitního lyžařského střediska Kronplatz.

Popis a poloha: hotel leží v centru Carana, cca 3 km
od lanovky v Cavalese.
Vybavení: recepce, jídelna, restaurace, botárna, lyžárna, výtah, parkoviště, wi-fi za poplatek 3 Euro/2 hodiny.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení a TV-Sat, fén.
Stravování: polopenze – snídaně kontinentální, večeře menu o 3 chodech.
Zázemí/wellness: za poplatek sauna a pára (cca 5 Euro/
osoba), zdarma posilovna a stolní tenis.
Náš tip: levný hotel s možností krátkých pobytů
po celou sezonu.

Hotel Corona v Carano

Hotel Diamant v San Martino di Badia

Další nabídka z Itálie

7 kabin, 28 sedaček, 11 vleků

Období
29.11.-08.12.18
10.12.-22.12.18
22.12.-29.12.18
29.12.-06.01.19
06.01.-26.01.19
26.01.-02.03.19
02.03.-09.03.19
09.03.-23.03.19
23.03.-06.04.19

Dospělí
ve 2 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
1 420
1 490
1 420
1 490
1 780
1 980
2 140
2 260
1 490
1 620
1 580
1 690
1 860
2 060
1 580
1 690
1 420
1 490

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-9,9 let
50%, 10-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,8 Euro/noc/osoba od 14 let, silvestrovské menu 40 Euro/osoba, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den, v obdobích 29.11.-29.12.18, 06.01.02.03. a 09.03.-06.04.19 platí 5=4, 6=5 a 7=6.
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Hotel Gisser v St. Sigmund / Kiens
Období
06.12.-23.12.18
23.12.-30.12.18
30.12.-06.01.19
06.01.-31.03.19

Dospělí
ve 2-3 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
hlavní budova vedlejší budova
1 250
1 100
1 610
1 460
1 360
1 220
1 250
1 100

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-9,9 let
50%, 10-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,6 Euro/noc/osoba od 14 let, vánoční a silvestrovské menu 40 Euro/dospělí a 20 Euro/děti do 7,9 let,
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den, v obdobích 16.12.-23.12.18 a 06.01.31.03.19 platí akce 7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Období
22.12.-26.12.18
26.12.-06.01.19
06.01.-25.01.19
29.01.-16.02.19
16.02.-09.03.19
09.03.-31.03.19

Dospělí
1 500
2 360
1 270
1 270
1 540
1 240

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-13,9 let
50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2,2 Euro/noc/osoba od 14 let, silvestrovské menu 25 Euro/osoba, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den.

Ubytování v hotelu a apartmánech
Veronza v Carano najdete
na www.rakousko-dovolena.cz

Všeobecné informace k lyžařským zájezdům/pobytům
Děti do věku minimálně 15 let jsou povinny nosit při zimních sportech na rakouských a italských sjezdovkách ochrannou
přilbu. Lyžařskou přilbu doporučujeme i dospělým osobám.

Ubytování
– ubytování nabízíme v různých kategoriích. U jednotlivých zájezdů/pobytů
je vždy přesný popis ubytovacího zařízení. Pokud jedete do ubytovny, musíte počítat s palandami, pokud dáváme na výběr mezi pokojem s vlastním
nebo společným sociálním zařízením, je třeba si vždy při vašem výběru pobytu uvědomit, že mezi těmito kategoriemi je značný rozdíl i v zařízení pokojů. Nejsou-li v daném zařízení k dispozici ručníky, budete na to upozorněni
u jednotlivých zájezdů nebo v pokynech k odjezdu. Při ubytování v apartmánech bývá na místě účtován povinný závěrečný úklid. Velice často se stává,
že penzion nebo vedlejší dům má vlastní hospodářství. Dále je nutné počítat
s tím, že pokoje jsou běžně vytopeny na 20°C.
Stravování
– rozsah a typ stravování je popsaný u jednotlivých zájezdů/pobytů. Nejčastěji se setkáte s těmito typy stravování:
servírovaná rozšířená kontinentální snídaně (pečivo, sýr, salám, káva, čaj),
snídaně formou bufetu (pestřejší výběr samoobslužnou formou, bohatost
bufetu záleží na kategorii ubytování, v penzionech bývá bufet jednodušší
než v hotelech). Večeře bývají zpravidla servírované, dle kategorie zařízení
je někdy možnost výběru z menu, v hotelech bývá u večeří i salátový bufet.
Typ stravování je vždy popsaný v popisku jednotlivých ubytovacích zařízení.
Nápoje nejsou standardně v ceně stravování, pokud není uvedeno jinak.
Odbavení autobusového zájezdu
Informace k odjezdu (pokyny k odjezdu) obdrží klienti cca týden před odjezdem e-mailem případně poštou. Zájezd doprovází zkušený delegát cestovní
kanceláře DATOUR, pokud není uvedeno jinak.
Doprava autobusem
Doprava je zajištěna moderními autobusy se zkušenými řidiči. V případě
menší obsazenosti autobusu jsou využívány kvalitní mikrobusy. Běžné je 1
zavazadlo do zavazadlového prostoru a malé příruční zavazadlo do autobusu, jeden pár lyží nebo snowboard ve vaku. Další pár lyží nebo zavazadla jako
sáně, kartony nápojů nebo kočárky je možné přepravovat pouze se souhlasem cestovní kanceláře.
Místa a pohodlí v autobuse
V autobuse jsou místa předem stanovena v zasedacím pořádku, který sestavujeme na základě data zakoupení zájezdu. Dále nabízíme možnost připlacení dalšího místa v autobuse pro vaše větší pohodlí během cesty za příplatek
800 – 1 500 Kč/osobu dle zájezdu – více informací obdržíte v cestovní kanceláři Datour.
Odjezdová a svozová místa
Obvyklá nástupní místa na naší hlavní trase jsou Trutnov, Jaroměř, Hradec
Králové, Pardubice, Poděbrady a Praha, Tábor/Písek, Beroun, Plzeň (sleva
200 Kč) nebo České Budějovice (sleva 200 Kč) dle směru jízdy autobusu. Svozová místa jsou: Brno (+400 Kč), Olomouc (+350 Kč), Svitavy (+250 Kč), Jihlava (+250 Kč), Liberec (+300 Kč), Mladá Boleslav (+200 Kč), Ústí nad Labem
(+350 Kč). Ceny jsou za osobu. Trasa autobusu a svozová místa budou
upřesněna v pokynech na cestu, které zasíláme týden před odjezdem.
Svozy jsou osobními auty, mikrobusy, vlakem nebo autobusy podle počtu
přihlášených osob. Cestovní kancelář je oprávněna již potvrzený transfer zrušit, pokud je na trase méně než 6 cestujících – příplatek za tzv. „svoz“ bude
samozřejmě vrácen. Jiná odjezdová místa pro skupiny a kolektivy rádi
zajistíme po dohodě.
Skupinové slevy
– již 15 osob, přihlášených společně na jeden zájezd s autobusovou dopravou, tvoří skupinu, což znamená možnost získat některou z dalších výhod,
např. přistavení autobusu do vybraného nástupního místa, cenové zvýhodnění, apod. Více informací vám poskytneme při rezervaci zájezdu.
Vlastní doprava
– pokud se rozhodnete cestovat vlastním automobilem, obdržíte od nás týden před odjezdem voucher, kterým se prokážete u ubytovatele, doporučenou trasu a plánek s vyznačením ubytování, popř. místní agentury, kde se
budete po příjezdu hlásit. Na voucheru budete mít kontakt na našeho zahraničního partnera i asistenční linku v ČR, kde vám pomůžeme případné
problémy vyřešit v češtině. Pokud si budete chtít s sebou vzít domácí zvíře,
je nutné to předem nahlásit v CK a tato možnost bude ověřena u ubytova-

tele. Pokud již zaslaný voucher před odjezdem ztratíte nebo pokud uvedete
na smlouvě chybnou adresu a bude nutné vystavit celé odbavení znovu, budeme po vás žádat poplatek 200 Kč.
Využijte našich bonusů a získejte ZDARMA 10-denní rakouskou dálniční
známku při objednání vašeho týdenního pobytu do 21. 12. 2018. Podrobnější informace najdete v úvodu katalogu.
Delegát CK – vlastní doprava
– pokud jedete vlastním autem, není náš delegát v místě vašeho pobytu přítomen – k dispozici máte mobilní telefonní číslo do ČR, na které můžete volat
v případě neočekávaných problémů.
Délka zájezdu/pobytu
– délka zájezdu je upřesněna u jednotlivých autobusových zájezdů. Pokud
vyjíždíte první den ještě před půlnocí a vracíte se poslední den již po půlnoci, je nutné pojistit i tyto dny určené jen na cestu autobusem. Pokud zvolíte
pobyt s vlastní dopravou je obvyklý čas příjezdu na místo ubytování 14.0018.00 hod., poslední den je třeba opustit pokoj do 10.00 hod. O pozdních
příjezdech je vždy nutné ubytovatele informovat.
Program DEN – bez nočního přejezdu autobusu
Příjezd na ubytování v podvečerních hodinách, ubytování. Další dny lyžování, poslední den po lyžování odjezd do ČR (převlečení v autobuse). Předpokládaný příjezd do ČR v nočních až ranních hodinách dle jednotlivých středisek a výstupních míst. První stravovací službou je večeře (buď v ceně zájezdu,
nebo za příplatek) v den příjezdu a poslední je snídaně v den odjezdu, pokud
není uvedeno jinak.
Program NOC – s nočním přejezdem autobusu
Příjezd na ubytování v ranních hodinách, převlečení do lyžařského v místnosti
k tomu určené, odjezd na lyžování. Další dny lyžování, poslední den po lyžování odjezd do ČR (převlečení v autobuse). Předpokládaný příjezd do ČR v nočních až ranních hodinách dle jednotlivých středisek a výstupních míst. První
stravovací službou je večeře (buď v ceně zájezdu, nebo za příplatek) v den příjezdu a poslední je snídaně v den odjezdu, pokud není uvedeno jinak.
Samostatně cestující klienti
Pokud cestují klienti naším autobusem sami, žádáme je i o uvedení dalšího
kontaktního telefonního čísla na blízkou osobu v ČR. V případě úrazu a hospitalizace v zahraničí budeme pak tuto osobu kontaktovat a informovat ji
o situaci účastníka zájezdu.
Cena zájezdu
– upřesnění, co cena obsahuje, najdete vždy u cenových tabulek v katalogu.
Cena je uváděná v Kč, u přehledu cen permanentek v Euro. Ceny v katalogu
jsou kalkulovány ke dni 14. 06. 2018, zvýší-li se kurzy měn o více než 10%, je CK
oprávněna nejpozději 21 dní před odjezdem navýšit cenu zájezdu o tento rozdíl.
Využijte možnosti získat slevu za včasnou rezervaci a slevu stálého klienta!
Permanentky
– informace, zda cena zájezdu či pobytu obsahuje i cenu permanentky, jsou
uvedeny u jednotlivých tabulek v katalogu. Obvykle cena zájezdu permanentku neobsahuje, vybere od vás cenu v Euro náš delegát a permanentky
vám obstará. Pokud jedete vlastním automobilem, zajišťujete si permanentku na místě sami. V některých oblastech je možné zajistit a zaplatit permanentku již v ČR, na místě si jí pak vyzvednete oproti voucheru. Permanentky
jsou čipové, vratná záloha na tyto permanentky bývá 2-5 Euro. Ceny permanentek jsou pouze orientační a u autobusových zájezdů budou upřesněny
v informacích na cestu.
Počasí a sněhové podmínky
– bohužel nejsme schopni zajistit ty nejlepší sněhové podmínky a po celý váš
pobyt modrou oblohu :-). Pokud plánujete svoji dovolenou již před sezonou
nebo naopak na konci sezony, je třeba počítat s tím, že nemusí být v provozu
všechny vleky, sjezdové a běžecké tratě ve vámi vybraném středisku. Někdy
naopak nejsou v provozu všechny tratě z důvodu velkého množství sněhu
a tedy lavinového nebezpečí nebo silného větru. Není možné zrušit zájezd
nebo pobyt bez odpovídajících stornopoplatků, je-li pro daný region špatná
předpověď počasí.
Cestovní pojištění
– základní cena zájezdu/pobytu neobsahuje cestovní pojištění. Naše cestovní kancelář zajišťuje za příplatek komplexní cestovní pojištění u ČPP viz
přehled pojištění na straně 2.
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Základní informace

Pojištění cestovní kanceláře Datour s.r.o. proti úpadku
– pořadatelem všech zájezdů a pobytů uvedených v tomto katalogu je CK Datour s r.o., IČO: 26002311, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387. Všechny zájezdy ve smyslu
zákona č. 159/1999 Sb. jsou pojištěny proti případnému úpadku CK.

470 – 550 km od Prahy

Maďarsko – termální lázně

Nabídka z Maďarska – termální lázně

Bük – Bükfürdo

Szentgotthárd

Zalakaros

Městečko Bük s lázeňskou částí Bükfürdo leží
na západě Maďarska, cca 45 km jižně od Sop
roně. Moderní lázně nabízejí termální vnitřní
i venkovní bazény s léčivou vodou. V okolí
je možné podnikat i výlety do historického
městečka Sopron s neporušeným středověkým jádrem, Köszegu nebo Szombathely.

Lázeňské městečko Szentgotthárd leží v západním Maďarsku, u hranic s Rakouskem.
Moderní lázně s termálními vnitřními i venkovními bazény nabízejí příležitosti k relaxaci a odpočinku. V tomto historickém
městečku najdete i klášter, barokní kostel
a v blízkosti je i jezero Hársas.

Městečko Zalakaros leží jihozápadně od Balatonu. Dominantou nejmenšího maďarského městečka jsou rozsáhlé vnitřní i venkovní
termální lázně. Lázně mají část relaxační,
dětskou i zážitkovou s tobogány a samozřejmostí je i svět saun (vstupné cca 220-350 Kč
dle sezony a zón).

Hotel Repce Gold ****
v Bükfürdo

Therme hotel Gotthard ****
v Szentgotthárd

Hotel Karos Spa ****
v Zalakaros

Popis a poloha: hezký hotel je spojený chodbou
s termálními lázněmi Bükfürdo, do kterých mají hosté volný vstup.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, restaurace, kavárna, bar, výtah, zahrada s lehátky a slunečníky pro
hosty, 1 parkovací místo na pokoj zdarma.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén, župany, klimatizaci, trezorek.
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bufetu, v ceně večeří je 0,25 l minerálky na osobu.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 21,2 x 30 m,
sauna, pára, infrakabina, whirlpool, posilovna v hotelu
a vstup do lázní Bükfürdo v ceně – 4 léčebné bazény
30-39 stupňů, sportovní bazén 29 stupňů, venkovní bazény pro děti se skluzavkami (venkovní bazény
v provozu dle počasí). Na místě je možné si připlatit
vstup do světa saun a do zážitkového bazénu.
Náš tip: oblíbený hotel se vstupem do termálních
lázní v ceně.

Popis a poloha: hotel je přímo spojený s lázněmi
Gotthard Spa, kam mají hosté vstup zdarma (kromě
vstupů do saun). Hotel má dobrou polohu i na výlety
– leží u rakouských hranic se Štýrskem a ani do Slovinska to není daleko.
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, res
taurace, bar, výtah, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV-Sat, klimatizaci, fén, trezorek a k dispozici jsou župany.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech nebo bufet.
Zázemí/wellness: v ceně vstup do lázní Gotthard
Spa (pro děti od 3 let) – termální venkovní (243 m2)
i vnitřní bazény (250 m2), sportovní bazén, dětský bazén, whirlpool. Na místě je možné si připlatit vstup
do světa saun.
Náš tip: hotel s dobrou polohou na výlety a se vstupem do termálních lázní v ceně.

Popis a poloha: luxusní hotel leží v městečku Zalakaros, cca 35 km jihovýchodně od Balatonu. Hotel leží
na kraji centra a tvoří ho 2 budovy, které jsou propojené zakrytým podchodem.
Vybavení: recepce, hala, jídelna, restaurace, bar, kavárna, kolárna výtah, herna pro děti, dětské hřiště,
parkoviště za cca 1,5 Euro/den, garáže za cca 3 Euro/
den. U hotelu je zahrada s lehátky a slunečníky pro
hosty.
Ubytování: 2-3 lůžkové a rodinné pokoje mají vlastní
sociální zařízení, klimatizaci, TV-Sat, balkon, fén, trezorek a připojení k internetu zdarma. Rodinné pokoje
ve vedlejší budově tvoří 2 místnosti a mohou v nich
být 2 dospělí a 2 děti nebo 3 dospělí.
Stravování: rozšířená polopenze – snídaně, malá polévka na baru k obědu, večeře bufet.
Zázemí/wellness: v ceně rozsáhlé wellness – 5 vnitřních bazénů a 2 venkovní (v provozu dle počasí), sauna, biosauna, pára, odpočívárna.
Náš tip: hotel s několika bazény a s možností krátkých pobytů.

Hotel Repce Gold v Bükfürdo

Therme hotel Gotthard v Szentgotthárd

Období
20.08.-01.10.18
01.10.-19.10.18
23.10.-31.10.18
04.11.-18.11.18
18.11.-21.12.18

Dospělí
ve 2-3 lůžkovém pokoji
1 780
1 560
1 560
1 700
1 560

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
vstup do termálních lázní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-5,9 let platí
cenu 370 Kč/noc, dítě 6-14,9 let platí cenu 750 Kč/noc.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,8 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den.

Období
20.08.-26.08.18
26.08.-19.10.18
23.10.-01.11.18
01.11.-04.11.18
04.11.-23.12.18

Dospělí
ve 2-3 lůžkovém ve 2-4 lůžkovém
pokoji
pokoji
2 050
2 340
1 850
2 150
1 850
2 150
2 600
2 940
2 150
2 490

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí,
vstup do termálních lázní, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-13,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,7 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 20 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 a nástupní
dny na ubytování každý den.

Hotel Karos Spa v Zalakaros
Období
01.08.-01.09.18
01.09.-01.11.18
01.11.-22.12.18

1 660
1 580
1 750

2 100
1 950
2 160

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou
polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,6 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 a nástupní
dny na ubytování každý den, pobyt se psem není možný.

Další nabídky v Maďarsku najdete na www.datour.cz
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Dospělí
v rodinném
ve 2-3 lůžkovém pokoji
/ vedl.
pokoji
budova

ADVENTNÍ
ZÁJEZDY

VŠEOBECNÉ INFORMACE
ZMĚNA PROGRAMU

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu programu či
úpravu časového harmonogramu jednotlivých zájezdů. Program
může být upraven na základě změny termínu konání nějaké akce
či z důvodu nepřízně počasí, vždy však v zájmu klientů. Časový
harmonogram konkrétních zájezdů je v kompetenci průvodce.

NÁSTUPNÍ MÍSTA

Nástupní místa jednodenních i vícedenních zájezdů jsou uvedena
v tabulce na straně 32, svozová místa leteckých zájezdů na straně 33. Při menším počtu účastníků v některém nástupním místě
může dojít ke svozu vlakem, autobusem, mikrobusem nebo např.
autobusem partnerské CK do jiného nástupního místa. Výsledná
trasa bude stanovena na základě počtu přihlášených osob z jednotlivých míst tak, aby co nejvíce vyhovovala maximálnímu p
 očtu
účastníků a organizaci konkrétního zájezdu.
Za příplatek zajišťujeme svozy a rozvozy i z /do dalších míst. V případě, že je nástupní místo uvedeno již v základní nabídce a není
příplatek vyznačen v závorce, je nástup v tomto místě bez příplatku. U některých nástupních míst je v závorce uveden příplatek,
případně sleva. V případě, že nejsou na svoz min. 4 osoby, je CK
oprávněna již potvrzené nástupní místo změnit na nejbližší nástupní místo na hlavní trase a peníze za tzv. svoz budou klientům
vráceny. Zrušení svozu ze strany CK není důvodem k odstoupení
od Smlouvy o zájezdu ze strany klienta.
Podrobnosti o nabídce svozu u konkrétního zájezdu nebo o tom,
které zájezdy jedou aktuálně z místa Vašeho bydliště bez příplatku,
Vám rádi poskytneme v CK REDOK, telefon: 461 530 663.

Pro skupiny nad 15 osob možný odjezd i z dalších měst dle
dohody v cestovní kanceláři.

SLEVY ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ
do 31. 8. 2018 – 12 %, do 30. 9. 2018 – 9 %,
do 31. 10. 2018 – 5 %
Maximální výše slevy 500 Kč/osoba. Sleva se počítá ze základní
ceny bez příplatků.
Časové slevy se nevztahují na nákup jednodenních zájezdů.

SLEVY PRO SKUPINY při společném přihlášení:
 levy pro skupiny od 8 osob na zájezdy s autobusovou
S
dopravou viz strana 2.
S levy pro skupiny na zájezdy s leteckou dopravou
se stanovují individuálně.

MÍSTA V AUTOBUSE

Klienti jsou v autobusech usazováni dle pořadí přihlášení na zájezd,
toto pravidlo nelze měnit. Doporučujeme včasné přihlášení.

ZÁLOHA

Záloha je 50 %, doplatek je splatný 35 dní před odjezdem na zájezd. Můžete využít Akce záloha jen
1 500 Kč – viz strana 2.

VSTUPY

Vstupy neuvedené v odstavci
„cena zahrnuje“ si klienti hradí
individuálně na místě. Orientační
ceny vstupného jsou uvedeny
v katalogu, na webu, případně
v Pokynech k odjezdu.

POJIŠTĚNÍ

Více informací k pojištění
na straně 2.
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

ČERTOVSKÉ SOBOTY

Ježíškův Štýr s průvodem čertů

Salcburk a průvod čertů ve Schladmingu
Termín: 24.11. 2018

Cena: 1 250 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, U
1. den: Odjezd z ČR v nočních hodinách (HK 3:00, PCE 3:30, Praha
5:00 a další nástupní místa analogicky), ráno příjezd do Salcburku.
Prohlídka města s průvodcem – zámek Mirabell, salcburský dóm, rodný
dům Mozarta... Individuální volno, které je možno využít k návštěvě adventních trhů, např. na Mirabellplatz nebo před salcburským
dómem, případně k vystoupání nebo vyjetí lanovkou na pevnost
Hohensalzburg, odkud jsou nádherné výhledy na celé město i nedaleké Alpy. Navečer přejezd do Schladmingu na největší průvod čertů
v Evropě zvaný „Krampuslauf“ (vstupenka na průvod čertů cca 12 EUR/
osoba). Podívaná na průvod více než tisíce čertů z celé Evropy v nejrůznějších maskách a s povozy, ze kterých šlehají plameny, se pro Vás jistě
stane nezapomenutelným zážitkem. Ve večerních hodinách odjezd
zpět do ČR, návrat v časných ranních hodinách druhého dne.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč. Vzhledem k tomu, že zájezd
zasahuje do dalšího dne, je nutné uzavřít cestovní pojištění na 2 dny, tj. 24. a 25.11. 2018.

Tento zájezd pořádáme již několikátou sezonu, našimi klienty je velmi
oblíbený – doporučujeme rezervovat co nejdříve.

Vánoční Mariazell s průvodem čertů
Termín: 24.11. 2018

Cena: 890 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: S, Q
1. den: V ranních hodinách (HK 6:00, PCE 6:30, Svitavy 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd z ČR do poutního městečka
v Rakousku Mariazell – prohlídka města, volno na vánoční trhy s obřím
adventním kalendářem a největším adventním věncem v Rakousku.
Basilika Mariazell je největším poutním místem Rakouska. V podvečer
se přemístíme do sousední vesničky Sankt Sebastian, kde uvidíte
fascinující průvod čertů ve strašidelných kostýmech děděných z generace na generaci (vstup pravděpodobně zdarma). Užijete si čertovský
rej doprovázený světelnými efekty, zvuky pekelné hudby a povozy, ze
kterých šlehají plameny. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Informace o odjezdu z Prahy v CK DATOUR.

Advent v Českém Krumlově
a krampusové v Kaplici
NOVINKA!

Termín: 15.12. 2018

Cena: 590 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q
1. den: V ranních hodinách (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd do Českého Krumlova. Město a zámek
patří mezi naše nejvýznamnější kulturní památky. V zimních měsících
zámek není přístupný. Poté můžete ochutnat punč další dobroty
na staročeském vánočním trhu. Cca v 15.00 hod. přejezd do Kaplice,
kde se koná již 7. ročník originální Krampus Show - přehlídka masek
démonických stvoření, která budí nejen respekt, ale také hrůzu. Bohatý
doprovodný program zakončí průvod masek v 18:00 hod. Po skončení
průvodu cca ve 20:30 hod. odjezd, návrat v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, , služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: při nástupu v Praze -200 Kč/os.
Příplatky: vstupné na Krampus Show cca 200 Kč (v době uzávěrky katalogu nebyla
známa přesná cena vstupenky, info v CK při rezervaci zájezdu), komplexní cestovní
pojištění vč. storna 35 Kč.
25

Termín: 15.12. 2018

Cena: 1 090 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, U
1. den: V brzkých ranních hodinách (HK 3:30, PCE 4:00, Praha 5:30
a další nástupní místa analogicky) odjezd do Štýru – rakouského města
Vánoc, vánočních ozdob a betlémů. Zde uvidíme největší betlém světa
s více než 700 figurami a také pohyblivý betlém s 300 figurami od krkonošského mistra. Dále světový unikát Christkindl – vánoční poštovní
úřad, odkud můžete poslat „nebeské pozdravy“. Návštěva adventních
trhů na náměstí a na promenádě, prohlídka jesliček ve skále Jägerkrippe
(vstup cca 3,5 EUR/osoba) a adventní trh na zámku Lamberg. V podvečer přejezd do nedalekého Steinbachu – naším busem nebo za přípl.
10 EUR/os. historickým parním vláčkem. Zde najdete největší rakouský
adventní kalendář a zde se také od 17:15 hod. koná menší průvod
masek, tzv. „Perchtenlauf“. Po průvodu odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: při nástupu v Praze -150 Kč/os.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Advent u jezera Traunsee a Wels
Termín: 1.12. 2018

Cena: 1 190 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, U
1. den: V brzkých ranních hodinách (HK 2:00, PCE 2:30, Praha 4:00
a další nástupní místa analogicky) odjezd do Gmundenu, přezdívaného „město keramiky“ s tradicí již více než 500 let. Krátká prohlídka
města s průvodcem, radnice s keramickou zvonkohrou, která se
rozezní vždy v celou hodinu, prohlídka adventního trhu. Romantický
advent na vodním zámku Orth (vstup cca 4,5 EUR) na jezeře Traunsee,
který je spojen s pevninou 123 metrů dlouhým dřevěným mostem,
adventní trh na nádvoří zámku. V odpoledních hodinách přejezd
do Welsu, adventní trh na starobylém náměstí, kde můžete ochutnat
vánoční punč, domácí medovinu nebo svařené víno či zakoupit některý z mnoha řemeslných výrobků. Podél náměstí stojí řada nádherně
upravených budov, jako například lékárna U jednorožce nebo radnice
z roku 1739. Za shlédnutí stojí honosný dům vyzdobený krásnou fasádou s obrazy a erby ze 17. století. V čase adventu někdy chodí městem
andílci. Přibližně v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: při nástupu v Praze -150 Kč/os.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Advent u jezera Wolfgangsee
Termín: 1.12. 2018

Cena: 1 190 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, U
1. den: V brzkých ranních hodinách (HK 2:00, PCE 2:30, Praha 4:00 a další
nástupní místa analogicky) odjezd k jezeru Wolfgangsee, na jehož
březích se nachází 3 městečka Strobl, St. Wolfgang a St. Gilgen, mezi
nimiž jezdí lodě, které se potkávají uprostřed jezera u obří 19 m vysoké
lucerny. Zdejší advent je pokládán za jeden z nejzdařilejších v celém
Rakousku, zejména díky bohaté a nápadité výzdobě. Příjezd do Stroblu,
kde najdete unikátní plovoucí adventní trh a spoustu betlémů. Přejezd
do St. Wolfgangu lákajícího nádherným adventním trhem. Následně
přejezd lodí do St. Gilgenu (lodní lístek cca 7,5 EUR/osoba), kde najdete 11 metrů vysokou svíci a dům rodiny Mozartovy matky. Přibližně
v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: při nástupu v Praze -150 Kč/os.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Adventní Bautzen a Görlitz
aneb na skok do středověku
Termín: 1.12. a 15.12. 2018

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, V
1. den: V ranních hodinách (PCE 5:30, HK 6:00 a další nástupní místa analogicky) odjezd do Bautzenu – Budyšína, nádherného města na skále
nad řekou Sprévou. Prohlídka historického jádra s mnoha věžemi, nádherný výhled si můžete vychutnat např. z Vodárenské věže. Návštěva
Václavského adventního trhu na náměstích Kormarkt a Neumarkt,
který se jmenuje po svém zakladateli Václavu IV. Přejezd do nedalekého Görlitzu – Zhořelce patřícímu k nejkrásnějším z německých měst.
Prohlídka městečka plného skvostných staveb z období od gotiky až
po secesi, adventní trhy. Příjezd ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění včetně storna 35 Kč.
Podobný zájezd Bautzen a Königstein nabízíme i s nástupními místy Vlašim,
Benešov, Sázava, Říčany, Praha, Mladá Boleslav: cena 690 Kč/os., 8.12. 2018.

Adventní Míšeň, zámek Moritzburg
a pevnost Königstein
Termín: 8.12. a 15.12. 2018

Průvod štól v Drážďanech,
zámek Moritzburg a adventní Míšeň
Termín: 8.12. 2018

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, T
1. den: V ranních hodinách (HK 5:30, PCE 6:00, Praha 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd z ČR, po příjezdu do Drážďan krátká
prohlídka města. Individuální volno na vyhlášených adventních trzích.
Navíc se v tomto termínu koná Festival štól s několika set metrů dlouhým průvodem a největší štolou na světě. V odpoledních hodinách
přejezd do Moritzburgu, kde shlédneme výstavu vztahující se k jedné
z našich nejznámějších pohádek „Tři oříšky pro Popelku“ (vstup cca
8 EUR/osoba). Uvidíte nejen originální kostýmy – výstava se především
zaměřuje na filmovou tvorbu režiséra Karla Vorlíčka a hudbu skladatele
Karla Svobody. Následuje přejezd do Míšně, krátká prohlídka města,
kostel Panny Marie s nejstarší porcelánovou zvonkohrou v Evropě
a návštěva adventních trhů. Večer odjezd zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: nástup v Praze -150 Kč.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Cena: 880 Kč

NOVINKA! Advent ve Spreewaldu a Drážďanech
Termín: 8.12. 2018
Cena: 980 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, T
1. den: V ranních hodinách (HK 5:30, PCE 6:00, Praha 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd z ČR, po příjezdu do Míšně krátká procházka městem, kostel Panny Marie s nejstarší porcelánovou
zvonkohrou v Evropě, pro zájemce prohlídka výrobny světoznámého míšeňského porcelánu (vstup cca 10 EUR/osoba), adventní trhy.
Následně přejezd do Moritzburgu, kde shlédneme výstavu “Tři oříšky
pro Popelku“ (vstup cca 8 EUR/osoba). Odpoledne přejezd ke 400 let
staré pevnosti Königstein (vstup cca 10 EUR/osoba), kde najdeme
romantický historický adventní trh plný zdobených středověkých
stánků místních řemeslníků, ukázky řemesel, jesličky se zvířaty, nejdelší
adventní kalendář. Přibližně v 18:30 hod. odjezd do ČR.

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, T
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00
a další nástupní místa analogicky) na vánoční trhy v nejstarším skanzenu v Braniborsku. Z Lübbnau, přístavního městečka Spreevského
lesa fakultativně jízda na zimním člunu do vesnice Spreewald Lehde
na zvláštní vánoční trh za poznáním, jaké byly vánoční přípravy
ve Spreewaldu v době před 150 lety (vstupné skanzen cca 6 EUR, včetně jízdy na člunu cca 13 EUR). Cesta zpět do Lübbenau lodí nebo pěšky
zimní krajinou přírodního parku. Přejezd do Drážďan, krátká prohlídka
města s průvodcem, individuální volno k návštěvě adventních trhů.
V podvečer odjezd zpět do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: nástup v Praze -150 Kč.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: nástup v Praze -150 Kč.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Drážďany a výstava „Tři oříšky pro Popelku“
Termín: 2
 4.11. a 1.12. 2018
6.12. 2018 (čtvrtek)

Cena: 880 Kč
Cena: 750 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, T
1. den: V ranních hodinách (HK 5:30, PCE 6:00, Praha 7:30 a další nástupní místa analogicky) odjezd z ČR, zastávka na zámku Moritzburg nedaleko Drážďan, kde shlédneme výstavu s originálními kostýmy z jedné
z našich nejznámějších pohádek „Tři oříšky pro Popelku“ (vstup cca
8 EUR/osoba). Následuje přejezd do Drážďan, krátká prohlídka města
s průvodcem – viz Adventní Drážďany. Po dohodě s průvodcem je
možné věnovat dopoledne individuální prohlídce Drážďan, tj. vynechat návštěvu zámku Moritzburg. Přibližně v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: nástup v Praze -150 Kč.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Adventní Drážďany

Termín: 1
 .12. 2018
6.12. a 13.12. 2018 (čtvrtek)

Cena: 880 Kč
Cena: 750 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, T
1. den: V ranních hodinách (HK 5:30, PCE 6:00, Praha 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd z ČR, po příjezdu do Dráždan prohlídka města a jeho největších pamětihodností s průvodcem - proslulý Zwinger, kostel Frauenkirche, Semperoper, procházka po Brühlské
terase podél řeky Labe, adventní trh Striezelmarkt s největší dřevěnou
pyramidou světa... Poté individuální volno k návštěvě adventních trhů,
kde můžete ochutnat řadu adventních dobrot, zejména tradiční místní
pochoutku drážďanskou štólu. Přibližně v 18:30 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: nástup v Praze -150 Kč.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Termíny 8. a 15.12. Vám rádi zprostředkujeme z nabídky partnerských CK.

NOVINKA! Krušnohorský advent
v Annabergu a Seiffenu

Termín: 15.12. 2018

Cena: 880 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q
1. den: V ranních hodinách (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00
a další nástupní místa analogicky) odjezd do Krušných hor.
Navštívíme hornické město Annaberg, které patřilo díky
těžbě stříbra k jednomu z nejbohatších měst Saska. Kromě
adventních trhů můžete navštívit i zážitkové muzeum
„Manufaktura snů“ (vstup cca 7 EUR) s největší soukromou sbírkou předmětů krušnohorského lidového umění. Řezbářské umění krušnohorských mistrů
představuje i hornický betlém v kostele sv. Marie.
Doporučujeme také příjemné posezení v nejstarší
kavárně města. Čokoládové dobrůtky zakoupíte
v přilehlé čokoládové manufaktuře. Kolem poledne cca hodinový přejezd do městečka Seiffen,
města dřevěných hraček, které se tu ručně
vyrábí od roku 1750. Typickým představitelem
je louskáček ve vojenské uniformě a hlavně
vánoční pyramidy s vrtulí na vrcholu. Tu největší šestimetrovou najdete v Muzeu hraček
(vstup cca 7 EUR). V původně hornickém
městečku se těžil cín – v 15:30 hod.
projde městem průvod horníků –
na 400 osob ve slavnostních krojích.
Návrat ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku
CK.
Sleva: nástup v Praze -150 Kč.
Příplatky: komplexní cestovní
pojištění vč. storna 35 Kč.
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Adventní ochutnávka
v čokoládovně Hauswirth a termální lázně Györ
NOVINKA!

Termín: 1.12. 2018

Cena: 890 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: S, Q
1. den: V ranních hodinách (Náchod 5:00, HK 6:00, PCE 6:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd do rakouského městečka Kittsee.
Návštěva světoznámé čokoládovny Hauswirth. V rámci krátké exkurze
se seznámíte s výrobou čokoládových pralinek a figurek. Čokoládu můžete ochutnat a zakoupit za výhodné ceny (www.chocolate-austria.com).
Odpoledne přejezd do maďarského města Györ s krásným barokním
centrem. Zde můžete strávit čas koupáním a relaxací v termálních lázních
(vstupné 3 100 HUF) nebo procházkou městem s průvodcem a návštěvou
adventních trhů s místními specialitami. Návrat v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Advent v malebném údolí
Wachau – Krems, Dürnstein a Grafenegg
NOVINKA!

Termín: 8
 .12. 2018

Cena: 1 090 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: K, S, Q
1. den: V ranních hodinách (Náchod 4:00, HK 5:00, PCE 5:30 a další nástupní
místa analogicky) odjezd do Rakouska, za jedinečnou atmosférou adventu
menších městeček v údolí Wachau. První zastávka v městečku Krems
s tradiční architekturou, adventně vyzdobená hlavní ulice Landstrasse.
Při procházce s průvodcem si prohlédneme kostel Piaristenkirche, městský hrad Gozoburg a mnohé další. Přejezd do kamenného městečka
Dürnstein, které si uchovalo středověký ráz - jeho dominantou je tzv.
„Modrý kostel“. V podvečer návštěva jednoho z největších adventních trhů
v Dolním Rakousku na půvabném zámku Grafenegg (vstupné cca 8 EUR).
Vánočním trhem se budeme procházet v teple reprezentačních komnat,
na nádvoří i v zámecké jízdárně. Návrat v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Adventní Vídeň

Termín: 2
 4.11. 2018
6.12. a 13.12. 2018 (čtvrtek)

Cena: 750 Kč
Cena: 690 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: W
1. den: V ranních hodinách (Trutnov 3:30, HK 4:30, PCE 5:00, Svitavy 6:00
a další nástupní místa analogicky) odjezd z ČR, před polednem příjezd
do Vídně. Zastávka u zámku Schönbrunn a návštěva adventního trhu
před zámkem. Odpoledne prohlídka historického centra s průvodcem.
Individuální volno k návštěvě nejznámějšího vídeňského adventního trhu
na Radničním náměstí. Volno můžete využít i k návštěvě adventních koncertů, případně k posezení v kavárně. Odjezd z Vídně cca ve 20:30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Informace o odjezdu z Prahy v CK DATOUR.

Vídeňský advent začíná již 6 týdnů před Štědrým dnem, takže i v listopadových termínech bude již možné u radnice navštívit tradiční vánoční
trhy, ještě bez velkého počtu lidí. Výhodu menšího počtu návštěvníků
oceníte i ve všední dny - již několik let jezdíme ve čtvrtek.
Tyto termíny jsou též ideální pro návštěvu výstavy, např. do Albertina můžete
zajít na impresionistu Claude Moneta (vstup cca 13 eur), v Umělecko-historickém muzeu se koná výstava mistra severské renesance P
 ietra Brueghela st. V námi vybraných termínech je navíc možné vystoupit z busu nedaleko centra a není třeba absolvovat přesun metrem. Termíny 1., 8. a 15.12.
Vám rádi zprostředkujeme z nabídky partnerských CK.
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Adventní Wroclaw

Termín: 1.12. a 8.12. 2018
6.12. a 13.12. 2018 (čtvrtek)

Cena: 660 Kč
Cena: 590 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: O
1. den: V ranních hodinách (Svitavy 6:00, PCE 7:00, HK 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd do Wroclawi, přezdívané „město sta
mostů“, které patří k nejstarším a nejhezčím městům v celém Polsku.
Městem protéká řeka Odra, která dělí město na 12 částí a odtud pochází
jeho přezdívka. Prohlídka města s průvodcem – Tumský ostrov, Staré
Město, pestrobarevné štítové domy na náměstí, vánoční trhy na Solném
náměstí a vratislavském Rynku. Na trzích můžete ochutnat svařené víno,
punč nebo místní specialitu pitný med, případně k zakousnutí grilovaný
sýr, různé druhy klobásek apod. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a poj. proti úpadku CK.
Sleva: nástup v Náchodě -100 Kč. Informace o odjezdu z Prahy v CK DATOUR.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

NOVINKA! Solný důl Wieliczka a adventní Krakow
Termín: 8.12. a 15.12. 2018
Cena: 1 090 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: J, K, Q
1. den: V ranních hodinách (HK 3:30, PCE 4:00, Svitavy 5:00 a další
nástupní místa analogicky) odjezd. Po příjezdu možnost návštěvy
světově proslulého solného dolu Wieliczka (vstupné 89 PLN), který
vznikal postupnou těžbou soli a je zapsán na seznamu UNESCO. Důl je
i dnes v provozu, a to nepřetržitě od poloviny 13. století. Prohlídková
trasa je dlouhá cca 2,5 km, vede nádherným světem solných chodeb
a komor. I když je návštěva dolu fyzicky náročnější, rozhodně stojí za to.
Poté přejezd do centra Krakowa, pěší prohlídka města s průvodcem.
Adventní trh se koná na Hlavním náměstí, odkud vede nespočet uliček,
ve kterých je mnoho obchůdků, kaváren a restaurací. Při odpolední
procházce nevynecháme ani královský hrad Wawel a kostel Panny
Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem. Po dohodě v CK
je možné věnovat dopoledne individuální prohlídce Krakowa, tj.
vynechat návštěvu solného dolu. Cca v 18:00 hod. odjezd zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: při nástupu na trase Olomouc – Český Těšín -150 Kč/os.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

Advent v Lipsku, Titanic
a deštný prales Gondwanaland
NOVINKA!

Termín: 8.12. 2018

Cena: 1 090 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, T
1. den: V ranních hodinách (HK 5:00, PCE 5:30, Praha 7:00 a další nástupní
místa analogicky) odjezd do Lipska. V jednom dni toho můžete stihnout
opravdu hodně: návštěvu adventních trhů s tradicí delší než 500 let, pořízení dárků v nákupních galeriích v centru Lipska, navštívit jedinečný tropický
deštný prales s exotickými zvířaty v Gondwanalandu (vstupné cca 16 EUR)
a odpoledne se „ponořit na dno Atlantiku a prozkoumávat“ vrak RMS
Titanic v 360° na ploše 3 500 m² díky ojedinělé dočasné výstavě v bývalé
vodárně zvané Panometr - www.panometer.de (vstupné cca 11,5 EUR).
Po dohodě s průvodcem je možné výstavu nebo prales vynechat.
Cílem cesty do Lipska může být i ochutnání „Leipziger Räbchen“ – švestky
plněné marcipánem zapečené v těstíčku a sypané skořicovým cukrem
na adventních trzích. Návrat v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Sleva: nástup v Praze -200 Kč.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.

VÍCEDENNÍ ADVENTY – AUTOBUSEM
Advent ve Štýru a Salcburku s čerty
Termín: 24. – 25.11. 2018

Cena: 2 950 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: H, G
1. den: V časných ranních hodinách (HK 5:30, PCE 6:00, Praha 7:30
a další nástupní místa analogicky) odjezd do Štýru – rakouského
města Vánoc, vánočních ozdob a betlémů ležícího na soutoku řek
Enže a Štýru. Najdete zde největší betlém světa s více než 700 figurami a také pohyblivý betlém s 300 figurami od krkonošského mistra.
Nevynecháme ani Muzeum Vánoc, kde uvidíte bezpočet vánočních
ozdob a dekorací a skrz které jezdí vánoční vláček.
Návštěva adventních trhů na náměstí a na promenádě a adventní trh na zámku Lamberg.
V podvečer přejezd do Schladmingu, kde
se koná největší průvod čertů na celém
světě, tzv. „Krampuslauf“ (vstup cca
12 EUR/osoba). Podívaná na průvod
více než tisíce čertů z celé Evropy
v nejrůznějších maskách a s povozy, ze kterých šlehají plameny, se
pro Vás jistě stane nezapomenutelným zážitkem. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování nedaleko
Salcburku.
2. den: Po snídani přejezd do Salcburku,
prohlídka města s průvodcem - zámek
Mirabell, rodný dům W. A. Mozarta, salcburský
dóm a další. Individuální volno, které je možné
využít k návštěvě adventních trhů v centru města – např.
před Salcburským dómem na Mirabellplatz či k vystoupání nebo vyjetí
lanovkou na pevnost Hohensalzburg, odkud jsou nádherné výhledy
na celé město i nedaleké Alpy, případně posezení v některé z mnoha
kaváren u některé z místních specialit. V podvečer odjezd do ČR, návrat
ve večerních/nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v gasthofu *** nedaleko Salcburku
se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 400 Kč, komplexní pojištění vč. storna 70 Kč.
Sleva: při nástupu na trase Tábor – České Budějovice -200 Kč/os.

NOVINKA! Adventní Lipsko, Míšeň a Drážďany
Termín: 1. – 2.12. 2018
Cena: 2 490 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: R, Q, T
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR (HK 5:30, PCE 6:00, Praha 7:30
a další nástupní místa analogicky), po příjezdu do Lipska prohlídka
hlavních pamětihodností univerzitního města s průvodcem – zastávka u památníku bitvy u Lipska, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Tomáše,
kde byl varhaníkem J. S. Bach a nyní zde působí známý chlapecký
sbor, Lipská opera, Nová radnice. Po procházce městem s průvodcem
můžete v rámci individuálního volna kromě adventních trhů na středověkém náměstí před Starou radnicí zajít i do nákupních galerií. Např.
do Mädlerpassage – jednoho z nejstarších a nejkrásnějších nákupních
center města, které vyniká vnitřním vybavením jako jsou bronzové
figury nebo rotunda se skleněnou kopulí nebo do moderního obchodního centra Höfe am Brühl. Nebo se můžete ponořit na dno Atlantiku
a prozkoumávat vrak RMS Titanic v 360° na ploše 3 500 m² v tzv.
Panometru architekta Yadegara Asisi - www.panometer.de (vstupné cca
11,5 EUR). Ubytování v hotelu**** v Lipsku.
2. den: Po snídani přejezd do Míšně, krátká prohlídka města - náměstí
se středověkou radnicí a renesančními domy radních, kostel Panny
Marie s nejstarší porcelánovou zvonkohrou v Evropě a návštěva adventních trhů. Odpoledne zastávka v Drážďanech – „labské Florencii“, procházka historickým centrem a návštěva nejstaršího vánočního trhu
v Německu „Striezelmarktu“, který se poprvé konal v roce 1434 a nese
jméno po typické drážďanské štóle, kterou můžete ochutnat i vy.
V podvečer odjezd zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v 4* hotelu v Lipsku se snídaní, služby
průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 550 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč.

Adventní Bratislava, termální lázně v Györu
a nedělní Vídeň
Termín: 1. – 2.12. 2018

Cena: 2 390 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: M, S, Q
1. den: Ráno odjezd (Praha, HK 6:30, PCE 7:00, Brno 9:30) do Bratislavy,
prohlídka Starého města s průvodcem, Michalská brána, katedrála sv.
Martina, Primaciální palác, Bratislavský hrad. V individuálním volnu
návštěva adventních trhů. Ty největší se nacházejí na třech náměstích
a to na Hlavním, Františkánském a Primaciálním. Na trzích můžete
koupit výborné občerstvení – klobásy, sýry, medovník, koláče nebo
oplatky. Cca v 15:00 hod. odjezd do maďarského Györu s krásným barokním centrem a úzkými uličkami s obchůdky,
kavárnami a cukrárnami. Dominantou města je biskupský
hrad a palác Püskpökvár, naproti kterému se nachází
bazilika svatého Štěpána. Ubytování v hotelu IBIS***
v centru Györu. Pro zájemce koupání v termálních
lázních areálu Rába Quelle (vstup cca 10 EUR/osoba,
nutné vzít si vlastní ručník a župan), otevřeno je
do 21:00 hod. Termální voda o teplotě 67° C tryská
z hloubky 2 000 metrů. Průměrná teplota vody se
pohybuje okolo 37-38°C a díky vyššímu obsahu jódu
a křemíku je voda vhodná pro léčení zánětů kloubů
a svalů, ale i pacienty se zánětem průdušek. Kromě
termálních jsou zde i zážitkové bazény se skluzavkami,
kanál s divokou vodou, jeskyně či vodopád, a mnoho dalších
atrakcí. Nebo se můžete vypravit na vánoční trh a ochutnat
tradiční klobásky a pálenku.
2. den: Po snídani následuje přesun do centra Vídně a pěší prohlídka
historického centra s průvodcem. Nevynecháme monumentální Dóm
sv. Štěpána, císařskou rezidenci Hofburg, budovu Opery, nejstarší
náměstí Hoher Markt, ani životem pulzující ulice Graben a Kärtner
Strasse. Poté individuální volno k návštěvě nejznámějších adventních
trhů před Novou radnicí a vychutnání vánoční atmosféry. Přibližně
v 18:00 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v 3* hotelu v Györu se snídaní, služby
průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 700 Kč, komplexní cestovní poj. vč. storna 70 Kč.
Orientační ceny vstupného: vstup do termálních lázní v Györu cca 10 EUR/osoba.

Švýcarský advent a slavnost Klausjagen 2018
Termín: 3. – 6.12. 2018

Cena: 7 490 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách (Praha 5:30 – další nástupní místa
info v CK), přejezd do Německa. Odpoledne navštívíme adventní
trhy v půvabném starobylém městečku Lindau u Bodamského jezera
a v rakouském Bregenz. Ubytování v hotelu v okolí.
2. den: Po snídani přejezd do Sankt Gallen, jehož dominantou je
slavný klášter zapsaný na Seznamu UNESCO. Možnost prohlídky jedné
z nejstarších a největších klášterních knihoven na světě. Odpoledne velkolepý advent v Curychu – navštívíme švýcarskou zvláštnost adventní
nádražní trh, zpívající vánoční strom, strom s ozdobami z broušeného
skla Swarowski, adventní trh u jezera. Nocleh ve Švýcarsku.
3. den: Po snídani prohlídka Lucernu, který proslavil středověký dřevěný most. Za příznivého počasí možnost výjezdu lanovkou na vrchol
Pilatusu. Zajímavé je i rozsáhlé Dopravní muzeum s poutavou expozicí
železnic včetně modelu Sankt Gotthardského tunelu. V Lucernu uvidíte i další adventní trh na nádraží. Večer úžasná švýcarská slavnost
Klausjagen - veliký průvod se svatým Mikulášem, spousta zvláštních
postav, svítící monstrance, muzika, práskání bičem a vyzvánění kravských zvonců. Po skončení průvodu odjezd do ČR.
4. den: Návrat do ČR v ranních hodinách
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce
a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 128 Kč, jednolůžkový pokoj
1.800 Kč, záloha za lanovky na Pilatus 1 000 Kč/os. Nástup v HK a PCE info v CK.
Tento zájezd pořádáme ve spolupráci s partnerskou CK.
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Adventní Wroclaw a Krakow

Termín: 1. – 2.12. a 8. – 9.12. 2018

Cena: 2 590 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: O, M
1. den: V ranních hodinách (Praha 5:30, PCE 7:00, HK 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd do Wroclawi, přezdívané „město sta
mostů“, které patří k nejstarším a nejhezčím v celém Polsku. Prohlídka
města s průvodcem. Místní raritou jsou sošky trpaslíků, kterých je
po celém městě více než 200. Individuální volno k návštěvě adventních
trhů, kde najdete opravdu vánoční zboží, a můžete tu ochutnat místní
specialitu pitný med nebo uzený grilovaný sýr. V podvečer přejezd
do Krakowa, ubytování v hotelu nedaleko centra.
2.den: Po snídani přejezd do centra Krakowa, prohlídka města s průvodcem – katedrála, ve které bylo korunováno 37 polských králů a princů, královský hrad Wavel (prohlídka interiérů v rámci individ. volna), krakowský Rynek, tržnice Sukiennice, Radniční věž, bývalá židovská čtvrť
Kazimierz. Individuální volno k návštěvě adventních trhů, tradiční trh
se koná na Hlavním náměstí, kde nakoupíte polské ruční výrobky nebo
ochutnáte některou z místních specialit. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v 3* hotelu v Krakowě se snídaní,
služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 400 Kč, komplexní cestovní poj. vč. storna 70 Kč.

NOVINKA! Adventní Krakow a Olomouc
Termín: 1. – 2.12. a 8. – 9.12. 2018
Cena: 2 590 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: D, G
1. den: V časných ranních hodinách (Praha 3:00, HK 4:30, PCE 5:00
a další nástupní místa analogicky) odjezd do Krakowa, pěší prohlídka
starého města s průvodcem – katedrála sv. Stanislava a Václava, královský hrad Wavel (prohlídka interiérů v rámci individ. volna), krakowský
rynek, tržnice Sukiennice, Radniční věž, kostel Panny Marie s nádherným 12 metrů vysokým a 11 metrů širokým vyřezávaným oltářem,
Kanovnická ulice, Floriánská brána. Individuální volno k procházce
po adventním trhu, k nákupu dárků nebo posezení u hrníčku svařeného vína. Ubytování v hotelu nedaleko centra Krakowa.
2.den: Po časnější snídani fakultativně přibližně dvouhodinová prohlídka solného dolu Wieliczka (min. 20 osob, více info u zájezdu
na str.28) nebo prohlídka bývalé židovské čtvrti Kazimierz, která byla
kdysi samostatným městem. Památky této čtvrti jsou od roku 1978
zaznamenány na seznamu UNESCO. Odjezd do Olomouce, prohlídka
hlavních pamětihodností moravské metropole a návštěva vyhlášených
vánočních trhů. Individuální volno k ochutnávce více než 10 druhů
vína a hřejivých punčů mnoha chutí, jejichž originální kvalita je přísně
kontrolována a nabízejí se pouze na vánočních trzích v Olomouci.
V podvečerních hodinách odjezd zpět.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v 3* hotelu v Krakowě se snídaní,
služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: vstupné do Wieliczky 550 Kč - v příp. méně než 20 osob bude v autobuse
vráceno, jednolůžk. pokoj 400 Kč, komplexní cestovní poj. vč. storna 70 Kč.

NOVINKA! Adventní víkend ve Wroclawi a Svídnici
Termín: 1. – 2.12. a 8. – 9.12. 2018
Cena: 2 150 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: O, K
1. den: V ranních hodinách (Praha 5:30, PCE 7:00, HK 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd z ČR do Wroclawi, odpoledne prohlídka historického jádra města s průvodcem, Tumský ostrov s mnoha
nádhernými kostely, Tržnice, Univerzita, Jatki, Hlavní náměstí (Rynek),
kde budete obdivovat pestrobarevné štítové domy, z nichž jsou nejznámější domy pojmenované Jeníček a Mařenka. Náměstí dominuje
radnice, v jejích sklepeních se nachází nejstarší pivnice v Polsku, tzv.
Pivnice Svídnická. Adventní trhy, které se konají na Solném náměstí
a vratislavském Rynku. Zájemci mohou navštívit Sky Tower (vstup
cca 16 PLN/osoba) – místní mrakodrap, z jehož 49. patra máte celou
Wroclaw jako na dlani. Ubytování v hotelu nedaleko centra a pro zájemce večerní Wroclaw.
2. den: Po snídani dokončení prohlídky Wroclawi, na trzích ochutnávka místních specialit, k nimž patří pitný med nebo uzený grilovaný sýr
s brusinkami. Po poledni přejezd do starobylého města Svídnice, rodiště třetí manželky Karla IV., prohlídka historické části města a jedné
z největších hrázděných budov na světě, evangelického Kostela Míru
s dechberoucí barokní výzdobou. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v 3* hotelu ve Wroclawi se snídaní,
služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 350 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč.

NOVINKA! Advent ve Wroclawi a Poznani
Termín: 1. – 2.12. a 8. – 9.12. 2018
Cena: 2 590 Kč
PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: O, K
1. den: V ranních hodinách (Praha 5:30, PCE 7:00, HK 7:30 a další
nástupní místa analogicky) odjezd z ČR do Wroclawi. Prohlídku hlavních pamětihodností v historickém jádru města zakončíme na Hlavním
náměstí (Rynek), kde se konají adventní trhy. Individuální volno
k návštěvě trhů a ochutnávce místních specialit. V podvečer přejezd
do Poznaně, která není zdaleka jenom obchodním a průmyslovým
centrem známým organizováním veletrhů. Ve večerních hodinách ubytování v hotelu nedaleko centra Poznaně.
2. den: Po snídani jistě oceníte kouzlo Starého města při prohlídce s průvodcem. Symbolem města Poznaně je radnice, jedna z nejkrásnějších
renesančních staveb Polska, a kůzlata trkající se v poledne na radniční
věži. Přes malebné náměstí dojdeme k paláci Działyńskich, kostelu
sv. Stanislava, studánce Bamberky a na Tumský ostrov, kde se nachází
nejstarší katedrála v Polsku. V ní se za vysokým oltářem skrývá Zlatá kaple
s náhrobky prvních králů. Kromě tradičních pochoutek na adventním
trhu můžete ochutnat místní specialitu - svatomartinský rohlíček, který
zde má i své muzeum. Návrat do ČR ve večerních/nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu v Poznani se snídaní, služby
průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 400 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč.

Na advent můžete cestovat nejen autobusem nebo letecky, ale do vybraných míst i vlakem!
Nabídka zatím není příliš široká, pro rok 2018 můžeme od naší partnerské CK nabídnout:

8. – 9.12. 2018 GRAZ

4 990 Kč/os. vč. ubytování se snídaní,
dopravy vlakem a služeb průvodce

15. – 16.12. 2018 LINZ

3 290 Kč/os. vč. ubytování se snídaní,
dopravy vlakem a služeb průvodce

Více informací k programu a případně další nabídky s dopravou vlakem v cestovní kanceláři REDOK a na webu www.redok.cz.
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Karlovy Vary, Cheb, Wagnerův
Bayreuth a „malé Benátky“ v Bamberku
NOVINKA!

Termín: 7. – 8.12. 2018 (pátek – sobota)

Cena: 2 590 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: B, R, Q
1. den: Odjezd v ranních hodinách (HK 6:00, PCE 6:30, Praha 8:00 a další
nástupní místa analogicky) do Karlových Varů, procházka po kolonádě s průvodcem. Nejen milovníci bylinného likéru mohou fakultativně
navštívit Muzeum Jana Bechera (vstupné 150 Kč/os.) a v muzejní prodejně si koupit Becherovku, případně jinou lahev z širokého sortimentu firmy. Některé suvenýry spjaté s Becherovkou jsou k dostání pouze
tam. V odpoledních hodinách přejezd do Chebu, prohlídka historického
centra – Špalíček, malebný komplex 11 kupeckých domů z 15. století,
Kramářská ulička, Chebský hrad – unikát mezi
českými hrady, jehož součástí je Černá
věž postavená ze sopečného tufu.
Adventní trhy s bohatým programem se konají na hlavním
náměstí, zahraje vám flašinetář i zvonkohra, během trhů
bude zpřístupněna i vyhlídka
z radniční věže. Ubytování
v hotelu v Chebu.
2. den: Po snídani odjezd
do Bayreuthu, sídla německých markrabat a města skladatele
Richarda Wagnera, prohlídka města
s průvodcem. Operní dům, festivalový dům,
starý a nový zámek, historický adventní trh. Přejezd do Bamberku,
(obě města jsou zapsána na seznamu UNESCO). Románsko-gotický
Kaiserdom, knížecí rezidence, radnice a především hrázděné středověké domy „malých Benátek“ nad řekou. V době adventu 35 jesliček
rozmístěných po starém městě přitahuje návštěvníky z celého světa.
Na adventním trhu nezapomeňte ochutnat místní specialitu – nakouřené pivo. Jeho chuť je dána sladem, který v Bamberku vyudí na bukovém dříví. Návrat v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v 3* hotelu v Chebu se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 300 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč.

České Budějovice, adventní Pasov
a „Plovoucí vánoční trh na Dunaji“ ve Vilshofenu
NOVINKA!

Termín: 7. – 8.12. 2018 (pátek – sobota)

Cena: 2 290 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: B, H, G
1. den: V ranních hodinách odjezd (HK 7:30, PCE 8:00, Praha 9:30
a další nástupní místa analogicky) do Českých Budějovic, prohlídka
vánočně vyzdobeného centra města s průvodcem, Černá věž, radnice,
Masné krámy a otevřené ledové kluziště kolem Samsonovy kašny
na jednom z největších náměstí v republice (možnost zapůjčení bruslí). V 16:00 hod. fakultativně exkurze do pivovaru Budvar (vstupné
120 Kč/os.) s ochutnávkou piva, kdy nahlédnete do tajemství výroby
světoznámého ležáku Budweiser Budvar. Ubytování v hotelu Adler
nedaleko centra.
2. den: Po snídani odjezd do Pasova. Adventní trhy v historickém centru s vůní perníku, pečených jablek a dalších pochutin. Návštěva Dómu
sv. Štěpána, ve kterém naleznete největší varhany na světě, výhled
z pasovského hradu na soutok tří řek – Dunaj, Inn a Ilz. Fakultativně
možnost krátké projížďky lodí po Dunaji (cena cca 10 Eur). Odpoledne
přejezd do Vilshofenu, návštěva „Plovoucího vánočního trhu“.
Vánočně ozdobená okna a osvětlené ulice vás dovedou k Dunaji, kde
umělci představují svá řemesla a výrobky v řadě stánků. Na nábřeží jsou
na palubě lodi „Bruckmadl“ umístěné největší deskové jesličky světa.
Vánoční strom září 4000 světly a 1500 ozdobami. Rozsáhlý vánoční
sortiment, stejně jako bavorské speciality podtrhují nezapomenutelnou atmosféru „Plovoucího vánočního trhu“ na Dunaji. Příjezd do ČR
v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v 3* hotelu v Českých Budějovicích se
snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 300 Kč, komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč.

Vídeň – kouzlo adventu, zámek Schönbrunn,
Belvedere a Hofburg
Termín: 8. – 9.12. 2018

Cena: 2 190 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: A, B, L + Mikulov, Boskovice
1. den: Ráno odjezd do vánoční Vídně (Brno 7:30 a další nástupní
místa analogicky), pěší okruh po Ringstrasse, budova Opery, náměstí
Hoher Markt, Dóm sv. Štěpána, Stará Radnice, Hofburg - bývalá císařská
rezidence, Vídeňský vánoční trh před Novou radnicí - individuální volno.
2. den: Zámek Schönbrunn, interiéry a zahrady s vánočním trhem
u zámku. S Vídní se rozloučíme u barokního zámku Belvedere, okouzlující vánoční vesnička. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu u Vídně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 680 Kč, komplexní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč.

Bratislava, Budapešť a termály Velký Meder
Termín: 7. – 9.12. 2018 (pátek – neděle)

Cena: 3 690 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: A, B, L
1. den: Ráno odjezd do Bratislavy (Praha 5:30, HK 7:00, PCE 7:30 a další
nástupní místa analogicky), prohlídka historického jádra Starého města
a tradiční vánoční trhy na Hlavním a Františkánském náměstí. Nocleh
v Bratislavě.
2. den: Celodenní výlet do Budapešti, navštívíme historické části:
Buda - hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám) a Pešť - impozantní budova Parlamentu, vánoční trhy na Vörösmartyho náměstí,
pěší zónu Váci útca. Individuálně lze navštívit např: termální lázně
Széchényi nebo lux. lázně hotelu Gellért.
3. den: Termální koupaliště Velký Meder. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu v Bratislavě – 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 2x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč.

Český Krumlov a Salcburk v době adventu
Termín: 1. – 2.12. a 15. – 16.12. 2018

Cena: 2 490 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: A, B, L
1. den: Ráno odjezd do Českého Krumlova (PCE 7:30, HK 8:00, Praha
9:30 a další nástupní místa analogicky). Prohlídka historického centra
vč. zámeckého komplexu, věže a dalších stavebních památek města
zpestřená vánočním trhem s punčem a vánočním cukrovím. Ubytování
v Českém Krumlově.
2. den: Po snídani krátká prohlídka městečka pod Alpami Oberndorfu,
působivá atmosféra, náměstí Tiché noci, kaplička Stille Nacht.
Pokračujeme do nedalekého Salcburku, návštěva historického jádra (UNESCO), nám.
Domplatz s velkolepou katedrálou,
náměstí Residenzplatz se známou
zvonkohrou, Getreidegasse,
Mozartův rodný dům, tradiční adventní trhy, působivé dekorace, kulinářské speciality, kulturní
program, pevnost
Hohensalzburg aj.
V podvečerních
hodinách odjezd
do ČR.
Cena
zahrnuje:
dopravu
busem,
1x ubytování v hotelu*** v Českém
Krumlově, 10 min.
chůze od historického centra - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
1x snídani formou bufetu, průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč.
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Vánoční romantika Bavorska a Tyrolska, zámek
Ludvíka II., vánoční trh na Fraueninsel a Innsbruck

Adventní Romantická cesta Německa,
kouzelné vánoční trhy se středověkou kulisou

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: A, B, L+ České Budějovice
1. den: Odjezd z ČR (PCE 3:00, HK 3:30, Praha 5:00 a další nástupní
místa analogicky). Kolem 11:00 hod. příjezd do bavorského městečka
Prien na břehu Chiemsee. Odtud lodí na ostrov Herreninsel, prohlídka zámku Ludvíka II. Herrenchiemsee, jenž je replikou Versailles.
Pokračujeme na ostrov Fraueninsel s půvabným vánočním trhem,
který je považován za nejromantičtější v celém Německu. V podvečer
procházka starobylým městem Kufstein s fascinující kulisou stejnojmenné pevnosti nad městem, vánoční trhy s místními produkty. Večer
ubytování.

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: A, B, L
1. den: Odjezd (PCE 5:00, HK 5:30, Praha 7:00 a další nástupní místa
analogicky) přes Karlovy Vary do nejstaršího českého města Cheb,
Chebský hrad, středověké kupecké domy - Špalíček, gotické kostely,
vánoční trhy. Odpoledne Bamberg – historické centrum, které se
v době Vánoc promění v jednu velkou pěší zónu s vánočními trhy, punč,
vyhlášené pivo Rauchbier.

Termín: 8. – 9.12. 2018

Termín: 1. – 2.12. 2018

Cena: 3 500 Kč

2. den: Metropole Tyrolska Innsbruck, nespočet stavebních skvostů
– Hofburg a Hofkirche, barokní Helblingův dům, Zlatá stříška nebo
zámek Ambras. V době adventu je historické centrum proměněno
v jeden velký vánoční trh s úchvatnou světelnou výzdobou. Přímo
z města je možno vyjet lanovkou na vrchol Hungerburg s překrásným
výhledem na město. Odpoledne Wattens – muzeum Swarovski.
Nevšední zážitek spojený s možností nákupu vánočních dárků. Návrat
zpět do ČR v pozdních večerních hodinách.

2. den: Po snídani procházka vánočně oděným městem Würzburg
(UNESCO), kde začíná známá Romantická cesta. Dopoledne Rothenburg,
dokonalý skanzen uliček s městským opevněním. Kulisy středověkého
města dodávají zdejším vánočním trhům nenapodobitelnou atmosféru.
Odpoledne Dinkelsbühl, nejkouzelnější středověké město Romantické
cesty s dokonale zachovaným městským opevněním s věžemi. Vánoční
trhy v historickém centru. Návrat do ČR pozdě večer.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubyt. v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 490 Kč, 1x večeře o 3 chodech 350 Kč, komplex. pojištění
vč. storna zájezdu 70 Kč.

Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 750 Kč, komplexní poj. vč. storna zájezdu 70 Kč.

Hallstatt a Vánoce v Solné komoře
Termín: 8. – 9.12. 2018

Cena: 3 090 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: A, B, L, U
1. den: Odjezd časně ráno (PCE 4:00, HK 4:30, Praha 6:00 a další
nástupní místa analogicky) do oblasti Solné komory k jezeru Traunsee.
Návštěva Gmundenu, adventní trhy na náměstí, keramická zvonkohra
na radnici. Pokračujeme jezerní promenádou k vodnímu zámku Ort,
arkádové náměstí s vánoční výzdobou, tradiční adventní trh. Přejezd
do císařského městečka Bad Ischl, volno, adventní trhy nebo možnost koupání ve zdejších termálních lázních Europatherme.
2. den: Adventní trh v městečku Hallstatt u břehů stejnojmenného
jezera. Pokračujeme k jezeru Wolfgangsee, tisíce světélek, tradiční
trhy, to je Wolfgangský advent, který patří k nejkrásnějším v Rakousku.
Návštěva St. Gilgenu s obří adventní svící, prohlídka rodiště Mozartovy
matky. Fakultativně plavba po jezeře kolem lucerny do St. Wolfgangu
na druhém břehu - živé jesličky, výstava betlémů, kostel sv. Wolfganga
s vyřezávaným oltářem. Odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 650 Kč, 1x večeře 350 Kč, komplex. pojištění vč. storna
zájezdu 70 Kč.

Cena: 2 990 Kč

Advent v Paříži a zámek Versailles
Termín: 5. – 9.12. 2018

Cena: 5 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
TRASA: A, B, C, L
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR (PCE 15:00, HK 15:30,
Praha 17:00 a další nástupní místa analogicky).
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Prohlídka města - ostrov La Cité, katedrála Notre Dame, Prefektura, Justiční palác, dále Pařížská radnice,
centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác, čtvrť Opera s chrámem
Madeleine, večerní Montmartre – náměstí malířů Place du Tertre,
poslední zdejší mlýn Moulin de la Galette.
3. den: Návštěva Versailles - nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury. Odpoledne vánoční atmosféra historické Paříže,
vánoční trhy, pohyblivé výlohy velkých obchodních domů jako Galerie
Lafayette, individuální volno, možnost návštěvy Louvru nebo dalších
muzeí. V podvečer umělecká atmosféra vánočního Montmartru, krásný
výhled na Paříž, náměstí Pigalle, Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur.
4. den: Adventní atmosféra Paříže - Invalidovna, dominanta města
Eiffelova věž, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, vyzdobená třída
Champs Elysées, vánoční trhy, svařené víno a pečené kaštany. Na závěr
fakultativně projížď ka lodí po Seině. Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu busem, 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje
s příslušenstvím, 2x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 1 890 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč.

Nástupní místa autokarových zájezdů
Trasy budou plánovány efektivně, aby vaše cestování po republice
bylo co nejkratší.
Trasa A - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), HK, PCE, Holice (Chrudim),
V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), PŘÍPADNĚ JEDE OPAČNĚ
Trasa B - Frýdek Místek (+500), Ostrava (+500), Nový Jičín (+500), Hranice
(+500), Olomouc (+250)
Trasa C - Plzeň (-200), Beroun (-100)
Trasa D - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice,
Holice (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, Olomouc,
Hranice, Brno (+250)
Trasa E - Jičín (+100 Kč), Hořice, Miletín, Dvůr Králové, Česká Skalice
Trasa F - Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, Chrudim, Vysoké Mýto,
Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Břeclav, SK – Bratislava
Trasa G - Trutnov (+400), Dvůr Králové n. Labem (+400), Náchod (+300),
Jaroměř (+150), Hořice (+200)
Trasa H - Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200),
V. Mýto (+200), Holice (+100), Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové
Trasa J - HK, PCE, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Olomouc (-150)
Trasa K - Praha (+400), Poděbrady dálnice (+400)
Trasa L - Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová
Trasa M - Praha, Poděbrady dálnice
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Trasa O - Hranice (+500), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200),
Vysoké Mýto (+200), Holice (+100) nebo Chrudim (+100), Pardubice,
Hradec Králové, Jaroměř, Náchod (-100)
Trasa Q - Trutnov (+180), Hostinné (+300), Dvůr Králové n. Labem (+250),
Hořice (+250), Úpice (+250), Červený Kostelec (+250), Náchod (+300),
Jaroměř (+150)
Trasa R - Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Holice (+100)
nebo Chrudim (+100), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady (dálnice), Praha
Trasa S - Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto,
Litomyšl, Svitavy (-150), Brno (-200)
Trasa T - Lovosice dálnice (-150), Ústí nad Labem dálnice (-150) a další
nástupní místa na trase dle dohody v CK
Trasa U - Benešov (-100), Tábor dálnice (-150), České Budějovice (-200)
a další nástupní místa na trase dle dohody v CK
Trasa V - Mladá Boleslav (-100), Liberec (-150)
Trasa W - Trutnov, Hostinné (+300), Dvůr Králové nad Labem (+250),
Hořice (+250), Úpice (+250), Červený Kostelec (+250), Náchod (+300),
Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto,
Litomyšl, Svitavy, Brno (-100)
Odjezd České Budějovice – u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie je
možný po dohodě s CK.

VÍCEDENNÍ ADVENTY – LETECKY
Milano – výhodné nákupy a světové Vánoční trhy řemesel 29.11. – 2.12. 2018
Vánoční Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné Opery La
Scala, fresky Leonarda da Vinciho, město kostelů, honosných paláců, labužníků a módy. V průběhu zájezdu
navštívíte vánoční trhy u zámku Castello Sforzesco a umělecké poklady metropole, ale také netradiční vánoční trhy řemesel, kterých se účastní více jak 130 zemí světa - exotika, zajímaví lidé a dárky z celého světa.

Cena 10 590 Kč zahrnuje: let. přepravu Praha - Milano - Praha, letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce.

Vánoční Řím – město tisícileté historie

6.12. – 9.12. 2018

Prožijte advent v Římě a vychutnejte si kouzlo italských Vánoc. Navštívíte vánoční trh na Piazza Navona,
ochutnáte neméně slavné Pandorro nebo Torrone a vánoční atmosféru nasajete u baziliky sv. Petra. Prohlédnete si všechny nejvýznamnější památky „věčného města“ a budete mít příležitost zhlédnout, jakým způsobem se v této metropoli slaví Vánoce.

Cena 13 490 Kč zahrnuje: let. přepravu Praha – Řím – Praha vč. kabinového zavazadla, letištní taxy a poplatky, transfer
z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce.

Vánoční Londýn – město historie a nákupy na Oxford Street 6.12. – 9.12. 2018
Krásně osvícená londýnská metropole nadchne každého, bez rozdílu věku a říká se, že předvánoční Londýn
je jedno z nejkrásnějších míst na světě. Navštívíte nejznámější památky starobylého města a budete mít čas
i na nákupy dárků pro vaše nejbližší a návštěvu adventních trhů.

Cena 12 990 Kč zahrnuje: let. přepravu Praha - Londýn - Praha, 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé
do 10ti kg) dle pravidel letecké společnosti, transfery z/na letiště, 3x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
3x snídani, průvodce.

Kodaň v době adventu – metropole paláců, muzeí 

6.12. – 9.12. 2018

Kodaň, nádherně vyzdobená, nasvícená a vonící – takové je město v období adventu. Jedny z největších
a nejkrásnějších vánočních trhů se konají v nejstarším evropském zábavním parku Tivoli, navštívíte i vánoční
trhy Christiania a na dánských specialitách si pochutnáte ve starém přístavu Nyhavn.

Cena 13 490 Kč zahrnuje: let. dopravu Praha – Kodaň - Praha, vč. letištních tax a poplatků, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce.

Advent v Amsterdamu s výletem do Zaanse Schans 

6.12. – 9.12. 2018

Poznejte předvánoční Amsterdam, hlavní město Nizozemí. Bezpočet kanálů, malebné domy, nádherné mosty a světová muzea - to je duch Amsterdamu. Město, kde pěší dávají přednost cyklistům, město, které v tomto
předvánočním čase nadchne každého.

Cena 11 990 Kč zahrnuje: let. přepravu Praha - Amsterdam - Praha vč. letištních tax, kabinové zavazadlo, transfer z/na
hotel, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce.

Vánoce v Paříži a zámek Versailles 

29.11. – 2.12. 2018

Předvánoční Paříž, to jsou především kouzelné večerní procházky městem. Užijete si adventní náladu u katedrály Notre Dame, na slavnostně vyzdobených bulvárech a ochutnáte místní lahůdky na vánočních trzích.
Vánoce v Paříži, to je opulentní luxus, svátečně vyzdobená centra a zářící Champs-Élysées.

Cena 12 790 Kč zahrnuje: let. přepravu Praha - Paříž - Praha, letištní taxy a poplatky, kabinové zavazadlo dle podmínek
let. společnosti, transfer z/na hotel, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 3x snídani formou bufetu, průvodce.

Svozové trasy u leteckých adventních zájezdů
• Brno (+500), Svitavy (+500), Pardubice (+400), Hradec Králové (+400), Poděbrady – ÖMV dálnice (+300), Praha
• Opava (+600), Havířov (+600), Ostrava (+600), Frýdek Místek (+600), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov
(+600), Olomouc (+500), Praha

NOVINKA! Adventní Londýn letecky z Pardubic

13.12. – 15.12. 2018

Během pobytu uvidíte s průvodcem nejznámější dominanty města, vychutnáte si vánoční atmosféru na vánočních trzích v Covent Garden, navštívíte „ledové království“ Wonderland a ve volném čase zvládnete nákupy nebo některé z mnoha muzeí.

Cena 8 990 Kč zahrnuje: let. přepravu Pardubice – Londýn – Pardubice vč. kabinového zavazadla, letištní taxy a poplatky,

transfer z/na hotel, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, pobytovou taxu, průvodce. Cena 8 990 Kč
platí při objednání zájezdu do 31.8. 2018 nebo do vyprodání (max. 14 osob). Po tomto termínu může být cena aktualizována dle nabídek letecké společnosti. V případě většího zájmu bude vypsán ještě termín 6.-8.12. 2018. Plánované časy: odlet
z Pardubic ve čtvrtek v 10.00 hod., přílet do Pardubic ve 21.00 hod. - Časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit.
Londýn letecky z Pardubic na jaro 2019 bude v prodeji od září 2018 – info v CK.
Tento zájezd pořádáme ve spolupráci s partnerskou CK.

Více informací o programu, vstupném a případných příplatcích k leteckým adventním zájezdům naleznete na webu.
Stejně tak jako další letecké prodloužené víkendy z nabídky našich partnerských CK. Naše cestovní kancelář si vyhrazuje
právo na změnu ceny, pokud dojde ke zvýšení ceny ze strany dodavatelů, např. letecké společnosti.
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RAKOUSKO – POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Perly Dolního Rakouska s plavbou lodí po Dunaji

4.5. – 6.5. 2019

Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světové kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery a zámky, plavba lodí po Dunaji romantickým údolím do Dürnsteinu, překrásné Kittenberské zahrady, zámek
Artstetten a Rosenburg, nejznámější rakouský klášter Melk a jeho zahrady.

Cena 5 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu *** s polopenzí, plavbu lodí po Dunaji, průvodce,
pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd, vstupy cca 40 Euro.

Od palem k zasněženým třítisícovým vrcholům

4.5. – 8.5. 2019

Merano – šarmantní lázeňské město, průsmyk Reschenpass (1.504 m) a tmavě modré přehradní jezero Reschensee, zahrady zámku Trauttmansdorf, které patří mezi jedny z nejkrásnějších v Itálii. Jihotyrolský ledovec Schnalstal. Cestou
do Švýcarska krátká zastávka ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnska. Městečko Chur, výlet panoramatickým vláčkem do Arosy usazené vysoko nad údolím Schanfiggertal. Celodenní okruh Vorarlberskem, přejezd přes panoramatický průsmyk Flexenpass(1.773 m) a Hochtannberg (1.676 m) do Bregenzerwaldu, návštěva sýrárny. Středověké ostrovní
město Lindau. Plavba výletní lodí po Bodamském jezeře do hlavního města Vorarlberska Bregenzu. Všechny vstupy,
lanovka a jízdné v ceně zájezdu!

Cena 10 590 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v gasthofu ve Flirsch am Arlberg s polopenzí, průvodce,
všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.

Nejkrásnější vrcholy Solné komory pro seniory 19.5. – 23.5. a 2.6. – 6.6. 2019

Solná komora a masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví UNESCO, jezera s průzračně čistou vodou, zelené louky
a vápencové skály, v ceně výjezdy lanovkami na všechny čtyři vrcholy v programu s krásnými vyhlídkami na jezera,
silnice Loserpanoramastrasse, městečka Hallstatt a Bad Ischl, nenáročná turistika, all inclusive.

Cena 7 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x svačina,
kterou si každý připraví sám u snídaně, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje do 21.00 hodin (nealko, točené pivo, stolní víno), kartu na všechny výjezdy lanovkami, mýto, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd.

Dachsteinská bomba pro seniory

30.5. – 2.6., 2.6. – 5.6. a 5.6. – 8.6. 2019

Ramsau am Dachstein – horská vesnice na náhorní plošině, nenáročné procházky, krásná příroda. Dachsteinská karta
v ceně zájezdu, ledovec Dachstein - výjezd lanovkou až do výšky 2.700 m – nádherné výhledy. Návštěva visuté vyhlídkové plošiny se skleněnou podlahou „Skywalk“, Ledovcový palác, pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody
do prázdna. Ubytování v luxusním hotelu **** s bazénem. Autobusový výlet do Filzmoosu – nenáročný okruh, posezení
na horské salaši, hora Bischofsmütze. Výjezd lanovkou na horu Rittisberg – nenáročná turistika. Malebné jezero Bodensee.

Cena 7 390 Kč (pro seniory 55+ let) a 7 690 Kč (dospělí do 54 let) zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu o 4 chodech s možností výběru hlavního
jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 1/8 l vína nebo nealko), využívání bazénu s vířivými proudy, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů…), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

To nejlepší z Dachsteinské bomby

15.6. – 20.6. 2019

Ramsau am Dachstein – jedna z nejlépe položených horských vesnic v Alpách, svět hor, pastvin, vodopádů a salaší, ledovec Dachstein – atrakce vyhlídková plošina, Ledovcový palác, pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody
do prázdna, „zrcadlové“ jezero Spiegelsee, jezero Bodensee a procházka k vodopádům Schleierwasserfall, výlet
do Filzmoosu, dvouvrcholová osamělá hora Bischofsmütze 2.458 m, hora Rittisberg – nádherné výhledy, koloběžky.
Svět divoké vody – vodopády Riesachwasserfall, krásná cesta soutěskou po můstcích a žebřících až k jezeru Riesachsee.
Hochwurzen – túra ke křížku Rossfeld s krásným výhledem do okolí.

Cena 11 590 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře, 1x svačina v hotelu, využívání bazénu,
průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů…), pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

Lechtalské Alpy pro seniory

27.6. – 30.6. 2019

Zájezd do nádherného světa alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse s výhledy na okolní „třítisícovky“, přehrady a vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, výjezd lanovkou Rüfikopfbahn až do výšky 2.350 m s panoramatickou vyhlídkou. Jezero Vilsalpsee, vesnice Warth a jezero Körbersee, nenáročné procházky,
visutý most v údolí Hohenbachtal, vstupy a lanovka v ceně zájezdu.

Cena 7 690 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu *** ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bufetu,

večeře menu o 3 chodech s možností výběru od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko),
průvodce, vstupy a mýtné po silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

NOVINKA!

Národní park Kalkalpen – vápencový svět hor

3.7. – 7.7. 2019

Okružní stezky, pastviny, rašeleniště a zelené louky na Wurzeralm, idylické jezero Schiederweiher – perla údolí Stodertal, přírodní klenot jezero Gleinkersee, divoká romantická soutěska Dr. Vogelgesanga, mohutný horský masiv Totes
Gebirge, Tauplitzalm – největší horská jezerní plošina střední Evropy, Hinterstoder – okružní cesty a vyhlídková plošina
„Dachsteinblick“, koupání u hotelu, lanovky a vstupy v ceně.

Cena 9 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v gasthofu *** s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře
formou menu s možností výběru ze 2 hlavních jídel a salátový bufet), kartu na všechny výjezdy lanovkami a vstup do soutěsky, mýto, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.
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A TURISTICKÉ ZÁJEZDY LÉTO 2019
NOVINKA!

Gerlos a Königsleiten – divoká krása hor

připravujeme na léto 2019

Úchvatné scenérie údolí Zillertal a Národního parku Vysoké Taury, divoké soutěsky a potoky vysokohorských údolí,
přehrada Durlassboden, horské pastviny, romantické údolí Wildgerlostal a magická soutěska Leitenkammerklamm,
vrcholy Isskogel a Falschriedel, nápoje u večeře a karta na lanovky v ceně.

Grossglockner a Hitlerovo Orlí hnízdo

5.7. – 7.7. a 27.9. – 29.9. 2019

Montafon – rozkvetlá alpská zahrada

9.7. – 14.7. 2019

Oblíbený zájezd na nejzajímavější místa v Rakousku a Německu, Salcburk – okouzlující barokní město s historickým jádrem, Berchtesgaden – Solný důl (jízda vláčkem, důlní skluzavky, plavba lodí po solném jezeře) a výjezd po unikátní silnici
na Kehlstein 1.834 m, kde se tyčí známé Hitlerovo Orlí hnízdo, vysokohorská silnice Grossglockner Hochalpenstrasse,
zasněžené vrcholky „třítisícovek“, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner, krásná příroda, Národní parky, nenáročný program, zkrátka pohoda v Alpách. Červencový zájezd v době Státního svátku – nečerpáte dovolenou.
Cena 4 850 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v gasthofu *** se snídaní, průvodce, mýtné na vysokohorskou panoramatickou silnici Grossglockner Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 2x večeře 590 Kč/osoba, 1 lůžkový pokoj 500 Kč/ zájezd, vstupy v Salcburku
10-15 Euro, vstup do Solného dolu a na Orlí hnízdo cca 30 Euro.

Montafon – „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v době květu alpské flory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu, jezero Lünnersee a masiv Drei Türme – klenoty pohoří Rätikon, „wormská jezera“, pěkné turistické okruhy, koupání v biotopu, neomezené nápoje na hotelu, Montafonská karta v ceně zájezdu.
Cena 12 990 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** v Gaschurn s rozšířenou polopenzí a s neomezenou konzumací nápojů (snídaně a večeře formou bufetu, odpolední svačina, nápoje mezi 10.00-21.00 hodinou - pivo, víno,
nealko), průvodce, Montafonskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů, koupališť, mýtné po silnici Silvretta Hochalpenstrasse), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.

Ischgl – svět neomezených možností

26.7. – 31.7. a 31.7. – 5.8. 2019

Úchvatný třítisícový pohraniční masiv Silvretty a Samnaungruppe, Ischgl – mondénní středisko obklopené horami,
vrchol Greitspitze 2.872 m, horské chaty, pěkné turistické okruhy, přehrady Kopssee a Silvrettasee s nádhernými scenériemi Alp. Karta Silvrettacard v ceně zájezdu.

Cena 9 590 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** v Kapplu s polopenzí (snídaně formou bufetu,
večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře, průvodce, Silvrettacard
(využívání lanovek, místních autobusů, koupališť, bazénů, mýto), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 250 Kč/zájezd.

Lechtalské Alpy – opravdový ráj alpské turistiky

10.8. – 15.8. 2019

Velmi oblíbený zájezd do světa alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse s nádhernými výhledy
na okolní „třítisícovky“, přehrady a vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, pěkné turistické okružní
cesty, návštěva prodejny špeku, ubytování v hotelu *** s polopenzí a nápojem u večeře.
Cena 11 590 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bufetu,
večeře menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 1/8 l
vína, 0,25 l nealko), průvodce, Lechtalskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů – zastávka přímo u našeho hotelu,
koupališť…), mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

Údolí Glemmtal – salcburský svět hor

31.8. – 5.9. 2019

Louky, horské pastviny, salaše a travnaté hřebeny Kitzbühelských Alp, pohodové hřebenové túry, vrchol Hohe Penhab,
Leogang a impozantní skalní stěny masivu Leoganger Steingebirge, nenáročné panoramatické okruhy, jedinečná restaurace a muzeum „Alte Schmiede“, hotel v Hinterglemmu a nápoje u večeře v ceně.
Cena 11 390 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu *** v Hinterglemmu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech a salátový bufet), nápoje u večeře mezi 18.30-20.30 hodin (pivo, víno, studené nealko nápoje), průvodce, kartu Jokercard (využívání lanovek, místních autobusů, koupaliště), pobyt. taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

SLEVA 10 % (MAX. 1 000 KČ) NA ZÁJEZDY PŘI REZERVACI DO 31.10. 2018
Tuto slevu nelze uplatnit na zájezdy Dachsteinská bomba pro seniory, Nejkrásnější vrcholy Solné komory pro seniory a Lechtalské Alpy pro seniory.
Slevy platné od 1.11. 2018 budou uvedeny v hlavním katalogu a na webových stránkách. Kompletní katalog vyjde v listopadu 2018 a rádi jej
na vyžádání zašleme. Slevy, příplatky, podrobnější programy k uvedeným zájezdům a další informace naleznete na našich webech.
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Poleťte s námi
v zimě za teplem!

Samostatné letenky, samostatné ubytování i zájezdy na míru.
Ceny letenek i ubytování se mění denně, ale stále platí:

Vaše cestovní kancelář:

Čím dříve objednáte, tím výhodněji cestujete!
Kpt. Bartoše 499
530 09 Pardubice
Tel.: 466 415 506
datour@datour.cz
Třída Míru 2671
(naproti Pasáži)
530 02 Pardubice
Tel.: 464 629 117
pardubice@datour.cz

Hradec Králové
Informace o našem
prodejním místě
v Hradci Králové
na tel.: 777 660 207
Jungmannova 346
508 01 Hořice
Tel.: 493 623 738
horice@datour.cz

P
 alác YMCA, Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Tel.: 222 310 529
palacymca@datour.cz

C
 K REDOK
Pod Věží 4
568 02 Svitavy
Tel.: 461 530 663

A
 ntala Staška 1565/30
140 00 Praha 4
Tel.: 212 241 750
222 314 848
praha@datour.cz

C
 K REDOK
Šilingrovo nám. 3/4
602 00 Brno
Tel.: 543 213 888

