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fakt, že právě čtete tato úvodní slova, svědčí o tom, že zřejmě zvažujete absolvování zimního
pobytu s Nev-Damou v Rakousku, Německu či Švýcarsku. Už sama tato skutečnost je nám
velkou ctí a budeme se snažit, abychom Vaše očekávání naplnili, ostatně snažíme se o to již
po 26 sezón našeho působení na trhu lyžařských zájezdů, z čehož posledních 9 let pod křídly CK
Fischer, největší cestovní skupiny působící na českém trhu.
Služba stálým klientům je pro nás velkým závazkem a hlavním motorem naší další práce.
Díky Vám jsme vyrostli z malé cestovky o pár stovkách klientů v lídra trhu, díky čemuž Vám dnes
můžeme předkládat stále nové zajímavé nabídky a snažit se zlepšovat kvalitu našich služeb.
Věříme, že toto naše úsilí opět nalezne odezvu ve spokojenosti klientů. Dobře si uvědomujeme,
že zimní dovolená je pro každého milovníka hor velmi důležitým obdobím roku, a právě proto
přípravu toho, co klientům nabízíme, bere celý tým pod značkou Nev-Dama opravdu vážně.
Před zimní sezónou 2020/2021 si dovolujeme poukázat na předpokládaná zdravotněbezpečnostní opatření, jež mají zajistit všem lyžařů pobyty na horách bez rizika nákazy. Všechny
3 státy jsou velmi svědomité a důsledné v jejich zavádění, přičemž je nutno kvitovat fakt,
že postupují plánovitě, koncepčně a tedy předvídatelně. Je třeba říci, že žádné z chystaných
nezbytných opatření nezhorší citelně komfort návštěvníků hor.
Přes epidemiologické nejistoty panující v Evropě je třeba upozornit na fakt, že tlak
na nejatraktivnější ubytovací kapacity příliš nepoleví. Proto se ani zcela nezastaví trend
posledních let přesunu zájmu od „last momentů“ k „first minute“ nabídkám. Evropské
ekonomiky (přinejmenším ty, jejichž obyvatelé také rádi lyžují v Alpách) fungují a chuť cestovat
do kvalitních a bezpečných destinací, kam patří i Rakousko, Německo či Švýcarsko, se proto
nezastaví. A jelikož hory nejsou nafukovací, ten, kdo chce vybírat opravdu bez kompromisů, navíc
za zvýhodněné „first minute“ ceny, bude čelit nutnosti objednávat zimní zájezd co nejdříve.
Většině z Vás asi již netřeba představovat bonusy a benefity lyžařských zájezdů s naší CK, jako
jsou slevy stálého klienta či slevy pro skupiny.
Vycházíme také vstříc sílící poptávce po zkrácených zájezdech s pevným i libovolným
střídáním turnusů.
Náš produkt se i letos široce rozkročil napříč téměř všemi kategoriemi - od nejlevnějších,
kde ovšem dbáme na důstojnost pobytu a splnění jisté základních kvalitativních nároků, až po ty
nejluxusnější a nejdražší. Věříme proto, že si vyberou opravdu všichni. Vše podstatné k Vašemu
výběru naleznete na následujících stránkách, kde vše rozebíráme podstatně podrobněji.
Pevně doufáme, že si zde vyberete „ten svůj“ zájezd i Vy, a že splníme vysoká očekávání v naše
služby tradičně vkládaná. Učiníme pro to maximum, to Vám můžeme slíbit již nyní. Nezbývá tedy,
než si na závěr přát ono obligátní „a už jen to počasí aby vyšlo…“!
Vaše NEV-DAMA
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SLEVOVÝ SYSTÉM PRO ZIMNÍ SEZÓNU 2020 / 2021
datum uzavření
smlouvy o zájezdu

STÁLÝ KLIENT

NOVÝ KLIENT

kategorie ubytovací kapacity *
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stálým klientem se rozumí ten, kdo se zúčastnil alespoň jednoho z našich zájezdů v posledních 3 zimních
či letních sezónách
■ slevy se počítají z celkové ceny zájezdu vyjma fakultativně dokupovaných skipasů
■ slevy nelze uplatit na „speciální akce“
■ slevu stálý klient nelze uplatnit na „last moment“ zájezdy
■ nárok na slevu vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu a následným uhrazením zálohy na cenu zájezdu
■ záloha musí být uhrazena do 3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději však k rozhodnému datu
příslušné slevy, jinak nárok na slevu zaniká
■ na slevu není právní nárok
■ pozn.: klientem (tedy stálým či novým klientem) se rozumí zákazník ve smyslu ustanovení § 2521 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
■

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

CHCETE ZNÁT AKTUÁLNÍ CENY A VOLNÉ TERMÍNY?
Všechny informace získáte rychle a pohodlně pomocí svého mobilního telefonu. Každá ubytovací kapacita
má svůj vlastní QR kód, a to včetně jejich alternativ (např. bez stravy / s polopenzí), který naleznete vždy vedle
názvu vpravo u konkrétní kapacity.
CO POTŘEBUJETE K PŘEČTENÍ QR KÓDU?
Mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovanou čtečkou QR kódů a připojení
k internetu. Čtečka QR kódů je aplikace, kterou nainstalujete pomocí služby pro
stahování aplikací příslušející vašemu chytrému telefonu.
JAK NAČÍST QR KÓD?
Stačí spustit aplikaci a načíst kód umístěný u názvu kapacity. Aplikace vás pak
sama přesměruje na internetovou stránku, kde naleznete potřebné informace včetně
aktuálních cen a volných termínů.

V rámci nového programu „DOVOLENÁ BEZ OBAV“ Vám nabízíme ubytování pod značkou
NEV-DAMA SKI PARTNER. U takto označených ubytovacích kapacit Vám nad rámec cestovního
pojištění a obvyklých storno podmínek poskytujeme možnost zrušit zájezd bez jakýchkoli
stornopoplatků v případě, že do daného lyžařského střediska nebude z důvodu onemocnění
COVID-19 možné odcestovat. O Vaše zimní prázdniny tak nepřijdete ani v případě uzavření
hranic, nutnosti karantény po příjezdu z/do destinace nebo při vyhlášení varování Ministerstva
zahraničních věcí ČR před cestou do zahraničí (s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj ČR).
Jako Váš partner na lyže se staráme o to, abyste si zimní dovolenou opravdu užili.
„rozhodným dnem“ pro uplatnění benefitu je první den pobytu;
nárok na zrušení ubytovacích služeb bez jakýchkoli sankcí v případě omezení cest našich klientů z ČR
v souvislosti s rozšířením koronaviru lze uplatnit, pokud nastane:
- uzavření hranic (včetně tranzitu),
- cestovní varování / doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR před cestou do zahraničí (s přihlédnutím
k stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj ČR) necestovat do zahraničí (včetně tranzitních zemí,
konkrétních regionů, provincií a obcí),
- povinná karanténa při příjezdu z/do destinace nebo tranzitních zemí vyhlášená státním orgánem (nikoliv
zaměstnavatelem či třetí osobou);
■ zrušení zájezdu bez stornopoplatků je z technických důvodů na straně CK možné nejdříve 4 a nejpozději
2 dny před prvním dnem pobytu; podmínkou je storno všech osob v rámci jedné ubytovací jednotky
(apartmánu či pokoje);
■ v katalogu jsou předmětné ubytovací kapacity označeny piktogramem viz tento box;
■ k rychlé orientaci, u kterých ubytovacích kapacit je „NEV-DAMA SKI PARTNER“ platný, doporučujeme použít
„přehled ubytovacích kapacit“ (konkrétně pak sloupec „NEV-DAMA SKI PARTNER“) viz stejnojmenná kapitola
na stranách 15 až 21;
■ CK neinformuje zákazníky o možnosti uplatnění nabídky NEV-DAMA SKI PARTNER automaticky. Pokud
se zákazník domnívá, že pro kapacitu uvedenou na jeho smlouvě o zájezdu je možné tento nárok uplatnit, je
povinen si tuto skutečnost ověřit u CK, která ji posoudí. Neabsolvování zájezdu bez předchozího informování CK
o uplatnění programu NEV-DAMA SKI PARTNER nezakládá právo na bezplatné stornování zájezdu
■
■

NEV - DAMA je obchodní značkou Cestovní kanceláře FISCHER, a.s.
se sídlem Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 26141647, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304. CK FISCHER, a.s. je držitelem platné koncese pro provozování
cestovní kanceláře a jako taková je pořadatelem všech dále nabízených zájezdů.

SLEVY / DOVOLENÁ BEZ OBAV

skupinová sleva 5 %
■ pro skupiny od 20 osob (cestující ve stejném termínu do stejné ubytovací kapacity) platí výhodnější z variant
„skupinová sleva 5 %“ nebo „sleva stálého / nového klienta“; nárok na skupinovou slevu vzniká uhrazením
zálohy ve výši 20 %
■ sleva se počítá z celkové ceny zájezdu vyjma fakultativně dokupovaných skipasů

NEV-DAMA SKI PARTNER
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použité piktogramy
Na následujících stránkách katalogu jsme použili, pro Vaši lepší orientaci, celou řadu piktogramů.
Zde je jejich vysvětlení:

použité piktogramy u úvodních stránek středisek - další nabídka střediska:
služby místního skibusu
„SKI“ - v rámci platnosti skipasu či zdarma
„není“ - za poplatek

použité piktogramy u úvodních stránek středisek - hlavní piktogramy:
3.000 m

skinabídka



2.000 m

komplexně



1.000 m

20

50

km

km

%

%

%

20

50

30

10
50 km
50 %

os./ hod.

50.000

2x

PIKTOGRAMY

30

km

20

100
km

15

45

krytý či venkovní vyhřívaný bazén
„SKI“ - v rámci platnosti skipasu
„není“ - za poplatek

nejnižší a nejvyšší lyžařský bod (dostupný některým z přepravních zařízení)
a celkové převýšení v rámci předmětného střediska;
náš názor „lyžařsky“ a „komplexně“

zimní stadion či ledová plocha pro bruslení
„SKI“ - v rámci platnosti skipasu
„není“ - za poplatek

délka sjezdových tratí a jejich procentuální poměr k celkové délce všech tratí
v rámci střediska - černé, červené a modré sjezdovky i celkem; v některých
případech (označeno popiskem) jsou uvedeny i údaje lokálních skiareálů,
středisek sousedních a celých oblastí
počet kabinových lanovek (příp. včetně gondol, zubaček, kombinovaných
lanovek - sedačka / kabina, „vláčků“ a „výtahů“), sedaček a vleků i celkem
v rámci předmětného střediska

celková délka sjezdových tratí v rámci předmětného střediska se zajištěným umělým zasněžováním a jejich
procentuální poměr k celkové délce všech sjezdových tratí
úhrnná hodinová přepravní kapacita všech
přepravních zařízení v předmětném středisku
celkový počet místně samostatných
speciálních nabídek pro snowboarding
(komplexní snowparky, halfpipe,
boardercross, ...) a jejich umístění v mapě

2x

100 km

noční lyžování
„SKI“ - v rámci platnosti skipasu
„není“ - za poplatek

tandemový
paragliding

upravované tratě
pro sáňky

krytý tenisový
kurt

měřené sjezdové
úseky

bowling

půjčovna
sněžných skútrů

lázně

heliski

použité piktogramy u ubytovacích kapacit a u jejich ceníků:

1

ubytovací kapacita hotelového typu (se stravováním)

2

ubytovací kapacita apartmánového typu (bez stravování)
lze vzít s sebou domácí zvíře

celkový počet dětských pojízdných koberců a lan
v rámci střediska (nejsou zaneseny v počtu výše
uváděných lyžařských přepravních zařízení)

lze / nelze vzít s sebou domácí zvíře s nutností předem ověřit
nelze vzít s sebou domácí zvíře

celková délka běžeckých tratí v rámci
předmětného střediska

náš názor lyžařsky a komplexně: „náš názor lyžařsky“ charakterizuje hodnocením maximálně do 5 hvězdiček
lyžařskou nabídku každého střediska zejména dle celkové délky sjezdovek a jeho propojení „na lyžích“ se středisky
sousedními (zejména za předpokladu, že v základní ceně zájezdu je obsažen skipas i v těchto dalších střediscích
platný); v potaz je tedy brána rozsáhlost sjezdařské nabídky, její vzájemné propojení, modernost, účelnost a kapacita
přepravních zařízení, kvalita a četnost úpravy sjezdových tratí, jistota kvalitních sněhových podmínek (zohledněna
nadmořská výška, orientace svahů, statistické údaje o sněhových podmínkách za poslední roky a rozsah, potence
i kvalita systému umělého zasněžování), rozmanitost tratí co do náročnosti, úroveň značení, šířka a bezpečnost
sjezdovek, procentuální četnost „nudných přejezdů“ atd.; „náš názor komplexně“ charakterizuje hodnocením
maximálně do 5 hvězdiček celkovou nabídku předmětného střediska; zohledněn je „náš názor lyžařsky“ viz výše,
místní infrastruktura, služby v ceně skipasu, průměrná obsazenost střediska a potencionální fronty u lanovek, běžný
místní standard ubytování včetně polohy, cenová dostupnost, prestiž oblasti atd.

dětský park

skipas v základní ceně
Kč

skipas lze dokoupit v Kč v cestovní kanceláři

€

skipas lze dokoupit pouze na místě za € či CHF

1 DÍTĚ
2 DĚTI
3 DĚTI
ZDARMA ZDARMA ZDARMA

100 m

★★★

HB

ZDARMA

pro danou ubytovací kapacitu platí
program NEV-DAMA SKI PARTNER;
podrobné info na str. 3
ubytovací kapacita (neplatí pro celý
objekt) přizpůsobená pro osoby
s omezenou schopností pohybu s nutností
předem ověřit
ubytovací kapacita nepřizpůsobená pro
osoby s omezenou schopností pohybu

hotely nabízející pro 1, 2 či i 3 děti minimálně do věku nedovršených 6 let
pobyt, základní stravování a případně i skipas zdarma (platí při jejich ubytování
na 3., 4. a případně i 5. lůžku v pokoji)

přibližná vzdálenost od nejbližšího
„sjezdařského“ areálu
šíře a kvalita nabídky pro aktivní odpočinek v rámci dané
ubytovací kapacity či ve spolupráci v blízkosti;
* - slabší, ale existující; ** - průměrná;
*** - nadstandardní; „není“ - nulová
stravování zahrnuté v základní ceně; BB - snídaně;
HB - polopenze; FB - plná penze; AI - all inclusive;
AI light - jednodušší all inclusive; BS - bez stravy;
+ - rozšířená (např. HB+ jako polopenze a odpolední
svačina či polopenze s nápoji i u večeře)

od 990 Kč
os. / noc

cena bez skipasu od je vždy nejnižší
možná cena odvíjející se z ceny za osobu
na řádném lůžku a za jednu noc*

od 1.500 Kč
os. / noc SKIPAS

cena se skipasem od je vždy nejnižší
možná cena odvíjející se z ceny za osobu
na řádném lůžku a za jednu noc*
resp. 7 nocí a to včetně skipasu platného
pro oblast, kde se hotel nachází

wi-fi připojení k internetu;
ZDARMA - není zpoplatněno;
€ - služba je zpoplatněna; NE - není k dispozici
* Ne všechny kapacity lze rezervovat již od jedné noci - viz odstavec termíny pobytu na str. 5.
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Vážení přátelé lyžování a snowboardingu,
velice si vážíme toho, že se opět chystáte vybrat si některý z našich zimních zájezdů. Níže shrnujeme ty nejdůležitější
faktické informace týkající se produktu, který Vám předkládáme.
Vaše cestovní kancelář

výběr zájezdu
Jednotlivá horská střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně často velmi liší, a proto ne každé středisko
či ubytovací kapacita vyhovuje potřebám a náročnosti každého bez rozdílu. Než si vyberete „ten Váš“ zájezd, zvažte,
a to prosíme opravdu důkladně, co od své zimní dovolené očekáváte, zda kladete důraz na cenu, na kvalitu
a/či rozsah lyžařské / snowboardové nabídky, na polohu, kvalitu a/či vybavenost hotelu či apartmánů, na vzdálenost
z ČR / SR, na prestiž oblasti, na klid či naopak „živost“ střediska nebo na škálu polyžařského vyžití apod. Abychom
Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná
nejvěrněji a pro co největší přehlednost obdobně strukturovat i všechny popisy.

vlastní doprava
Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme
podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, případných omezeních, povinných
poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR / SR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Tyto
odjezdové pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení, uzavírky...) co nejflexibilněji reagovat,
nelze je však garantovat a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro jednoduchost utvoření
Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR / SR jsme tyto informace umístili vždy i na úvodní stranu
každého lyžařského střediska. Podrobnější informace naleznete též na úvodní stránce některých hlavních oblastí.
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že výše zmíněné doporučené trasy vycházejí z našich dlouholetých zkušeností
a častokrát se rozcházejí s trasami doporučovanými GPS navigacemi. Důvod je prostý - některé GPS navigace
bohužel ještě nemají předvolené zimní uzávěry některých horských průsmyků a také nedokáží objektivně zhodnotit
kvalitu, převýšení a tedy i „řidičskou“ náročnost některých silničních tahů. V případě pozdního příjezdu by měl klient
volat číslo na naši dispečinkovou službu uvedené v pokynech na cestu. Vyloučí se tak riziko velmi nepříjemné situace,
kdy by se klienti nemohli v pozdních hodinách dostat na ubytování včas, a bylo jim proto zrušeno.
letecká doprava
K zájezdům z tohoto katalogu lze na vyžádání prostřednictvím naší CK zajistit letenky, transfery z/na letiště, příp.
objednat v cílové destinaci zapůjčení auta. Nabídka se týká linkových letů, nikoliv charterů či „private jetů“. Zajištění
transferu závisí na počtu osob a pobytovém místě.
ubytování
Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na našich stránkách značí tři symboly. Symbolem ★ až ★★★★★
a ★★S až ★★★★S jsou označeny kapacity, u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu mají,
dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček,
když jejich vyšší počet adekvátně představuje i vyšší kvalitu. Celá řada ubytovacích kapacit však takovéto hodnocení
postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě
u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocení od ♣ do ♣♣♣♣S, když kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili
zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.
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Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji,
jsou i tak, ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby
a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor
v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán pro vozíčkáře, který nemá zástěny sprchového koutu, …)
a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. Současně upozorňujeme, že uvedené
údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou,
ve výjimečných případech, lišit i o více než 10 %.
Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit prodávaných
pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože vzhledem
ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny
možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný.
U popisů kapacit je zřídka, zejména ve frankofonní části Švýcarska, používán termín „kabina“. Jedná se o malou
ložnici, která je zpravidla bez okna, častokrát je řešena jako dřevěná vestavba a oddělená nemusí být vždy dveřmi,
ale třeba jen závěsem, zašupovací stěnou či také nemusí být oddělena vůbec.
Upozorňujeme, že některé nadstandardní typologie hotelových pokojů, např. tzv. „Family pokoje“, mohou podléhat
podmínce obsazenosti jistým minimálním počtem osob.
Ubytování infanta (dítěte nedovršených 2 let věku, ve výjimečných případech u některých ubytovacích kapacit dítě
do věku 3 nebo 4 let), bez ohledu na to, zda spí v dětské postýlce či nikoli, není zpravidla možné nad rámec plného
obsazení pokoje / apartmánu. V případě požadavku ubytování „infanta“ nad rámec maximální obsazenosti je třeba
se striktně řídit informacemi uvedenými pod ceníkem u každé kapacity v bodu „děti do 2 let nad rámec maximální
obsazenosti“. Tato služba je vždy na vyžádání, a to před potvrzením smlouvy o zájezdu.
základní popis pokojů
Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení zpravidla se sprchou
Standard 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
Standard 3 - pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či se 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení
zpravidla se sprchou
Standard 4 - pokoj se 2 manželskými postelemi či s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky či se 4 samostatnými
lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
Převážnou většinu podstatných odlišností od základního popisu pokojů i případné další specifikace, upřesnění
či i další nabízené typy naleznete u každé konkrétní ubytovací kapacity (jedná se například o upřesnění charakteru
3., 4., 5. a 6. lůžek, přítomnost balkonu, všechna sociální zařízení s vanou, nemožnost manželské postele v rámci
dvoulůžkového pokoje, nabídku nadstandardních pokojů apod.)
Speciálním piktogramem máme označeny ubytovací kapacity přizpůsobené pro pobyty osob s omezenou schopností
pohybu. Až na řídké výjimky však takováto bezbariérová úprava prostor platí jen pro vybrané pokoje či apartmány,
nikoli pro celý objekt. V každém případě je nutno vždy předem ověřit konkrétní podmínky v předmětné ubytovací
kapacitě, s přihlédnutím k povaze handicapu příslušného klienta.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování
U zájezdů, kde je v ceně zahrnuto ubytování na 7 nocí, je nástupním i posledním dnem pobytu zpravidla sobota
či neděle. Výjimkou jsou často části silvestrovských a velikonočních pobytů. U pobytů kratších než 7 nocí je nástupní
i poslední den pobytu stanoven v některých případech pevně (jedná se např. o třídenní, čtyřdenní či pětidenní pobyty
od čtvrtka do neděle, od neděle do čtvrtka či pátku vypsané u řady středisek) a „předvypsané“ termíny s tímto pak
přímo korespondují, v jiných naopak pevně stanoven není a je libovolně volitelný, častokrát s podmínkou minimálního
počtu nocí. Přesné termíny pobytů jsou specifikovány u každé ubytovací kapacity v odstavci „délka pobytu“. Nastoupit
ubytování je možné v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 18. hodině
a nejpozději do 19. až 23. hodiny dle pravidel ubytovací kapacity. Pozdní příjezdy po 20. hodině jsou v některých
případech zpoplatněny. V případě příjezdu po 23. hodině není možné garantovat Vaše ubytování. Ubytování musí být
ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, zpravidla však ne
před 7. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější,
i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře / provozní době recepce konkrétní ubytovací
kapacity či možnostem ubytovatele. I takovéto brzké odjezdy mohou být v některých výjimečných případech
zpoplatněny. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám
je však rádi poskytneme i předem.
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sjezdové tratě a přepravní zařízení
U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva.
Černé sjezdovky jsou určené pro lyžaře nejzdatnější a ve Švýcarsku některé z nich nejsou upravovány či jsou
upravovány jen zřídka nebo nepravidelně. Mezi „černé“ se v některých případech řadí i svahy označované jako
„offpiste“, jinde jsou značeny přerušovanou černou, červenou či žlutou čarou. Červené sjezdovky jsou určeny
středně zdatným lyžařům a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou.
U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich
úseku s náročností maximální. Upozorňujeme také, že jednotlivá střediska používají pro kategorizaci sjezdovek vlastní
hodnotící kritéria, a ta se mohou mezi jednotlivými středisky i poměrně výrazně lišit.
Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení,
který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s uvedeným jsou
přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8.00 až 9.30 do 15.30 až 17.30. Funkčnost vleků a lanovek však může
být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí nebo eventuálně
z důvodů technických. Za takto způsobené výluky se zpravidla provozovatel přepravních zařízení (a proto návazně
i CK) předem zprošťuje odpovědnosti, a neposkytuje proto až na řídké výjimky náhradu.
Na samém začátku a konci zimní sezóny nemusejí být kompletně uměle vysněženy / upraveny všechny sjezdovky
předmětného střediska, zpravidla skiareály při přípravě sjezdovek postupují od těch stěžejních, páteřních a hlavních
spojovacích až k odlehlejším, pro lyžařský provoz střediska marginálnějším. Pro rozsah otevřených částí skiareálu
jsou rozhodující aktuální přírodní a technické podmínky, kapacitní možnosti provozovatele, ale i počet prodaných
skipasů. Zvýšená rizika těchto provozních omezení jsou v okrajových částech sezóny zpravidla kompenzována
výrazně nižší cenou skipasů, než v sezóně hlavní.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových
tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras, a to ať již z důvodu jejich
malé vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin či pořádání závodů. Dodržovat je nutno ale i veškerá další
pravidla, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských
mapkách či na informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem
či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno. Řada středisek předkládá též
nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje
základní cestovní pojištění, a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů,
podrobněji se informovat v některé z pojišťoven či si pečlivě přečíst naši nabídku pojištění na straně 12 a 13.
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Upozornit ještě musíme i na určitou disproporci mezi údaji o sjezdovkách a přepravních zařízeních uváděných
na následujících stránkách katalogu vzhledem k údajům prezentovaným přímo jednotlivými skiareály, zejména
rakouskými, v minulých letech. Z iniciativy Rakouského sdružení provozovatelů lanovek některé skiareály před
několika lety přikročily k přepočítání délky sjezdovek dle objektivnějších kritérií s vyloučením různých variant
a traverzů, což u některých středisek vedlo ke snížení dříve udávané kilometráže. Některá z nich, kde tato revize
vedla k dramatickému, několikanásobnému, poklesu kilometráže tratí, se však již z důvodů neférového konkurenčního
boje ostatních soutěžitelů vracejí k tradičním metodám měření, takže v metodice měření místo kýženého zpřehlednění
nastal možná ještě větší zmatek. Pravdou však zůstává, že celá řada údajů ve všech horských střediscích je opravdu
relativních a je proto třeba tyto informace brát spíše jen jako orientační (některá střediska do svých součtů zahrnují
i neupravované sjezdy mimo oficiální sjezdovky, traverzy atd., což zpravidla uvádíme v sekci „Důležité upozornění“
příslušných úvodních stran středisek).
A na závěr této kapitoly ještě jedno upozornění, bezesporu nejdůležitější. Od roku 2010 platí v Rakousku (kromě
spolkových zemí Tyrolsko a Vorarlbersko) zákon, který všem dětem, které nedovršily 15 let, dává za povinnost
používat homologované lyžařské přilby. V Německu, Švýcarsku, a ve dvou výše uvedených rakouských regionech jsou
lyžařské přilby pro děti jen doporučené.

cena zahrnuje
Odstavec s tímto názvem, respektive odstavec s názvem jemu obdobným (např. „cena na osobu zahrnuje“) naleznete
u každého ceníku ubytovací kapacity na www.nev-dama.cz. U ubytování v apartmánech jsou služby zahrnuté v ceně
rozepsány všechny bez výjimky. Naopak u ubytování hotelového typu (resp. i u kapacit s názvem Gasthof, Pension
apod., tedy u kapacit nabízejících v základní ceně stravování minimálně ve formě snídaní) jich několik chybí. Jedná
se o služby, které jsou zahrnuty v ceně všech těchto kapacit hotelového typu bez rozdílu, tedy ložní i koupelnové
prádlo, závěrečný úklid a spotřeby vody i el. energie, a to v souladu se zvyklostmi uplatňovanými v cestovním ruchu.
závěrečný úklid
U většiny ubytování apartmánového typu není závěrečný úklid zahrnut v základní ceně zájezdu. V některých případech
je za něj vypsán povinný příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě
pobytu) a může být účtován fixně za apartmán nebo dle počtu ubytovaných osob. Jak je to se závěrečným úklidem
u každé konkrétní ubytovací kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací u něho uvedených.
I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou povinného příplatku,
je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše, svlečení a složení ložního prádla
(pokud je toto zpoplatněno), vyklizení myčky na nádobí atd., a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním
pořádku, včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské
linky extra fakultativně připlatit. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace uvedené v tomto katalogu
reflektovaly stav k době jeho přípravy, a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro
nadcházející zimní sezónu.
kauce za apartmán
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se (ve Švýcarsku vždy, v Rakousku
a Německu méně často, ale požadavek se objevuje ve stále větším množství případů) na místě skládá vratná kauce,
především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz
předcházející odstavec). Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace i od konkrétní ubytovací
kapacity. V Rakousku a Německu se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí mezi 100 a 300 € a ve Švýcarsku zpravidla
mezi 100 a 450 CHF (u některých kapacit ji lze skládat i v €). Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci
skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě naleznete
v ceníku na www.nev-dama.cz.
skipasy
U menšího procenta zájezdů jsou již skipasy zahrnuty v základní ceně či je lze dokoupit v Kč prostřednictvím CK
(pro snadnou orientaci slouží ikona „skipas“ vedle čísla kapacity na následujících stránkách). Při objednávání Vámi
zvoleného zájezdu je třeba, abyste oznámili, jaký typ skipasu preferujete (viz slevy a příplatky v rámci skipasů, příp.
viz ceníky fakultativně nabízených lyžařských permanentek), a zdali požadujete také jeho rozšíření na odjezdový
den. U všech lyžařských středisek je při čerpání kteréhokoli ze zlevněných skipasů (např. typ „junior“) či skipasů
zdarma (to jsou i ty, u kterých je čerpána sleva ve shodné výši se slevou pro nelyžaře) pro malé/menší děti (např.
typ „bimbo/Kind“) nutno doložit platný cestovní doklad k ověření data narození a případně rodinné příslušnosti. Dále
si dovolujeme poukázat na skutečnost, že v některých lyžařských střediscích, kde mají děti určité věkové kategorie
slevu na skipas shodnou se slevou pro nelyžaře (či rozdíl mezi slevou pro nelyžaře a slevou dítěte je menší než 30 %
výše slevy nelyžaře), je každá tato sleva (resp. čerpání každého skipasu zdarma či skipasu velmi zvýhodněného)

asistenční služby cestovní kanceláře
V odjezdových pokynech vždy naleznete mobilní telefonní spojením na naše pracovníky v ČR. Pokud nastane jakýkoliv
problém v místě pobytu, je nutné ihned kontaktovat zástupce cestovní kanceláře na dispečinkovém čísle. Situaci
lze zpravidla vyřešit nejlépe intervencí přímo v místě pobytu. Pokud nejsme informováni, nemůžeme být jakkoliv
nápomocni. Kontaktovaný zástupce cestovní kanceláře může provést šetření a zařídit nápravu, nebo věc vysvětlit.
Zpětné prokazování a řešení problému, který nebyl oznámen zástupci cestovní kanceláře rovnou z místa pobytu,
je po návratu klienta velmi obtížné. Vaše součinnost je v tomto případě nezbytná, a proto Vás o ni prosíme.
pobytové taxy
Ve všech turistických střediscích nabízených v tomto katalogu pobytová taxa zavedena je. U některých kapacit
je zahrnuta v ceně zájezdu, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak
je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity, naleznete u jejího ceníku na www.nev-dama.cz.
termíny jarních prázdnin
Dovolujeme si Vás informovat o rozpisu jarních prázdnin pro zimní sezónu 2021:

podmíněna doprovodem jednoho z lyžujících rodičů či, dle střediska, jiného dospělého rodinného příslušníka nebo
dospělé osoby čerpající skipas stejného typu co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. U ubytovacích
kapacit zejména hotelového typu, které nabízejí pro 1 či i 2 děti určité věkové kategorie pobyt, základní stravování
a případně i skipas zdarma (v cenících je u příslušné slevy uvedeno zdarma), nelze již, logicky, odečíst slevu z tabulky
skipasů v úvodu ceníku předmětného lyžařského střediska a zároveň platí též podmínka uvedená výše, tj. čerpání
takového dětského skipasu je podmíněno doprovodem minimálně jedné dospělé osoby se stejným skipasem
co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. Není-li tato podmínka splněna, je možné dětský skipas
dokoupit za cenu nejbližší následující věkové kategorie nabízených skipasů. Výjimkou jsou některé ubytovací kapacity
v Rakousku, které nabízíme včetně inkorporovaného a „neodečitatelného“ skipasu, kde není poskytována sleva pro
nelyžaře. V několika málo případech je skipas kategorie „bimbo/Kind“ zpoplatněn symbolickou částkou splatnou
přímo v místě; tyto poplatky, na něž upozorňujeme v ceníku, nelze předplatit prostřednictvím CK.
Dovolujeme si upozornit, že zakoupený skipas je standardně nepřenosný, což znamená, že si jej nelze, a to ani
v rámci jednotlivých dní, mezi sebou měnit či půjčovat. Naprostá většina lyžařských areálů toto striktně kontroluje
a v případě porušení předmětný skipas zablokuje a přestupek sankcionuje. Výjimkou jsou skipasy označené výslovně
jako přenosné, jež pro rodiny s dětmi nabízejí za příplatek některá lyžařská střediska.
V celé řadě středisek jsou v ceně skipasu zahrnuty i některé další služby. Zejména se jedná o skibusy, které zajišťují
dopravu po středisku předmětném či též dopravní spojení se středisky dalšími. A právě zde je na místě upozornit,
že využívání „mezistřediskových“ skibusů je zpravidla podmíněno vlastnictvím příslušného skipasu co do plošné
platnosti. V nemnoha případech je v rámci skipasu zahrnut např. i vstup do bazénu, bruslení či noční lyžování.
To však neznamená, že tyto doprovodné služby jsou využitelné vždy a bez jakýchkoli omezení, častokrát se jedná
o nabídku jen pro některé dny či jen časové úseky, mimo které jsou tyto služby standardně hrazené i držiteli skipasu.
Ke každému středisku Vám tyto informace sdělíme na vyžádání v cestovní kanceláři.
Vzhledem k postupnému zavádění skipasů ve formě přenosných magnetických karet (tzv. keycard) v převážné většině
středisek je také nutno počítat se skládáním vratné kauce na tento „pohodlný“ typ lyžařské permanentky. Výjimečně
se skládá tato kauce i jako nevratná. Její výše se pohybuje dle střediska mezi 2 a 5 € / Rakousko a Německo,
5 CHF / Švýcarsko. Přesné informace obdržíte v odjezdových pokynech.
Závěrem tohoto odstavce si ještě dovolujeme upozornit na skutečnost, že zprovozněním pouze určité části lyžařského
areálu, ať již z jakéhokoli důvodu, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu od cestovní kanceláře. Pokud
se však provozovatel takového areálu rozhodne finanční náhradu poskytnout, je pak tato klientům plně refundována
i cestovní kanceláří.

30.01. - 06.02.

Bruntál, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora,
Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou

06.02. - 13.02.

Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram,
Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem

13.02. - 20.02.

Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice,
Prostějov, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí

20.02. - 27.02.

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1 až 5,
Tachov, Vyškov, Znojmo

27.02. - 06.03.

Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6 až 10,
Přerov, Sokolov

06.03. - 13.03.

Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha-východ,
Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

důležité upozornění
Veškeré informace uvedené v katalogu a na webu CK vycházejí ze skutečností známých či předpokládaných
v době přípravy katalogu. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti
a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. Například se jedná o přesunutí zastávek skibusu, změnu
tras skibusových linek, nevystavění snowparku, ukončení provozu některého přepravního zařízení, drobné úpravy
formy či rozsahu stravování, úpravy složení či změny charakteru lůžek, zavedení či změnu výše pobytových tax,
změnu v rozsahu služeb zahrnutých v místní turistické kartě (je-li u dané kapacity nabízena), zavedení či změnu ceny
wi-fi připojení, závěrečných úklidů, klubových karet, poplatku za pobyt se psem apod. Uváděné vzdálenosti i polohy
jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné.
Některé služby, příp. vybavenost vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací kapacity
jsou, a to i přesto, že nejsou označeny *, za poplatek. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu
telefonních hovorů, poplatky za servis a půjčení lyžařského vybavení, úhradu cen potravin při službě „donáška“ atd.
Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit hotelového typu, kde je nabízen pobyt pro malé děti
(věková hranice vždy specifikována u konkrétní ubytovací kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší než je
základní cena pobytu (viz odstavce „slevy“ a/či „příplatky“), je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost
pokoje je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné na místě - podrobnější informace
žádejte v cestovní kanceláři. U některých ubytovacích kapacit hotelového typu jsou vedle slev pro 3., 4. a/či 5. lůžka
nabízeny též slevy pro 2. lůžka a jsou platné v pokojích typu Standard 1+1 (není-li v ceníku u konkrétní ubytovací
kapacity uvedeno jinak). Tento typ pokoje je určen výhradně pro 1 dospělou osobu s dítětem, nikoliv pro rodinu.
Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se
jedná o bazény, jejichž využívání je podmíněno používáním koupací čepice, o povinnost vstupu do sauny bez plavek,
o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité
věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních
a nočních hodinách.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

pobytový týden / okres (abecedně):
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Nesmíme opomenout upozornit též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu
k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí a motorů a častokrát tedy autům větším
či s pohonem na plyn nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné.

U některých ubytovacích kapacit jsou pod pojmem TV sat. míněny i TV kabelové. Pokud je v ubytovací kapacitě
k dispozici wi-fi připojení, nelze klientovi garantovat kvalitu signálu po celý den, zvláště pak v exponovaných hodinách
a ani v celém objektu.

Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb vypsaných
u jednotlivých středisek a ubytovacích kapacit, které jsou zpravidla realizovány jen v hlavní sezóně. Může se tak stát,
že v porovnání s hlavní turistickou sezónou, ke které se vztahují i všechny informace v katalogu uvedené, některé
služby fungovat nebudou. V rámci jednotlivých středisek se jedná např. o služby typu skibusu, městského bazénu,
kluziště či nočního lyžování a u ubytovacích kapacit o služby jako piano bar, animační programy, masáže apod.,
tedy řekněme o služby jen druhořadé (podrobnější informace Vám samozřejmě rádi podáme na vyžádání). Pevně
však věříme, že Vás tato „menší nejistota“ od Vaší dovolené v předmětných termínech neodradí a že se naopak,
i s ohledem na výrazně nižší ceny, setká s Vaším pochopením.

Samostatnou kapitolou je též topení. V evropských horách je zcela standardní maximální teplota, na kterou jsou
pokoje a apartmány vytápěny, v rozmezí od 19 do 23 °C a vytápění na teplotu vyšší buď vůbec není možné, nebo
je za příplatek. Kvůli praxi vytápět oproti ČR na znatelně nižší teplotu jsou místní obyvatelé zvyklí na poměrně teplé
domácí oblečení, nechápou proto zcela nároky našich lyžařů. V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že při
souběhu nízkých venkovních teplot a nevětrání vnitřních prostor se současným sušením množství vlhkých lyžařských
svršků může dojít k poměrně rychlému objevení se plísně i u takových ubytovacích kapacit, které jsou vytápěny
ve standardním režimu a objekt je konstrukčně zcela v pořádku. Zejména je třeba toto riziko brát v potaz při výběru
dovolené u ubytovacích kapacit s úhradou spotřeb energií mimo základní cenu.

Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu
(např. dětská postýlka, ložní prádlo, pobyt s domácím zvířetem, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak
nemusejí být ubytovatelem akceptovány.

Další podstatnou informací je, že takřka ve všech oblastech Rakouska, Švýcarska a Německa, tedy velmi často
i v nedaleké vzdálenosti od námi poskytovaného ubytování, je aktivně provozováno zemědělství, a to v podobě
rostlinné i živočišné. Zejména (ale nejen) u zemědělských objektů s pokoji pro hosty je třeba předpokládat blízkost
stájí a chlévů ve vedlejších či nedalekých budovách, samozřejmě včetně přítomnosti příslušných senzorických vjemů.

Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem do nedovršených 2 let, v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě
starší (max. však do 3 let) se na toto informujte předem. U dětských koutků zpravidla platí omezení jejich využívání
nejen určitou věkovou hranicí, ale i pevně vypsanými hodinami jejich provozu.

V posledních letech též zcela vymizela možnost kouření v rámci interiérů a společných prostor ubytovacích kapacit.
Daná pravidla v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.
Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu.
Upozorňujeme, že jelikož CK samozřejmě nemůže ovlivnit klimatické podmínky, nemůže nést ani odpovědnost
za jejich dopady; technické zázemí zimních středisek je dimenzováno na běžné zimní podmínky, tj. nelze
po provozovatelích spravedlivě požadovat např. provoz lanovek ve vichřici, dokonalou úpravu tratí při sněhových
kalamitách či výrobu dostatečného množství umělého sněhu při vysoce plusových teplotách.
Tiskové chyby v katalogu a na webu jsou vyhrazeny.
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cestovní pojištění
V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším
prostřednictvím (viz strana 12 a 13; včetně pojištění storna zájezdu), nebo se obraťte přímo na některou z pojišťoven.
Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením
tohoto pojištění. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění.
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pasy, víza
Naše CK nabízí časově omezené turistické pobyty, pro občany ČR i jiných členských zemí EU z toho vyplývá, že před
cestou do členské země EU a Švýcarska netřeba řešit víza (není-li na turistický pobyt bezprostředně navázáno
dlouhodobým pobytem v cílové zemi, např. za účelem pracovním či studijním). I přes výše uvedené doporučujeme
občanům členských států EU, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se
podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občanům nečlenských zemí EU doporučujeme, aby si před cestou ověřili
u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu podmínky pro vstup a pobyt pro občany jejich domovského státu.
Bližší informace / odkazy naleznete na www.nev-dama.cz/pasy-víza.

© Achensee Tourismus

S ohledem na skutečnost, že námi nabízené země jsou signatáři Schengenské dohody stejně jako Česká republika,
nejsou pro občany ČR v současné době vyžadovány žádné zvláštní vízové požadavky pro vstup do těchto států.
Pro vstup a pobyt na území cizího státu však musejí osoby splňovat podmínky stanovené zákony každého cizího
státu. Cestovní kancelář doporučuje klientům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného
státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se každý státní
příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být
omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Občan
České republiky nemá v rámci turistického pobytu v zemích EU přihlašovací povinnost, při turistických pobytech
ve Švýcarsku do 90 dnů není třeba zvláštního povolení ani přihlášení. Každý cestující je osobně odpovědný za
dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž tak i za platnost svých
cestovních dokladů podle předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.
K vycestování do států Evropské unie lze kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Vzhledem
k tomu, že Švýcarsko není členským státem EU, doporučujeme do tohoto státu použít platný cestovní pas (u osob
starších 15 let však stačí v současné době platný český občanský průkaz, ale pouze jde-li o nový typ se strojově
čitelnou zónou - starší typy však dnes platí již pouze na základě výjimky pro občany ČR narozené před 1. 1. 1936;
osoby mladší 15 let musejí mít platný cestovní pas). Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách
do zahraničí vlastní cestovní pas.

Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v uvedených státech je
nezbytné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ)
a platný doklad totožnosti.
Zákazník je obeznámen a výslovně souhlasí s tím, že v destinaci mohou být zavedena protiepidemická opatření,
jež mohou mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá hygienická
opatření požadovaná dodavatelem služeb. Epidemiologická situace se může dynamicky měnit, nelze vyloučit např.
zavedení povinných testů apod.

cena zájezdu, garance ceny
Ceny zájezdů v tomto katalogu jsou uváděny v českých korunách (Kč), není-li specifikováno jinak. Obsahují-li
ceny zájezdů v tomto katalogu skipas (jde tedy o tzv. balíček ubytování se skipasem), platí pro skipas, ačkoli je
zakoupen za Kč naším prostřednictvím, všeobecné obchodní podmínky provozovatele, naše CK je zde totiž pouhým
prostředníkem při prodeji. Případné spory z užití sjezdovek a přepravních zařízení tudíž podléhají zahraniční jurisdikci
a řídí se místním platným právem a všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele přepravních zařízení
a sjezdovek.
smluvní vztah, smlouva o zájezdu
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu) - oba v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem
zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo ústní formě, obsahuje specifikaci zájezdu, práva a povinnosti smluvních
stran a případně další smluvní ujednání. Před uzavřením smlouvy o zájezdu je zákazník obeznámen s formulářem
s informacemi k zájezdu. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřená ústně nebo on-line, vydá cestovní kancelář
zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Nabídka zájezdů CK na internetových stránkách CK je výzvou k podávání nabídek
a objednávka služeb se považuje za návrh k uzavření smlouvy o zájezdu. CK tímto vylučuje aplikaci ustanovení
§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím
jejího obchodního zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura), který jedná na základě a v mezích

uzavřené obchodní smlouvy či udělené plné moci. V případě, že je pro daný zájezd stanoven minimální počet osob,
je tato informace vždy uvedena u příslušné ubytovací kapacity, resp. typu zájezdu.
Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků
smlouvy o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s.
jakožto majitele obchodní značky a ochranné známky NEV-DAMA, jejichž znění je dostupné na internetových
stránkách www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. rovněž tvoří
nedílnou součást smlouvy o zájezdu.
Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba,
v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena.

povinné smluvní pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených
zákonem č. 159/1999 Sb. v platném znění. Rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka
z pojištění pro případ úpadku a specifikace pojistitele jsou uvedeny na www.nev-dama.cz v sekci Důležité informace.
děkujeme
V tomto krátkém odstavci nám dovolte vyjádřit naše poděkování společnostem a osobám, kteří se spolupodíleli
na přípravě tohoto katalogu, respektive na dodání potřebných informačních materiálů v katalogu použitých. Jedná
se zejména o společnosti Eurotours Gesellschaft m.b.H., Travel Partner GMBH a také o místní turistické kanceláře
i společnosti spravující lyžařské areály v rámci jednotlivých středisek. Děkujeme.
copyright
Veškerý obrazový materiál i další údaje uvedené v katalogu a na webu podléhají ochraně dle příslušných předpisů
práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí
dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.
informace v katalogu a ceníku
Protože se katalogy a weby připravují mnoho měsíců před začátkem Vaší dovolené, může dojít v mezidobí
ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se
katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách,
cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu, webu a ceníku NEV-DAMA odpovídají informacím známým
v době přípravy katalogu a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., držitel obchodní značky NEV-DAMA, si vyhrazuje právo
na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu a na webu má pouze informativní charakter.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

zdravotní požadavky
Naše CK nabízí turistické pobyty do zemí, kde pro občany ČR i jiných členských zemí EU není požadováno povinné
očkování před cestou. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje dodržení tohoto desatera pravidel:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach/desatero_na_cesty.html
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PROGRAMY SKI FUNTAZIE V ITÁLII
Vyberte si z bohaté nabídky Ski funtazijních klubů
pro Vaše děti a zažijte tu pravou zimní dovolenou bez starostí!

8 LET ZKUŠENOSTÍ
KVALITNÍ PROGRAM

S lyžařskou výukou, která je zajišťována
kvaliﬁkovanými českými instruktory máme
bohaté zkušenosti, své animátory si pečlivě
vybíráme. S programy Ski Funtazie
dopřejete svým dětem zábavu a sami sobě
zasloužený odpočinek.

Odpolední a večerní animační program
v českém jazyce je namíchaný ve správném
poměru her, tvoření a zábavy s ohledem
na věk dětí.

/<å$ġ6.É9ê8.$
/
/<å$ġ
6.É 9ê8.$
Ski funtazijní výuka lyžování přinese vašim
dětem nejen zábavu na sjezdovkách,
ale hlavně rozvoj lyžařských dovedností.

Podrobné informace o termínech a programu naleznete
v katalogu ZIMA 2020 / 2021 ITÁLIE nebo na www.nev-dama.cz

BAVTE SE A SPORTUJTE S NÁMI
91(-=1É0đ-ãÌ&+67ġ(',6&Ì&+,7É/,(
SKI OPENING
koncert Oty Balage, ski test, welcome drink,
slalomový závod za účasti známých osobností,
DJ párty a mnoho dalšího
VAL DI FIEMME / OBEREGGEN

9. 12. – 10. 12.

SNOW VOLLEYBALL
turnaj za účasti známých sportovců,
ski test, uvítací přípitek a mnoho dalšího,
vše v úctyhodné výšce 2 700 m n. m.
před známým „Sunny Valley Resort“
SANTA CATERINA

10. 4. – 17. 4.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace o termínech a programu naleznete
v katalogu ZIMA 2020 / 2021 ITÁLIE nebo na www.nev-dama.cz

cestovní pojištění: V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám nabízíme sjednat naším prostřednictvím (viz dále; včetně pojištěni storna zájezdu).
fakultativní nabídka pojištění: I letos si můžete vybrat pro Vás ideální variantu z nabídky specialisty na cestovní pojištění - ERV Evropské pojišťovny, a. s., která vedle vlastní asistenční služby nabízí i garanci on-line vyřízení škod
do 7 pracovních dnů od nahlášení. Vedle jednorázového pojištění pro Vás máme také výhodné celoroční pojištění připravené exkluzivně pro klienty NEV-DAMA, cestovní kanceláře FISCHER. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými
podmínkami pro cestovní pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Případné pojistné události řešte přímo s pojišťovnou, resp. s její asistenční službou EURO-CENTER PRAGUE. Pojistnou událost, u které nedošlo k uhrazení nákladů přímo
asistenční službou, oznamte bezprostředně po návratu do ČR na webu www.ERVpojistovna.cz nebo na adrese pojišťovny Křižíkova 237/36a, 180 00 Praha 8.
Podrobnější informace k pojištění i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláři.

JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ Optimal od ERV Evropské pojišťovny, a.s.,
se vztahuje také na provozování zimních sportů. Pojišťovna ho bezplatně prodlouží, když
se kvůli zásahu vyšší moci musíte do ČR vrátit později. Obsahuje také pojištění nevyužité
dovolené, kdy dostanete kompenzaci za každý nevyužitý den dovolené, který strávíte
upoutáni na lůžku v důsledku akutního onemocnění či úrazu (např. nevyužití skipasu kvůli
pojistné události během zájezdu).
Pro příznivce lyžování a snowboardingu ve volném terénu mimo značené sjezdovky
nabízíme pojištění „Optimal Sport“.

Jednorázové pojištění
předmět plnění
léčebné výlohy

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cena zájezdu
na osobu v Kč
před slevou

Léčebné
výlohy
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Optimal

Optimal C+

Optimal
Sport

Optimal
Sport C+

0 - 5.000

5.000

250 Kč

450 Kč

500 Kč

700 Kč

5.001 - 10.000

10.000

410 Kč

610 Kč

820 Kč

1.020 Kč

10.001 - 15.000

15.000

590 Kč

790 Kč

1.180 Kč

1.380 Kč

15.001 a více

30.000

790 Kč

990 Kč

1.580 Kč

1.780 Kč

Asistenční
služby

Úraz
Osobní věci
Odpovědnost
za škodu
Zrušení
cesty

Zimní sporty

Cesty
autem
Rizikové sporty
© Pitztaler Gletscherbahn

zubní ošetření

Optimal C+

Optimal Sport

Optimal Sport C+

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

✔
24.000

✔

24.000

24.000

24.000

fyzioterapie

120.000

120.000

120.000

120.000

náhrada za pobyt v nemocnici

20.000 1)

20.000 1)

20.000 1)

20.000 1)

neomezeně

neomezeně

neomezeně

neomezeně

aktivní asistence

Cena na osobu
Storno limit
v Kč

Optimal

vč. COVID-19

Pro eliminaci části nejistot souvisejících s COVID-19 jsme připravili rozšířené
„varianty C+“, jež navíc kryjí náklady spojené s léčbou Vašeho onemocnění COVID-19
a zrušení zájezdu (storno) z téhož důvodu. Toto pojištění Vám poskytne nadstandardní
ochranu zdraví v průběhu Vaší zimní dovolené a ochrání Vaše finance od objednávky
zájezdu až do jeho ukončení.
Pojištění Vám sjednáme bez věkového omezení, vždy nejpozději do data doplatku. Pozdější
sjednání zvýhodněného pojištění Optimal, Optimal Sport či jejich variant C+ není možné.

Plnění do maximální výše v Kč

převoz, přeložení a repatriace

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

převoz tělesných ostatků

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

náklady na pohřeb

150.000

150.000

150.000

150.000

náklady na opatrovníka

150.000

150.000

150.000

150.000

trvalé následky úrazu

200.000

200.000

200.000

200.000

úmrtí následkem úrazu

100.000

100.000

100.000

100.000

škoda na osobních věcech

40.000

40.000

40.000

40.000

škoda na zdraví

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

škoda na majetku

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

právní zastoupení

200.000

200.000

200.000

stornopoplatky

5.000 - 30.000

2)

5.000 - 30.000

2)

5.000 - 30.000

✔

vč. COVID-19

200.000
2)

5.000 - 30.000 2)
✔

škoda na zimním vybavení

10.000 3)

10.000 3)

10.000 3)

10.000 3)

nájem náhradního vybavení

5.000 4)

5.000 4)

5.000 4)

5.000 4)

prodloužení pobytu kvůli lavině

20.000 1)

20.000 1)

20.000 1)

20.000 1)

nevyužitá zimní dovolená

10.000 1)

10.000 1)

10.000 1)

10.000 1)

nepojízdné vozidlo

10.000

10.000

10.000

10.000

náhradní doprava a ubytování

20.000

20.000

20.000

20.000

spoluúčast při nehodě pronajatého vozidla

5.000

5.000

5.000

5.000

✔

✔

provozování rizikových sportů

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti): 1) 2.000 Kč za den 2) spoluúčast 20 % 3) spoluúčast 1.000 Kč 4) 1.000 Kč za den

Limity pojistného plnění uvedené v přehledu představují nejvyšší možné částky, které pojišťovna poskytne za jednu nebo všechny pojistné události, jež nastanou v rámci jedné zahraniční cesty v době trvání pojištění.

VÝHODNÉ CELOROČNÍ POJIŠTĚNÍ MultiPack pro jednotlivce i rodiny od ERV Evropské pojišťovny, a.s.
Mimo uvedených variant „jednorázového pojištění“ Vám i letos přinášíme unikátní a cenově výhodné „pohodlné“
celoroční pojištění na neomezený počet cest, a to i pro celou Vaši rodinu. Využít ho tak můžete na všechny
své zahraniční cesty v celém roce. Pojištění MultiPack lze zakoupit výhradně k zájezdům NEV-DAMA, cestovní
kanceláře FISCHER. Zahrnuje všechna hlavní rizika (viz. tabulka) včetně pojištění storna zájezdů, a vztahuje se také
na provozování zimních sportů. Vedle těchto zájezdů jej můžete během roku využít na všechny typy zahraničních
cest, tedy nejen pořádané prostřednictvím cestovní kanceláře. Počet cest není omezen a každá z nich může trvat
až 30 dnů. Ve variantě „Rodina“ platí pro všechny pojištěné osoby, a to i v případě cestují-li samostatně. Rodinou se
rozumí až 2 dospělé osoby, které žijí ve společné domácnosti (tj. jsou ve vztahu manžel/manželka, druh/družka) plus
1 až 3 nezletilé děti těchto osob, které spolu uzavřely pojištění MultiPack Rodina.
Pevně věříme, že vedle finanční výhodnosti Vám pojištění MultiPack ušetří starosti a čas s vyřizováním pojištění před
každou zahraniční cestou. Navíc budete mít možnost obnovit Vaše celoroční pojistné po uplynutí jeho doby platnosti,
a to za zvýhodněnou cenu.
Pojištění lze sjednat pro osoby mladší 70 let.
„MultiPack Standard“
... cena 1.990 Kč / os. / 365 dnů*
„MultiPack Standard Rodina“ ... cena 2.990 Kč / rodina** / 365 dnů*
„MultiPack Optimal“
... cena 2.890 Kč / os. / 365 dnů*
„MultiPack Optimal Rodina“ ... cena 3.990 Kč / rodina** / 365 dnů*
* platí 365 dnů od podepsání Smlouvy o zájezdu, spoluúčast na každou pojistnou událost činí 1.000 Kč
** rodinou se rozumí až 2 dospělé osoby, které žijí ve společné domácnosti a 1 až 3 nezletilé děti těchto osob
Plnění do maximální výše v Kč

Léčebné
výlohy

MultiPack Standard
Evropa*

MultiPack Optimal
celý svět*

léčebné výlohy

2.000.000 1)

3.000.000 1)

zubní ošetření

24.000 1)

24.000 1)

fyzioterapie

120.000

kompenzace pobytu v nemocnici

20.000 2)

aktivní asistence
Asistenční
služby

Úraz
Osobní věci

120.000 1)
20.000 2)

neomezeně

neomezeně

převoz, přeložení a přeprava

1.000.000

1)

1.000.000 1)

repatriace tělesných ostatků

1.000.000 1)

1.000.000 1)

náklady na pohřeb

150.000

1)

150.000 1)

náklady na opatrovníka

150.000 1)

150.000 1)

trvalé následky úrazu

200.000

200.000

úmrtí následkem úrazu

100.000

100.000

1)

30.000 1)

škoda na osobních věcech
škoda na zdraví

Odpovědnost
za škodu

1)

15.000

1.000.000 1)

1.000.000 1)

škoda na věci

500.000

1)

500.000 1)

právní zastoupení

200.000 1)

200.000 1)

Zrušení cesty

stornopoplatky

20.000 3)

40.000 3)

Zimní sporty

provozování zimních sportů

ano

ano

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti): 1) spoluúčast 1.000 Kč na každou pojistnou událost 2) 2.000 Kč za den 3) spoluúčast 20 %

Limity pojistného plnění uvedené v přehledu představují nejvyšší možné částky, které pojišťovna poskytne za jednu nebo všechny pojistné události, jež nastanou v rámci jedné zahraniční cesty v době trvání pojištění. U pojištění zrušení účasti
na zájezdu pojišťovna poskytne za všechny pojistné události, jež nastanou během jednoho pojistného roku každému pojištěnému, nejvýše limit pojistného plnění, na který bylo pojištění sjednáno.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Celoroční cestovní pojištění na opakované cesty
předmět plnění
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SKI TEST

28. 10. - 1. 11.

Mölltal

s Honzou Čenským,
Martou Jandovou
a Markem Tomanem
Testování lyží Rossignol, Dynastar,
Sporten, Kastle, Elan a Lusti.

5 690

Na základě telefonické domluvy
možnost zkušebních jízd s vozidly
ﬁrmy Roko – Motor.

již od
Kč
4 noci a 3denní skipas

Možnost zakoupení zimního oblečení
od ﬁrmy Rossignol a Kilpi.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

PARTNEŘI

PARTNER SKITESTU

PARTNEŘI OPENINGU

R

OSOBNOSTI ČESKA A SLOVENSKA
www.ceskoslovenskylev.eu

ceskoslovenskylev.osst

ceskoslovenskylev.osst

26
■ 133 km sjezdovek do 2 100 m ■ Praha 380 km, Brno 435 km, Bratislava 375 km

Dachstein West
1

HOTEL GUTJAHR ★★★★S

1,9 km

★★★

2
3

HOTEL GASTHOF POST ★★★★

1,4 km

HOTEL GOLDENER STERN ★★★★

1,3 km

4
5

VITALHOTEL GOSAU ♣♣♣♣

2 km

LANDHOTEL GASTHAUS TRAUNSTEIN ★★★

30 m

6

HOTEL SPORTHOTEL DACHSTEIN WEST ★★★

7

HOTEL DOLOMITENHOF ★★★

200 m

★★

25 m

★★

8

GASTHOF BERGFRIED - POKOJE ★★★

6,2 km

★★

9

LANDGASTHOF TORRENERHOF ★★★

16,7 km

10 PRÁZDNINOVÁ VESNIČKA OBERTRAUN ♣♣♣♣
11 CHALETY ALPENDORF ♣♣♣♣
12 GASTHOF BERGFRIED - APARTMÁNY ★★★
13 CHALET VILLA ANZ ♣♣♣

30

HB

✔

✔

✔

★★★

HB

✔

✔

★★

HB

✔

✔

★★★

HB

✔

✔

-

€

13 320

★★

HB

✔

✔

✔

€

10 430 (4)

HB

✔

✔

-

-

10 150

(4)

HB

✔

✔

✔

-

12 300

(4)

-

9%

39

HB

✔

✔

-

-

9 450 (4)

7 let

6%

40

★★

AI

✔

✔

-

€

6 900 (4)

10 let

6%

41

2,5 km

★★★

BS

✔

✔

-

€

2 500 (4)

-

9%

42

do 400 m

★★★

BS

✔

✔

✔

€

3 250

(4)

-

6%

43

6,2 km

★★

BS

✔

✔

-

-

2 170 (5)

-

6%

44

BS

✔

✔

✔

€

(4)

-

6%

3,4 km

-

€

14 400 (4)

6 let

6%

33

✔

-

14 350

(4)

6 let

6%

34

✔

✔

10 380 (4)

6 let

6%

35

(4)

6 let

9%

36

-

6%

37

6 let

6%

38

2 550

■ 20 km sjezdovek do 1 338 m ■ Praha 205 km, Brno 330 km, Bratislava 340 km

Hochficht

45
46

1

HOTEL HAUS BAYERWALD ★★★

17,8 km

★★★

HB

✔

✔

-

€

7 350 (4)

6 let

6%

49

2

HOTEL BERGLAND HOF ♣♣♣

5,7 km

★★★

AI

✔

€

-

€

8 350 (4)

12 let

6%

50

40 m

★★★

BS

✔

✔

-

do 5,6 km

★★

BS

✔

✔

✔

do 550 m

★★★

BS

✔

✔

✔

■ 67 km sjezdovek do 2 222 m ■ Praha 410 km, Brno 365 km, Bratislava 305 km

Kreischberg - Murau / Lachtal
1

CHALETY MONARCHIA PARK ★★★★

2

PRÁZDNINOVÁ VESNIČKA MURAU ♣♣♣♣

3

FERIENPARK KREISCHBERG

♣♣♣♣

€

3 480

-

6%

54

-

4 030 (4)

-

6%

55

€

(4)

-

6%

3 700

■ 43 km sjezdovek do 1 965 m ■ Praha 390 km, Brno 400 km, Bratislava 340 km

Tauplitz

51

(4)

56
57

1

HOTEL DER SEEBACHERHOF ★★★

500 m

★★

HB

✔

✔

-

€

19 400

7 let

6%

60

2

HOTEL ALPENROSE ★★★

170 m

★★

HB

✔

✔

✔

€

19 720

11 let

6%

61

3

HOTEL BERGHOF TAUPLITZALM ★★★

500 m

★★

HB

✔

✔

✔

€

17 000

9 let

6%

■ 4,5 km sjezdovek do 1 450 m ■ Praha 470 km, Brno 320 km, Bratislava 255 km

Teichalm
1

FAMILIENHOTEL HERBST ★★★S

10,4 km

★★★

FB+

-

✔

✔

€

10 850

-

6%

62
63
66

BS - bez stravy, BB - snídaně, HB - polopenze, HB+ - rozšířená polopenze, FB - plná penze, FB+ - rozšířená plná penze, AI - all inclusive, AI LIGHT - all inclusive light; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého
před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu; (5) jedná se o cenu za osmidenní pobyt bez skipasu; (6) jedná se o cenu
za pětidenní pobyt se skipasem; (7) pobyt se psem viz info v příplatcích u konkrétního termínu na webu

(1)

PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT

RAKOUSKO

strana katalog

do 30. září
slevy až do výše

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

pobyt s domácím
zvířetem (6)

SKI partner ND

wi-fi

zkrácené pobyty

základní
stravování (1)

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

vzdálenost
od lyžařského areálu

kapacita číslo

NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

15

7 let

6%

72

€

17 940 (4)

6 let

6%

73

3

FERIENHOTEL TRATTNIG ★★★★

12,3 km

★★★

HB

✔

✔

✔

€

12 600

(4)

6 let

6%

74

4

PRÁZDNINOVÁ VESNIČKA KIRCHLEITN GROSSWILD ♣♣♣

do 200 m

★★

BS

✔

✔

✔

€

4 100 (4)

-

6%

75

5

APARTMÁNY REICHL ♣♣♣

BS

✔

-

✔

-

(4)

-

6%

do 300 m

-

■ 25 km sjezdovek do 2 142 m ■ Praha 515 km, Brno 515 km, Bratislava 460 km

PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT

Sportberg Goldeck
1

FERIENHOTEL TRATTNIG ★★★★

2

HOTEL BELLEVUE ★★★★

3

HOTEL LAURENZHOF ★★★★

4
5

4 090

(4)

12,3 km

★★★

HB

9,8 km

★★★

HB

✔

€

8 km

★★★

HB+

✔

€

HOTEL KAISER FRANZ JOSEF ★★★★

11,7 km

★★

HB

✔

✔

LANDHAUS WIDMEYER ♣♣♣

8,5 km

-

BS

✔

✔

✔

✔

✔

69

76
77

€

18 090

6 let

6%

80

✔

€

9 390

9 let

6%

81

✔

€

9 490

7 let

6%

82

✔

✔

13 800

6 let

6%

83

✔

✔

9 500

-

6%

84

■ 44,2 km sjezdovek do 3 122 m ■ Praha 560 km, Brno 560 km, Bratislava 500 km

Mölltal - Ankogel

strana katalog

19 800

✔

do 30. září
slevy až do výše

€

✔

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

✔

✔

■ 103 km sjezdovek do 2 055 m ■ Praha 550 km, Brno 500 km, Bratislava 440 km

Bad Kleinkirchheim

16

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

✔

HB+

pobyt s domácím
zvířetem (6)

✔

★★★

SKI partner ND

základní
stravování (1)

★★★

150 m

wi-fi

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

20 m

SPORT- & FERIENHOTEL KOLMHOF ★★★★

zkrácené pobyty

vzdálenost
od lyžařského areálu

HOTEL KIRCHHEIMERHOF ★★★★

2

kapacita číslo
1

HB+

NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

85

1

HOTEL MARGARETHENBAD ★★★★

650 m

★★★

HB

✔

✔

✔

€

9 520 (4)

-

6%

88

2

FERIENHOTEL ALBER ♣♣♣

3,2 km

★★

HB+

✔

✔

✔

€

8 460 (4)

11 let

6%

89

3

HOTEL HUBERTUS ★★★

3,9 km

★

HB

✔

-

✔

✔

8 160 (4)

8 let

6%

90

4

APARTMÁNOVÝ DŮM TRUSKALLER ♣♣♣

3 km

★

BS

✔

✔

✔

✔

(4)

-

6%

2 580

■ 55 km sjezdovek do 2 902 m ■ Praha 600 km, Brno 610 km, Bratislava 550 km

Grossglockner - Heiligenblut
1

HUNGUEST HOTEL HEILIGENBLUT ♣♣♣♣

600 m

★★★

HB

2

HOTEL KÄRNTNERHOF ★★★S

700 m

★★★

HB

✔

✔

3

HOTEL KAISERVILLA ♣♣♣♣

500 m

★★

BB

✔

✔

✔

✔

✔

€

18 590

-

-

-

-

90
91

10 let

6%

94

20 990

-

6%

95

13 090

6 let

6%

96

4

HOTEL VITAL - POST ★★★

10 km

★★

HB

✔

✔

✔

-

14 390

13 let

9%

97

5

HOTEL RUPERTIHAUS ★★★

290 m

★★

HB

✔

✔

-

€

17 790

-

6%

98

BS - bez stravy, BB - snídaně, HB - polopenze, HB+ - rozšířená polopenze, FB - plná penze, FB+ - rozšířená plná penze, AI - all inclusive, AI LIGHT - all inclusive light; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého
před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu; (5) jedná se o cenu za osmidenní pobyt bez skipasu; (6) jedná se o cenu
za pětidenní pobyt se skipasem; (7) pobyt se psem viz info v příplatcích u konkrétního termínu na webu

(1)

-

6%

102

€

17 920 (4)

6 let

6%

103

3

ALPENHOTEL MARCIUS ★★★

50 m

★★★

HB

✔

✔

-

-

10 500 (4)

7 let

6%

104

4

FRANZ FERDINAND MOUNTAIN RESORT ♣♣♣

50 m

★★

HB

✔

✔

-

€

13 260 (4)

6 let

6%

105

5

HOTEL GAILTALER HOF ★★★

450 m

★★

HB

✔

✔

✔

-

11 800

(4)

6 let

9%

106

6

BIERHOTEL EDELWEISS - LONCIUM ★★★

2 km

★

HB

✔

✔

✔

€

9 360 (4)

7 let

6%

107

7

APARTMÁNOVÝ DŮM NASSFELDHAUS ♣♣♣♣

BS

✔

✔

✔

-

5 410

(4)

-

6%

108

BS

✔

✔

✔

1 040

(4)

-

12 %

8

APARTMÁNOVÝ DŮM BUCHACHER

♣♣♣

0m

-

2,7 km

★

€

(4)

■ 21,7 km sjezdovek do 2 407 m ■ Praha 590 km, Brno 620 km, Bratislava 560 km

Sillian - Hochpustertal

strana katalog

18 900

-

do 30. září
slevy až do výše

€

✔

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

-

✔

■ 110 km sjezdovek do 2 020 m ■ Praha 575 km, Brno 525 km, Bratislava 465 km

Nassfeld

99

109
110

1

GASTHOF DOLOMITENHOF ★★★

2 km

-

BB

✔

✔

?

€

7 350 (4)

6 let

6%

113

2

APARTHOTEL DER BRÜCKENWIRT ★★★

200 m

-

BS

✔

✔

✔

✔

3 690 (4)

-

6%

114

2,4 km

★★★

AI LIGHT

✔

✔

✔

180 m

★★★

AI LIGHT

✔

✔

✔

■ 40 km sjezdovek do 2 621 m ■ Praha 590 km, Brno 625 km, Bratislava 565 km

Grossglockner Resort Kals - Matrei
1

HOTEL ALPENHOF ★★★★

2

SCOL SPORTHOTEL GROSSGLOCKNER ♣♣♣

€
-

16 900 (4)
9 730

(4)

9 let

6%

-

6%

■ 150 km sjezdovek do 2 411 m ■ Praha 495 km, Brno 420 km, Bratislava 375 km

Katschberg / Lungau

115
118
119
120

1

FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION KATSCHBERG ★★★★

20 m

★★★

FB+

✔

✔

-

-

16 800 (4)

-

6%

123

2

HOTEL THE KATSCHBERG ★★★★

180 m

★★★

HB+

✔

✔

✔

€

13 950 (4)

-

6%

124

3

GASTHOF MENTENWIRT ♣♣♣

300 m

★★

HB

✔

✔

✔

€

(4)

1,3 km

★★

HB

✔

✔

-

8,3 km

★★

BS

✔

✔

✔

♣♣♣

4

HOTL JUFA LUNGAU

5

RESIDENCE CARPE SOLEM MARIAPFARR ♣♣♣♣
♣♣♣♣

6

PREMIUM APARTMÁNY SONNENBAHN

7

APARTMÁNOVÝ DŮM GRUBERMÜHLE ♣♣♣

-

9%

125

€

3 670

(4)

-

6%

126

-

3 370 (4)

-

6%

127

(4)

-

6%

128

-

6%

129

11 640

150 m

-

BS

✔

✔

-

-

4 600

800 m

-

BS

✔

✔

?

-

2 560 (4)

BS - bez stravy, BB - snídaně, HB - polopenze, HB+ - rozšířená polopenze, FB - plná penze, FB+ - rozšířená plná penze, AI - all inclusive, AI LIGHT - all inclusive light; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého
před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu; (5) jedná se o cenu za osmidenní pobyt bez skipasu; (6) jedná se o cenu
za pětidenní pobyt se skipasem; (7) pobyt se psem viz info v příplatcích u konkrétního termínu na webu

(1)

PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

✔

FB

pobyt s domácím
zvířetem (6)

✔

★★★

SKI partner ND

základní
stravování (1)

★★★

20 m

wi-fi

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

50 m

FALKENSTEINER FAMILIENHOTEL SONNENALPE ★★★★

zkrácené pobyty

vzdálenost
od lyžařského areálu

FALKENSTEINER HOTEL CARINZIA ★★★★S

2

kapacita číslo
1

HB+

NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

17

PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT
18

SPORTHOTEL ROYER ★★★★

2

HOTEL GUT RAUNERHOF ★★★★

650 m

★★★

HB

✔

✔

-

€

16 200

0m

★★★

HB+

✔

✔

✔

€

13 050 (4)

1,5 km

★★

HB

✔

✔

✔

€

20 280

(4)

10 m

★★

HB

✔

✔

✔

-

15 960 (4)
(4)

strana katalog

do 30. září
slevy až do výše

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

pobyt s domácím
zvířetem (6)

SKI partner ND

■ 237 km sjezdovek do 2 700 m ■ Praha 410 km, Brno 415 km, Bratislava 355 km

Schladming - Dachstein
1

wi-fi

zkrácené pobyty

základní
stravování (1)

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

vzdálenost
od lyžařského areálu

kapacita číslo

NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

132

(4)

-

6%

135

-

6%

136

6 let

6%

137

-

6%

138

3

APARTHOTEL FERIENALM - POKOJE ♣♣♣ S

4

HOTEL PARIENTE ★★★

5

HOTEL SCHLADMINGERHOF ★★★

1,8 km

★★

HB

✔

✔

✔

€

14 210

-

6%

139

6

HOTEL POST ♣♣♣

1,7 km

★★★

HB

✔

€

✔

-

9 060 (4)

6 let

6%

140

7

BERGHOTEL DACHSTEIN ★★★

10 m

★★

HB

✔

✔

-

€

7 620 (4)

7 let

6%

141

1,5 km

★★

BS

✔

✔

✔

€

(4)

-

6%

8

APARTHOTEL FERIENALM - APARTMÁNY

♣♣♣ S

5 670

■ 178,9 km sjezdovek do 2 686 m n Praha 480 km, Brno 525 km, Bratislava 475 km

Gasteinertal - Grossarltal

142
143

1

HOTEL ELISABETH PARK ★★★★

550 m

★★★

HB+

✔

✔

✔

€

9 660 (4)

13 let

6%

146

2

HOTEL JOHANNESBAD PALACE ★★★★

1,3 km

★★★

HB+

✔

✔

✔

€

13 800 (4)

11 let

6%

147

3

HOTEL CAFE & RESTAURANT HAAS ★★★

3,5 km

★★

HB

✔

✔

-

-

10 600

(4)

-

6%

148

4

APARTMÁNOVÝ KOMPLEX DAS BERGPARADIES ★★★★

400 m

-

BS

✔

✔

-

€

5 110 (4)

-

6%

149

5

APARTMÁNY SMARTFLATS ★★★★

BS

✔

✔

✔

€

(4)

-

6%

550 m

-

4 150

■ 112 km sjezdovek do 1 900 m ■ Praha 455 km, Brno 505 km, Bratislava 455 km

Hochkönig

150
151

1

HOTEL SALZBURGERHOF ★★★

400 m

★★

AI

✔

✔

-

€

8 610 (4)

10 let

6%

154

2

GASTHOF MARIA ALM ALMERWIRT ♣♣♣

350 m

★★★

HB

✔

✔

✔

€

8 940 (4)

9 let

6%

155

3

LANDHAUS SALZBURG ♣♣♣♣

10 m

★★★

BS

✔

✔

-

✔

-

6%

156

5 180

(4)

■ 205 km sjezdovek do 2 188 m ■ Praha 450 km, Brno 500 km, Bratislava 455 km

Salzburger Sportwelt

157

1

HOTEL GUT UNTERHOF ★★★★

350 m

★★★

HB+

✔

✔

✔

€

14 160 (4)

6 let

6%

160

2

APARTHOTEL JAGDHOF ★★★★

70 m

★★

HB

✔

✔

✔

€

12 630 (4)

7 let

6%

161

3

GASTHOF BACHER ★★★

1,5 km

★

HB

✔

✔

✔

-

8 520 (4)

7 let

6%

162

4

LANDHAUS INNRAIN ♣♣♣

-

✔

✔

-

(4)

-

6%

650 m

-

BS

4 670

■ 32,5 km sjezdovek do 2 193 m ■ Praha 470 km, Brno 525 km, Bratislava 475 km

Raurisertal

162
163

1

HOTEL FERIENWELT KRISTALL ★★★★

400 m

★★★

HB

✔

✔

✔

€

13 300 (4)

6 let

6%

166

2

GASTHOF SALZBURGERHOF ♣♣♣

400 m

★★

HB

✔

✔

-

€

9 660 (4)

12 let

6%

167

BS - bez stravy, BB - snídaně, HB - polopenze, HB+ - rozšířená polopenze, FB - plná penze, FB+ - rozšířená plná penze, AI - all inclusive, AI LIGHT - all inclusive light; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého
před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu; (5) jedná se o cenu za osmidenní pobyt bez skipasu; (6) jedná se o cenu
za pětidenní pobyt se skipasem; (7) pobyt se psem viz info v příplatcích u konkrétního termínu na webu

(1)

€

14 210 (4)
(4)

168

(4)

-

9%

171

-

6%

172

6 let

6%

173

9 let

6%

174

10 let

6%

175

6 let

6%

176

3

HOTEL ST. FLORIAN ★★★

200 m

★★

HB

✔

✔

✔

€

10 980

4

GASTHOF LIMBERGHOF ★★★

1,8 km

-

HB

✔

-

✔

€

8 700 (4)

5

HOTEL LUKASMAYR ★★★

3,7 km

★★

HB+

✔

€

-

€

9 360

(4)

6

HOTEL LAMPENHÄUSL ★★★

10 km

★★

HB

✔

✔

✔

€

8 880 (4)

7

HOTEL WASSERFALL ★★★

10,6 km

★★

HB+

✔

✔

✔

-

8 520

(4)

-

6%

177

8

HOTEL NEUE POST - APARTMÁNY ★★★★

300 m

★★★

BS

-

✔

-

-

7 910

(4)

-

6%

178

9

APARTMÁNOVÝ DŮM DICK ♣♣♣

5 km

-

BS

✔

✔

✔

€

-

6%

179

100 m

★★★

HB+

-

✔

-

790 (4)

■ 270 km sjezdovek do 2 096 m ■ Praha 470 km, Brno 525 km, Bratislava 470 km

Skicircus - Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn

180

1

HOTEL DAS NEUHAUS ★★★★S

2

HOTEL EDELWEISS ★★★★

1,8 km

★★

HB

✔

✔

✔

-

9 060

-

6%

184

3

SPORTHOTEL FONTANA ♣♣♣

10 m

★★★

HB

✔

✔

✔

€

12 720 (4)

6 let

6%

185

4

APARTMÁNOVÝ DŮM DICK ♣♣♣

5 km

-

BS

✔

✔

✔

€

790 (4)

-

9%

186

5

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY MAISHOFEN ♣♣ /♣♣♣

do 6 km

-

BS

✔

-

-

€

3 070 (4)

-

6%

187

-

22 500 (4)
(4)

-

6%

■ 188 km sjezdovek do 2 000 m ■ Praha 510 km, Brno 510 km, Bratislava 460 km

Kitzbühel / Kirchberg
1

SPORTHOTEL KOGLER ★★★★

6 km

★★★

HB

✔

✔

2

HOTEL LIFTHOTEL ★★★

550 m

★★

HB

✔

✔

3

HOTEL TAXACHER ★★★

1,1 km

★★

HB

✔

✔

4

KAISERHOTELS NEUWIRT ★★★

1,4 km

-

AI

✔

✔

✔

12 840 (4)

7 let

6%

191

✔

-

8 760 (4)

11 let

6%

192

-

€

7 920

(4)

6 let

6%

193

✔

€

9 720 (4)

6 let

6%

194

6 let

6%

195

6 let

6%

196

5

HOTEL SCHLOSS MÜNICHAU

3,1 km

-

HB

✔

✔

✔

€

10 980

6

CHALET SCHLOSS MÜNICHAU ♣♣

3,1 km

★★

HB

✔

✔

✔

€

8 040 (4)

100 m

★★★

HB

✔

✔

✔

(4)

■ 109 km sjezdovek do 2 025 m ■ Praha 495 km, Brno 575 km, Bratislava 510 km

1

HARMONY HOTEL HARFENWIRT ★★★

2

PENSION ALPENBLICK ★★★

7,5 km

★★

HB

✔

✔

✔

€

9 310

3

LANDGASTHOF DORFERWIRT ★★★

160 m

★★

HB

✔

✔

-

€

9 730 (4)

20 m

★★

HB

✔

✔

300 m

★★

BB

✔

✔

1

ALPENHOTEL EDELWEISS ★★★

2

AKTIV HOTEL PENSION KLINGLER ★★★

-

11 900 (4)
(4)

-

6%

-

€
€

10 200 (4)
6 180

(4)

197
200

-

6%

201

7 let

6%

202

■ 53 km sjezdovek do 1 860 m ■ Praha 475 km, Brno 580 km, Bratislava 530 km

Achensee - Christlum / Rofan / Zwölferkopf

188

€

♣♣♣

Ski Juwel - Alpbachtal / Wildschönau

183

203

6 let

6%

206

7 let

6%

207

BS - bez stravy, BB - snídaně, HB - polopenze, HB+ - rozšířená polopenze, FB - plná penze, FB+ - rozšířená plná penze, AI - all inclusive, AI LIGHT - all inclusive light; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého
před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu; (5) jedná se o cenu za osmidenní pobyt bez skipasu; (6) jedná se o cenu
za pětidenní pobyt se skipasem; (7) pobyt se psem viz info v příplatcích u konkrétního termínu na webu

(1)

PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT

15 000

✔

■ 139,5 km sjezdovek do 3 029 m ■ Praha 460 km, Brno 530 km, Bratislava 460 km

Kaprun - Zell am See

strana katalog

-

✔

do 30. září
slevy až do výše

-

✔

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

✔

HB+

pobyt s domácím
zvířetem (6)

-

★★★

SKI partner ND

základní
stravování (1)

★★★

11 km

wi-fi

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

300 m

HOTEL RÖMERHOF ★★★★

zkrácené pobyty

vzdálenost
od lyžařského areálu

HOTEL NEUE POST - POKOJE ★★★★

2

kapacita číslo
1

HB+

NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

19

PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT

strana katalog

do 30. září
slevy až do výše

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

pobyt s domácím
zvířetem (6)

SKI partner ND

■ 284 km sjezdovek do 1 869 m ■ Praha 490 km, Brno 505 km, Bratislava 460 km

Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental

20

wi-fi

zkrácené pobyty

základní
stravování (1)

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

vzdálenost
od lyžařského areálu

kapacita číslo

NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

208

1

SPORTRESORT HOHE SALVE ★★★★

30 m

★★★

HB

✔

✔

-

€

25 100

2

HOTEL GASTHOF SCHROLL ★★★

9,3 km

-

HB

✔

✔

-

€

6 860 (4)

3

PENSION ALPENBLICK ★★★

7,5 km

★★

HB

✔

✔

✔

€

9 240 (4)

-

6%

213

4

GASTHOF - PENSION KAISERBLICK ★★★

17,4 km

-

HB+

✔

-

✔

-

7 490 (4)

14 let

6%

214

5

LANDGASTHOF-HOTEL FUCHSWIRT ♣♣♣

1 km

-

HB

✔

✔

-

-

10 990 (4)

6 let

6%

215

6

BERGHOTEL HINTERDUXERHOF ♣♣♣

13,4 km

-

HB+

✔

✔

-

€

9 540 (4)

10 let

6%

216

7

APARTMÁNOVÝ DŮM SCHEFFAUERHOF ♣♣♣

100 m

-

BS

✔

-

✔

€

1 960 (5)

-

6%

217

3,9 km

★★★

AI

-

✔

✔

(4)

-

6%

211

10 let

6%

212

■ 102 km sjezdovek do 2 377 m ■ Praha 520 km, Brno 585 km, Bratislava 535 km

Hochzillertal / Hochfügen

220

1

FERIENHOTEL HOPPET ★★★★

2

SCOL SPORTHOTEL ZILLERTAL ★★★★

1,3 km

★★★

AI LIGHT

✔

✔

✔

-

9 590

-

6%

224

3

HOTEL - GASTHOF CAFÉ ZILLERTAL ★★★★

9 km

★★

HB

✔

✔

✔

-

11 040 (4)

6 let

6%

225

4

GASTHOF HOPPETER ♣♣♣

900 m

-

HB

✔

✔

-

-

7 140 (4)

11 let

6%

-

12 500 (4)
(4)

7 let

6%

■ 143 km sjezdovek do 2 500 m ■ Praha 530 km, Brno 595 km, Bratislava 545 km

Zillertal Arena

223

225
226

1

PENSION TANNERHOF ♣♣♣

2,7 km

-

HB

-

✔

✔

-

9 660 (4)

-

6%

229

2

LANDHAUS ROSENGARTL ♣♣♣

9,7 km

★★

BS

✔

-

-

€

4 980 (4)

-

6%

230

400 m

★★

BS

1

ALPENHOTEL KINDL ★★★★

2,7 km

★★★

HB+

✔

✔

✔

€

18 690

-

6%

238

2

HOTEL HAPPY STUBAI ★★★★

1,3 km

★★★

HB+

✔

✔

✔

€

13 740 (4)

7 let

6%

239

3

HOTEL ALPIN RESORT STUBAIERHOF ★★★★

850 m

★★★

HB+

✔

✔

-

€

17 940 (4)

6 let

6%

240

4

HOTEL BERGJUWEL ★★★S

750 m

★★★

HB+

✔

✔

✔

€

15 690 (4)

6 let

6%

241

5

HOTEL ALPHOF ★★★S

(4)

-

6%

242

6

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY STUBAITAL ♣♣♣

-

6%

243

■ 33,8 km sjezdovek do 2 064 m ■ Praha 505 km, Brno 635 km, Bratislava 585 km

Seefeld
1

RESIDENCE INTERCLUB HOCHEGG ♣♣♣

✔

✔

✔

-

1 250 (4)

-

12 %

■ 95,2 km sjezdovek do 3 210 m ■ Praha 565 km, Brno 625 km, Bratislava 575 km

Stubaital

(4)

850 m

★★

HB+

✔

✔

✔

€

9 300

do 14 km

-

BS

✔

-

✔

-

4 350 (4)

■ 329,7 km sjezdovek do 3 210 m ■ Praha 550 km, Brno 610 km, Bratislava 560 km

Innsbruck a okolí

231
234
235

244

1

HOTEL BON ALPINA ★★★

3,2 km

★★★

HB

✔

✔

✔

€

9 200 (4)

7 let

6%

247

2

SPORTPENSION SINGER ★★★

1,5 km

★★★

HB

✔

✔

✔

-

9 360 (4)

7 let

6%

248

3

HOTEL EDELWEISS ★★★

750 m

★★★

HB

✔

✔

-

-

8 040 (4)

6 let

6%

249

4

GASTHOF GÖTZNERHOF ♣♣♣

1,6 km

★★

HB

✔

✔

-

(4)

7 let

6%

250

-

9 100

BS - bez stravy, BB - snídaně, HB - polopenze, HB+ - rozšířená polopenze, FB - plná penze, FB+ - rozšířená plná penze, AI - all inclusive, AI LIGHT - all inclusive light; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého
před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu; (5) jedná se o cenu za osmidenní pobyt bez skipasu; (6) jedná se o cenu
za pětidenní pobyt se skipasem; (7) pobyt se psem viz info v příplatcích u konkrétního termínu na webu

(1)

10,3 km

★★

AI LIGHT

✔

✔

-

€

10 850

11 let

6%

■ 17 km sjezdovek do 2 000 m ■ Praha 550 km, Brno 610 km, Bratislava 560 km

251
254
255

1

HOTEL KRONE ★★★

900 m

★★

HB

✔

€

-

-

11 970

10 let

6%

258

2

LANDHOTEL JÄGER ★★★

16 km

★★

HB+

✔

✔

-

€

9 600 (4)

13 let

6%

259

250 m

★★★

FB

✔

✔

-

3 km

★

HB

✔

✔

✔

3,3 km

★★★

HB+

✔

✔

✔

-

18 300 (4)

6 let

6%

268

■ 214 km sjezdovek do 2 820 m ■ Praha 560 km, Brno 695 km, Bratislava 645 km

Serfaus - Fiss - Ladis
1

VITAL HOTEL MOZART ★★★★

2

GASTHOF TRAUBE ★★★

€

21 420 (4)
8 940

(4)

6%

263

7 let

6%

264

■ 79,1 km sjezdovek do 3 440 m ■ Praha 550 km, Brno 695 km, Bratislava 645 km

Pitztal

260

-

265

1

HOTEL SPORT & VITAL SEPPL ★★★★

2

HOTEL ALPENFRIEDE ★★★

3 km

★★

HB+

✔

✔

✔

-

7 900 (4)

10 let

6%

269

3

HOTEL PIZ ♣♣♣

100 m

★★

HB

-

✔

✔

-

15 440 (4)

10 let

6%

270

NĚMECKO

272
■ 42,9 km sjezdovek do 1 800 m ■ Praha 400 km, Brno 460 km, Bratislava 410 km

Berchtesgaden
1

HOTEL-GARNI HAFLINGERHOF ★★★

16,7 km

★★

AI

✔

-

-

€

9 990

10 let

6%

275
278

2

ALPENSPORTHOTEL SEIMLER ♣♣♣

4,6 km

★★★

HB

✔

✔

✔

€

10 790

6 let

6%

279

3

ALPENHOTEL BESLHOF ♣♣♣

9,7 km

★★

HB+

✔

✔

-

€

11 490

12 let

6%

280

4

HOTEL GASTHOF GEBIRGSHÄUSL ♣♣♣

6,2 km

-

HB

✔

✔

✔

€

11 250

6 let

6%

281

6,2 km

-

BS

✔

✔

✔

€

8 650

-

6%

282

5

HOTEL GASTHOF GEBIRGSHÄUSL - APARTMÁNY

♣♣♣

■ 12,5 km sjezdovek do 1 095 m ■ Praha 205 km, Brno 410 km, Bratislava 440 km

St. Englmar
1

APARTHOTEL PREDIGTSTUHL RESORT

♣♣♣

1 km

★★★

AI LIGHT

✔

✔

-

€

5 880

(4)

12 let

6%

■ 11,5 km sjezdovek do 1 456 m ■ Praha 170 km, Brno 315 km, Bratislava 460 km

Großer Arber

283
286
287

1

HOTEL PANORAMA SCHWARZECK ★★★

13,8 km

★★

FB+

✔

✔

✔

€

6 430 (4)

7 let

6%

290

2

FERIENHOTEL ROTHBACHER HOF ★★★

2,1 km

★★

BB

✔

✔

✔

-

7 860 (4)

7 let

6%

291

3

HOTEL PANORAMA SCHWARZECK - APARTMÁNY ★★★

13,8 km

★★

FB+

✔

✔

✔

€

(4)

7 let

6%

292

7 370

ŠVÝCARSKO

293
■ 347 km sjezdovek do 3 303 m ■ Praha 645 km, Brno 790 km, Bratislava 730 km

Engadin - St. Moritz

296

1

HOTEL REINE VICTORIA ★★★★

350 m

★★

HB

✔

✔

✔

€

20 580 (4)

6 let

6%

299

2

HOTEL LAUDINELLA ★★★

550 m

★★

HB

✔

✔

✔

€

(4)

6 let

6%

300

18 540

BS - bez stravy, BB - snídaně, HB - polopenze, HB+ - rozšířená polopenze, FB - plná penze, FB+ - rozšířená plná penze, AI - all inclusive, AI LIGHT - all inclusive light; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého
před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu; (5) jedná se o cenu za osmidenní pobyt bez skipasu; (6) jedná se o cenu
za pětidenní pobyt se skipasem; (7) pobyt se psem viz info v příplatcích u konkrétního termínu na webu

(1)

PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT

HOTEL GASTHOF STANGL ♣♣♣

Oberperfuss

strana katalog

do 30. září
slevy až do výše

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

pobyt s domácím
zvířetem (6)

SKI partner ND

■ 23 km sjezdovek do 2 304 m ■ Praha 550 km, Brno 610 km, Bratislava 560 km

Glungezer
1

wi-fi

zkrácené pobyty

základní
stravování (1)

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

vzdálenost
od lyžařského areálu

kapacita číslo

NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

21

22
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RAKOUSKO - LEDOVCOVÉ „SPECIÁLKY“
Kvalitní lyžařsky využitelné ledovce jsou to, co poskytuje Rakousku největší konkurenční výhodu oproti sousedním
alpským státům - Německu, Itálii, Slovinsku a Lichtenštejnsku. Ledovce jsou nekorunovaní králové hor - disponují
nejvyšší nadmořskou výškou, tedy i největší jistotou sněhu, často dokonce díky inverznímu charakteru počasí, kdy je
v údolí mlhavo, i nejvíce slunečními paprsky.
V Rakousku napočítáme lyžařských oblastí honosících se přívlastkem „ledovcové“ hned 8, z toho 5 leží v Tyrolsku
(od západu jsou to Kaunertal, Pitztal, Sölden se 2 ledovci - Tiefenbach a Rettenbach Gletscher, Stubaital a Hintertux,
který je jako jediný otevřen celoročně), v Salcbursku Kitzsteinhorn nad Kaprunem, v Korutanech Mölltalský ledovec
a o Dachsteinský ledovec nad Schladmingem se dělí spolkové země Štýrsko a Horní Rakousko.
Návštěvníci se mohou těšit nejen na širokou škálu svahů pro lyžaře všech úrovní schopností, ale někde i na vysokohorské
běžecké trasy a snowparky.
Horské chaty na ledovcích Vás vřele přivítají a poskytnou nádherné výhledy na okolní majestátní alpské velikány.
Gurmáni zde najdou spoustu vyhlášených kulinářských lokalit často i ve výšce nad 3 000 metrů nad mořem. Milovníci
kulturně-sportovně-společenských akcí se mohou těšit mj. na velkolepá otevírání sezóny.
V několika lokalitách mohou návštěvníci zažít, jaké to je uvnitř ledovce a navštívit podzemní jeskyně a jejich úchvatné
formace ledových krystalů. Atraktivní je i návštěva vyhlídkových plošin s 360° rozhledem. Z některých lze obdivovat
až 50 horských vrcholů s nadmořskou výškou přesahující 3 kilometry.
Ve výškách nad 3.000 metrů nad mořem padá 80 % všech srážek jako sníh (tento údaj vynikne například ve srovnání
s Innsbruckem ležícím v údolí Innu, kde je to jen 10%). Výsledkem je, že na ledovcích napadne kolem 10 metrů
nového sněhu každý rok.
I letos přinášíme speciální „ledovcovou“ nabídku, hned na úvod sezóny velký skiopening na Mölltalském ledovci
v Korutanech 28. 10. - 1. 11. 2020 s testováním lyží značek Rossignol, Dynastar, Sporten, Kästle, Elan, Lusti,
s koncerty a velkou párty. Tyto pobyty prodáváme jako balíčky již se skipasy v ceně. Obrovským lákadlem minulé
sezóny v Kaprunu byl obří projekt 3K Kaprun-Kitzsteinhorn-K-onnection s celkovými investicemi ve výši 81,5 mil. Eur,
přímo z centra Kaprunu se nyní dostanete na ledovec na lyžích!
V naší nabídce naleznete mimo výše jmenovaných též hotely u Hintertuxu, ve Stubaitalu a v Söldenu. Opominout
však nesmíme ani běžkaře, i na ledovcích naleznete běžecké tratě, nezřídka celoročně provozované, upravované pro
klasiku i volnou techniku.
Pro nejskalnější lyžaře je zajímavou volbou skipas „White 5“ - jeden skipas na všech pět tyrolských ledovců.
Platí na všechny lanovky a vleky na ledovcích Hintertuxer Gletscher, Pitztaler Gletscher, Sölden - Ötztal, Stubaier
a Kaunertaler Gletscher a za 478 Euro a opravňuje k lyžování 10 dnů dle Vašeho výběru od začátku října až do půlky
května, přičemž zvolené dny nemusí být v kuse. Výběr ledovce záleží také pouze na Vás a můžete kdykoli volbu
změnit. Prodej skipasu White5 probíhá u všech pokladen tyrolských lyžařských středisek na ledovcích.
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Stubaier Gletscher

64 km

235

Hintertuxer Gletscher / Tuxertal - Zillertal

60 km

web

Země

ledovec / středisko

Kitzsteinhorn Gletscher / Kaprun
Rakousko

Švýcarsko

© Kaunertaler Gletscherbahnen GmbH

Německo

41 km

168

Tiefenbach & Rettenbach Gletscher / Sölden Arena

34,3 km

web

Pitztaler Gletscher

27,7 km

265

Kaunertaler Gletscher

21,8 km

web

Mölltaler Gletscher

17,4 km

85

Morteratschgletscher / Diavolezza / St. Moritz

32 km

296

Theodulgletscher / Zermatt

21 km

web

Allalingletscher / Saastal

20 km

web

Zugspitzgletscher / Garmisch - Partenkirchen

20 km

web
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ŠVÝCARSKO - NEŽ ZMIZÍ LEDOVCE, „KRÁLOVÉ HOR“
Ač má Švýcarsko jedny z nejvýše položených alpských ledovců a zároveň i ty největší (včetně toho úplně největšího
giganta, 23 km dlouhého Aletschského ledovce), odhaduje se, že do konce 21. století všechny bez výjimky kvůli
oteplování klimatu zmizí z povrchu zemského. Mnohdy je tento tristní trend vidět již nyní, samozřejmě zejména v létě,
například v okolí Diavolezzy. Pojďme si tedy užít těchto „králů hor“ a lyžování na nich, dokud jsou tu s námi.
Kvalitní a plnohodnotně lyžařsky využitelné ledovce nabízí zejména nejvýše položený ze švýcarských kantonů, tedy
Wallis. Jsou to v první řadě ledovec Theodulgletscher na italsko-švýcarské hranici nad Zermattem, kam vede nejvýše
položená „lyžařská“ kabinová lanovka Evropy, a kde nalezneme i krásnou ledovcovou jeskyni. Celoročně provozovaný
skiareál i snowpark na ledovci v závratných výškách takřka 4.000 metrů nad mořem (nejvýše položený skiareál
Evropy) je tou nejlepší garancí sněhu zejména v jarních měsících. Nikde jinde si neužijete v dubnu takový prašan
na poloprázdných sjezdovkách… Lyžování ve středisku Zermatt nabízíme s ubytováním v propojené italské Cervinii.
V obří skioblasti 4 Vallées (sestávající ze středisek La Tzoumaz, Verbier, Haute-Nendaz, Veysonnaz a Thyon) je ledovci
obklopen dominantní vrchol Mont Fort, největší z nich je Glacier de Tortin na severozápadním úbočí. Druhým je pak
Glacier du Mont Fort na severovýchodní straně hory. Vrchol Mont Fortu je snadno dosažitelný lanovkou. Z výšky
3 308 metrů pak vede sjezdovka na průsmyk Col des Gentianes, kde je restaurant a 2 lanovky vedoucí sem z Verbieru
a Siviez (Haute-Nendaz).
V kantonu Wallis (Valais) jsme v minulé sezóně poprvé nabídli středisko Val d'Anniviers. To sice disponuje vlastním
ledovcem, nelze jej však považovat za lyžařsky využitelný. Glacier de Zinal, formovaný ze 3 ledovců (Grand Cornier,
Durant a Mountet), leží ve výšce od 2 000 m do 3 450 m n. m. v zimě se sem pořádají výpravy na sněžnicích
s průvodci, trvající cca 2.5 hodiny. Při tomto výletu se dostanete až 200 metrů do jeskyně v nitru ledovce, odkud
vytéká horská řeka La Navisence.
Lyžařsky podstatně atraktivnější, a proto i známější, je 6 kilometrů dlouhý ledovec Allalingletscher pod 4 027 metrů
vysokou horou Allalinhorn, jednou z nejsnáze přístupných čtyřtisícovek Alp. Lyžařské středisko Saas-Fee nad
údolím Saastal je jedním z nejmódnějších alpských středisek, které je vhodné pro rodiny s dětmi, středně pokročilé
i nejnáročnější lyžaře a snowboardisty. Saastal je obklopen nejvyššími štíty švýcarských Alp, jako jsou Monte Rosa,
Dom, Täschhorn či Matterhorn. Láká posezení v unikátní otáčivé restauraci Mekka Allalin s vytesanou jeskyní
v ledovci či jízda tzv. Alpským metrem na Allalin. V resortu Saas-Fee je zcela vyloučena motorová přeprava.
V nám nejbližším (a zároveň největším švýcarském) kantonu Graubünden jsou hory jen o málo nižší, než ve Wallisu,
i to však bohužel stačí k tomu, aby zde byly ledovce na nejviditelnějším ústupu. Letní lyžování zde žije již jen
ve vzpomínkách na 80. léta 20. století. Na hoře Piz Corvatsch tyčící se v masivu Berninských Alp nad jezerem
Silvaplana u Svatého Mořice je ledovců, na nichž se v zimě lyžuje, hned několik, a to až do výšky 3 303 m n. m.
Zajímavý je nedaleký ledovec Morteratschgletscher ve stejném horském pásmu - je třeba vyjet lanovkou do výše
2 973 m n. m. na Diavolezzu (horu, z jejíhož vlastního vrcholového ledovce zbyl už jen tristně malý kousek), odkud
následuje nezapomenutelný 10 km dlouhý sjezd po ledovci Morteratsch až k železniční zastávce Rhétské dráhy
Morteratsch, odkud se lze vlakem vydat dolů do Svatého Mořice, nebo zpět vzhůru k průsmyku Bernina, resp. kousek
pod něj ke skiareálům Lagalb a Diavolezza stojícím proti sobě.

© Bayerische Zugspitzbahn BergbahnAG / MaxPrechtel

NĚMECKO - LEDOVEC ZUGSPITZGLETSCHER NA NEJVYŠŠÍ HOŘE ZEMĚ
Do krajiny věčného ledu se můžete s lyžemi na nohou vydat i u našich německých sousedů, a to na ledovci
Zugspitzgletscher nad bavorským horským střediskem Garmisch-Partenkirchen v nadmořské výšce
od 2 600 do 2 962 metrů. Krom lyžování si zde můžete dopřát i návštěvu nejvýše položené kaple v Německu
či dětského AlpinParku. Zugspitze má co nabídnout i po kulinářské stránce. Vedle nové restaurace Panorama 2962
na vrcholu této nejvyšší hory Německa se o hladové návštěvníky postarají také na Zugspitzplatt, kde se můžete
rovněž kochat nádhernými přírodními scenériemi.
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Heiligenblut pod nejvyšší rakouskou horou Großglockner nabídne 12 km perfektně vyžehlených stop s průměrnou
nadmořskou výškou 1 300 metrů a také vysokohorskou stopu na Fallbichlu (2 200 m n. m.).
Štýrskou Mekkou klasického lyžování je Ramsau v oblasti Schladming - Dachstein. Krom nekonečných pavučin tratí
na náhorní plošině Ramsau, kde se konalo i Mistrovství světa v klasickém lyžování 1999, zde existuje i možnost
vysokohorského tréninku na ledovci Dachstein.
Výtečné podmínky běžkaři naleznou ve Štýrsku i ve střediscích Kreischberg - Murau / Lachtal a Loser / Tauplitz.
V Salcbursku si milovníci extrémů mohou dopřát 3kilometrový okruh „Höhenloipe“ ve výšce 2 900 m na ledovci
Kitzsteinhorn nad Kaprunem. 1 600 metrů vysoko je položená další „Höhenloipe“ na konci Gasteinského údolí ve
Sportgasteinu. Ale i níže v Gasteinertalu naleznete krásné, v noci osvětlené, okruhy, a to v Bad Gasteinu-Böcksteinu
a v Kurparku v Bad Hofgasteinu. Fantastická „Höhenloipe“ je i pod masivem Hochkönigu v průsmyku Dientner Sattel.
Dalšími tipy na běžecké stopy spolkové země Salzburger Land jsou:
■ Lungau se stopami o délce 240 km
■ Raurisertal Nationalpark Loipe o délce 45 km v Národním parku Vysoké Taury
■ Pinzga-Loipe probíhající údolím Pinzgauer Saalachtal v regionu Pinzgau o délce 200 km (ovšem včetně úseků
s nepříliš vysokou jistotou sněhu na okrajích sezóny - nejlepší podmínky panují v Krimmlu na začátku trasy).
Tyrolskou jedničkou co do kvality stop je oblast Pillerseetal v čele s Hochfilzenem, známým každoročním pořádáním
Světového poháru v biatlonu v prosinci. Další vhodné cíle běžkařů v oblasti Pillerseetal jsou Fieberbrunn, St. Jakob,
Waidring (vč. Steinplatte a tamní „Höhenloipe“) a Kirchdorf.
Poblíž, rovněž nedaleko hranic Bavorska, leží oblast Kaiserwinkl, jedna z nejoblíbenějších tyrolských oblastí mezi
běžkaři, na které tu v údolí mezi horskými městy Kössen, Schwendt, Walchsee a Rettenschöss čeká síť perfektně
upravovaných běžeckých stop zdarma o celkové délce 121 km. V porovnání s jinými většími tyrolskými středisky zde
panuje velmi poklidná atmosféra a také vskutku přátelská cenová politika.
V oblasti mezi Kitzbühelem a Kirchbergem jsou od prosince do dubna pohodlně dostupné běžecké trasy na golfovém
hřišti Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, mají umělé zasněžování i noční osvětlení do 23.00.

Dachstein Ramsau

220 km

30

Nassfeld

80 km

99

Hochpustertal (Obertilliach / Sillian)

140 km

110

Kaprun - Zell am See

200 km

168

Skicircus

292 km

180

Hochkössen

121 km

web

Pillerseetal - Hochfilzen

62 km

web

Achensee

220 km

203

Seefeld

246 km

231

Davos / Klosters

151 km

web

Engadin - St. Moritz

220 km

296

Berchtesgaden

100 km

275

St. Englmar

110 km

283

Země

Rakousko

Švýcarsko

Německo
© Obertilliacher Bergbahnen GmbH
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU
Ne všichni návštěvníci zimního Rakouska míří k našim jižním sousedům za sjezdovkami či snowparky. Stále
početnější je skupina těch, kteří si s sebou berou „úzká prkénka“ a v pobytovém místě neřeší lanovky, ale ukazatele
s označením “Langlaufloipe“. Ti, kdo jednou běžky v Rakousku zkusí, se sem za stejným účelem velmi často
opakovaně vracejí, protože tato země se stále více přibližuje k definici pojmu „běžkařský ráj“. Návštěvníci zocelení
z českých a slovenských hor spartánskými podmínkami bez strojově vyjetých stop nebo se stopami zničenými
množstvím lyžařů, jsou od Korutan po Tyrolsko všude doslova rozmazlováni nabídkou perfektně udržovaných,
nesmírně dlouhých a pestrých, a přitom málo zalidněných stop určených pro klasiku i skating.
Ano, mnohde za vstup do stopy musíte zaplatit (ač není problém zvolit některé ze středisek s bezplatnými vstupy
na trasy), ale co je těch pár utracených Euro za tak perfektní zážitky! O tom, že průměrná útrata běžkaře je i s těmito
symbolickými poplatky nesrovnatelně nižší, než útrata sjezdového lyžaře či snowboardisty, ani nemluvě. Proto řada
návštěvníků podlehne pokušení uspořené peníze investovat i do kvalitní výbavy na běžecké lyžování - výběr je všude
v Rakousku značný a mnozí zde poprvé poznají slast pohybu v dokonale upravených stopách na skvěle skluzných
lyžích - jezdit na „šutračkách“, s oblibou používaných na našich horách, by bylo v rakouských trasách bez kamínků
a ledových ploten opravdovým hříchem.
Po námaze ve stopě a spolykaných kilometrech vyhládne, naštěstí jsou trasy pro běžkaře lemovány typickými
útulnými hospůdkami s opravdu domácími regionálními specialitami, takže zde zažijete atmosféru pravého
venkovského Rakouska, bez narvaných obřích samoobslužných restaurací, tak dobře známých z nejpopulárnějších
sjezdových skiareálů.
Rakušané jsou po dlouhá desetiletí světovou sjezdovou velmocí, ale není divu, že ideální podmínky pro provozování
„klasiky“ vedly k tomu, že v poslední době sklízejí naši jižní sousedé úspěchy i v severském lyžování a biatlonu ostatně mnohé hvězdy současnosti i minulosti můžete v rakouských alpských střediscích potkat při tréninku
či rekreační projížďce přímo ve Vaší stopě.
Při plánování pobytu pečlivě zvažujte termín a místo. Zajímají-li Vás okraje zimní sezóny, pak vysoko položené trasy
s označením Höhenloipen jsou sázkou na jistotu kvalitního přírodního sněhu. Většina skiareálů (zejména v Salcbursku
a Tyrolsku) totiž běžecké tratě nezasněžuje uměle a vzhledem ke skalnatému a členitému terénu Alp zde většina tras
pro klasiku probíhá údolími, sezóna běžek je zde tedy na rozdíl od našich hor s dlouhými plochými hřebeny kratší,
než sezóna sjezdařská.
V Korutanech, v oblíbeném středisku Nassfeld, najdete nejvíce stop v Langlaufzentru Nassfeld-Pressegger See.
Na samých hranicích s Itálií si skvěle užijete mezinárodní okruh Seeloipe / Lago Pramollo a u mezistanice hlavní
kabinkové lanovky okruh Tressdorfer Alm Loipe.
V Národním parku Vysoké Taury (Nationalpark Hohe Tauern) Vás v Mallnitz pod Ankogelem čeká 25 km uměle
zasněžovaných (i přes průměrnou nadmořskou výšku 1 200 metrů) stop oceněných pečetí kvality, s atrakcí v podobě
nové laserové biatlonové střelnice.
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Naše Top destinace běžeckého lyžování

I proslulá lyřařská oblast Skiwelt Wilder Kaiser má svou vlastní kvalitní „Höhenloipe“ nad Brixenem.
Jezero Achensee nedaleko ústí údolí Zillertal na protějším břehu Innu je jednou z nejhezčích oblastí Tyrolska, a totéž
lze říci i o tamním běžeckém lyžování.
Ovšem opravdovou top adresou běžeckého lyžování v Rakousku je Seefeld, pořadatel Mistrovství světa v klasickém
lyžování 1985 a 2019. Náhorní plošina protkaná 246,5 kilometry skvěle připravených stop leží u hranic s Bavorskem.
Spolková země Tyrolsko však zahrnuje i exklávu Osttirol. Tajným tipem pro milovníky bílé stopy je zde údolí Lesachtal
ležící v pohádkovém koutu Východního Tyrolska blízko hranice s Itálií. Třicetikilometrová běžkařská trasa s názvem
Grenzlandloipe na hranici Východního Tyrolska a Korutan je považována za jednu z nejkrásnějších v celých jižních
vápencových Alpách (Südliche Kalkalpen). Díky nadmořské výšce 1 200 - 1 500 m a úsekům s umělým zasněžováním
zde běžkařská sezóna většinou trvá až do pozdního jara. V Obertilliachu se vedle sítě perfektně upravovaných stop
nachází i známý biatlonový stadion (kde trénoval nejslavnější místní obyvatel, největší biatlonista všech dob, Ole Einar
Bjørndalen, osminásobný olympijský vítěz), či vysokohorský panoramatický okruh ležící nad hranicí 2 000 m n. m.
Za perfektními běžkařskými podmínkami však nemusíme v Rakousku jezdit až do Alp. Hned za hraničním přechodem
Zadní Zvonková - Schöneben se nachází v příznivé nadmořské výšce okolo 1 000 m jeden z nejkvalitnějších
rakouských běžeckých areálů mimo Alpy se stabilními sněhovými podmínkami a denní úpravou běžeckých stop.
Vstup do stop je sice zpoplatněn částkou 4 € / osoba a den (12 € týdenní vstup, 40 € sezónní permanentka), ale
rozhodně nebudete litovat. Čeká Vás zde 79 km pravidelně upravovaných stop pro klasický styl i bruslení. Běžecké
stopy na Schönebenu nabízejí nenáročné okruhy vhodné pro rekreační běžkaře i kopcovitější tratě, které uspokojí
zdatnější běžkaře. Obzvlášť pro bruslaře jsou stopy na Schönebenu opravdovým rájem, který jen tak v ČR nenajdete.
Nenechte se zmást, pokud na české straně u Lipna leží málo nebo vůbec žádný přírodní sníh - jen pár kilometrů
vzdušnou čarou je na Schönebenu zcela jiná situace. Může za to výhodná poloha Schönebenu na návětrném hřebenu
rakouské strany Šumavy. Když na Šumavě sněží, nejvíce sněhu zpravidla napadne na Schönebenu.
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ VE ŠVÝCARSKU
Švýcarsko je zemí zaslíbenou pro takřka všechny zimní sporty, běžecké lyžování nevyjímaje.
I v rámci Švýcarska je ovšem jeden kanton, jenž v tomto ohledu nad ostatními ční, a to ten nám nejbližší, tedy
Graubünden, největší u z kantonů země helvétského kříže, speciálně pak jeho rétorománsky hovořící část.
Právě zde se pořádají závody Světového poháru v běžeckém lyžování (12.-13. 12. 2020 v Davosu a 1.-3. 1. 2021
ve Val Müstair jako součást seriálu Tour de Ski), zde se běží nejznámější „laufy“, tedy klasický závod La Diagonela
16. 1. 2021 a Engadin Skimarathon volnou technikou 14. 3. 2021, oba v okolí Svatého Mořice.
Z Graubündenu pocházejí i neznámější švýcarští klasici, ať už je to největší ikona švýcarského běžeckého lyžování
poslední dekády Dario Cologna (z Val Müstair), či 3 biatlonové sestry Gasparinovy (ze Samedanu u St. Moritz).
Ve stopách trojnásobného olympijského vítěze a mistra světa Daria Cologni se můžete vydat například v Davosu
na „Cologna-Stutz". Hostům je tato trať k dispozici vždy perfektně upravená a zdarma.
Svatý Mořic a obecně dlouhé údolí Engadin patří mezi nejprestižnější místa zimních dovolených, když návštěvníky
láká nejen na běžkařské stopy, ale i na prosluněné sjezdovky nebo bohatou historii. Údolí obehnané strmými alpskými
štíty, jejichž vrcholy se zrcadlí v průzračných vysokohorských jezerech, slunce 322 dní v roce a dlouhá a sněhově
bohatá zima - v Alpách najdete pro běžkaře lepší místo jen stěží, a to bez nadsázky.
K prozkoumávání krás krajiny Engadinu jsou právě běžky ideální volbou, ať už jste turisté, nebo výkonnostní sportovci.
Vézt se údolím a míjet jeden alpský štít za druhým, kroužit po zamrzlých jezerech či podél tratí slavné Rhétské dráhy,
to jsou hlavní argumenty, proč se do těchto míst s běžkami vydat.
Klasické vyfrézované tratě jsou zpravidla lemovány širokými uválcovanými cestami pro bruslaře a jsou ideálním
tréninkovým prostředím - leží v 1.700 metrech nad mořem i výše, takže organismus dostane patřičně zabrat. Nejvyšší
kvalita ale není zadarmo, za jeden den zaplatíte 10 CHF, za týden pak 30 švýcarských franků. Součástí celku je
i veškeré zázemí, mapy tratí, informace o kvalitě sněhu, servisy a půjčovny, výjimkou nejsou převlékárny a sprchy.
V Dolním Engadinu pak stojí za zmínku městečko Scuol. Jeho lázeňská atmosféra, blízkost Švýcarského národního
parku, skvostné běžecké tratě vedoucí podél Innu až k rakouským hranicím, 80 km sjezdovek a možnosti skialpových
či sněžnicových výletů na švýcarsko-italsko-rakouském trojmezí se postarají o dokonalou všestrannost zimních
aktivit. Údolí Innu zde nabízí 77 kilometrů běžeckých tratí. Po výkonu vás osvěží na 20 minerálních pramenů.
Graubünden je nejen největší, ale také nejdivočejší ze všech kantonů. Najdete tu staré horské vesnice, v nichž život
vždycky byl a stále je velmi náročný, vysokohorské pastviny i skalnatá údolí, ale také více než 2.200 kilometrů
sjezdovek a světoznámé lyžařské rezorty: např. Davos - Klosters, Flims - Laax - Falera, Lenzerheide - Arosa,

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Savognin, Svatý Mořic a Engadin Scuol Samnaun. Na území tohoto kantonu leží Švýcarský národní park, jediný
v zemi. Cestovat po Graubündenu lze velmi snadno i díky síti poštovních autobusů a slavné Rhétské železniční dráze.
V Lenzerheide se na průsmyku nacházejí jak sportovní a náročné tratě, které využívají závodníci, tak i klidné
vyhlídkové okruhy, jež osloví i začátečníky. Vedle široké nabídky údolních tratí, které vedou podél romantického
jezera, nebo vyloženě těžkých okruhů, si tu užijí i noční ptáci - tříkilometrová osvětlená trať v oblasti Lantsch / Lenz je
otevřena mezi 17.30 a 21.00. Lenzerheide je však i místem konání významných profesionálních závodů, v minulosti
včetně slavné Tour de Ski. Další desítky kilometrů se pak dají projet v sesterském středisku Arosa.
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ V NĚMECKU
Běžecké lyžování a zejména pak biatlon patří v Německu mezi nejoblíbenější zimní sportovní disciplíny.
V okolí Berchtesgadenu na návštěvníky čeká okolo 100 km upravených tratí. Těšit se mohou také na úžasné výhledy
na zasněžené vrcholky okolních hor. 9kilometrová trať na náhorní plošině Scharitzkehl vedoucí nad hranicí 1 000 m n.
m. patří po sněhové stránce k těm nejjistějším. Navíc nabízí impozantní pohledy na okolní kolmé skalní stěny a také
na Kehlsteinhaus - proslulé Hitlerovo „Orlí hnízdo“. V běžkařském centru Aschauerweiher v Bischofswiesenu si na své
přijde každý, nachází se zde tratě všech náročností, díky umělému zasněžování se není potřeba obávat o skluznice
a na stadionu s umělým osvětlením lze kroužit až do pozdního večera. Po běžkování zmiňme možnost zamířit rovnou
na relaxaci do termálních lázní v Berchtesgadenu (Watzmann Therme) nebo v Bad Reichenhallu (Rupertus Therme).
Mezi destinace podstatně méně známé u široké veřejnosti, zejména české, avšak mezi běžkaři též oblíbené, patří
St. Englmar v Bavorském lese. Nabízí trasy všech obtížností pečlivě upravované pro obě techniky. Nadmořská výška
až 1 050 m zaručuje, že se zdejší podmínky mohou směle rovnat alpským. Centrum běžeckého lyžování St. Englmar Hirschenstein nabízí celkem 74 km tratí. Návštěvníci mohou všechny zdejší stopy využívat zdarma.
Pod nejvyšší šumavskou horou Grosser Arber v okolí města Bodenmais se nachází centrum běžeckého lyžování
s tratěmi o celkové délce 114 km a díky nadmořské výšce až 1 300 m i s tradičně výtečnými sněhovými podmínkami.
Nedaleké běžecké centrum Lohberg - Scheiben pak nabízí dalších 14 km tratí.

© snow-world.chdavos-images@bluewin.ch / m@rcel gigersnow-world.ch
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Rakousko lze bez nadsázky označit za kolébku alpského lyžování. Asi v žádné jiné zemi světa nesouvisí lyžařský
sport, vrcholový i rekreační, tolik s každodenním životem místních obyvatel. Věděli jste, že už v roce 1895 vynalezl
Rakušan narozený v Třebíči Matthias Zdarsky první lyžařské vázání pro sjezd? V roce 1904 pak byla nedaleko
Arlberského průsmyku otevřena první sjezdovka na světě. A aby těch prvních míst nebylo málo, prim má Rakousko
také co se týče lyžařských škol a organizování prvních sjezdových závodů. Legendární sjezd Hahnenkamm
na sjezdovce Streif v Kitzbühelu či noční slalom Světového poháru ve Schladmingu jsou události, kdy se bez
nadsázky zastaví celá země.
BENEFITY
velmi dobrý poměr kvality a cen
dostatek sněhu a moderní lanovky
■ rodinná atmosféra a pohostinnost místních
■ vynikající dostupnost z ČR
■
■

ČEKEJTE RODINNOU ATMOSFÉRU, POHOSTINNOST A OCHOTU
Ubytovací kapacity se vyznačují menší lůžkovou kapacitou a polohou zpravidla o něco dále od skiareálů, než třeba
ve Francii. Většina těchto zařízení je totiž vybudována tak, aby funkčně a esteticky doplňovala tradiční venkovskou
zástavbu v alpských údolích. Velkou část pensionů, gasthofů a menších rodinných hotelů provozují samotní majitelé,
a tak se v Rakousku setkáte s příjemnou rodinnou atmosférou a pohostinností.

ALPSKÁ VELMOC S OBŘÍMI LYŽAŘSKÝMI AREÁLY
Posledním trendem je sdružování lyžařských středisek do velkých regionů s jednotnou permanentkou; například
oblast Ski amadé zahrnuje na 740 km sjezdovek a pozadu rozhodně nezůstávají i další oblasti jako Top Ski Kärnten /
Osttirol, Zillertal nebo Kitzbüheler Alpen.
V Rakousku na rozdíl od jiných zemí tempo výstavby nových lanovek či posilování systémů umělého zasněžování
v posledních letech nikterak neochablo a bylo setrvale vysoké. A to platí dokonce i v letošním krizovém roce, kdy
velké investice do infrastruktury, zejména nové lanovky, hlásí mj. lyžařské oblasti SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
nebo Salzburger Sportwelt. Největšími novinkami minulých zimních sezón v Rakousku bylo propojení Maiskogelu
v Kaprunu s ledovcem Kitzsteinhorn, spojení střediska Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang v Salcbursku
s Fieberbrunnem v Tyrolsku, čímž rozměry tohoto nového obra narostly na 270 km sjezdovek, či propojení tyrolskovorarlberských top-středisek St. Anton a Lech / Zürs, čímž se posunulo na samou rakouskou špici žebříčku největších
propojených skiareálů, když pokořilo magickou hranici 300 kilometrů. V mnoha střediscích napříč Rakouskem
pozorujeme masivní výměnu starých nekrytých sedačkových lanovek za nové, mnohem kapacitnější, kryté
a vyhřívané, mnohde se staví moderní 10místné kabinky.
I přes neutuchající záplavu novinek můžeme Rakousko stále cenově řadit někam mezi nepochybně dražší Švýcarsko
a někdy až extrémně levnou Itálii.
TO NEJOBLÍBENĚJŠÍ Z RAKOUSKÝCH ALP - NA LYŽE I NA PÁR DNÍ
Našimi dlouhodobě nejžádanějšími oblastmi zůstávají Kaprun - Zell am See, Dachstein West, Kitzbühel / Kirchberg,
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental a Schladming / Dachstein, jejichž nepochybnou výhodou je vzdálenost z ČR. Ta je
předurčuje i ke kratším než týdenním návštěvám; proto se snažíme vyjít našim klientům maximálně vstříc a vedle
možnosti zkrácených pobytů u většiny nabízených kapacit se u některých z nich můžete setkat i se speciální
nabídkou „7 za 6“, či dokonce „7 za 5“ a někde i se zlevněnými zkrácenými pobyty od neděle do čtvrtka v rámci
speciální nabídky „4 za 3“.
A proto, pokud zamýšlíte vydat se na pořádnou lyžařskou dovolenou, nebo si jen odskočit na „prodloužený víkend“,
pak vězte, že Rakousko je bezesporu tou správnou volbou.

© Salzburger Sportwelt - Christian Schartner

PŘIPRAVENI NA NOVÉ VÝZVY
V rakouských střediscích se samozřejmě důkladně věnují i novému tématu „čínského“ viru. Zavádějí se opatření typu
snížení maximálního počtu osob v kabince, povinnost mít roušku, dodržovat minimální odstupy, pravidelné měření
teploty zaměstnancům a jejich testování na Covid-19 a podobně. Očekávat lze omezení après-ski zábavy, jež nebude
probíhat formou, na jakou byli lyžaři zvyklí (hlasitá hudba, tanec…). Hosté budou v některých barech na sjezdovkách
obslouženi jen na místech k sezení a pořádání řady eventů je stále nejisté, resp. otevřené. I přes veškerá tato
omezení je však třeba kvitovat fakt, že jsou zaváděna plánovitě a očekávaně, navíc nenaruší to hlavní, za čím naše
lyžařská veřejnost do Rakouska směřuje, a tím jsou bezesporu perfektní parametry tamních sjezdovek a přepravních
zařízení.

RAKOUSKO

435 LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK V CELÉM RAKOUSKU
Rakousko nabízí 2 900 nejmodernějších lanovek, 7 200 km sjezdových tratí a osm ledovcových areálů, kde se můžete
oddávat bílému sportu takřka po celý rok. Zkrátka a jednoduše, patrně pro žádnou jinou zemi se nehodí označení
„skutečný ráj pro lyžaře“ tolik, jako právě pro Rakousko.
Ze 600 skiresortů jsou mnohé propojené, tvoří tak aktuálně na 435 lyžařských středisek, to je vskutku přebohatý výběr.

© Stubaier Gletscher - Andre Schönherr
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str.

v základním
skipasu

kabiny

sedačky

vleky

celkem

39

61

780

2 100

★★★

★★★★

31

Serfaus - Fiss - Ladis

214

214

12

16

11

39

1200 2 820 ★★★★★ ★★★★★ 261

Hochficht

20

20

1

3

2

6

933

1 338

★★★

★★★

47

Pitztal

79,1

39,1

5

8

8

21

1450 3 440

Kreischberg - Murau / Lachtal

67

67

3

6

13

22

868

2 222

★★★

★★★

52

Tauplitz

43

125

1

4

12

17

820

1 965

★★★★

★★★

58

Teichalm

4,5

4,5

0

0

2

2

1200 1 450

★★

★★

64

Bad Kleinkirchheim

103

103

4

8

12

24

1100 2 055

★★★★

★★★★

70

Sportberg Goldeck

25

25

1

2

2

5

547

★★★

★★★

78

Mölltal - Ankogel

44,2

44,2

4

5

5

14

1200 3 122

★★★★

★★★★

86

55

55

4

1

7

12

1301 2 902

★★★★

★★★

92

★★★★

100

2 142

Nassfeld

110

891

5

9

13

27

610

2 020

★★★★

Sillian - Hochpustertal

21,7

164

2

3

2

7

1100 2 407

★★★★

★★★★

111

★★★★

★★★★

116

★★★

★★★★

121

Grossglockner Resort Kals - Matrei

40

164

3

6

5

14

920

Katschberg / Lungau

150

150

4

12

17

33

1066 2 411

2 621

Schladming - Dachstein

237

740

12

31

50

93

843

2 700

★★★★

★★★★

133

Gasteinertal - Grossarltal

179

740

15

17

20

52

843

2 686

★★★★

★★★★

144

Hochkönig

112

740

7

8

19

34

800

1 900

★★★★

★★★★

152

Salzburger Sportwelt

205

740

20

36

35

91

619

2 188

★★★★

★★★★

158

Raurisertal

32,5

32,5

3

1

6

10

950

2 193

★★★

★★★

164

Kaprun - Zell am See

139,5 139,5 17

17

15

49

750

3 029 ★★★★★

★★★★

169

Skicircus - Saalbach - Hinterglemm

270

270

29

21

20

70

840

2 096 ★★★★★ ★★★★★ 181

Kitzbühel / Kirchberg

188

188

12

27

10

49

800

2 000 ★★★★★

Ski Juwel

109

109

9

7

29

45

650

2 025

★★★★

189

★★★★

★★★★

198

★★★

★★★

204

Achensee

53

53

2

6

11

19

950

1 860

Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental

284

284

17

34

38

89

620

1 869 ★★★★★ ★★★★★ 209

Hochzillertal / Hochfügen

102

447

9

13

21

43

560

2 377

Zillertal Arena

143

447

13

21

18

52

580

2 500 ★★★★★

Seefeld

33,8

33,8

3

5

20

28

1180 2 064

Stubaital

95,2

95,2

9

10

19

38

962

3 210

Innsbruck a okolí

329,7 329,7 23

★★★★

★★★★★

221

★★★★

227

★★★

★★★★

232

★★★★

★★★★

236

36

52 111

560

3 210

★★★★

★★★★

245

Glungezer

23

23

2

1

3

6

950

2 304

★★★

★★★

252

Oberperfuss

17

17

2

0

2

4

820

2 000

★★★

★★★

256

lyžařsky
★★★★

★★★★

poznámka: hodnotící kritéria jsou totožná jako u použitých piktogramů viz stejnojmenná kapitola na straně 4

© Salzburger Sportwelt - Tom Lamm
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náš názor

od

nadmořská
výška v (m)

celkem

počet přepravních
zařízení

vleky

sjezdovky
v (km)

sedačky

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ
LYŽAŘSKÝCH
STŘEDISEK

kabiny

náš názor

v základním
skipasu

nadmořská
výška v (m)

133

Grossglockner - Heiligenblut

RAKOUSKO

počet přepravních
zařízení

Dachstein West

RAKOUSKA

28

sjezdovky
v (km)
v samotném
středisku

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ
LYŽAŘSKÝCH
STŘEDISEK

země, kde se děti rodí s lyžemi na nohou

266

RAKOUSKO

země, kde se děti rodí s lyžemi na nohou
2

DACHSTEIN WEST 2 HOCHFICHT 3 KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL 4 TAUPLITZ 5 TEICHALM
BAD KLEINKIRCHHEIM 7 SPORTBERG GOLDECK 8 MÖLLTAL - ANKOGEL 9 GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT
NASSFELD 11 SILLIAN - HOCHPUSTERTAL 12 GROSSGLOCKNER RESORT KALS - MATREI 13 KATSCHBERG / LUNGAU
SCHLADMING - DACHSTEIN 15 GASTEINERTAL - GROSSARLTAL 16 HOCHKÖNIG

GA
RM
I
(D) SCH

BAD ISCHL

ACHENKIRCH

MÜNCHEN (D)

23

KIRCHBICHL

SÖLL

SCHEFFAU

HINTERSTODER

1

WAIDRING

HEITERWANG

HOCHFICHT
SALZBURG

LOFER

ST. JOHANN I. T.

RUSSBACH

GOLLING
LOSER

GOSAU

ELLMAU

4

BAD GOISERN

ABTENAU

TAUPLITZ

HALLSTATT

ANNABERG

24
ST. ULRICH AM PILLERSEE
WÖRGL
LUNGÖTZ
WERFENWENG
FIEBERBRUNN
ITTER WESTENDORF
REITH BEI KITZBÜHEL
16
BRIXEN
AM
HOPFGARTEN
14 RAMSAU
HOCHFILZEN
BERWANG
GRÖBMING
¨
KITZBUHEL
DACHSTEIN
BISCHOFSHOFEN
NIEDERAU
27
ALPBACH
MARIA ALM
HAUS
KIRCHBERG
SAALBACH
21
PICHL
DIENTEN
20
STRASS
SEEFELD
AUFACH
FILZMOSS
MAISHOFEN
SCHLADMING
TELFS
HINTERGLEMM
FLACHAU
MÜHLBACH
¨
PASS THURN
22
PIESENDORF
25 FUGEN
29
ZELL
AM
SEE
31
UTTENDORF
AURACH
KALTENBACH
17
OBERPERFUSS
MÜHLBACH
FUSCH / BRUCK AM GROSS.
INNSBRUCK 30
ZELL AM ZILLER
AXAMS
KAPRUN
MITTERSILL
26 KRIMML
GLUNGEZER
SAUTENS
OBERTAUERN
GÖTZENS
19
HIPPACH
MUTTERS IGLS
ÖTZ
GERLOS
STUBACH
3
MAYRHOFEN
HAIZENBERG
KITZSTEINHORN
KITZSTEINHORN RAURIS
15
FINKENBERG
TELFES
GROSSARLTAL
TUX
FULPMES
¨
LANGENFELD
18
MAUTERNDORF MARRIAPFARR
HINTERTUX
DORFGASTEIN
MURAU
28
NEUSTIFT
BAD HOFGASTEIN
3
TAMSWEG
JERZENS
ST. MICHAEL
HUBEN
BRENNER
BAD GASTEIN
ST. GEORGEN
PERTISAU

WURZERALM
MARIA ZELL

EISENERZ

LIEZEN

PRÄBICHL

MAURACH

SCHRÖCKEN
LECH
ST. ANTON
WALD AM ARLBERG
LANDECK

BREGENZ

ZAMS

32
RIED IM OBERINNTAL

ST. LEONHARD IM PITZTAL

33

STUBAITAL

SAMNAUN
Z
IT
OR )
.M H
ST (C

KAUNERTAL
KAUNERTAL

KALS

SÖLDEN

PITZTAL
PITZTAL
VENT

MATREI

12

BOLZANO (I)
ST. JAKOB I.D.

9

HUBEN

8
MÖLLTAL

VIDEN

TURRACHERHÖHE
RANGERSDORF

LENDORF
SPITTAL A. D. D.

GITSCHTAL

11
SILLIAN

OBERTILLIACH - GOLZENTIPP

5

OBERVELLACH

MERANO (I)

SALZBURGER SPORTWELT 18 RAURISTAL 19 KAPRUN - ZELL AM SEE 20 SKICIRCUS - SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN
KITZBÜHEL / KIRCHBERG 22 SKI JUWEL - ALPBACHTAL / WILDSCHÖNAU 23 ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFERKOPF
SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL 25 HOCHZILLERTAL / HOCHFÜGEN 26 ZILLERTAL ARENA 27 SEEFELD 28 STUBAITAL
INNSBRUCK A OKOLÍ 30 GLUNGEZER 31 OBERPERFUSS 32 SERFAUS - FISS - LADIS 33 PITZTAL

TEICHALM

INNERKREMS

MALLNITZ

FLATTACH

LIENZ

LACHTAL

KATSCHBERG

OBERGURGL

BOLZANO (I)
17
21
24
29

13

HEILIGENBLUT

VIDEN

7

DÖBRIACH

KLIPPITZTÖRL

6
BAD KLEINKIRCHHEIM
TREFFEN
BODENSDORF

10
TRÖPOLACH

MILLSTATT

VILLACH
HERMAGOR

ST. FEISTRITZ OB BLEIBURG

ST. JAKOB IM ROSENTAL

PETZEN

© Stubaier Gletscher - Andre Schönherr
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Horní Rakousko

© OÖ Tourismus - Erber

DACHSTEIN WEST

DACHSTEIN WEST

Horní Rakousko
Dachstein West
3
6

Krippenstein - Obertraun

33
65

15
29

0
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0
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2.100 m
1

HOTEL GUTJAHR ★★★★S

9

2

HOTEL GASTHOF POST ★★★★

10 PRÁZDNINOVÁ VESNIČKA OBERTRAUN ♣♣♣♣

3

HOTEL GOLDENER STERN ★★★★

11 CHALETY ALPENDORF ♣♣♣♣

4

VITALHOTEL GOSAU ♣♣♣♣

12 GASTHOF BERGFRIED - APARTMÁNY ★★★

5

LANDHOTEL GASTHAUS TRAUNSTEIN ★★★

6

SPORTHOTEL DACHSTEIN WEST ★★★

7

HOTEL DOLOMITENHOF ★★★

8

GASTHOF BERGFRIED - POKOJE ★★★

LANDGASTHOF TORRENERHOF ★★★

13 CHALET VILLA ANZ ♣♣♣

skinabídka



1.320 m

komplexně



780 m
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%

%
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65
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11
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61

83 km
os./ hod.

62 %
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80.117

4x

14x

DACHSTEIN WEST

2

187 km

31

DACHSTEIN WEST
TYPY SKIPASŮ

VÝ
VÝHODY:
:

místní skipasy
platí pro jednotlivé skiareály mimo centrální
oblast Dachstein West
(např. Krippenstein-Obertraun, Abtenau-Karkogel,
Ebensee-Feuerkogel)
■ Dachstein West
platí pro všechny vleky a lanovky lyžařské
oblasti Dachstein West, tedy Gosau, Russbach,
Zwieselalm a Annaberg a také ve střediscích
St. Martin, Lungötz, Bad Dürrnberg / Zinkenlifte,
Abtenau-Karkogel, Ebensee-Feuerkogel
a Krippenstein-Obertraun
■

■

SKIBUS
skibusy po Russbachu, Gosau a Annabergu
skibusové spojení do těchto míst z Obertraunu,
Hallstattu, Bad Ischlu, Bad Goisernu, Gollingu,
Abtenau, St. Martin a Lungötz (v ceně skipasu)

DACHSTEIN WEST

skibus Salzburg ➔ Russbach

32

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Salzburg, směr
Villach, dálniční sjezd Golling, Abtenau, Annaberg Lungötz nebo Russbach, Gosau
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz
Bratislava, Wien, Linz
a dále
směr Salzburg, dálniční sjezd 224 Regau, Altmünster am
Traunsee, Bad Ischl, Bad Goisern, Hallstatt nebo Gosau,
Russbach, Abtenau, Annaberg - Lungötz

Praha 380 km ● Brno 435 km
Bratislava 375 km

největší lyžařské středisko Horního Rakouska rozkládající se částečně i ve spolkové zemi Salcbursko
133 km rozličných sjezdovek s vesměs moderními přepravními zařízeními v rámci celé řady značně
rozmanitých středisek
■ lokalita s výbornou a stabilní sněhovou nadílkou díky své specifické poloze v blízkosti ledovce Dachstein
■ centrální skihoupačka spojující 51 km sjezdovek středisek Gosau, Russbach, Annaberg a Zwieselalm
■ lyžování na jeden skipas od Salzkammergutu až po Lammertal aneb s jediným skipasem možnost využití
sjezdovek a lanovek i v Abtenau, Lungötz, Bad Dürrnbergu, St. Martinu a Feuerkogelu
■ příjemný rodinný skiareál Karkogel nabízející sjezdovky všech obtížností (a také 3 km dlouhou osvětlenou
sáňkařskou dráhu) a na protějším kopci v Abtenau areál Sonnleiten se 3 vleky, zcela ideální pro děti
a začínající lyžaře
■ středisko Feuerkogel s panoramatickým výhledy na Dachstein a jezero Traunsee jako ideální cíl pro rodiny
■ skipas Dachstein West platný i v přírodním ráji Freeride Arena Krippenstein, nejlepší freeridové
oblasti Rakouska
■ nejdelší sjezdovka Horního Rakouska v podobě nezapomenutelného 11 km dlouhého sjezdu
z Krippensteinu do Obertraunu u Hallstattského jezera s výškovým rozdílem 1 500 m
■ pro snowboardové nadšence Playground Snowpark v Gosau a 2 funparky v Russbachu (Trailer Park
a Rookie-Park)
■ centrum zábavy na sněhu v údolí u lanovky Hornspitz Express předkládající menu pro malé i velké
s nabídkou slalomové dráhy, rychlostní měřené tratě a carvingové pisty
■ domácí tratě rodáka z Annabergu-Lungötz, vládce celkového pořadí Světového poháru v 8 sezónách
po sobě (2012-2019), 2x zlatého na olympiádě a sedminásobného mistra světa Marcela Hirschera
■ několik areálů pro nejmenší návštěvníky aneb oblast dnes jednoznačně zaslíbená především rodinné klientele
■ parkování zdarma všude a hned několik areálů s možností nočního lyžování
■ akce na skipasy Dachstein West „Active Family“ v termínu 13. 3. až 5. 4. 2021, kdy při zakoupení
skipasu s platností od 5 dní alespoň pro jednoho z rodičů či prarodičů obdrží děti s rokem narození 2005
a mladší skipas se stejnou dobou platnosti zdarma
■ neplacené běžecké tratě v úctyhodné celkové délce 187,4 km
■ sáňkařské dráhy, curling, trasy pro pěší turistiku a jízdy se saněmi taženými koňským spřežením dotvářející
atraktivní nabídku oblasti
■ polyžařská relaxace v podobě bazénu se soláriem a saunou, posilovny či tenisové a squashové haly v Gosau
■ velmi kvalitní skibusy vozící lyžaře zdarma po celé oblasti
■ proslulé solné a termální lázně v blízkém Bad Ischlu, letním sídle císaře Františka Josefa
■ wi-fi připojení dostupné na všech hlavních lanovkách
■ rychlá a snadná doprava díky minimální vzdálenosti z České republiky
■

GOSAU

km

Russbach

6 km

Hallstatt

14 km

Abtenau

18 km

Obertraun

18 km

Annaberg - Lungötz

22 km

Golling

32 km

dálnice

37 km

NEVÝHODY:
dosud vysoké procento vleků oproti kabinovým a sedačkovým lanovkám
s výjimkou Krippensteinu nepříliš široká nabídka nejnáročnějších tratí pro zkušené lyžaře a snowboardery
■ poněkud nezasloužená nižší známost a prestiž oblasti
■ časově náročnější přejezd celé oblasti z Gosau nebo Russbachu do Annabergu či naopak
■ nepropojenost Krippensteinu přímým skibusem s hlavními středisky oblasti Dachstein West
■ přes zpravidla dobrou sněhovou nadílku a slušnou nadmořskou výšku až do 2 100 m ne zcela kompletní
pokrytí umělým zasněžováním
■
■
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DACHSTEIN WEST

Horní Rakousko
1

Kč

HOTEL ★★★★S

od 2.057 Kč

GUTJAHR

os. / noc

3 DĚTI
ZDARMA

poloha: Abtenau, centrum - 0 m, cvičný vlek Sonnleit´n pro děti a začátečníky - 450 m, skiareál
Karkogelbahn / Abtenau - 1,9 km, skiareál Dachstein West - 11,2 km, skibus - 0 m
vybavenost a služby: recepce / velká lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, á la carte
★ ★ ★ restaurace, salonek pro kuřáky, uvítací přípitek, bar, sluneční terasa s posezením, horská chata Gutjahr
Alm (rezervace na vyžádání), společenská místnost s knihovnou, Skybar / seminární místnost až pro
50 osob s projekční technikou, wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, velká herna, Playstation,
úschovna lyží a lyžařských bot, 4x výtah, vyhrazené parkoviště
HB
sport a relaxace: bazén 90 m² s protiproudem, vířivka, 4x sauna, aromatická sauna, pára, infrakabina,
horizontální solárium*, Kneippův chodník, relaxační koutek s lehátky, masáže*, kosmetické služby*;
posilovna, biliár, stolní tenis, stolní fotbal
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ večeře - servírované 5chodové menu s výběrem ze 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený či teplý
předkrm či polévka, salátový bufet, sýrový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
■ Standard 3 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. lůžka formou pevného lůžka či rozkládacího gauče pro
1 osobu; sociální zařízení s vanou či sprchou; oddělené WC
■ Deluxe 4/5 - 36 až 40 m² - pokoj s manželskou postelí a případně 1 až 2 rozkládacími gauči pro 2 až 3 osoby
či 1 rozkládacím gaučem pro 2 osoby a přistýlkou, sociální zařízení s vanou či sprchou, oddělené WC, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, minibar, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ luxusní boutique hotel v elegantním a vzdušném horském stylu ■ služby na špičkové
úrovni jakožto tradice v jednoznačně nejkomfortnějším hotelu v celé oblasti Dachstein West v rámci naší nabídky
■ možnost dokoupení skipasu v Kč na menší místní Karkogel či celoplošný Dachstein West za zvýhodněné
ceny ■ vlastní horská luxusní chata s možností pronájmu po předchozí domluvě naprosto ideální ke strávení
romantického večera či společenské akce při teambuildingovém pobytu ■ špičkové wellness včetně populárního
bazénu a saunového světa ■ prostorné a moderní pokoje od standardních typologií až po panorama suite dokonce
i s vlastní saunou ■ vyšší cena naprosto však odpovídající kvalitě a špičkovým službám hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální
nabídka „7 za 6“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až

Suite
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DACHSTEIN WEST

1,9 km
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DACHSTEIN WEST
2

Kč

HOTEL GASTHOF ★★★★

POST

Horní Rakousko
od 2.050 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: kapacita sestává z hlavní budovy Gasthof Post ****, v rámci které jsou pokoje a všechny níže
uvedené služby a druhé budovy s apartmány umístěné v zahradě cca 50 m za hlavní budovou gasthofu
poloha: Abtenau, centrum - 50 m, cvičný vlek Sonnleit’n pro děti a začátečníky - 350 m, skiareál
★ ★ ★ Karkogelbahn / Abtenau - 1,4 km, skiareál Dachstein West - 11,4 km, skibus - 170 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / knihovna, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / restaurace
á la carte, 3x stylová restaurace, bar, vinotéka, sluneční terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu,
úschovna lyží a lyžařských bot, 2x výtah, vyhrazené parkoviště
HB
sport a relaxace: bazén s protiproudem, venkovní finská sauna, horizontální solárium*, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
ZDARMA ■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený či teplý
předkrm či polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; nepravidelné tématické bufety
popis apartmánů: ■ bilo 2+2 - 45 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 děti do nedovršených 16 let, samostatná kuchyň, sociální zařízení
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
pro 1 až 2 osoby; sociální zařízení s vanou či sprchou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor (pouze u pokojů), wi-fi připojení k internetu; u apartmánů též
mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ příjemný tradiční gasthof s rodinnou atmosférou a k němu patřící budova se 2 apartmány
■ služby na špičkové úrovni jakožto tradice v dalším z řady kvalitních ubytovacích kapacit v malebném Abtenau
■ možnost dokoupení skipasu v Kč na menší místní Karkogel či celoplošný Dachstein West za zvýhodněné
ceny ■ výborná kuchyně, krásný bazén s protiproudem a venkovní sauna (k dispozici i pro klienty ubytované
v apartmánech) ■ prostorné a komfortní pokoje a apartmány ideální i pro větší rodiny a až 2 děti do nedovršených
6 let ubytované na pokoji / apartmánu s rodiči zcela zdarma ■ vysoká oblíbenost hotelu, tedy i brzká vyprodanost
žádaných termínů vysoké sezóny
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci
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1,4 km
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DACHSTEIN WEST

Horní Rakousko
3

Kč

HOTEL ★★★★

GOLDENER STERN

od 1.483 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Abtenau, centrum - 100 m, cvičný vlek Sonnleit’n pro děti a začátečníky - 500 m, skiareál
Karkogelbahn / Abtenau - 1,3 km, skiareál Dachstein West - 11,3 km, skibus - 110 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, á la carte restaurace / bar,
cukrárna / kavárna, společenská místnost, dětský koutek, uvítací přípitek, úschovna lyží a lyžařských bot,
★★
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: finská sauna, bio sauna, pára, infrakabina, relaxační koutek s vyhřívanými lavicemi
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený
předkrm či polévka, salátový bufet, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str.5 - zpravidla balkon
■ Family 4 - pokoj s manželskou postelí a zpravidla opticky oddělenými 1 až 2 rozkládacími křesly
či palandou pro děti do nedovršených 16 let či 1 dospělou osobu, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím křeslem pro 1 dítě do nedovršených 16 let,
sociální zařízení, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., fén, trezor, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ oblíbený rodinný hotel s přátelskou atmosférou a mnohaletou tradicí ■ po rozsáhlé jarní
přestavbě změna na 4* hotel a také nově rekonstruované vybrané pokoje, restaurace a cukrárna ■ klidná
poloha u pěší zóny v blízkosti centra městečka Abtenau ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji
s rodiči zcela zdarma ■ výborná kuchyně a především vynikající zákusky a cukrovinky z vlastní cukrárny
■ možnost dokoupení skipasu v Kč na menší místní Karkogel či celoplošný Dachstein West za zvýhodněné ceny
■ omezený počet parkovacích míst u hotelu, většinou nutnost parkovat na veřejném parkovišti vzdáleném cca 250 m
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, speciální nabídka „7 za 6“, „5 za 4“
a „4 za 3“ dle ceníku
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DACHSTEIN WEST

sl
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6 %vy až

1,3 km
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DACHSTEIN WEST
4

Kč

VITALHOTEL ♣♣♣♣

GOSAU

Horní Rakousko
od 1.903 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Gosau, centrum - 1 km, skiareál Gosau / Dachstein West - 2 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové
hosty, stylová restaurace "Zirbenstüberl", bar / wi-fi připojení k internetu, společenská místnost, seminární
★ ★ ★ místnost až pro 250 osob, dětský koutek s TV a videem, zimní zahrada s posezením, uvítací přípitek,
úschovna lyží a lyžařských bot, 2x výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 7 x 4 m, finská sauna, infrakabina, relaxační koutek, masáže*, posilovna, biliár*,
stolní tenis, stolní fotbal, krytý tenisový kurt*
HB
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu či formou bufetu s výběrem studených či teplých předkrmů,
2 až 3 hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
pro 1 až 2 osoby; sociální zařízení s vanou
■ Studio 2/3/4 - 29 m² - komfortní pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, zpravidla fén, trezor, minibar*, župany a pantofle do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ hotel s všudypřítomnou pohodovou rodinnou atmosférou ■ pro děti animační program
(v němčině či angličtině) a nabídka vybraných nápojů zdarma v rámci dětského klubu ■ pěkné relaxační zázemí
včetně menšího bazénu ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ možnost
dokoupení skipasů Dachstein West v Kč za zvýhodněnou cenu ■ ideální výchozí bod pro vyznavače běžeckého
lyžování, 50 km okruh přímo za hotelem ■ větší vzdálenost od lyžařské nabídky částečně vyvážena zastávkou
skibusu téměř pod okny

36

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „4 za 3“ a „7 za 6“ dle ceníku

sl
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DACHSTEIN WEST

2 km
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DACHSTEIN WEST

Horní Rakousko
5

Kč

LANDHOTEL GASTHAUS ★★★

TRAUNSTEIN

od 1.490 Kč
os. / noc

poloha: Abtenau, centrum - 1 km, skiareál Karkogelbahn / Abtenau - 30 m, skiareál Dachstein West 11 km, skibus - 20 m; za dobrých sněhových podmínek příjezd na lyžích možný až k hotelu
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace,
uvítací přípitek, bar, sluneční terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, úschovna lyží
★★
a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: finská sauna, aromatická pára, infrakabina, relaxační koutek s lehátky a vyhřívanými
lavicemi, masáže*
HB
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený či teplý
předkrm a polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí a případně dalším lůžkem či přistýlkou pro
1 dítě do nedovršených 15 let, sociální zařízení, balkon
■ Family 2+2 - pokoj s manželskou postelí a malá ložnice s palandou pro 2 děti do nedovršených 15 let zpravidla
opticky oddělená posuvnými dveřmi, sociální zařízení, zpravidla oddělené WC, balkon; některé pokoje i bez optiockého
oddělení
■ Family 2+4 - 2 pokoje typologie Standard 2/3 vedle sebe či naproti sobě zpravidla propojené dveřmi (možnost
i dvou navzájem nesousedících pokojů nepropojených dveřmi); maximální obsazenost pokoje jsou 4 dospělé osoby
a 2 děti do nedovršených 15 let; minimální obsazenost pokoje jsou 4 dospělé osoby či 2 dospělé osoby a 2 děti
■ Standard 2+2 - pokoj s manželskou postelí a palandou pro 2 děti do nedovršených 15 let, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* a osušky* do wellness (na vyžádání)
30 m
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výhody a nevýhody: ■ kompletně bezbariérový hotel včetně speciálně upravených koupelen a rampy při vstupu
do hotelu ■ perfektní poloha přímo u nástupní stanice lanovky jistě potěší všechny vášnivé lyžaře ■ možnost
dokoupení lehkého oběda formou bufetu za zvýhodněnou cenu ■ oblíbené rodinné pokoje s oddělenou ložnicí
pro děti s palandou, přesto však nízké dětské slevy ■ možnost dokoupení skipasu v Kč na menší místní Karkogel
či celoplošný Dachstein West za zvýhodněné ceny ■ hotel s pouhými 26 pokoji zapovídající ubytování větších
skupin čili včasná rezervace nutností ■ relativně krátká provozní doba místního skiareálu Karkogel / Abtenau, avšak
v posledních letech sněhovou nadílkou štědře obdařený vzdálenější Dachstein West
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty
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DACHSTEIN WEST
6

Kč

SPORTHOTEL ★★★

DACHSTEIN WEST

Horní Rakousko
od 1.450 Kč
os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Annaberg, centrum - 100 m, skiareál Dachstein West - 200 m, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / kavárna, bar, společenská
místnost s TV, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště ve vzdálenosti cca 150 m
od hotelu
★★
sport a relaxace: sauna, pára, infrakabina, relaxační koutek s lehátky
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, zpravidla teplý předkrm či polévka,
HB
servírovaný dezert, salátový bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - 19 až 24 m² pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
ZDARMA možnost přistýlky pro dítě do nedovršených 14 let, sociální zařízení
■ Standard 3+1 - 21 až 24 m² pokoj s manželskou postelí a dalším samostatným lůžkem pro 1 dospělou
osobu či gaučem, možnost přistýlky pro dítě do nedovršených 14 let, sociální zařízení
■ Family 4/5 - 29 až 38 m² - zpravidla 2 ložnice s manželskou postelí či samostatnými lůžky a možností rozkládacího
gauče pro 1 osobu či přistýlky, sociální zařízení, zřídka balkon; pokoj lze obsadit minimálně 3 plně platícími osobami
a max. 5 dospělými osobami plus 1 dítětem do nedovršených 14 let, tato varianta pouze na vyžádání včetně kalkulace
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ velice příjemný tradiční hotel v centru Annabergu s možností bohaté večerní zábavy
■ úžasná poloha v pěší dostupnosti lyžařského areálu ■ jako příjemný bonus v ceně výhodná Tennengau PLUS
Card se zajímavými slevami jako např. 10 % sleva na dětský klub v Annabergu či sáňkování ■ menší wellness
a restaurace se sluneční terasou ■ prostorné rodinné pokoje až pro 5 osob, avšak nově lze čerpat pouze 1 dítě
zdarma do nedovršených 6 let a každé další dítě ve stejné věkové kategorii má jen 50% slevu
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí a pevně daný týdenní silvestrovský pobyt,
speciální nabídka „sleva 10%“ dle ceníku

sl
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200 m
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DACHSTEIN WEST

Horní Rakousko
7

Kč

HOTEL ★★★

DOLOMITENHOF

od 1.757 Kč
os. / noc

poloha: Annaberg, centrum - 5 km, skiareál Dachstein West - 25 m; za dobrých sněhových podmínek
příjezd na lyžích možný přímo k hotelu
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, salonek, wi-fi připojení
k internetu, sluneční terasa s posezením, dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené
★★
parkoviště
sport a relaxace: sauna#, infrakabina#, stolní tenis, stolní fotbal*; služby označené # mohou využívat děti
až od 15 let a pouze v doprovodu dospělé osoby
HB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou (1 jídlo vždy vegetariánské),
servírovaný teplý předkrm či polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - 3. lůžka formou pevného lůžka či přistýlky
■ Komfort 2/3/4 - 28 m² - moderní pokoj s manželskou postelí a případně dalším 1 až 2 pevnými lůžky
či přístýlkami, sociální zařízení
■ Komfort 2 - 28 m² - moderní pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ poloha přímo na sjezdovce aneb z hotelu rovnou na lyže a z lyží ke stolu či k baru ■ možnost
dokoupení skipasu Dachstein West za zvýhodněné ceny v Kč ■ po náročných lyžařských výkonech jistě potěší relax
v hotelové sauně či infrakabině ■ k dispozici pokoje i pro rodiny, přesto však děti zdarma jen do nedovršených
2 let a starší děti pak s výraznou slevou ■ možnost výběru mezi standardními pokoji se starším vybavením za nižší
cenu a nově renovovanými moderními pokoji Komfort za vyšší cenu ■ jen omezený počet čtyřlůžkových pokojů
■ poloha „na svahu“ a tedy dále od centra Annabergu
25 m
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 4 nocí a pevně dané čtyřdenní, třídenní a týdenní
pobyty s nástupním dnem v sobotu a ve středu, speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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DACHSTEIN WEST
8

Kč

GASTHOF ★★★

BERGFRIED

Horní Rakousko
od 1.350 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Hallstatt, centrum - 150 m, skiareál Krippenstein - 6,2 km, skiareál Dachstein West - 16,3 km,
skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, místnost vyhrazená pro kuřáky,
otevřené lobby (v patře), wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště
★★
sport a relaxace: vířivka* pro 2 osoby, sauna (v rámci týdenního pobytu 1 vstup na max. 2 hodiny / osoba
v ceně, další vstupy za poplatek), relaxační koutek s lehátky
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaný teplý předkrm či polévka,
servírovaný salát či dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 1/2/3 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. lůžka formou pevného
lůžka či rozkládacího křesla či přistýlky
■ Standard 2+2 - pokoj s manželskou postelí a palandou pro 1 až 2 děti do nedovršených 12 let, sociální zařízení,
zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ pěkný a pečlivě udržovaný gasthof ■ všudypřítomná přátelská atmosféra řadící již řadu
let tento Gasthof k prodejním hitům ■ až 2 děti do nedovršených 7 let na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ možnost
dokoupení skipasu Dachstein West za zvýhodněné ceny v Kč ■ poloha blízko centra kouzelného městečka
Hallstatt, zařazeného na seznamu kulturního dědictví UNESCO ■ menší a útulné, avšak zpoplatněné relaxační
zázemí ■ na výběr lyžování ve vzdálenějším skiareálu Dachstein West nebo v bližším sportovním Krippensteinu
■ pouze 3 rodinné pokoje Standard 2+2 v celém hotelu, pro rodiny tedy včasná rezervace nutností
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délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty
od čtvrtka do neděle
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DACHSTEIN WEST

Horní Rakousko
9

Kč

LANDGASTHOF ★★★

TORRENERHOF

od 986 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: hotel je tvořen 2 budovami vzdálenými od sebe cca 15 m; všechny níže uvedené služby jsou
poskytovány v hlavní budově; pokoje jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které
jsou umístěny
poloha:
Golling, centrum - 2 km, skiareál Bad Dürrnberg (Berchtesgaden Německo) - 16,7 km, skiareál
★★
Abtenau / Karkogel - 21,5 km, skiareál Werfenweng - 26,4 km, skiareál Dachstein West / Russbach 29 km, skiareál Flachau - 39 km, skibus do Dachstein West a Karkogel / Abtenau - 2 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte restaurace,
AI
bar, zimní zahrada, dětský koutek, sluneční terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu ve většině
společných prostor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport
a relaxace: sauna*, pára*, infrakabina*, relaxační koutek s lehátky*, masáže*
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ oběd - obědový balíček na sjezdovku (vlastní příprava u snídaně; 1x pečivo, 1x nápoj, 1x ovoce)
■ odpolední svačina - sladké či slané pečivo, káva, čaj mezi 16.00 až 17.00 hodinou; pro děti k dispozici zmrzlina
■ večeře - formou bufetu či servírovaného 3chodového menu, salátový bufet, od 10.00 do 21.00 hodin vybrané
nealkoholické nápoje, točené pivo, stolní víno, káva, čaj, ostatní nápoje za poplatek; nápoje jsou k dispozici pouze
v restauraci vyhrazené pro hotelové hosty, nápoje konzumované na baru či v à la carte restauraci vždy za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka zpravidla formou rozkládacího gauče
či palandy pro 1 až 2 osoby; sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 1 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon
výhody a nevýhody: ■ útulný hotel s all inclusive stravováním za velmi zajímavou cenu ■ strategická
poloha hotelu v dosahu menších skiareálů Karkogel, Werfenweng a Bad Dürnberg (Berchtesgaden) s kilometráží
sjezdovek od 8 do 34 kilometrů ■ levnější varianta ubytování s možností dojíždění za lyžováním hned do několika
špičkových lyžařských středisek včetně populárního Dachstein West a vyhlášeného Flachau a přímo u bílé stopy
do oblíbeného běžeckého okruhu Wasserfallloipe ■ až 2 děti do nedovršených 10 let ubytované na pokoji s rodiči
zcela zdarma ■ relaxační zázemí pouze za poplatek, ovšem lázně Aqua Salza s krytým bazénem cca 3 km
od hotelu ■ dále od lyžování aneb denní nutnost užití vozu či skibusu jezdícího však jen do regionu Dachstein West,
tedy i ke skiareálu Karkogel v Abtenau
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí s nástupním dnem zpravidla ve čtvrtek a v neděli
a pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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16,7 km

41

DACHSTEIN WEST
10

Kč

PRÁZDNINOVÁ VESNIČKA ♣♣♣♣

OBERTRAUN

Horní Rakousko
od 357 Kč
os. / noc

upřesnění: jedná se o dvoupodlažní budovy v prázdninové vesničce Obertraun, v rámci jejíž centrální
budovy jsou k dispozici i všechny níže uvedené služby
poloha: Obertraun, centrum - 500 m, skiareál Krippenstein - 2,5 km, skiareál Dachstein West - 19 km,
★ ★ ★ skibus - 10 m, Hallstatt - 5 km, Bad Ischl - 25 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace / kavárna / bar (denní provoz kromě středy), sluneční
terasa s posezením, dětská herna, wi-fi připojení k internetu, vyhrazené parkoviště (u každého chaletu
krátkodobé parkování na vyložení a naložení zavazadel v příjezdový a odjezdový den; další parkování
BS
ve vzdálenosti do 100 m na centrálním parkovišti), pračka*
sport a relaxace: bazén 12 x 5 m s brouzdalištěm a malou skluzavkou, sauna*, masáže*, kosmetické
služby*, posilovna
ZDARMA
popis apartmánů: ■ chalet 4 Hallstättersee - 64 m² - 1. podlaží chaletu: obývací pokoj s kuchyňským
koutem; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení (vstup vždy
z ložnice), balkon
■ chalet 6 Attersee - 94 m² - 1. podlaží chaletu: obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou
či vanou, oddělené WC; 2. podlaží chaletu: 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 2x sociální
zařízení (vstup vždy z ložnice), balkon
■ chalet 6 Wolfgangsee - 117 m² - 1. podlaží chaletu: obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení se
sprchou či vanou (WC oddělené), sauna; 2. podlaží chaletu: 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
2x sociální zařízení, balkon
■ chalet 8 Traunsee - 148 m² - 1. podlaží chaletu: 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem, sociální zařízení; 2. podlaží chaletu: 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
3x sociální zařízení (vstup vždy z ložnice), sauna se sprchou, balkon
■ chalet 10 Mondsee - 148 m² - 1. podlaží chaletu: 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, sociální zařízení; 2. podlaží chaletu: 4 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 3x sociální
zařízení, sauna se sprchou, balkon
■ chalet 6 Grundlsee - 80 m² - 1. podlaží chaletu: obývací pokoj s kuchyňským koutem, terasa; 2. podlaží chaletu:
2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou, sociální zařízení s vanou, sociální zařízení, oddělené WC
■ chalet 16 Fuschlsee - 260 m² - 1. podlaží chaletu: 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a jídelnou, sociální zařízení, privátní sauna se sprchou, terasa; 2. podlaží chaletu: 7 ložnic s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, 3x sociální zařízení, oddělené WC, 2x balkon
vybavenost apartmánů: TV sat. (v každé ložnici 1x LCD TV), myčka nádobí, trouba, mikrovlnka, wi-fi připojení
k internetu, švédská kamna (dřevo za poplatek k vyzvednutí na recepci), úschovna lyží a lyžařských bot

42

výhody a nevýhody: ■ velice oblíbený typ ubytování s polohou přímo u jezera Hallstätter See ■ nadstandardně
vybavené, moderně zařízené a prostorné chalety, nově až pro 16 osob ■ jinde až na místě povinně splatné
poplatky za závěrečný úklid a ložní a koupelnové prádlo, zde již v Kč prostřednictvím CK čili bez nutnosti
počítat s těmito výdaji na místě ■ u každého pobytu od 3 nocí v ceně zahrnuta Salzkammergut Erlebniscard
nabízející zajímavé slevy ■ možnost dokoupení skipasu Dachstein West (platí i na bližší Krippenstein) v Kč
■ pěkné wellness centrum v centrální budově včetně bazénu a ve větších chaletech též k dispozici vlastní
sauna ■ možnost doobjednání snídaně či polopenze (platba v EUR na místě) ■ větší vzdálenost od lyžování
vybízející zejména k použití vlastní dopravy aneb hotelový skibus jezdící pouze do bližšího Krippensteinu,
do Dachstein West veřejný skibus jezdící jen 2 až 3x denně
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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DACHSTEIN WEST

Horní Rakousko
11

Kč

CHALETY ♣♣♣♣

ALPENDORF

od 464 Kč
os. / noc

poloha: Annaberg, centrum - max. 1 km, skiareál Dachstein West - max. 400 m; za dobrých sněhových
podmínek příjezd k některým chaletům možný přímo na lyžích; vzhledem k neustálému rozšiřování areálu
jsou uvedené vzdálenosti orientační
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, vyhrazené parkoviště (1 auto / chalet přímo
u jednotlivých chat, další možnost pod recepcí - počet míst omezen; další parkování ve vzdálenosti
cca 500 m u nástupní stanice lanovky), půjčovna lyžařského vybavení, lyžařská škola, minimarket, ranní
donáška* čerstvého pečiva
BS
sport a relaxace: bazén 12 x 5 m, sauna
popis apartmánů: ■ chalet 6 - Gamsblume - 80 m² - 1. podlaží chaletu: obývací pokoj s kuchyňským
koutem, předsíň, sociální zařízení, samostatné WC, terasa; 2. podlaží chaletu: 1 ložnice s manželskou
ZDARMA
postelí, 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky či palandou, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ chalet 8 - Alpenrose - 90 m² - 1. podlaží chaletu: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, samostatné WC, terasa; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ chalet 8 Extra - Enzian - 90 m² - 1. podlaží chaletu: obývací pokoj s kuchyňským koutem, předsíň, sociální
zařízení, samostatné WC, terasa; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí
a zpravidla palandou či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, myčka nádobí, trouba či mikrovlnka, kávovar, plynová kamna
výhody a nevýhody: ■ moderně vybavené a zařízené dřevěné chalety s wi-fi v kvalitě 4* ■ možnost dokoupení
skipasu platného na celou oblast Dachstein West v Kč ■ poloha přímo uprostřed lyžařského areálu Dachstein
West čili za dobrých sněhových podmínek dojezd na lyžích až téměř „ke dveřím“ ■ centrální budova s recepcí,
bazénem, saunou, malým obchodem, půjčovnou lyžařského vybavení a dětskou lyžařskou školou jako
neoddělitelná součást prázdninové vesničky
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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sl
e

6 %vy až

do 400 m
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DACHSTEIN WEST
12

Kč

GASTHOF - APARTMÁNY ★★★

BERGFRIED

Horní Rakousko
od 310 Kč
os. / noc

poloha: Hallstatt, centrum - 150 m, skiareál Krippenstein - 6,2 km, skiareál Dachstein West - 16,3 km,
skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, místnost vyhrazená pro kuřáky,
otevřená lobby (v patře), wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště
★★
sport a relaxace: vířivka* až pro 2 osoby, sauna*, relaxační koutek s lehátky
popis apartmánů: ■ trilo 4/5 - 90 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu či přistýlkou, sociální zařízení, balkon
BS
vybavenost apartmánů: TV sat., mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ pěkný a dobře udržovaný gasthof s přátelskou atmosférou a výbornou
ZDARMA cenou, řadící se již řadu let k prodejním hitům ■ možnost dokoupení skipasu Dachstein West
za zvýhodněné ceny v Kč ■ ubytování bez stravování, ale snídani či polopenzi lze přikoupit ■ poloha
blízko centra kouzelného městečka Hallstatt, zařazeného na seznamu kulturního dědictví UNESCO ■ na výběr
lyžování ve vzdálenějším skiareálu Dachstein West nebo v bližším sportovním Krippensteinu ■ vzhledem k větším
intervalům místního skibusu vhodné zejména pro používání vlastní dopravy
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle, speciální akce „8 za 6“, „7 za 5“, „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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DACHSTEIN WEST

Horní Rakousko
13

Kč

CHALET ♣♣♣

VILLA ANZ

od 364 Kč
os. / noc

poloha: Abtenau, centrum - 3,7 km, skiareál Karkogelbahn / Abtenau - 3,4 km, skiareál Dachstein West 9,2 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
popis apartmánů: ■ chalet 8 - 1. podlaží chaletu: 1 ložnice s manželskou postelí, malá ložnice
NE
s palandou pro 2 osoby a dalším samostatným lůžkem, obývací pokoj s gaučem, samostatná kuchyň,
sociální zařízení; 2. podlaží chaletu: 1 ložnice s manželskou postelí a dalším samostatným lůžkem pro
1 osobu, sociální zařízení
BS
vybavenost apartmánů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka, kávovar,
kávovar Nespresso, toustovač
ZDARMA výhody a nevýhody: ■ letošní novinka samostatně stojící chalet ve stylu roubenky se 100letou
historií ■ kompletní rekonstrukce v roce 2015 zaručující moderní pohodlí v rámci vnitřních prostor
■ předností chaletu je absolutní soukromí pro ubytované hosty ■ vhodné zejména pro početnější rodiny či partu
přátel ■ absence wellness a větší vzdálenost od centra, tedy zábava jen ve vlastní režii
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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© Hochficht Bergbahnen GmbH

HOCHFICHT
Horní Rakousko

HOCHFICHT

Horní Rakousko

1.338 m

skinabídka



405 m

komplexně



933 m
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2

6

20 km
os./ hod.

100 %

11.219

1x

2x

78 km

1
2

© M. Ablinger / TVB Hochficht

■

SKIBUS
skibus z ČR na trase Lipno (výjezd podle zájmu
např. z Frymburka, Černé v Pošumaví, Hůrky) ➔
Horní Planá ➔ Želnava ➔ Nová Pec ➔
hraniční přechod Zvonková ➔ Hochficht
skibus v Rakousku na trase Rohrbach ➔
Oepping ➔ Aigen-Schlägl ➔ Ulrichsberg ➔
Hochficht

1 HOTEL HAUS BAYERWALD ★★★

2 HOTEL BERGLAND HOF ♣♣♣

HOCHFICHT (DOLNÍ STANICE LANOVKY SCHWARZENBERG)

km

Neureichenau (Německo)

12 km

Přední Zvonková (ČR)

17 km

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

Hochficht
platí pro skiareál Hochficht

© M. Ablinger / TVB Hochficht

HOCHFICHT

TYPY SKIPASŮ
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HOCHFICHT
VÝHODY:
VÝHODY:
největší rakouský skiareál mimo Alpy položený na rakouské straně Šumavy nedaleko Lipna jen kousek
od našich hranic v tzv. Trojmezí jižních Čech, Horního Rakouska a Bavorska
■ zimní radovánky na lyžařské „houpačce“ mezi třemi vrcholy, sjezdovky na třech kopcích - Hochficht
(Smrčina), Reischlberg (Hraničník) a Zwieselberg
■ skiareál zaměřený na potřeby rodin s dětmi a začátečníků
■ perfektně uzpůsobená infrastruktura, obsáhlá nabídka služeb a speciální zvýhodněné tarify pro rodiny
s dětmi
■ děti až do věku 10 let (nar. 2011 a později) lyžují v doprovodu rodičů jen za 4 EUR / den (Schneemannkarte),
mládež do 19 let lyžuje za dětské ceny
■ 20 km kvalitně upravovaných sjezdovek, atraktivní až 3,4 km dlouhé sjezdovky všech obtížností, navíc
3 km skiroute
■ kilometr dlouhá osvětlená sjezdovka pro večerní lyžování (středy a pátky)
■ jedna z nejmodernějších 10místných kabinkových lanovek v Rakousku, celkem 9 přepravních zařízení
včetně dvou pojízdných „kouzelných“ koberců pro začátečníky
■ pro zimní sezónu 2020 / 2021 posíleno umělé zasněžování na celkový počet 130 sněhových děl, nyní tak
100 % sjezdovek uměle zasněžováno
■ dětské výukové parky Fichtl Kids Park a Reischa Junior Park, první komiksový slalom na světě, dětská
Funslope a zábavné dráhy s obřími vlnami po celém areálu
■ FIS závodní tratě, Funpark a Fichtl Adventure Slope
■ pro sáňkování 350 m dlouhá dráha vedle lanovky, a též ve Fichtl Kids Parku, i během nočního lyžování (zdarma)
■ tradiční příjemné horské chaty, vesměs s česky hovořícím personálem
■ lyžařská škola a depot přímo u dětského parku, půjčovna a obchod s lyžařským vybavením
■ 2 nástupní místa s velkokapacitními parkovišti
■ mobilní aplikace iSki-Tracker pro analýzu vašeho lyžařského výkonu
■ Wi-Fi zdarma v celém skiareálu
■ vynikající podmínky pro běžecké lyžování, zimní pěší túry či výlety na sněžnicích
■ bezmála 80 km upravovaných tratí různých náročností pro obě techniky v areálu Nordisches Zentrum
Böhmerwald
■ tradičně dobré sněhové podmínky a sezóna dlouhá více než 100 dní díky sněhově stabilní nadmořské
výšce 930 až 1 338 m
■ krásné přírodní scenérie a běžecké tratě patřící k těm nejlepším na německojazyčné straně Šumavy
■ nástupy do stopy ze Schönebenu, Grünwaldu a Oberhaagu, 2 km dlouhá trať s umělým osvětlením
v Schönebenu (úterý a čtvrtek)
■

HOCHFICHT

© M. Ablinger / TVB Hochficht
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© M. Ablinger / TVB Hochficht

NEVÝHODY:
Ý
:
omezená nabídka après ski
nedostatek ubytovacích kapacit přímo
u lyžování
■ často větší počet lyžařů o víkendech daní
za vzrůstající popularitu kvalitního skiareálu
■
■

Praha, Příbram, Strakonice, Vimperk, Strážný,
Neureichenau
Brno, Pelhřimov, České Budějovice, Český Krumlov,
Horní Planá, Želnava, Nová Pec, hraniční přechod
Zvonková
Bratislava, Wien, St. Pölten, Linz, Rohrbach,
Aigen im Mühlkreis
a dále
Hochficht, Neureichenau

Praha 205 km ● Brno 305 km
Bratislava 340 km

© M. Ablinger / TVB Hochficht

© M. Ablinger / TVB Hochficht
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HOCHFICHT

Horní Rakousko
1

Kč

HOTEL ★★★

HAUS BAYERWALD

od 1.050 Kč
os. / noc
3 DĚTI
ZDARMA

poloha: Neureichenau (Německo), centrum 6 km, skiareál Hochficht - 17,8 km, běžecké tratě - 500 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro htl. hosty / zimní zahrada, bar, uvítací
přípitek, wi-fi připojení k internetu, internet point*, dětský koutek, videohry*, sluneční terasa, místnost pro
★ ★ ★ úschovu zavazadel, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážové stání*
sport a relaxace: bazén 9,5 x 5 m, sauna, 2x infrakabina, relaxační koutek s posezením, posilovna, stolní
tenis, biliár*, videohry*; masáže*, kosmetické služby*
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
BB
■ večeře (za příplatek) - formou servírovaného 3chodového menu, sálátový bufet, nápoje za poplatek;
večeře v ceně pouze v období od 25.12. do 06.01.
ZDARMA popis apartmánů: ■ mono 2 - 38 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem či výklopnou manželskou
postelí, malá kuchyň či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, balkon
■ bilo 5 - 53 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s výklopnou manželskou postelí a rozkládacím gaučem
pro 1 osobu, malá kuchyň či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, balkon
■ mono 1+1 - 38 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 osobu či výklopnou manželskou postelí pro 1 osobu
a dítě do nedovršených 16 let, malá kuchyň či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., rádio, telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání),
kávovar, rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ ideální pro rodinnou dovolenou, ale díky velké lůžkové kapacitě i pro skupiny ■ atraktivní
ceny apartmánového ubytování s vybavenou kuchyňkou a zároveň snídaní v základní ceně, večeře je pak
možno dokoupit v Kč ■ až 3 děti do nedovršených 6 let ubytované v apartmánu s rodiči zcela zdarma ■ možnost
dokoupení skipasů platných ve skiareálu Hochficht za zvýhodněné ceny v Kč ■ dobrá dojezdová vzdálenost
z ČR ■ wellness zázemí i s oblíbeným bazénem ■ jako příjemný bonus voucher v hodnotě 10 € / pobyt
na vybranou wellness proceduru (platné pouze pro plně platící osoby a v rámci služeb v ceně nad 25 €) ■ delší
dojezdová vzdálenost k lyžování
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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HOCHFICHT
2

Kč

Horní Rakousko

HOTEL ♣♣♣

BERGLAND HOF

od 1.193 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Neureichenau (Německo), centrum 500 m, skiareál Hochficht / Schwarzenberg - 5,7 km, běžecká
stopa - 50 m, aquapark „Karoli-Badepark“ Waldkirchen - 18,3 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s posezením / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro
★ ★ ★ hotelové hosty / bar, uvítací přípitek, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště*
sport a relaxace: bazén 32 m², finská sauna, bylinná sauna, infrakabina, zážitková sprcha, relaxační
koutek s lehátky, masáže*, kosmetické služby*
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
AI
■ oběd - zpravidla salátový bufet mezi 12.00 až 13.00 hodinou, káva či čaj
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo, káva a čaj mezi 15.00 až 16.00 hod.; pro děti pak zmrzlina
ZDARMA ■ večeře - formou bufetu s výběrem z 3 hlavních jídel s přílohou, polévka, saláty a dezert formou bufetu,
od 08.00 do 22.00 hodin vybrané nealkoholické nápoje, od 10.00 do 22.00 hodin točené pivo a stolní
víno, od 18.00 do 22.00 hodin též prosecco, pšeničné pivo a vybrané lihoviny jako rum, vodka a whisky; ostatní
nápoje za poplatek; speciální diety (bezlaktózové a bezlepkové etc.) nejsou možné
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - zřídka balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
pro 1 až 2 osoby; sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 1 - 12 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat., radio, fén, trezor*, župany* a osušky* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ až neuvěřitelně nízké ceny za hotel s ultra all inclusive ■ až 2 děti do nedovršených
6 let na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ menší bazén a wellness zázemí zpříjemňující pobyt po náročném lyžařském
dni ■ možnost dokoupení skipasů platných ve skiareálu Hochficht za zvýhodněné ceny v Kč ■ poloha hotelu
v bavorském Neureichenau s krátkou dojezdovou vzdáleností z ČR a oblíbený rakouský skiareál Hochficht
nedaleko ■ klidnější lokalita dále od centra, restaurací a obchodů ■ zpoplatněné parkování
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní a dvoudenní pobyty s nástupními dny v pátek a v neděli
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Štýrsko

KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL

KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL

KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL

KREISCHBERG - MURAU
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Štýrsko
LACHTAL

1

2

3

KREISCHBERG - MURAU
2.118 m



1.250 m

komplexně



868 m
9

16

km

2.222 m
2 PRÁZDNINOVÁ VESNIČKA MURAU ♣♣♣♣

622 m

3 FERIENPARK KREISCHBERG ♣♣♣♣

1.600 m
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1 CHALETY MONARCHIA PARK ★★★★

komplexně

2

42

skinabídka



18.808

os./ hod.

1x

1x

40,1 km

80 %

10.620

0x

1x

2,5 km

© Lachtal - Ikarus

© Lachtal - Ikarus

mezi sjezdovky střediska Lachtal nejsou započítány
tzv. „skiroute“ o celkové délce 10 km
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KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL
VÝHODY:
VÝHODY:
2 atraktivní horská střediska ležící ve štýrské oblasti Murtal mezi pohořími Nízké Taury a Nockbergen
nejvíce zalesněná oblast Rakouska a zároveň jedno z nejslunnějších míst v rakouských Alpách
■ 42 km sjezdových tratí Kreischbergu v rovnovážném poměru černých, červených a modrých
■ pohodlná přeprava moderními kabinami a sedačkami a od roku 2013 i 10místná kabina, první ve Štýrsku
■ výrazné investice posledních let do umělého zasněžování a tím i zkompletování pokrytí skiareálu na 100 %
■ slušná nadmořská výška lyžařského areálu Kreischberg až 2 118 m n. m. garantující spolu s výkonným
umělým zasněžováním vysokou kvalitu sněhové pokrývky i na okrajích sezóny
■ na středisko spíše menšího rozsahu nadprůměrné převýšení lyžařského areálu 1 250 m
■ dobře připravený snowpark s halfpipe, big airem, boardercrossovou tratí a novými překážkami
■ pro sezónu 2020/21 nová restaurace „Eagle“ ve výšce 2 000 m n. m. s unikátní architekturou
a především úžasným panoramatickým výhledem, vedle restaurace, baru a rozlehlé terasy nabízející také
možnost občerstvení bez sundání lyží díky konceptu „Ski-Drive-In“
■ Kreischberg jako tradiční místo pořádání významných závodů, např. MS ve snowboardingu 2003,
MS v telemarku 2009 a MS ve snowboardingu a freestyle lyžování 2015, to spolu se sousedním Lachtalem
■ FIS Snowboard & Freeski „Big Air“ - závod Světového poháru ve freestyle disciplínách na lyžích
a snowboardu v termínu 8.-9. 1. 2021 na Kreischbergu
■ Lachtal jako místo, kde získala Ester Ledecká svůj první titul mistryně světa ve slalomu na snowboardu
■ Lachtal domovem Nicole Schmidhofer, mistryně světa v Super-G ze St. Moritz 2017
■ vysoko položený skiareál Lachtal jako malá rodinná perla známá svou vynikající kvalitou pist a ideálními
terény pro nejmenší lyžaře, na své si zde však přijdou i ctižádostiví sportovci na perfektních sjezdovkách
■ v posledních 2 letech významné investice do systému umělého zasněžování v Lachtalu
■ výrazně prorodinná cenová politika obou středisek se společným skipasem, např. na okrajích sezóny
(od 5. 12. do 19. 12. a od 16. 3. do 5. 4.) skipas zdarma pro děti až do věku 15 let
■ upravované běžecké tratě na vysokohorském okruhu o délce 2,5 km a přes 40 km stop na obě techniky,
klasiku i skating, též níže
■ snowtubingová dráha se speciálním samostatným vlekem, dětský areál s „kobercem“, slalomová i rychlostní
trať s časomírou, novinky pro děti v podobě Dino-Waldu s prehistorickými monstry a KreiSchi Safari
přímo ve skiareálu Kreischberg
■ v Lachtalu nový dětský park „Wildes Lachtal“ s dětským parkurem na sněhu
■ v rakouských střediscích stále oblíbenější „Skidepot“ aneb za lyžováním bez zbytečné zátěže
■ nekončící možnosti dalšího doprovodného programu v podobě plaveckého bazénu, tenisové a squashové
haly, typických večeří na horských boudách, curlingu či třeba jízdy na saních tažených koňmi
■ zajímavé ubytovací možnosti aneb jedna z finančně nejpříznivějších alternativ strávení skvělé dovolené
ve Štýrsku
■ jako u ostatních štýrských středisek díky nevelké vzdálenosti od hranic velmi snadná a pohodlná cesta
■ dle portálu Skiresort.de pro sezónu 2020 Kreischberg oceněn jako jeden z nejlepších světových skiareálů
v kategorii do 60 km sjezdovek a Lachtal vyhlášen jako „tajný tip“ mezi středisky do 30 km sjezdovek
■

TYPY SKIPASŮ
Lachtal
platí pro skiareál Lachtal; platnost 1 až 14 dní
■ Kreischberg & Lachtal
platí pro skiareály Kreischberg a Lachtal;
platnost 1 až 14 dní
■ Steiermark Joker
pouze celosezónní skipas platí pro 30 skiareálů
Štýrska, tedy mj. pro všechny skiareály
Schladming - Dachstein, pro skioblasti
Schneebärenland (např. Tauplitz), Mariazeller
Land / Hochschwab, Waldheimat Mürztal,
Murtaler Skibergen (krom Kreischbergu
a Lachtalu též např. Turracher Höhe,
Hohentauern…) či Stuhleck na Semmeringu,
a také pro vstup do 4 termálních lázní
(Loipersdorf, Parktherme Bad Radkersburg,
Heiltherme Bad Waltersdorf a Therme Nova)
■

SKIBUS
St. Peter ➔ Schöder ➔ Krakau ➔ Ranten ➔
Murau ➔ Kreischberg
Tamsweg ➔ Kreischberg
všechny do Kreischbergu mířící vlaky a busy
společnosti Steiermärkischen Landesbahnen
jsou se skipasem zdarma
Lachtal - zdarma z Oberwölzu pro zde
ubytované hosty, nutná rezervace

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Spital am Pyhrn,
dálniční sjezd Trieben
Brno, Mikulov, Wien, Wiener Neustadt, dálniční sjezd
© Lachtal - Ikarus
Seebenstein, Gloggnitz, Bruck a.d. Mur, Leoben,
Judenburg
Bratislava, Wien, Wiener Neustadt, dálniční
km
ST. GEORGEN OB MURAU / ST. LORENZEN OB MURAU
sjezd Seebenstein, Gloggnitz, Bruck a.d. Mur,
Leoben, Judenburg
7 km
Murau
a dále
30 km
Turracher Höhe
Lachtal
38 km
Lachtal
nebo
Murau, St. Georgen ob Murau

St. Michael im Lungau / dálnice směr Salzburg

50 km

Praha 410 km ● Brno 365 km

Trieben / dálnice směr Linz

75 km

Bratislava 305 km

Seebenstein / dálnice směr Wien

185 km
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NEVÝHODY:
„jen“ přes čtyřicet kilometrů místních sjezdovek na Kreischbergu a ještě o něco méně v Lachtalu
krom platnosti pro Kreischberg s Lachtalem neexistující další varianty celoplošných krátkodobých skipasů
■ relativně nižší nadmořská výška spodní části skiareálu Kreischberg
■ dosud až příliš vysoký počet vleků
■ menší známost, a tedy i prestiž těchto středisek na našem trhu
■ vyšší počet závěrečných kilometrů mimo dálnici
■
■

KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL

■
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KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL
1

Kč

CHALETY ★★★★

MONARCHIA PARK

Štýrsko

od 497 Kč
os. / noc

poloha: Schönberg - Lachtal, centrum - 500 m, skiareál Lachtal - 40 m, skiareál Kreischberg - Murau 40,5 km; za dobrých sněhových podmínek dojezd na lyžích až k jednotlivým apartmánovým budovám
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, àpres ski bar, zimní zahrada,
★ ★ ★ dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen, zpravidla
1 auto / apartmán)
sport a relaxace: bazén 40 m²*, sauna*, infrakabina*, masáže*; klienti, kteří si připlatí polopenzi
či rozšířenou polopenzi mají užití wellness zdarma (kromě masáží)
BS
popis apartmánů: ■ Chalet 4+2 - 42 m² - ložnice s manželskou postelí a palandou pro 1 až 2 děti
do nedovršených 16 let, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň,
sociální zařízení, oddělené WC, terasa; maximální obsazenost chaletu jsou 4 dospělé osoby a 2 děti
ZDARMA
do nedovršených 16 let
vybavenost apartmánů: TV sat., trezor, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka, kávovar, úschovna lyží
výhody a nevýhody: ■ moderně vybavené a zařízené chalety až pro 6členou rodinu ■ možnost přikoupení
skipasu za zvýhodněnou cenu v Kč ■ poloha přímo uprostřed lyžařského areálu Lachtal a nedaleko běžecké
stopy čili za dobrých sněhových podmínek dojezd na lyžích až téměř „ke dveřím“ ■ centrální budova s recepcí,
restaurací, bazénem a saunou jako neoddělitelná součást prázdninového komplexu ■ možnost přikoupení
polopenze či rozšířené polopenze aneb dovolená v plném komfortu ■ snad jedinou nevýhodou je zpoplatněné
wellness pro klienty s vlastním stravováním či při dokoupení pouze snídaně ■ častá vyprodanost díky atraktivní
poloze, výborným službám a vybavenosti chaletové vesničky čili včasná rezervace nutností
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“, „6 za 5“, „5 za 4“ a „4 za 3“ dle ceníku
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KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL

40 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz
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KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL

Štýrsko
2

Kč

PRÁZDNIN. VESNIČKA ♣♣♣♣

MURAU

od 576 Kč
os. / noc

PREMIUM

poloha: Murau, centrum - max. 2,5 km, skiareál Kreischberg - max. 5,6 km, skiareál Frauenalpe - 10,4 km,
skiareál Lachtal - 35 km; vzhledem k neustálému rozšiřování areálu jsou uvedené vzdálenosti orientační
vybavenost a služby: recepce, vyhrazené parkoviště (1 auto / chalet přímo u jednotlivých chaletů, další
parkování na centrálním parkovišti u recepce), ranní donáška čerstvého pečiva
★★
popis apartmánů: ■ Chalet Eco 6 - 70 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, oddělené WC, terasa; na vyžádání lze i ve variantě
De Luxe s venkovní vířivkou
BS
■ Chalet 8 - Wellness - 100 m² - 1. podlaží chaletu: 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, 1 ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, terasa; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice
s manželskou postelí, sociální zařízení s privátní saunou a vířivou vanou, oddělené WC; na vyžádání lze
ZDARMA
i ve variantě Superior s venkovní vířivkou
■ Chalet Sonneck 9 - 135 m² - 1. podlaží chaletu: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, sociální zařízení, terasa; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice s manželskou postelí, další ložnice zpravidla
s palandou, 1x sociální zařízení s privátní saunou či infrakabinou a vířivou vanou, zpravidla oddělené WC
■ Chalet Sonneck Jac. 10 - 135 m² - 1. podlaží chaletu: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, sociální zařízení, terasa; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice s manželskou postelí, další ložnice s manželskou
postelí a palandou, 1x sociální zařízení s privátní saunou či infrakabinou, zpravidla oddělené WC, venkovní vířivka;
na vyžádání i ve variantě Swim Spa s 2x větší venkovní vířivkou než-li je standardní
■ poznámka - vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o větší množství individuálně zařízených chaletů, je popis viz
výše jen orientační, resp. vystihuje nejčastější varianty, co do skladby a charakteru jednotlivých lůžek včetně možnosti
např. palandy namísto přistýlky
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, myčka nádobí, trouba nebo mikrovlnka,
zpravidla kávovar a rychlovarná konvice

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ další z oblíbených prázdninových „vesniček“ s luxusními celodřevěnými chalety
■ umístění mezi 2 skiareály, větším a známějším Kreischbergem a menším, komornějším Frauenalpe
a s rozumným dojezdem i do populárního Lachtalu ■ samostatně stojící chalety až pro 12 osob často s privátní
saunou, vybrané chalety pak i s venkovní vířivkou ■ větší rozestupy mezi jednotlivými chalety zaručující více
soukromí ■ klidné okolí mimo ruch městečka Murau zajišťující tu pravou „baterky dobíjející“ dovolenou ■ větší
vzdálenost za lyžováním a vyšší cenová náročnost zejména v hlavní sezóně
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL

do 5,6 km
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KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL
3

Kč

FERIENPARK ♣♣♣♣

KREISCHBERG

Štýrsko

od 529 Kč
os. / noc

upřesnění: ubytovací komplex skládající se z větších apartmánových budov a volně stojících dřevěných
domů Trodkasten a Dorfapartment s maximálně 4 byty v rámci jednoho domu a centrální budovy, v níž
se nacházejí i všechny níže uvedené služby
★ ★ ★ poloha: St. Lorenzen ob Murau, centrum - 400 m, skiareál Kreischberg - max. 550 m, skiareál
Frauenalpe - 15,6 km, skiareál Grebenzen - St.Lambrecht - 23 km, skiareál Turracher Höhe - 31,5 km,
skiareál Lachtal - 40 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, à la carte restaurace / bar, seminární místnost* až pro 50 osob
BS
s projekční technikou, dětský koutek, miniklub, hlídací služba dětí (od 3 let), wi-fi připojení k internetu,
úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, pračka*, ranní donáška čerstvého pečiva
sport
a relaxace: bazén 13 x 9 m, finská sauna, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky, masáže*
ZDARMA
popis apartmánů: ■ mono 3 Superior - 30 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem či rozkládacím křeslem, sociální zařízení zpravidla s vanou, balkon
■ Troadkasten house 4/5 - 49 m² - 1. podlaží apartmánu: obývací pokoj s kuchyňským koutem, terasa; 2. podlaží
apartmánu: 1 ložnice s manželskou postelí; 3. podlaží apartmánu: 1 ložnice se 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení
zpravidla s vanou
■ bilo 3 - 28 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, sociální zařízení zpravidla s vanou, balkon
■ trilo 4 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
sociální zařízení zpravidla s vanou, zpravidla terasa
■ bilo 5 Superior - 55 m² - 1. podlaží apartmánu: obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální
zařízení zpravidla s vanou, balkon; 2. podlaží apartmánu: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem
■ Troadkasten house 3/4 - 41 m² - 1. podlaží apartmánu: obývací pokoj s kuchyňským koutem a ložnicí s palandou,
terasa; 2. podlaží apartmánu: 1 ložnice s manželskou postelí, sociální zařízení zpravidla s vanou
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, osušky* a župany* do wellness (na vyžádání);
zpravidla trouba a mikrovlnka (kromě bilo 3 a bilo 4) a kávovar, myčka nádobí (pouze bilo 5 Superior)
výhody a nevýhody: ■ oblíbená „prázdninová vesnička“ s apartmány v pěší dostupnosti lyžařského areálu
■ pěkné relaxační zázemí s bazénem nacházející se v centrální budově ■ možnost dokoupení skipasů v Kč
■ moderně zařízené a vybavené apartmány ve větších budovách či samostatně stojící Troadkasten house
a Dorfapartments s max. 4 byty v jednom domě čili větší variabilita výběru typologií ubytování ■ možnost na místě
doobjednání polopenze ■ vyšší cenová náročnost zejména v hlavní sezóně ■ vzhledem ke značné popularitě častá
vyprodanost
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až

KREISCHBERG - MURAU / LACHTAL

do 550 m
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mezi výše uvedené černé sjezdovky jsou započítány i neupravené tratě
v Tauplitz označené čísly 27 a 23b

1

HOTEL SEEBACHERHOF ★★★

2

HOTEL ALPENROSE ★★★

3

HOTEL BERGHOF TAUPLITZALM ★★★

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

TAUPLITZ
VÝHODY:
VÝHODY:
jedna z nejstarších lyžařských oblastí Štýrska ležící mezi masivy Totes Gebirge, Dachstein a Grimming
v oblasti takzvané Solné komory (Salzkammergut)
■ skiareál Tauplitz - Bad Mitterndorf jako tradiční zimní středisko Rakouska rozkládající se v nadmořské výšce
od necelých 900 do takřka 2 000 m n. m.
■ nabídka více než čtyř desítek kilometrů upravovaných sjezdových tratí všech stupňů obtížnosti
s převahou tratí střední náročnosti, tedy nejen pro začínající lyžaře
■ 7 km dlouhý uměle zasněžovaný sjezd z náhorní plošiny Tauplitzalm do údolí s převýšením přes 800 metrů
a sjezdová trať Ramsanger s převýšením 400 metrů na dvoukilometrové délce uspokojující i zdatné lyžaře
■ 8místná kabinková lanovka Mittersteinbahn z Bad Mitterndorfu překonávající převýšení přes 700 metrů
■ od sezóny 2018/19 nové sedačkové lanovky vybavené plexištíty proti rozmarům počasí a výrazně posílený
systém umělého zasněžování, od loňska pak nový moderní ski depot a restaurace „Die Tauplitzerin“ v dolní
stanici lanovky v Tauplitz
■ díky mikroklimatu náhorní plošiny a nadmořské výšce až 1 965 m n. m. výborné sněhové podmínky
až do pozdního jara aneb pozitivní realita prověřená několika problematickými zimami
■ v blízkém Kulmu trať Světového poháru v rychlostním lyžování jako kuriozita na dojezdu mamutího
skokanského můstku, největšího přírodního můstku světa (rekord můstku Peter Prevc 244 m z Mistrovství
světa v letech na lyžích 2016)
■ oblast tréninkových táborů špičkových závodníků v běhu na lyžích předkládající dlouhé kilometry skvěle
upravených stop
■ široké sportovní možnosti střediska jako večerní sáňkování, telemark, vycházky se sněžnicemi, projížďky
na saních s koňským spřežením, jízdy na koni, sjezdy s pochodněmi či lezení na ledu
■ polyžařská relaxace nabízející se v nových lázních Grimmingtherme v Bad Mitterndorfu, případně i v nedalekých
termálních lázních Bad Aussee
■ společný skipas pro celou oblast Schneebären s 5 skiareály (Tauplitz, Loser, Riesneralm, Planneralm,
Kaiserau)a bezmála 130 km sjezdovek
■ rodinný skiareál Loser s nezapomenutelnými výhledy na jezero Altausseer See hluboko dole a Dachstein
na obzoru
■ navzdory nepříliš oslnivé nadmořské výšce krásné pestré horské středisko Loser s 34 kilometry prostorných
tratí od lehkých začátečnických (včetně nejdelší rakouské rodinné pisty o délce 9 km) až po sportovní,
okolo nichž se v sezónách bohatých na sníh najde i překvapivě mnoho volných terénů
■ panenské svahy v okolí Schneiderkogelu, Loserfensteru a Augstsee vybízející nejen skalní freestylisty k jízdě
v hlubokém sněhu či v boulích
■ oblíbený dětský park na Tauplitzalmu
■ neobvyklé zpestření v podobě prohlídky místního unikátního solného dolu z 18. století
■ masovým turismem relativně opomíjené a díky tomu i v hlavní sezoně příjemně poloprázdné areály
■ cenově relativně výhodné ubytování

TYPY SKIPASŮ
Tauplitz
jednodenní skipas platný pro skiareál Tauplitz Bad Mitterndorf
■ Schneebären Card
skipas s platností 1,5 dne a vyšší platí pro
skiareál Tauplitz - Bad Mitterndorf a také
ve skiareálech Loser - Altaussee, Kaiserau,
Planneralm a Riesneralm (lyžařská oblast
„Schneebärenland“)
■

TAUPLITZ

km

Bad Mitterndorf

9 km

Tauplitzalm (parkoviště)

16 km

Bad Aussee

20 km

Loser

30 km

dálnice

20 km

Plzeň, Klatovy, Železná Ruda, Passau, Wels, dálnice směr
Graz
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, dálnice směr Graz
Bratislava / Brno, Wien, Wiener Neustadt, dálniční sjezd
Seebenstein, Gloggnitz, Bruck a. d. Mur, Leoben, dálnice
směr Linz
a dále
dálniční sjezd Liezen, směr Schladming, Stainach,
Tauplitz, Tauplitzalm

Praha 390 km ● Brno 400 km
Bratislava 340 km

SKIBUS
s platným skipasem zdarma:
Bad Mitterndorf ➔ gondola Mitterstein ➔
Tauplitzalm
(vysokohorská silnice do Tauplitzalm je jinak
zpoplatněna)
skibus po Tauplitzu
Bad Aussee ➔ Altaussee ➔ Loser

NEVÝHODY:
vysoké procento vleků oproti modernějším sedačkovým lanovkám a kabinkám
z větší části odlesněné svahy exponované občasnému větru
■ nepříliš široká nabídka pro nejnáročnější lyžaře a snowboardisty
■ menší úhrnná délka sjezdovek kompenzovaná po většinu sezony téměř prázdnými svahy
■ na rakouské poměry slabší infrastruktura městeček Tauplitz a Bad Mitterndorf
■
■
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TAUPLITZ

■
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TAUPLITZ
1

Štýrsko

HOTEL ★★★

DER SEEBACHERHOF

od 2.771 Kč
os. / noc SKIPAS
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Tauplitz, centrum - 300 m, skiareál Tauplitz - 500 m, shuttle bus - 10 m, skiareál Loser - 30,5 km;
lázně Grimming Therme - 8,8 km; àpres ski bar / taneční klub „Pfanner-Skihütte“ - 1,9 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar,
wi-fi připojení k internetu, àpres ski bar / taneční klub „Pfanner-Skihütte“ u sjezdovky, uvítací přípitek,
★★
dětská herna, dětská minizoo, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný studený předkrm
či polévka, zpravidla servírovaný salát a dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Grimmling 2 - 16 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Sturzhahn 2+1 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí a případně přistýlkou pro 1 dítě do nedovršených
18 let, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Family 2+2 - 35 m² - ložnice zpravidla s palandou až pro 2 děti do nedovršených 18 let, obývací pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, rádio, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha v pěší vzdálenosti od centra i lanovky ■ výhodný balíček se skipasem již
v ceně ■ jako příjemný bonus 15 % sleva na vstup do Grimming Therme vzdálených 8,8 km od hotelu ■ oblíbený
uvítací přípitek servírován buď v hotelu nebo v àpres ski baru Pfanner-Skihütte vedle sjezdovky ■ rodinné
pokoje s oddělenou ložnicí zpravidla s palandou pro děti a až 2 děti do nedovršených 7 let ubytované na pokoji
s rodiči zcela zdarma ■ malé wellness pouze se saunou
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty
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TAUPLITZ

Štýrsko
2

HOTEL ★★★

ALPENROSE

od 2.817 Kč

2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Tauplitzalm 1.650 m, skiareál Tauplitz - 170 m; za dobrých sněhových podmínek příjezd na lyžích
možný až k hotelu
důležité - parkování, příjezd: parkování je možné u nástupní stanice lanovky v městečku Tauplitz
a doprava k hotelu sedačkovou lanovkou v provozu od 8.30 do 16.00 hod. či placená cesta (12 € / auto,
★★
nutné sněhové řetězy) z městečka Bad Mitterndorf na placené parkoviště (4 € / den) a posledních
1,5 km odvoz do hotelu sněžným skútrem či rolbou
vybavenost a služby: malá recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace,
HB
kavárna, dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna#, malý relaxační koutek s lehátky; služby označené # jsou v provozu pouze
3x týdně
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 4chodové menu - zpravidla polévka, hlavní jídlo s přílohou, salát a dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Superior 2 - 20 m² - zrekonstruovaný pokoj s manž. postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka vždy formou palandy pro 2 osoby
vybavenost pokojů: TV sat., trezor, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ poloha jen pár metrů od horní stanice lanovky skiareálu v nadmořské výšce 1.650 m
■ „hozená rukavice“ zejména pro opravdové sportovce aneb z postele rovnou na lyže ■ velice zajímavá cena
za ubytování s polopenzí a dokonce i skipasem v ceně pobytu ■ až 2 děti do nedovršených 11 let ubytované
na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ doprava k hotelu pouze lanovkou či po zpoplatněné silnici ■ polyžařská zábava
pouze v rámci hotelové nabídky
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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170 m
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TAUPLITZ

Štýrsko

HOTEL BERGHOF ★★★

3

TAUPLITZALM

od 2.429 Kč

2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Tauplitzalm 1.650 m, skiareál Tauplitz - 0 m
důležité - parkování, příjezd: parkování je možné u nástupní stanice lanovky v městečku Tauplitz
a doprava k hotelu sedačkovou lanovkou v provozu od 8.30 do 16.00 hod. či placená cesta (12 € / auto,
nutné sněhové řetězy) z městečka Bad Mitterndorf na placené parkoviště (4 € / den) a posledních
★★
1,5 km odvoz do hotelu sněžným skútrem či rolbou
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace / kavárna,
společenská místnost, dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot
HB
sport a relaxace: sauna#, relaxační koutek s lehátky; služby označené # jsou v provozu pouze 3x týdně
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
ZDARMA ■ večeře - servírované 3chodové menu - zpravidla polévka, hlavní jídlo s přílohou, dezert či salát, nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 4 - základní popis viz str. 5 - asi z 50% balkon; 3. a 4. lůžka formou palandy pro
2 osoby či přistýlkami
výhody a nevýhody: ■ poloha u horní stanice lanovky skiareálu (1.650 m n. m.) ■ „hozená rukavice“ zejména pro
opravdové sportovce aneb z postele rovnou na lyže a z lyží do baru ■ i zde zajímavá cena za ubytování s polopenzí
navíc umocněná speciálními akcemi a se skipasem již v ceně ■ až 2 děti do nedovršených 9 let ubytované
na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ doprava k hotelu pouze lanovkou či sněžným skútrem ■ menší, jednoduše vybavené
a zařízené pokoje ■ polyžařská zábava pouze v rámci hotelové nabídky jako např. Bingo či mač v šipkách
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“, „7 za 5“ a „4 za 3“ dle ceníku
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1

1 FAMILIENHOTEL HERBST ♣♣♣

mezi sjezdovky střediska
Teichalm nejsou
započítány tzv. „skiroute“
o celkové délce 1,5 km
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

TEICHALM
VÝHODY:
VÝHODY:
rodinný skiareál ležící ve štýrské oblasti Almenland, neboli „zemi horských pastvin“, u jezera Teichalmsee
Teichalm - náhorní plošina v nadmořské výšce 1 200 - 1 450 m n. m. s ideálními podmínkami pro
rodinnou zimní dovolenou
■ 4 km sjezdovek různých obtížností se systémem umělého zasněžování a celkem se 2 vleky a 2 pojízdnými
koberci v rámci dětského parku
■ široká nabídka zimních sportů a aktivit na sněhu - sjezdové lyžování, snowboarding, sáňkování,
snowtubing, skibob, veškeré vybavení k dispozici v místní půjčovně
■ možnost dojíždět do několika dalších menších rodinných skiareálů v okolí
■ Holzmeisterlifte na Sommeralmu se 2 vleky a malým dětským parkem „Märchenwiese“ s dětským vlekem,
dětskou u-rampou a terénními vlnami
■ 500 m dlouhý vlek Pirstingerkogellift s 1,5 km uměle zasněžovaných sjezdovek včetně dětské cvičné loučky
■ středisko Eibisberglift s celkem 3,1 km sjezdovek s přírodním sněhem
■ lyžařské školy pořádající kurzy ve střediscích Teichalm, Holzmeisterlifte i Pirstingerkogellift
■ pohodová rodinná atmosféra, vleky bez front a příznivé ceny skipasů i služeb
■ celkem 16 km perfektně upravovaných běžeckých tratí různé náročnosti
■ tradičně dostatek přírodního sněhu díky nadmořské výšce nad 1 200 m
■ sáňkování pro děti i dospělé, ve středisku Teichalm vedle pojízdného koberce, ve středisku Holzmeisterlift
podél sjezdovky či cca 1 km dlouhá upravovaná dráha na Sommeralmu vlevo od vleku Pirstingerkogellift
s možností příjemného posezení v horské chatě Holdahütt’n
■ bruslení na zamrzlém jezeře Teichalm či na umělém kluzišti u hotelu Teichwirt
■ projížďka na saních tažených koňmi či romantické zimní túry na sněžnicích po zasněžených pastvinách
■ netradiční sportovní zážitek při lezení po 23 m vysokém ledopádu „Alice“ v Tiefenbachgraben v Breitenau,
který pod zkušeným vedením zvládnou i začátečníci
■
■

© TVB Almenland / B. Bergmann

TYPY SKIPASŮ
■

Teichalm
platí pro skiareál Teichalm

NE ÝHODY:
NEVÝHODY:
■

SKIBUS

malé středisko s omezeným počtem kilometrů sjezdových tratí uspokojující převážně jen poptávku
rodinné klientely

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Spital am Pyhrn,
Trieben, dálniční sjezd Peggau-Deutschfeistritz
Brno, Mikulov, Wien, Wiener Neustadt, dálniční sjezd
Seebenstein, Gloggnitz, Bruck a. d. Mur, dálniční sjezd
Frohnleiten
Bratislava, Wien, Wiener Neustadt, dálniční sjezd
Seebenstein, Gloggnitz, Bruck a. d. Mur, dálniční sjezd
Frohnleiten
a dále
Frohnleiten, Fladnitz an der Teichalm

© TVB Almenland / Pollhammer bearbeitet

FLADNITZ AN DER TEICHALM

km

Holzmeisterlifte

12,5 km

Pirstingerkogellift

14,5 km

Praha 470 km ● Brno 320 km

Frohnleiten (dálnice)

20 km

Bratislava 255 km

Breitenau

23 km
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TEICHALM

jen veřejná autobusová doprava po trase
Weiz ➔ St. Kathrein am Offenegg ➔
Heilbrunn (Teichalm)
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TEICHALM
1

Štýrsko

FAMILIENHOTEL ♣♣♣

HERBST

od 1.550 Kč
os. / noc SKIPAS

poloha: Fladnitz an der Teichalm, centrum - 50 m, skiareál Teichalm Lifte - 10,4 km, skibus* - 10 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, kavárna, společenská
místnost, sluneční terasa s posezením, dětský koutek, hlídací služba dětí (na vyžádání), uvítací přípitek,
★ ★ ★ wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 9 x 4 m se slanou vodou, sauna, finská sauna, pára, horizontální solárium*,
caldarium, masáže*; děti mohou využívat wellness pouze v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně nápojů
FB+
■ oběd - lehký lyžařský snack, salátový bufet, nápoje za poplatek
■ odpolední svačina - zpravidla domácí sladké pečivo mezi 15.00 až 16.00 hodinou, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem z 3 hlavních jídel s přílohou (jedno jídlo vždy
ZDARMA
vegetariánské), servírovaný předkrm či polévka, servírovaný salát a dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
■ Standard 1+1 - 30 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem a případně přistýlkou pro 1 dítě do nedovršených 15 let,
sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Family 4 - 36 m² - zpravidla 2 navzájem propojené pokoje s manželskou postelí, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ letošní novinka v rámci nabídky menších, rodinných a méně známých lyžařských
středisek ■ na dané služby a vybavenost hotelu až neuvěřitelně nízké ceny včetně hlavní sezóny ■ všemi oblíbený
bazén a wellness zázemí přímo v hotelu ■ ve vybraných termínech v ceně se skipasem na menší skiareál
Teichalm Lifte (cca 4,5 km sjezdovek) s komplexní nabídkou všech typů obtížností sjezdových tratí včetně
freeride ■ skvělé zázemí pro všechny věkové kategorie aneb plnohodnotná rodinná dovolená zaručena
■ žádané rodinné pokoje s oddělenou ložnicí, přesto však děti zdarma jen do nedovršených 5 let ■ větší
vzdálenost od lyžování a absence většího skiareálu v okolí
délka pobytu: pevně dané pětidenní pobyty od pondělí do pátku
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GROSSGLOCKNER
- MATREI / KALS

GROSSGLOCKNER
- HEILIGENBLUT

KATSCHBERG

KATSCHBERG

KALS HEILIGENBLUT

MATREI

MALLNITZ

ST. JAKOB I. DEFFEREGENTAL

FLATTACH

SAL

MÖLLTAL / ANKOGEL

ZB U
RG

SILLIAN /
HOCHPUSTERTAL

SPITTAL A.D.D.

SPORTBERG GOLDECK

BAD KLEIKIRCHHEIM

MILLSTATT

SEEBODEN DÖBRIACH

BAD KLEIKIRCHHEIM

SILLIAN

OBERTILLIACH - GOLZENTIPP

GERLITZEN
H
AC
LL
VI

OBERTILLIACH

GITSCHTAL

NASSFELD
TRÖPOLACH
SONNENALPE

© www.nassfeld.at / Daniel Gollner
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TREFFEN AM OSSIACHER SEE
BODENSDORF
VILLACH

KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE

KORUTANY / VÝCHODNÍ TYROLSKO

KORUTANY / VÝCHODNÍ TYROLSKO

67

KORUTANY / VÝCHODNÍ TYROLSKO
TYPY SKIPASŮ
lokální skipas
platí vždy pro příslušný místní lyžařský areál
či areály; platnost zpravidla maximálně 1 den
■ TopSkiPass Kärnten & Osttirol Gold
platí ve všech střediscích Korutan a Východního
Tyrolska; platnost od 1,5 dne
■ Ski Hit
platí pro všechny skiareály na území Východního
Tyrolska a také ve dvou korutanských
střediscích (Mölltalský ledovec a Ankogel);
platnost od 1,5 dne

KORUTANY / VÝCHODNÍ TYROLSKO

■

68

SKIBUS
hustá síť skibusů v jednotlivých údolích
propojuje většinu ubytovacích kapacit
s nejbližším lyžařským areálem a několikrát
denně i s ostatními skiareály

doporučené trasy viz jednotlivá střediska

Korutany (německy Kärnten) jsou spolková země na jihu Rakouska, hraničící s Itálií a Slovinskem na jihu
Karnskými Alpami a Karavankami, od Salcburska jsou na severu odděleny Vysokými Taurami. Na východě
sousedí se Štýrskem a na západě s Východním Tyrolskem (německy Osttirol). To je, jak již název napovídá,
administrativní součástí spolkové země Tyrolsko. Proč je tedy uvádíme samostatně? Osttirol je totiž od roku
1919 tzv. exklávou, když jej od většiny rakouského Tyrolska odděluje italské Jižní Tyrolsko a rakouská spolková
země Salcbursko. Došlo k tomu po porážce Rakouska v 1. světové válce, kdy se mírovou smlouvou za Saint
Germain zmocnila jihu Tyrolska Itálie. Jedná se o pohádkově krásnou krajinu Národního parku Hohe Tauern
(Vysoké Taury) ukrytou ve stínu horských velikánů, jako je Grossglockner a Grossvenediger. Ze zimních
středisek Východního Tyrolska lze jmenovat např. Matrei in Osttirol, Kals am Grossglockner, Lienz, St. Jakob im
Defereggental, Obertilliach - Golzentipp či Sillian - Hochpustertal.
Top Ski Pass Gold je celoplošný skipas platný pro celé Korutany i celé Východní Tyrolsko a zahrnuje 30 skiareálů
o celkových 877 kilometrech pist s 276 přepravními zařízeními! Díky strategické geografické poloze v alpskojadranském regionu jsou zdejší zimy vyhlášené mírným klimatem s řadou slunečných dnů bez mráčku a přesto
množstvím sněhu, čímž se více přibližují Itálii, než zbytku Rakouska. Na zdejších nekonečných sjezdovkách si
přijdou na své opravdu všichni, jsou totiž tradičně perfektně udržované. Lyžaři, carveři, freerideři, snowboardisté,
profesionálové, začátečníci i rodiny tu nacházejí razantní sjezdy splňující přísná kritéria Světového poháru,
ale i pohodlné svahy pro začátečníky nebo funparky.
Mezi místními středisky nechybí ani ledovec, a to Mölltalský. Na Mölltalu se lyžuje do první dekády května
v nadmořské výšce až 3 122 metrů. Do lyžařské oblasti vás z dolní stanice ve výšce 1.200 m vyveze za pouhých
8 minut lanovka Gletscher Express. Na horní stanici stojí proslulý „skleněný palác", horská restaurace Eissee.
Sousední středisko Ankogel vyhledávají především rodiny s dětmi.
Bad Kleinkirchheim je znám krom skvělého lyžování též díky vyhlášeným termálním lázním. Ve středisku je
celkem 103 km sjezdovek většinou střední obtížnosti, ale pozor, v některých místech narazíte na sklon až 70 %.
Kdo sleduje Světový pohár v lyžování, určitě si nenechá ujít jízdu po proslulé Franz-Klammer-Abfahrt.
Nassfeld leží v nejjižnější části Korutan poblíž hranic Itálie, kde jsou tradičně výborné sněhové podmínky
a slunečné dny i uprostřed zimy. Najdete zde 110 km rozmanitých sjezdovek a 27 moderních lanovek.
Těmto třem veličinám korutanského lyžování však dýchají na záda další skvělé skiresorty. Rodiny s dětmi ocení
přátelské a kompaktní středisko Katschberg ležící přímo nad dálnicí ze Salzburgu. Méně nároční kvitují cenovou
vstřícnost menších skiareálů, jako jsou Sportberg Goldeck či Petzen. Poněkud „zapadlý“ Heiligenblut se Vám
zase odmění těmi nejkrásnějšími alpskými panoramaty v čele s králem rakouských hor, Grossglocknerem.
Po propojení sousedních areálů Matreier Goldried a Kals am Grossglockner v roce 2008 byla vytvořena
nádherná lyžařská „houpačka“. Zdejší tratě, téměř kompletně uměle zasněžované, jsou obklopeny fascinujícími
velehorami. Lyžuje se až do výšky 2.621 m n. m., kam Vás přepraví pohodlné a rychlé kabinky a sedačky.
Slušné možnosti zde naleznou snowboardisté. Opravdovým překvapením pro gurmány je těsně pod vrcholem
hory Cimaross restaurace Adler Lounge, jež nabízí krom inovativní kuchyně i velkolepé panorama 60 alpských
třítisícovek.
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1 HARMONY’S HOTEL KIRCHHEIMERHOF ★★★★

31.676

1x

4x

57 km
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BAD KLEINKIRCHHEIM
VÝHODY:
VÝHODY:
lázeňské městečko v blízkosti korutanského Národního parku Nockberge proslavené především léčivým
účinkem místních pramenů, jedno ze dvou největších lyžařských středisek Korutan
■ ceněná kombinace špičkových lázní i sjezdovek
■ skiareál pravidelně pořádající závod světového poháru ve sjezdovém lyžování žen
■ více než 100 km sjezdových tratí a na 800 sněhových děl zasněžujících drtivou většinu sjezdovek
a garantujících tak bílou pokrývku až do začátku dubna
■ patronem černé závodní sjezdovky Světového poháru FIS Weltcupabfahrt s délkou 3 km a převýšením
842 m legendární olympijský vítěz ve sjezdu v Innsbrucku 1976 Franz Klammer
■ měřené úseky závodních svahů Kaiserburg nebo u panoramatické lanovky Nockalm
■ freeridery a příznivci snowboardingu oceňovaná možnost jízdy v hlubokém sněhu mezi Mulden a Hirschsprunglift
■ letos náhrada vleku Spitzeck novou moderní 6místnou sedačkovou lanovkou
■ široká nabídka pro milovníky klasicky - uměle zasněžovaná 8 km dlouhá údolní běžecká trasa
Römerloipe, další trasy v okolí o celkové délce 45 km a vysokohorská trasa na Nockalmu v délce 4 km
■ dětský lyžařský klub BOBO garantující malým návštěvníkům veselou a pestrou zábavu
■ škála polyžařských aktivit od túr na sněžnicích, přes osvětlenou sáňkařskou dráhu, bruslení, metanou
až po četné trasy pro zimní pěší turistiku
■ od sezóny 2019/2020 v nabídce rovněž dráha pro snowtubing u dolní stanice lanovky Kaiserburg
■ letošní novinkou Kaiserburg Bob - první bobová dráha v Korutanech s celoročním provozem
o délce 1,4 km, s 26 zatáčkami, průměrným sklonem 12 % a rychlostí jízdy až 40 km/h, přímo u lanovky
Kaiserburgbahn, v provozu od října 2020
■ báječnou relaxaci garantující 2 velká a architektonicky zajímavá lázeňská zařízení - Římské lázně
a Lázně Svaté Kateřiny - napájená ceněnou, radon obsahující vodou z pramene o teplotě 36 °C
■ s platným skipasem denně možno si do 16.00 hod. zvolit místo lyžování vstup do lázní zdarma
■ atraktivní akční nabídky střediska na skipasy a vstupy do termálních lázní Römerbad ve spolupráci s vybranými
ubytovacími kapacitami
■ od 4. 12. do 23. 12. 2020 akce „4 za 3“ či „3 za 2“ na skipas („Wahlkarte“), tedy 4 dny lyžování za cenu
3denního skipasu, resp. 3 dny lyžování za cenu 2denního skipasu
■ od 9. 1. do 5. 3. 2021 akce „Family 1 €“, kdy děti do nedovršených 12 let v doprovodu dospělého s 6denním
skipasem platí za skipas („Wahlkarte“) jen 1 € na den
■ od 9. 1. do 29. 1. a od 20. 2. do 5. 3. 2021 akce „Ski-Wellness Wochen“, kdy skipas s platností 3, 5,
resp. 7 dní zahrnuje i 1, 2, resp. 3 čtyřhodinové vstupy do lázní
■ od 6. 3. do 5. 4. 2021 akce „Ski & Therme“ s 30% slevou na skipas s platností od 3 dnů a jedním
4hodinovým vstupem do lázní zdarma
■ vstup do lázní nyní v rámci výše uvedených akcí možný kdykoliv během otevírací doby, dříve neplatilo večer
■ všemožné akce pro pobavení návštěvníků dotvářející atraktivní après ski nabídku střediska
■ se skipasem Top Ski Pass Gold možnost návštěv všech dalších středisek Korutan a Východního Tyrolska

TYPY SKIPASŮ
Bad Kleinkirchheim / St. Oswald
platí pro lyžařský areál Bad Kleinkirchheim;
po většinu sezóny platnost max. 1 den
■ Top Ski Pass Gold
platí pro lyžařský areál Bad Kleinkirchheim
a dále ve všech střediscích Korutan
a Východního Tyrolska; platnost od 1,5 dne
■ Vícedenní skipas Bad Kleinkirchheim
(tzv. Wahlkarte)
platí pro lyžařský areál Bad Kleinkirchheim;
umožňuje daný den lyžovat, nebo navštívit
lázně (od 10:00-16:00; sauna za příplatek);
nelze kombinovat; platnost od 2 dní
■ Vícedenní skipas Bad Kleinkirchheim + lázně
Römerbad (tzv. Kombikarte)
platí pro lyžařský areál Bad Kleinkirchheim;
umožňuje ve stejný den lyžovat i navštívit lázně
(na 4 hod., mezi 10:00-21:00, pá+so do 22:00;
sauna za příplatek); platnost od 2 dní
■

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Salzburg, směr
Villach, Tauerntunnel, dálniční sjezd Spittal a. d. D.,
Millstätter See, Döbriach, Bad Kleinkirchheim
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, směr
Villach, Tauerntunnel, dálniční sjezd Spittal a. d. D.,
Millstätter See, Döbriach, Bad Kleinkirchheim
Brno, Mikulov, Wien, Graz, sjezd z dálnice Klagenfurt
Nord, Feldkirchen, Bad Kleinkirchheim nebo sjezd
z dálnice Villach-West, Döbriach
Bratislava, Wien, Graz, sjezd z dálnice Klagenfurt Nord,
Feldkirchen, Bad Kleinkirchheim nebo sjezd z dálnice
Villach-West, Döbriach

SKIBUS
místní skibusová linka po Bad Kleinkirchheimu
Bad Kleinkirchheim ➔ St. Oswald
z oblasti Millstätter See několikrát denně
pravidelné skibusové spojení
do Bad Kleinkirchheimu
ostatní „meziměstské“ spoje za poplatek

BAD KLEINKIRCHHEIM

km

St. Oswald

5 km

■

Döbriach

14 km

■

Spittal an der Drau

30 km

Klagenfurt

52 km

Praha 550 km ● Brno 500 km

dálnice / Praha

27 km

Bratislava 440 km

dálnice / Brno - Bratislava

50 km
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NE ÝHODY:
NEVÝHODY:
O
vyšší ceny odpovídající nadstandardním službám a skvělé reputaci lázeňského městečka
na věhlas střediska nepříliš rozsáhlá nabídka pro snowboardery
■ i přes pravidelnou modernizaci dosud poměrně vysoký podíl vleků oproti sedačkovým a kabinovým lanovkám
■ některé vyfoukané a zledovatělé sjezdovky v případě slabší přírodní sněhové nadílky
■ přes vysokou lůžkovou kapacitu celoročně vyhledávaného resortu včetně zastoupení hotelů nejvyšší
kategorie 5* v hlavní sezoně obvykle dosti plno a často nedostatek lůžek i v okrajovějších termínech
■ zejména při cestě z Moravy či Slovenska větší počet posledních kilometrů mimo dálnici

BAD KLEINKIRCHHEIM

■
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BAD KLEINKIRCHHEIM
1

Kč

Korutany

HOTEL ★★★★S

od 3.287 Kč

DER KIRCHHEIMERHOF

os. / noc

poloha: Bad Kleinkirchheim, centrum - 300 m, cvičná loučka pro děti - 10 m, skiareál
Bad Kleinkirchheim - 20 m, skiareál Turracher Höhe - 20 km
vybavenost a služby: recepce / velká lobby s krbem a TV sat. / bar / internet point*, restaurace
★ ★ ★ vyhrazená pro hotelové hosty, á la carte restaurace, horská chata "Groar Keusch´n", wi-fi připojení
k internetu, společenská místnost s TV, seminární místnost až pro 20 osob / dětské kino, miniclub se
skluzavkou a herními automaty, animační programy, uvítací přípitek, sluneční terasa s posezením, zimní
zahrada s posezením, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště,
HB+
lyžařská škola
sport a relaxace: vyhřívaný bazén 11 x 6 m, venkovní vyhřívaný bazén 140 m², dětský koutek s vodními
atrakcemi, vířivka, finská sauna, bio sauna, bylinná sauna, dětská sauna, pára, infrakabina, zážitková
ZDARMA
sprcha, relaxační koutek s vyhřívanými vodními lůžky a lehátky, masáže*, kosmetické služby*, posilovna;
v rámci wellness centra jsou nabízeny i vybrané nápoje z juice baru
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolení svačina - lehký snack podávaný v horské chatě "Groar Keusch´n" či v hotelu, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, studené či teplé předkrmy formou bufetu,
polévky a dezerty zpravidla formou bufetu, salátový bufet, nápoje za poplatek; několikrát týdně tématické bufety;
speciální dětský bufet
popis pokojů: ■ Junior Suite Kirsche 2+2 - 33 m² - komfortní pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem
pro 1 až 2 osoby do nedovršených 17 let, předsíň, sociální zařízení, zpravidla balkon orientovaný na jih či sever
■ Standard 1+1 Kirchheim - 33 m² - pokoj s manželskou postelí pro max. 1 dosp. osobu a dítě do nedovršených
17 let , předsíň, sociální zařízení, zpravidla balkon orientovaný na jih či sever
■ Standard 2 - Zirbe Nockberge - 36 m² - stylový pokoj s manželskou postelí, předsíň, šatna, sociální zařízení,
oddělené WC, balkon orientovaný na jih
■ Standard 2 - Kirchheim - 33 m² - pokoj s manželskou postelí, předsíň, sociální zařízení, asi z 50 % balkon
■ Family Suite 2+2 - 60 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj, samostatná či opticky oddělená ložnice
s palandou pro až 2 děti do nedovršených 17 let, sociální zařízení, oddělené WC, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, zpravidla minibar a trezor, župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ špičkový rodinný hotel s úžasnou polohou téměř na sjezdovce ■ byť vybavením především
pro děti, tak i dospělí si zde přijdou na své ■ výborná kuchyně včetně místních specialit a zcela originálně
odpolední snack podáván v hotelové horské chatě ■ relaxační zázemí s odděleným dětským bazénem,
venkovním vyhřívaným bazénem a exkluzivním dětským koutkem s vodními atrakcemi ■ dostatečná lůžková
kapacita umožňující ubytování i větším skupinám ■ vyšší cenová náročnost odpovídající kvalitě ubytování
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 5 nocí a pevně dané týdenní pobyty
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BAD KLEINKIRCHHEIM

Korutany
2

Kč

SPORT & FERIENHOTEL ★★★★

KOLMHOF

od 2.563 Kč
os. / noc
3 DĚTI
ZDARMA

poloha: Bad Kleinkirchheim, centrum - 50 m, skiareál Bad Kleinkirchheim - 150 m, lázně St. Kathrein 150 m; za dobrých sněhových podmínek příjezd na lyžích možný přímo k hotelu
vybavenost a služby: recepce / lobby s kachlovými kamny, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty,
★ ★ ★ à la carte restaurace, bar, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah,
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: venkovní vyhřívaný bazén 13 x 8 m, vířivka až pro 8 osob, sauna, pára, relaxační
koutek s lehátky, malá posilovna, masáže*, kosmetické služby*
HB+
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů3x týdně sladké či slané zákusky,
nápoje za poplatek
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, studené či teplé předkrmy
ZDARMA
formou bufetu, polévky a dezerty zpravidla formou bufetu, salátový bufet, nápoje za poplatek; 1x týdně
slavnostní večeře; děti do nedovršených 16 let dostávají dětské menu
popis pokojů: ■ Nockalm 2 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
■ Kärnten 2+1 - 25 až 30 m² - pokoj s manželskou postelí a přistýlkou pro dítě do nedovršených 15 let, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Junior Suite Maibrunn 2+2 - 36 až 40 m² - menší ložnice s rozkládacím gaučem pro 2 děti do nedovršených
15 let oddělená zašupovacími skleněnými dveřmi, obývací pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou
či vanou, samostatné WC, balkon
■ Kaiserburg 2+3 - 50 m² - ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím
křeslem na lůžko pro 1 osobu, předsíň, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon; pokoj lze obsadit pouze
2 dospělými osobami a až 3 dětmi do nedovršených 15 let
■ Sonnblick 1+1 - 18 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem a případně přistýlkou pro dítě do nedovršených 6 let,
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, župany do wellness

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ jako u většiny ubytovacích kapacit v Bad Kleinkirchheim opět úžasná poloha v blízkosti
lyžování, předloni kompletně zrekonstruovaných špičkových termálních lázní St. Kathrein a zároveň centra
města ■ až 3 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ výborná kuchyně včetně
místních specialit ■ relaxační zázemí o rozloze 1.000 m² s oblíbeným venkovním vyhřívaným bazénem se
vstupem zevnitř ■ možnost dokoupení skipasů v Kč ■ dostatečná lůžková kapacita umožňující ubytování i větším
skupinám ■ vyšší cenová náročnost odpovídající kvalitě ubytování
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané pětidenní a týdenní pobyty,
speciální nabídka „7 za 6“, „5 za 4“ a „4 za 3“ dle ceníku
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BAD KLEINKIRCHHEIM

150 m
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BAD KLEINKIRCHHEIM
3

Kč

FERIENHOTEL ★★★★

TRATTNIG

Korutany

od 1.800 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Döbriach am Millstäter See, centrum - 400 m, skiareál Bad Kleinkirchheim - 12,3 km, skiareál
Sportberg Goldeck - 21,5 km, skiareál ledovec Mölltaler Gletscher - 35 km, skiareál Katschberg - 37 km,
skibus - 10 m
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce, restaurace / bar, společenská místnost s TV a krbem, sluneční terasa
s posezením, zimní zahrada, velká herna s dětskou lezeckou stěnou, úschovna lyží a lyžařských bot,
výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén s protiproudem, vířivka, sauna, pára, infrakabina, relaxační koutek s lehátky,
HB
posilovna, stolní fotbal
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaná polévka, saláty, dezerty
ZDARMA
a sýry formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Superior 2/3/4 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby,
sociální zařízení, balkon
■ Standard 1 - 17 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
■ Junior Suite 3/4 - 27 m² - pokoj s manželskou postelí, menší ložnice s palandou či 2 výklopnými lůžky, sociální
zařízení, balkon; minimální obsazenost jsou 2 dospělé osoby a 1 dítě od 6 let
■ Junior Suite Superior 4/5 - 33 m² - pokoj s manželskou postelí, menší ložnice s palandou či 2 výklopnými lůžky
a případně přistýlkou pro 1 osobu, předsíň, sociální zařízení, oddělené WC, balkon; minimální obsazenost pokoje jsou
2 dospělé osoby a 2 děti od 6 let či 3 dospělé osoby
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, osušky do wellness
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výhody a nevýhody: ■ rodinná atmosféra, poloha v klidné části městečka a komfortně vybavené zázemí
■ velmi příznivá cenová nabídka za hotel u prestižního lázeňského střediska ■ až 2 děti do nedovršených
6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ vstřícný postoj k rodinám s dětmi všech věkových kategorií
■ pěkné wellness s bazénem s protiproudem zaručující dokonalou regeneraci po sportovních výkonech ■ možnost
dokoupení skipasů pro středisko BKK v Kč (nelze využít na speciální akce) ■ větší vzdálenost k lyžování částečně
vyvážená skibusem „přede dveřmi“
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty

sl
e

6 %vy až

BAD KLEINKIRCHHEIM

12,3 km
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BAD KLEINKIRCHHEIM

Korutany
4

Kč

PRÁZDNINOVÁ VESNIČKA ♣♣♣

od 586 Kč

KIRCHLEITN GROSSWILD

os. / noc

upřesnění: jedná se o prázdninovou vesničku složenou z apartmánových domů, centrální budovy
s recepcí a restaurací, budovy s dětským klubem a velkým srubem se saunou
poloha: Bad Kleinkirchheim - lokalita St. Oswald, centrum lokality St. Oswald, resp. Bad Kleinkirchheim max. 700 m, resp. max. 4,5 km, skiareál Bad Kleinkirchheim - max. 200 m, skibus - max. 400 m
★★
vybavenost a služby: recepce, restaurace, wi-fi připojení k internetu, hlídací služba dětí* (část Kleinwild),
ranní donáška pečiva, pračka*, sušička*, vyhrazené parkoviště (parkování povoleno pouze na centrálním
parkovišti viz web)
BS
sport a relaxace: finská sauna, relaxační koutek s lehátky
popis apartmánů: ■ bilo 2+2 typ A - 35 m² - 1 malá ložnice se 2 samostatnými lůžky pro 2 děti
ZDARMA do nedovršených 14 let, obývací pokoj s kachlovými kamny, kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení
■ bilo 2+2 typ B - 35 m² - 1 malá ložnice se 2 samostatnými lůžky pro 2 děti do nedovršených 14 let, obývací pokoj
s kachlovými kamny, kuchyňským koutem a manželskou postelí, předsíň, sociální zařízení; apartmány jsou nově
zrekonstruované
■ trilo 6 typ A - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kachlovými
kamny a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň s kuchyňským koutem, sociální zařízení
■ trilo 6 typ B - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kachlovými kamny a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň s kuchyňským koutem, sociální zařízení; apartmány
jsou nově zrekonstruované
vybavenost apartmánů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, telefon, kávovar, kachlová kamna (dřevo za poplatek);
u apartmánů typologie B též myčka nádobí a mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ prostorné, v rustikálním (typ A) či moderně-elegantním (typ B) stylu zařízené apartmány
nejžádanějších typologií ■ vynikající poloha pouze několik desítek metrů od lanovky ■ možnost volby mezi
rekonstruovanými dražšími apartmány a staršími za lepší cenu ■ v období od 09.01. do 05.03. partner akce
„Family 1 €“, kdy ke každému 6dennímu skipasu BKK / St. Oswald pro dospělou osobu obdrží dítě do nedovršených
12 let skipas jen za 1 € / den (nelze zakoupit prostřednictvím CK, pořízení pouze na recepci ubytovací kapacity)
■ možnost dokoupení skipasů v Kč (nelze využít v rámci speciálních akcí viz web) ■ zpoplatněny i děti do 2 let
věku a věková restrikce u typologií bilo

sl
e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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BAD KLEINKIRCHHEIM

do 200 m
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BAD KLEINKIRCHHEIM
5

Kč

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY ♣♣♣

REICHL

Korutany
od 584 Kč
os. / noc

upřesnění: jedná se o několik budov s množstvím typově identických, ovšem různě vybavených
apartmánů, tedy nelze zaručit více bytů v rámci jedné budovy
poloha: Bad Kleinkirchheim, centrum - max. 300 m, skiareál Bad Kleinkirchheim - max. 300 m,
skibus - max. 150 m
NE
vybavenost a služby: zpravidla úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: případně dle konkrétní ubytovací kapacity
BS
popis apartmánů: ■ mono 2 - 25 až 30 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 samostatnými
lůžky či rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení zpravidla s vanou, zřídka balkon
■ bilo 3 - 35 až 40 m² - 1 malá ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, předsíň, sociální zařízení zpravidla s vanou, zřídka balkon
NE
■ bilo 4 - 45 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby či 2 samostatnými lůžky, předsíň, sociální zařízení
zpravidla s vanou, zřídka balkon
■ trilo 4/5 - 55 až 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou a případně
1 samostatným lůžkem či rozkládacím gaučem pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení
zpravidla s vanou, zřídka balkon
■ trilo 6 - 60 až 70 m² - 2 ložnice se 2 až 3 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně
rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení zpravidla s vanou, zřídka balkon
vybavenost apartmánů: zpravidla TV sat., případně další dle konkrétního apartmánu
výhody a nevýhody: ■ všechny apartmány se nacházejí v bezprostřední blízkosti centra Bad Kleinkirchheimu
a v pěším dosahu skiareálu ■ velice výhodné cenové podmínky za apartmánové ubytování ve vyhlášeném
lyžařském a lázeňském středisku ■ v termínech viz web partner akce „Family 1 €“, kdy ke každému 6dennímu
skipasu BKK / St. Oswald (Wahlkarte) pro dospělou osobu obdrží dítě do nedovršených 12 let skipas jen
za 1 € / den a také partner akce „Ski & Therme“ skipasy s platností od 3 dnů včetně 1x 4hodinového vstupu
do termálních lázní Römerbad s 30 % slevou (obě akce platí jen při koupi na místě u majitelky agentury) ■ možnost
dokoupení skipasů v Kč (nelze využít v rámci speciálních akcí viz web) ■ nekonkrétnost kapacit, více druhů
apartmánů a velká variabilita uspořádání ■ po letech absence skipasů v ceně v okrajové sezóně (březen - duben)
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
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SPORTBERG GOLDECK

© Goldeck Bergbahnen GmbH

Korutany

SPORTBERG GOLDECK
2.142 m

skinabídka



1.595 m

komplexně



547 m
8

8,5

km

8,5

km

km

%

%

%

32

34

34

1

Korutany

2

25
km

2

5

18 km
os./ hod.

SPORTBERG GOLDECK

72 %
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9.824

1x

1x

1 km

© Goldeck Bergbahnen GmbH

3
1 2 4 5

1 FERIENHOTEL TRATTNIG ★★★★

2 HOTEL BELLEVUE ★★★★

3 HOTEL LAURENZHOF ★★★★

4 HOTEL KAISER FRANZ JOSEF ★★★★

5 LANDHAUS WIDMEYER ♣♣♣

© Goldeck Bergbahnen GmbH
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SPORTBERG GOLDECK
VÝHODY:
VÝHODY:
zajímavé středisko ležící nad městem Spittal an der Drau a jezerem Millstätter See v západní části Korutan
v Gailtalských Alpách s nejvyšším vrcholem Goldeck (2 142 m n. m.) s dominantním televizním vysílačem
■ fantastické, perfektně upravené sjezdovky všech stupňů obtížnosti zastoupené ve velmi vyrovnaném
poměru, vesměs moderní přepravní zařízení, zejména zbrusu nové, pohodlné sedačkové lanovky
v horní části areálu
■ impozantní panorama okolní krajiny Korutan i Vysokých Taur
■ pro Korutany typický vysoký počet slunečných dnů nepochybně zpříjemňující zdejší zimní radovánky
■ pro náročné k dispozici 8,5 km dlouhá a členitá sjezdovka až do údolí Drávy, nejdelší údolní sjezd
rakouských Alp
■ 7,5 km této pisty od kóty 1 780 m n. m. dolů do 547 m n. m. zároveň jako nejdelší „černá“ nejen
v Rakousku, ale i v celých Alpách
■ carvingová speciálka na sjezdovce Bärnbiss, 50 hektarů freeridingu v rezervované zóně či skvělý
snowboardový terénní park
■ vyhrazený sektor pro děti a začátečníky s „kouzelným“ kobercem a dětskými vleky
■ jedinečný komfort v dolní stanici lanovky „Talbahn Goldeck“ - skidepot, úschovna cenností, šatny, půjčovny,
obchody atd.
■ 4 hotspoty pro bezplatnou wi-fi
■ domácká atmosféra střediska využívaného převážně místními obyvateli a příznivé ceny občerstvení
■ při nákupu přes naši CK skipas Sportberg Goldeck pro děti do nedovršených 15 let v doprovodu rodičů
po většinu sezóny (od 11. 1. do 5. 4.) zcela zdarma
■ poloha většiny sjezdovek nad hranicí 1 700 m nad mořem a i díky tomu zpravidla kvalitně upravené
sjezdovky až do konce března
■ atraktivní varianta celoplošného skipasu Topskipass Kärnten & Osttirol s 31 skiareály, 891 km pist
a 274 přepravními zařízeními v ceně - přímo se nabízející využití například v blízkém slavném lázeňském
středisku Bad Kleinkirchheim či na rovněž nedalekém Mölltalském ledovci
■ za dobrých sněhových podmínek u horní stanice kabinové lanovky upravován krátký okruh pro běžkaře
■ příležitost užít si nejen korutanské slunce a skvělé svahy, ale také odpočinek ve vodním parku Drautalperle
ve Spittalu an der Drau
■ nejen pro děti atraktivní možnost návštěvy krásné obří modelové železnice v centru Spittalu an der Drau
■ díky poloze Spittalu a. d. D. přímo u dálnice A10 velmi snadná a pohodlná cesta z ČR

© Goldeck Bergbahnen GmbH

TYPY SKIPASŮ
Goldeck
platí pouze pro skiareál Goldeck
■ Top Ski Pass Gold
platí pro lyžařský areál Goldeck a dále ve všech
střediscích Korutan a Východního Tyrolska;
platnost od 1,5 dne
■

SKIBUS
Dellach ➔ Millstatt ➔ Seeboden ➔ Spittal ➔
Goldeck
Seeboden ➔ Tangern ➔ Treffling ➔ Spittal ➔
Goldeck
© Goldeck Bergbahnen GmbH

Pesenthein ➔ Millstatt ➔ Seeboden ➔
Spittal ➔ Goldeck
Lieserbrücke ➔ Goldeck

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Salzburg,
dálnice směr Villach
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, dálnice
směr Villach
Brno, Mikulov, Wien, Wiener Neustadt, Graz, Klagenfurt,
Villach, dálnice směr Salzburg
Bratislava, Wien, Wiener Neustadt, Graz, Klagenfurt,
Villach, dálnice směr Salzburg
a dále
dálniční sjezd Spittal an der Drau, Spittal an der Drau
a dále Lendorf nebo Seeboden, Döbriach

Spittal ➔ Lendorf ➔ Mühldorf ➔ Winklern

NEVÝHODY:
NEVÝHODY:

Möllbrücke ➔ Lendorf ➔ Goldeck

„jen“ dvacet pět kilometrů místních sjezdovek
a poměrně malé zastoupení většinově
nejvyhledávanějších středně náročných
„červených“
■ neexistující příležitost odpočinku na dlouhé
a úzké černé sjezdovce
■ relativně nižší nadmořská výška spodní části
skiareálu, a proto sjezd do údolí často možný
jen po kratší úsek sezóny
■ menší známost a tedy i prestiž tohoto
střediska v ČR
■

SPITTAL AN DER DRAU

km

Lendorf

7 km

Millstatt

9 km

Döbriach

18 km

Bad Kleinkirchheim

31 km

Praha 515 km ● Brno 515 km

Mölltaler Gletscherbahn

45 km

Bratislava 460 km

dálnice směr Salzburg / Villach

4 km
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SPORTBERG GOLDECK

■
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SPORTBERG GOLDECK
1

FERIENHOTEL ★★★★

TRATTNIG

od 2.584 Kč

Korutany
2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Döbriach am Millstäter See, centrum - 400 m, skiareál Bad Kleinkirchheim - 12,3 km, skiareál
Sportberg Goldeck - 21,5 km, skiareál ledovec Mölltaler Gletscher - 35 km, skiareál Katschberg - 37 km,
skibus - 10 m
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce, restaurace / bar, společenská místnost s TV a krbem, sluneční terasa
s posezením, zimní zahrada, velká herna s dětskou lezeckou stěnou, úschovna lyží a lyžařských bot,
výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén s protiproudem, vířivka, sauna, pára, infrakabina, relaxační koutek s lehátky,
HB
posilovna, stolní fotbal
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaná polévka, saláty, dezerty
ZDARMA
a sýry formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Superior 2/3/4 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby,
sociální zařízení, balkon
■ Standard 1 - 17 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
■ Junior Suite 3/4 - 27 m² - pokoj s manželskou postelí, menší ložnice s palandou či 2 výklopnými lůžky, sociální
zařízení, balkon; minimální obsazenost jsou 2 dospělé osoby a 1 dítě od 6 let
■ Junior Suite Superior 4/5 - 33 m² - pokoj s manželskou postelí, menší ložnice s palandou či 2 výklopnými lůžky
a případně přistýlkou pro 1 osobu, předsíň, sociální zařízení, oddělené WC, balkon; minimální obsazenost pokoje jsou
2 dospělé osoby a 2 děti od 6 let či 3 dospělé osoby
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, osušky do wellness
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výhody a nevýhody: ■ rodinná atmosféra, poloha v klidné části městečka a komfortně vybavené zázemí
■ pestrá nabídka rodinných pokojů dokonce až pro 5členné rodiny ■ po celou sezónu skipas na skiareál
Sportberg Goldeck (cca 25 km sjezdovek) již v ceně, navíc děti do nedovršených 15 let v doprovodu rodičů lyžují
od 11.01. do 05.04. zcela zdarma ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma
■ vstřícný postoj k rodinám s dětmi všech věkových kategorií a pestře vybavená dětská herna ■ pěkné wellness
s bazénem s protiproudem zaručující dokonalou regeneraci po sportovních výkonech ■ větší vzdálenost k lyžování
částečně vyvážená skibusem „přede dveřmi“ ■ oblíbený hotel čili včasná rezervace nutností
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem v neděli a ve čtvrtek

sl
e

6 %vy až
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SPORTBERG GOLDECK

Korutany
2

HOTEL ★★★★

BELLEVUE

od 1.341 Kč

2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Seeboden, centrum - 900 m, skiareál Sportberg Goldeck - 9,8 km, skiareál Bad Kleinkirchheim 23,6 km, skiareál Katschberg - 36 km, skiareál Turracher Höhe - 45 km, skiareál ledovec Mölltaler
Gletscher - 49 km
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / lobby / bar s krbem, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová
restaurace / bar, wi-fi připojení k internetu, společenská místnost, uvítací přípitek, dětský koutek,
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén# 6 x 12 m, sauna#, horizontální solárium#*, masáže#*, posilovna, biliár*, šipky*;
HB
služby označené # mohou využívat děti až od 12 let a pouze v doprovodu dospělé osoby resp. vstup
do sauny je možný až od 18 let
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
ZDARMA
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, bufet studených
či teplých předkrmů, polévek a salátů, zpravidla servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1+1 - 15 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem a případně přistýlkou pro dítě do nedovršených
15 let, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
■ Superior 2/3/4 - 40 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby, sociální zařízení
se sprchou či vanou, balkon orientovaný na jezero
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor*, minibar*
výhody a nevýhody: ■ poloha nedaleko od vyhlášeného jezera Millstätter See ■ komfortní hotel s tradiční
korutanskou atmosférou ■ až 2 děti do nedovršených 9 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ hotel
nabízí pokoje pro 1 rodiče a 1 dítě za zvýhodněnou cenu ■ jako osvědčený tip po celou sezónu skipas
na skiareál Sportberg Goldeck (cca 25 km sjezdovek) již v ceně, navíc děti do nedovršených 15 let v doprovodu
rodičů lyžují od 11.01. do 05.04. zcela zdarma ■ v roce 2019 kompletně zrekonstruované relaxační zázemí
včetně tolik oblíbeného bazénu ■ vzhledem k absenci skibusu vhodné zejména pro používání vlastní dopravy
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní, třídenní pobyty resp. libovolně dlouhé
pobyty od 1 až 2 nocí na vyžádání včetně kalkulace, speciální nabídka „5 za 4“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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SPORTBERG GOLDECK

sl
e

6 %vy až

9,8 km
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SPORTBERG GOLDECK
3

HOTEL ★★★★

LAURENZHOF

od 1.356 Kč

Korutany
2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Lendorf resp. Spittal an der Drau, centrum - 1 km resp. 6 km, skiareál Sportberg Goldeck - 8 km,
skibus (pouze 1x ráno a 1x odpoledne a na objednávku) - 10 m, skiareál Bad Kleinkirchheim - 34 km,
skiareál ledovec Mölltaler Gletscher - 39 km
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / lobby s otevřeným krbem / wi-fi připojení k internetu, restaurace
vyhrazená pro hotelové hosty, bar / kavárna, sluneční terasa s posezením, společenská místnost, oddělený
kuřácký koutek v rámci baru, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 5 x 10 m, finská sauna#, bylinná sauna#, horizontální solárium#*, infrakabina#,
HB+
relaxační koutek s lehátky, masáže*; kosmetické služby*; služby označené # mohou využívat děti od 12 let
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo, káva a čaj mezi 15.00 až 16.00 hodinou
€
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, předkrmy, polévka a saláty
formou bufetu, servírovaný dezert, během večeře nealkoholické nápoje z postmixu či 1x 0,3 l točeného piva
či 0,125 l stolního vína, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - 15 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Komfort 2 - 18 m² - pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Superior 2/3/4 - 24 m² - komfortní pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby či 2 přistýlkami,
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu*, župany* a pantofle* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ tradiční korutanský hotel na romantickém a klidném místě s úchvatným výhledem
na okolní horské masivy ■ až 2 děti do nedovršených 7 let ubytované s rodiči na pokoji zcela zdarma ■ po celou
sezónu skipas na skiareál Sportberg Goldeck (cca 25 km sjezdovek) již v ceně, navíc děti do nedovršených
15 let v doprovodu rodičů lyžují od 11.01. do 05.04. zcela zdarma ■ běžecká stopa 200 m od hotelu a kvalitní
vysokohorský okruh cca 20 min autem ■ jako příjemný bonus sleva 5 € na thalasso masáže ■ poloha stranou
centra zapovídající polyžařskou zábavu mimo hotel ■ skibus s nepravidelným provozem a jen na objednávku čili
denní užití vlastního vozu za lyžováním v podstatě nutností
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délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty
od čtvrtka do neděle

sl
e

6 %vy až

SPORTBERG GOLDECK

8 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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SPORTBERG GOLDECK

Korutany
4

HOTEL ★★★★

od 1.971 Kč

KAISER FRANZ JOSEF

2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Millstatt, centrum - 300 m, skiareál Sportberg Goldeck - 11,7 km, skiareál Bad Kleinkirchheim 19 km, skibus - 10 m, skiareál Turracher Höhe - 40 km, skiareál Katschberg - 40 km, skiareál ledovec
Mölltaler Gletscher - 52 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / zimní zahrada, společenská
★★
místnost / bar, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: finská sauna, pára, infrakabina, relaxační koutek s lehátky, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně bio koutku a nápojů
HB
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený či teplý
předkrm či polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Eco 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. a 4 lůžka zpravidla formou rozkládacího
gauče, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, minibar, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ velmi pěkný 4* hotel s elegantní atmosférou z dob císaře Franze Josefa ■ úžasná
poloha na okraji centra malebného městečka s úchvatným výhledem na cca 200 metrů vzdálené vyhlášené
jezero ■ i tato kapacita nabízí skipas pro skiareál Sportberg Goldeck již v ceně a navíc od 11.01. do 05.04.
děti do nedovršených 15 let v doprovodu rodičů mají skipas zcela zdarma ■ až 2 děti do nedovršených 6 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ nedávno rekonstruované pokoje, příjemná atmosféra a výborná
kuchyně ■ větší vzdálenost od skiareálu, avšak zastávka skibusu před hotelem ■ menší relaxační zázemí a klidné
okolí bez pestřejší zábavy
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané pětidenní, čtyřdenní, třídenní a týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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SPORTBERG GOLDECK

sl
e

6 %vy až

11,7 km
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SPORTBERG GOLDECK
5

LANDHAUS ♣♣♣

WIDMEYER

Korutany
od 1.357 Kč
os. / noc SKIPAS

poloha: Seeboden, centrum - 1 km, skiareál Sportberg Goldeck - 8,5 km, skiareál Bad Kleinkirchheim 25 km, skiareál Katschberg - 36 km, skiareál Turracher Höhe - 46,5 km, skiareál ledovec Mölltaler
Gletscher - 46,5 km; skibus - 10 m (skibus jezdí 2x dopoledne a 2x odpoledne)
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, 2x společenská místnost,
NE
sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště; pračka* a sušička*
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 45 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, malá samostatná kuchyň, sociální zařízení s vanou, předsíň, balkon orientovaný k jezeru
BS
■ trilo 7 - 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a dalším samostatným lůžkem, malá ložnice s palandou
pro 2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
s vanou, balkon orientovaný na jih a k jezeru
ZDARMA
■ trilo 8 - 75 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a dalším samostatným lůžkem, velká ložnice
s manželskou postelí, palandou pro 2 osoby a dalším samostatným lůžkem pro 1 osobu, samostatná kuchyň, sociální
zařízení s vanou, předsíň, balkon orientovaný na jih a k jezeru
■ trilo 6 - 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a dalším 1 až 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon orientovaný na jih a k jezeru
■ mono 2 - 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení, asi z 50 % balkon
■ trilo 4 - 45 až 55 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, samostatná kuchyň, sociální zařízení, předsíň, balkon
orientovaný na jih; na vyžádání včetně kalkulace možno ubytovat až 5 osob
vybavenost apartmánů: TV sat., mikrovlnka (kromě mono 2 a trilo 8), trouba (pouze v trilo 6 a trilo 8), zpravidla wi-fi
připojení k internetu, kávovar, rychlovarná konvice

84

výhody a nevýhody: ■ tradiční korutanské stavení v selském stylu s apartmány a několika pokoji ■ milá
a přátelská majitelka a prostorné rozmanitě zařízené apartmány oblíbených typologií ■ poloha nedaleko
od vyhlášeného Millstattského jezera ■ možnost dokoupení polopenze v Kč včetně vybraného nealko nápoje
u večeře ■ zcela nadstandardně povolena konzumace vlastních nápojů v restauraci během večeří ■ skipas
pro skiareál Sportberg Goldeck již v ceně a navíc od 11.01. do 05.04. děti do nedovršených 15 let v doprovodu
rodičů mají skipas zcela zdarma ■ zpravidla jen jeden byt od každé typologie v celé kapacitě ■ skibus jezdící
pouze 2x dopoledne a 2x odpoledne čili větší pravděpodobnost užití vlastního vozu za lyžováním ■ v některých bytech
omezená funkce wi-fi připojení k internetu
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem v neděli a ve čtvrtek

sl
e

6 %vy až

SPORTBERG GOLDECK

8,5 km
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Korutany

MÖLLTAL - ANKOGEL

MÖLLTAL - ANKOGEL

Korutany

MÖLLTALER GLETSCHER

ANKOGEL

MÖLLTAL - ANKOGEL

1
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1 HOTEL MARGARETHENBAD ★★★★

3 HOTEL HUBERTUS ★★★

2 FERIENHOTEL ALBER ★★★★

4 APARTMÁNOVÝ DŮM TRUSKALLER ♣♣♣

MÖLLTALER GLETSCHER
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© Mölltaler Gletscher
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do celkového počtu „černých“ sjezdovek je započítáno 14 km značených volných terénů - tzv. „variant“ (v mapě čárkované
linie); podíl uměle vysněžovaných tratí je počítán z celkového počtu kilometrů upravovaných tratí

© Mölltaler Gletscher
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MÖLLTAL - ANKOGEL
TYPY SKIPASŮ
Mölltaler Gletcher & Ankogel
platí pro skiareály Mölltaler Gletscher a Ankogel;
platnost od 1 dne
■ Ski Hit
platí pro skiareály Mölltaler Gletscher
a Ankogel a navíc pro všechny skiareály
na území Východního Tyrolska, tedy například
pro skiareály Matreier Goldried / Kals am
Grossglockner, Sillian - Hochpustertal,
Defereggental nebo Lienz; platnost od 1,5 dne
■ Top Ski Pass Gold
platí ve všech střediscích Korutan
a Východního Tyrolska, tedy pro výše uvedené
skiareály a navíc například pro Heiligenblut,
Bad Kleinkirchheim nebo Nassfeld;
platnost od 1,5 dne

VÝHODY:
VÝHODY:

■

Mölltaler Gletscher, jediný ledovec v Korutanech, sahající až do výšky 3 122 m n. m., panoramatická
„střecha“ oblasti, nabízející kvalitní lyžování schopné vyhovět jak razantním jezdcům, tak i rodinám
a pohodově laděným lyžařům
■ přes jistotu nadmořské výšky a ledovce značně rozsáhlé umělé zasněžování jako nejspolehlivější garance
dobrých sněhových podmínek až do pozdních jarních měsíců při stále špičkových podmínkách (konec sezóny
9. května)
■ ideální dlouhé „modré“ na ledovci, zpřístupněné pohodlnou šestisedačkou „Gletscher Jet“
■ široká nabídka značených neupravovaných tratí nemalého převýšení na Mölltalu a prašan všude okolo
sjezdovek učiněným rájem freeriderů
■ snowpark Gletscher Fun Park pod Schareckem s boardercrossovou dráhu
■ unikátní 5 kilometrů dlouhá podzemní lanovka Gletscher Express a atraktivní panoramatická restaurace
Eissee ve 2 800 m n. m.
■ městečko Mallnitz s lyžařským areálem Ankogel skýtajícím široké červené sjezdovky ve svém
vysokohorském kotli i níže položené tratě kryté lesem, vhodné za horšího počasí
■ Ankogel též jako ideální místo pro rodinu díky svému pohodově zvlněnému terénu
■ noční lyžování na dětském vleku ve Flattachu (za poplatek) a sáňkařská dráha tamtéž
■ dětské školky a cvičné vleky u výstupu z „metra“ v Mölltalu a u spodní stanice lanovky Ankogel
s atraktivními animačními programy
■ na novou sezonu s novým majitelem: modernizace gastrozařízení, možnost zakoupení skipasu online,
důraz na kvalitní úpravu sjezdovek
■ při zakoupení rozšířeného skipasu Top Ski Pass Gold navíc též možnost návštěvy nedaleké romantické
obce Heiligenblut i všech dalších středisek Korutan, tedy například i prestižního Bad Kleinkirchheimu nebo
Nassfeldu
■ skipas Ski Hit již v sobě obsahující možnost lyžařských návštěv zajímavých středisek Východních
Tyrol, jako je Sillian, Lienz, Matrei-Kals či St. Jakob im Defereggental
■ výborně upravované běžecké stopy pro klasiku i bruslení a celkově slušné „nesjezdové“ sportovní vyžití
v oblasti
■ klidnější a původnější atmosféra oblasti než u sousedů v Salzburgerlandu z druhé strany hřebene a masovým
turismem nepříliš dotčené městečko Mallnitz
■ dostupnost Mallnitz vlakem z ČR (skibus z nádraží)

SKIBUS
skibus po Mallnitzu
několikrát denně skibusová linka spojující
ostatní městečka v údolí se skiareálem Ankogel
nebo Mölltaler Gletscher
další meziměstské autobusové linky
za poplatek

MÖLLTALER GLETSCHER / LEDOVEC

km

Flattach

9,5 km

Obervellach

15 km

Mallnitz

24 km

Rangersdorf - Lainach

27 km

Spittal a. d. D. / dálnice

42 km

NEVÝHODY:
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Salzburg, směr
Villach, Tauerntunnel
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, směr
Villach, Tauerntunnel
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
Bratislava, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
dálniční sjezd Spittal a. d. D., Obervellach, Mallnitz nebo
Rangersdorf - Lainach

Praha 560 km ● Brno 560 km
Bratislava 500 km

oblast „odříznutá“ třítisícovými vrcholy hlavního alpského hřebene jako příčina menší známosti zde ležících
středisek, i díky tomu nehrozí negativa plynoucí z masového turismu jako u některých větších středisek
■ větší počet kilometrů od dálnice a z Čech přístup pouze přes placené silniční úseky s dlouhými tunely
ve Vysokých Taurách
■ zejména u Mölltalu větší vzdálenost ubytování od skiareálu
■ u Mölltalu nutná přeprava „metrem“ s občasnou frontou u vstupu, na sjezdovkách bez problému díky
širokým sjezdovkám
■ v zimních měsících nestálost počasí vlivem vysoké nadmořské výšky, o to lepší však podmínky panující
na jaře (jde o jižní stranu hlavního hřebene Alp)
■ v poslední době neupravován vysokohorský 2,5 km dlouhý běžkařský okruh Stübele na ledovci Mölltaler
Gletscher ve 2 300 metrech u mezistanice lanovky
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

MÖLLTAL - ANKOGEL

■
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MÖLLTAL - ANKOGEL
1

Kč

Korutany

HOTEL ★★★★

od 1.360 Kč

MARGARETHENBAD

os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Rangersdorf - Lainach, centrum - 280 m, skiareál Lienz - Zettersfeld / Hochstein - 21,6 km,
skiareál Heiligenblut / Grossglockner - 27 km, skiareál ledovec Mölltaler Gletscher - 28 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylový bar, wi-fi
připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
★★
sport a relaxace: vířivka, sauna, pára, infrakabina, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky,
masáže*, přírodní léčebné koupele*
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, polévka a dezert zpravidla
formou bufetu, salátový bufet, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Comfort 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro
1 až 2 osoby či 1 až 2 přistýlkami, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Family Suite 4 - 30 až 33 m² - pokoj s manželskou postelí, malá ložnice s palandou, 2x sociální zařízení, 2x balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, malá lednička, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotel pro aktivní i odpočinkovou dovolenou ležící na klidném místě ■ rozlehlé
wellness zázemí využívající vodu z místních pramenů obsahující síru, železo a radon s blahodárnými léčebnými
účinky na pohybový aparát a kůži ■ hotelová restaurace s vyhlášenou tradiční kuchyní ■ velmi dobrý poměr
ceny a kvality ■ za příznivých sněhových podmínek v provozu cvičný vlek a běžecké stopy vzdálené cca 300 m
od hotelu ■ v zimě absence bazénu ■ nutnost dojíždět autem za lyžováním, avšak hned 3 oblíbené lyžařské oblasti
v dojezdové vzdálenosti
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí
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21,6 km
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MÖLLTAL - ANKOGEL

Korutany
2

Kč

FERIENHOTEL ♣♣♣

ALBER

od 1.209 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: kapacita se skládá z 3 budov navzájem propojených krytou lávkou; všechny níže uvedené
služby a pokoje se prodávají bez konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
poloha: Mallnitz, centrum - 50 m, skiareál Mallnitz / Ankogel - 3,2 km, skiareál ledovec Mölltaler
Gletscher - 23,7 km, skibus - 50 m
★★
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace s krbem,
bar, společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa s posezením, hlídací služba dětí
od 3 let od pondělí do pátku, uvítací přípitek, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
HB+
sport a relaxace: vířivka# až pro 8 osob, finská sauna#, bylinná sauna#, pára#, horizontální solárium#*,
relaxační koutek s lehátky, posilovna, masáže#*, kosmetické služby#*; služby označené # mohou využívat
děti až od 14 let
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavních jídel s přílohou, servírovaný předkrm či polévka, salátový
bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; několikrát týdně tematické bufety s doprovodnou hudbou
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - 3. lůžka formou přistýlky; soc. zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 1 - 17 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ po celou sezónu velmi zajímavé cenové relace ■ hotel přímo v centru městečka Mallnitz
s příjemnou atmosférou a dobrým zázemím ■ děti do nedovršených 11 let ubytované na pokoji s rodiči zcela
zdarma ■ stylová restaurace Almstube s otevřeným krbem a výbornou kuchyní ■ jako příjemné překvapení pořádá
hotel 1x týdně piano večer ■ pěkné wellness, ovšem chybějící bazén ■ absence větších pokojů pro 4členné rodiny
3,2 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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MÖLLTAL - ANKOGEL
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e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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MÖLLTAL - ANKOGEL
HOTEL ★★★

HUBERTUS

od 1.166 Kč
os. / noc

4

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Mallnitz, centrum - 500 m, skiareál Mallnitz / Ankogel - 3,9 km, skiareál ledovec Mölltaler
Gletscher - 24,2 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar,
společenská místnost s TV, dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
★
sport a relaxace: biliár*; v základní ceně zahrnut neomezený vstup do 200 m vzdáleného městského
bazénu a sauny
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený
předkrm či polévka, salátový bufet, zpravidla servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - zřídka balkon; 3. lůžka formou rozkládacího
NE
gauče pro 1 osobu či přistýlkou
■ Family 4 - 23 m² - ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat.
výhody a nevýhody: ■ velmi výhodné cenové podmínky za ubytování v populárním ledovcovém areálu ■ v ceně
zahrnut také volný vstup do nedalekého místního krytého bazénu se saunou a vířivkou ■ možnost dokoupení
skipasu Ski Hit v Kč platného v Mallnitzu i na ledovec Mölltal ■ až 2 děti do nedovršených 8 let ubytované na
pokoji s rodiči zcela zdarma ■ větší vzdálenost od lyžování, ale zastávka skibusu v dosahu ■ chybějící wellness
přímo v hotelu a dnes již obligátní wi-fi připojení k internetu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“ dle ceníku
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městský bazén

6 %levvyy až
6 % až

MÖLLTAL - ANKOGEL

3,9 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

Kč

APARTMÁNOVÝ DŮM ♣♣♣

TRUSKALLER

od 369 Kč
os. / noc

poloha: Mallnitz, centrum - 10 m, skiareál Mallnitz / Ankogel - 3 km, skiareál ledovec Mölltaler
Gletscher - 24 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: jídelna pro snídaně, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: v zákl. ceně zahrnut neomezený vstup do 700 m vzdáleného městského bazénu a sauny
★
popis apartmánů: ■ bilo 3 - 27 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení zpravidla s vanou, zpravidla balkon
■ bilo 4 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
BS
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ trilo 5 - 75 m² - 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, zpravidla balkon
ZDARMA
vybavenost apartmánů: TV sat., zpravidla myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ nabídka tolik žádaného apartmánového ubytování za solidní ceny ■ poloha nedaleko
centra malebného městečka v sevření okolních vrcholů ■ možnost přikoupení skipasu za zvýhodněnou cenu v Kč
■ v ceně pobytu zdarma denní užití městského bazénu a sauny nedaleko od domu ■ poměrně malá ubytovací
kapacita s pouhými 8 apartmány zapovídající tak ubytování větších skupin ■ nepěší vzdálenost k lanovkám částečně
vyvážená blízkou zastávkou skibusu
délka pobytu / speciální nabídka: pevně danné pobyty od 3 nocí s nástupním dnem sobota a středa a týdenní
pobyty od / do soboty, speciální nabídka „6 za 5“ a „7 za 6“ dle ceníku
3 km
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© Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH

Korutany
GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT

GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT
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© Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH

GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT

33 %

3
5

4

1 HOTEL HUNGUEST HEILIGENBLUT ♣♣♣♣
2 HOTEL KÄRNTNERHOF ★★★s
3 HOTEL KAISERVILLA ♣♣♣♣
4 HOTEL VITAL - POST ★★★
5 HOTEL RUPERTIHAUS ★★★

do celkového počtu sjezdovek není započítáno 5 značených volných terénů tzv. skiroute (v mapě červené čárkované linie)

© Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH
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GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT
TYPY SKIPASŮ

VÝHODY:
VÝHODY:

Grossglockner Skipass
platí pro skiareál Grossglockner - Heiligenblut
■ Top Ski Pass Gold
platí pro lyžařský areál Grossglockner Heiligenblut a dále ve všech střediscích Korutan
a Východního Tyrolska; platnost od 1,5 dne
■

SKIBUS
skibusová linka po městečku Heiligenblut
spojující zdejší ubytovací kapacity s nástupním
místem skiareálu
skibusová linka Stall ➔ Rangersdorf ➔
Lainach ➔ Winklern ➔ Mörtschach ➔
Döllach ➔ Grosskirchheim ➔ Heiligenblut
spojující obce v údolí Mölltal s Heiligenblutem
v ceně skipasu

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
a dále
Salzburg, dálnice směr Villach, Tauerntunnel,
dálniční sjezd Spittal a. d. D., Obervellach, Flattach,
Rangersdorf – Lainach, Grosskirchheim, Heiligenblut
nebo
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Villach
Bratislava, Wien, Graz, Villach
a dále
dálnice směr Salzburg, dálniční sjezd Spittal a. d. D.,
Obervellach, Flattach, Rangersdorf – Lainach,
Grosskirchheim, Heiligenblut

HEILIGENBLUT

km

Grosskirchheim – Döllach

9 km

Winklern

22 km

Rangersdorf – Lainach

27 km

Lienz

38 km

Flattach / Mölltaler Gletscher

47 km

Matrei in Osttirol

65 km

Spittal a. d. D. / dálnice

80 km

Praha 600 km ● Brno 610 km
Bratislava 550 km

© Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH
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NE ÝHODY:
NEVÝHODY:
obtížněji dostupný pohodový začátečnický svah Fallbichl
sportovní lyžaři bez freeridových ambicí ukojeni jedinou „černou“ sjezdovkou aneb těžiště střediska
spočívající v červených a modrých pistách
■ poměrně vysoký podíl zastaralejších vleků oproti pohodlnějším přepravním zařízením
■ relativně nízký podíl umělého zasněžování jako logický důsledek „spolehlivé“ nadmořské výšky
■ značná vzdálenost od dálnice a nutnost objezdu v zimě uzavřené „zkratky“ po vysokohorské silnici
Hochalpenstrasse
■ nutnost šplhání autem po horských silnicích odrazující od jinak zajímavého celoplošného skipasu
Top Ski Pass Gold
■
■

GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT

© Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH

© Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH

idylická horská vesnička v srdci Národního parku Vysoké Taury, lákající dech beroucí kulisou masívu
Grossglockner a jedinečným lyžařským vyžitím
■ rodinám zasvěcený skiareál, pro děti k dispozici dětský park „Snowland“ patřící místní lyžařské škole
nabízející ratolestem množství legrace a potěšení
■ bezstarostná jízda na upravených svazích bez čekacích lhůt na lanovkách a vlecích
■ absolutní jistota sněhu díky nadmořské výšce téměř tři tisíce metrů
■ 55 km rozmanitých sjezdovek, jež rozbuší srdce každého lyžaře, k tomu ještě 5 značených skirout
o souhrnné délce 11,5 km
■ jedno z nejoblíbenějších rakouských eldorád freeriderů a snowboardistů mimo upravené sjezdovky
v moři prašanu pod Grossglocknerem
■ dolní pasáže sjezdovek jištěny moderními sněhovými děly
■ kabinová lanovka přímo z centra Heiligenblutu na vrchol Schareck až do výšky 2 604 m jako hlavní vstupní
brána do freeridové arény Heiligenblut, rozkládající se na 15 km²
■ nejdelší a nejkrásnější sjezd z vrcholu Schareck po skiroute Kasereck s převýšením 1 200 m v hlubokém sněhu
■ výjimečná atmosféra 10 typických alpských hospůdek s báječnými lokálními specialitami přímo
na sjezdovkách bohatě nahrazující absenci rušnějšího nočního života
■ moderní lanovka a pohodové svahy Fleissalmu umožňující lyžovačku pod Grossglocknerem i méně pokročilým
■ freeride checkpoint u mezistanice lanovky Rossbach
■ výhodná nabídka pro rodiny, kdy děti až do 10 let (nar. 2011 a později) lyžují v doprovodu rodičů jen
za 4 € / den (skipas Snowman Card k zakoupení v místě)
■ vysokohorský okruh s fascinujícími výhledy na vrcholky Vysokých Taur pro zdatné běžkaře
■ pozoruhodné středisko se slušnou škálou doplňkových aktivit
■ krytý bazén, wellness programy, psí spřežení, sáňkařská dráha s osvětlením, snowrafting, jízdy na saních
tažených koňmi, bruslení, metaná, tenis, squash či lezení na ledu
■
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GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT
1

HOTEL HUNGUEST ♣♣♣♣

HEILIGENBLUT

Korutany

od 2.656 Kč
os. / noc SKIPAS
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Heiligenblut, centrum - 300 m, „cvičný“ vlek pro děti a začátečníky - 50 m, skiareál Heiligenblut /
Grossglockner - 600 m, skibus - 20 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte restaurace,
★ ★ ★ stylový bar / kavárna / wi-fi připojení k internetu, vyhřívaný kuřácký stan, společenská místnost s TV,
zimní zahrada, dětský koutek, uvítací přípitek, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště,
garážová stání*, pračka se sušičkou*, lyžařská škola cca 300 m od hotelu
sport a relaxace: bazén 10 x 6 m, dětský bazének, sauna#, pára#, infrakabina#, relaxační koutek
HB
s lehátky#, stolní tenis, masáže#*, krytý tenisový kurt*, squashový kurt*, videohry*, elektronické šipky*;
služby označené # mohou využívat děti od 16 let
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
ZDARMA
■ večeře - formou bohatého bufetu studených a teplých předkrmů včetně polévek, až 5 hlavních jídel,
příloh, salátů, dezertů, sýrů a ovoce, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Eco 2 - pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
■ Eco 1+1 - 16 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem a případně dalším lůžkem pro dítě do nedovršených 16 let,
sociální zařízení, balkon
■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. lůžka zpravidla pevná či formou přistýlky
■ Gaubenzimmer 4 - 34 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a sedacím koutem,
sociální zařízení, balkon; pokoj lze obsadit min. 4 dospělými osobami či 2 dospělými osobami a 2 dětmi; pokoje jsou
vždy dvoupodlažní
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)

94

výhody a nevýhody: ■ hotel z kvalitní hotelové sítě zaručující profesionální služby ■ osvědčená stálice letos
nově i se skipasem Heiligenblut v ceně ■ dostatečná kapacita i pro větší skupiny, prostorné rodinné pokoje
či pokoje pro 1 rodiče a 1 dítě ■ bohatá hotelová nabídka zábavných aktivit pro rodiče i děti ■ ve vybraných
obdobích až 2 děti do nedovršených 10 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ příjemné wellness
centrum včetně bazénu ■ již hraniční pěší vzdálenost od sjezdovky, avšak skibus téměř „přede dveřmi“ ■ oblíbený
hotel čili častá vyprodanost hlavně během jarních prázdnin
délka pobytu: pevně dané čtyřdenní, třídenní a týdenní pobyty resp. libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí na vyžádání
včetně kalkulace

sl
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GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT

600 m
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GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT

Korutany
2

HOTEL ★★★S

KÄRNTNERHOF

od 2.999 Kč
os. / noc SKIPAS

poloha: Heiligenblut, centrum - 700 m, skiareál Heiligenblut / Grossglockner - 700 m, skibus - 30 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, sluneční terasa
s posezením, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, 2x výtah, vyhrazené parkoviště
★ ★ ★ sport a relaxace: bazén 6 x 5 m se slanou vodou, finská sauna, bylinná sauna, pára, infrakabina,
Kneippův chodník, relaxační koutek s lehátky, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaná polévka či teplý
HB
předkrm, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně večeře s Fondue
popis pokojů: ■ Standard 1/2 - 16 m² pokoj s 1 samostatným lůžkem či manželskou postelí, sociální
ZDARMA zařízení, balkon
■ Kamille 2+1 - 20 m² pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 dítě do nedovršených 13 let,
sociální zařízení, oddělené WC, balkon
■ Suite Tauern 2+2 - 40 m² ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem až pro 2 děti
do nedovršených 13 let, sociální zařízení, oddělené WC, balkon; na vyžádání možnost ubytovat až 3 dospělé osoby
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ další letošní novinka v rámci kvalitních hotelů s rodinnou atmosférou a skutečným
horským šarmem tolik typickým pro malebné městečko Heiligenblut ■ příjemné wellness zázemí rozkládající se
na 400 m² s bazénem se slanou vodou velmi zdravou na pokožku ■ restaurace s panoramatickým výhledem
do malebného okolí ■ výhodný balíček se skipasem Heiligenblut již v ceně ■ poloha stále ještě v pěším dosahu
centra městečka i lanovky ■ prostorné rodinné pokoje s oddělenou ložnicí pro děti, avšak tyto zdarma jen
do nedovršených 4 let
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty
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GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT

sl
e

9 %vy až

700 m
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GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT
3

HOTEL ♣♣♣♣

KAISERVILLA

od 1.870 Kč

Korutany

2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Heiligenblut, centrum - 550 m, skiareál Heiligenblut / Grossglockner - 500 m, skibus - 300 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, jídelna pro snídaně s kachlovými kamny, společenská místnost,
wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna, pára, dvoupatrový relaxační koutek s lehátky a panoramatickou terasou
★★
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Family 2+2 - 50 m² pokoj s manželskou postelí, dalším samostatným lůžkem pro
BB
1 dítě do nedovršených 16 let a rozkládacím gaučem pro 1 dítě do nedovršených 16 let, sociální zařízení
s vanou, zřídka balkon; na vyžádání možnost ubytovat až 2 dospělé osoby a 3 děti do nedovršených
16 let, kdy rozkládací gauč je až pro 2 děti
ZDARMA ■ Junior Suite 2+1 - 48 m² komfortní pokoj s manželskou postelí a dalším samostatným lůžkem pro
1 dítě do nedovršených 16 let, sociální zařízení s vanou, asi z 50% balkon
■ Standard 1 - 15 m² pokoj s 1 samostatným lůžkem či manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou či vanou,
zřídka balkon
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, župany do wellness (na vyžádání), láhev minerální vody
při příjezdu
výhody a nevýhody: ■ kvalitní hotel s rodinnou atmosférou a skutečným horským šarmem ■ poloha v pěším
dosahu centra malebného městečka i lanovky ■ děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela
zdarma ■ výhodný balíček se skipasem Heiligenblut již v ceně ■ příjemné wellness zázemí s nadstandardně
prostorným dvoupatrovým relaxačním koutkem s panoramatickým výhledem do malebného okolí ■ prostorné
rodinné pokoje až pro 5členné rodiny ■ ubytování pouze se snídaní
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty
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500 m
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GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT

Korutany
4

HOTEL ★★★

VITAL - POST

od 2.056 Kč

3 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Grosskirchheim, centrum - 30 m, skiareál Heiligenblut / Grossglockner - 10 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbem, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte
restaurace, stylový bar, vinný sklep, wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, úschovna lyží
a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
★★
sport a relaxace: sauna#, pára#, horizontální solárium#*, zážitková sprcha#, relaxační koutek s lehátky
a otevřeným krbem#, masáže#*; služby označené # mohou využívat děti až od 14 let a jen v doprovodu
dospělé osoby
HB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný dezert a salát
či polévka, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - 3. lůžka formou přistýlky či rozkládacího gauče
■ Family 4 - 24 m² - 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
■ Family 5 - 28 m² - 1 ložnice se 3 samostatnými lůžky, obývací pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., telefon
výhody a nevýhody: ■ malebný a oblíbený hotel v centru tradičního městečka Grosskirchheim ■ letos nově jako
výhodný balíček se skipasem Heiligenblut již v ceně ■ oblíbené prostorné rodinné pokoje a až neobvykle
výhodné dětské slevy ■ až 3 děti do nedovršených 13 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ menší, ale
příjemné wellness centrum, netradičně i s otevřeným krbem v rámci relaxačního koutku ■ nově wi-fi připojení
k internetu ve většině společných prostor ■ větší vzdálenost od sjezdovky kompenzovaná skibusem se zastávkou
téměř „přede dveřmi“ ■ menší lůžková kapacita čili častá vyprodanost hlavně během jarních prázdnin

sl
e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“ dle ceníku
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GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT

10 km
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GROSSGLOCKNER - HEILIGENBLUT
5

HOTEL ★★★

RUPERTIHAUS

Korutany

od 2.541 Kč
os. / noc SKIPAS

poloha: Heiligenblut, centrum - 700 m, cvičný vlek Hallenbad pro děti a začátečníky - 180 m, skiareál
Heiligenblut / Grossglockner - 290 m, skibus - 150 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s kachlovými kamny, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty /
bar, sluneční terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah,
★★
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna, pára, relaxační koutek s lehátky; v základní ceně zahrnut vstup do 300 m
vzdáleného městského bazénu
HB
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaná polévka či teplý
předkrm, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5
■ Komfort 2+2 - 30 m² pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem až pro 2 děti do nedovršených 16 let,
sociální zařízení, balkon
■ Junior Suite 2+1 - 48 m² ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 dítě
do nedovršených 16 let, sociální zařízení, balkon; na vyžádání možnost ubytovat až 3 dospělé osoby
■ Standard 1 - 16 m² pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, zpravidla trezor, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ oblíbený menší hotel s 25 pokoji ■ vyhlášená rodinná atmosféra a tradiční kvalitní služby
■ malé, ale přesto příjemné hotelové relaxační zázemí a zdarma vstup do místního veřejného bazénu ■ ideální
poloha v pěším dosahu lanovky Heiligenblut a o pár kroků blíže i ke cvičnému vleku s modrou sjezdovkou
pro děti a začátečníky ■ výhodný balíček se skipasem Heiligenblut již v ceně ■ prostorné rodinné pokoje
s oddělenou ložnicí pro děti, avšak tyto zdarma jen do nedovršených 5 let
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty
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Korutany

NASSFELD

NASSFELD
2.020 m
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NASSFELD

© www.nassfeld.at

100

1

FALKENSTEINER HOTEL & SPA CARINZIA ★★★★S

5

GAILTALER HOF ★★★

2

FALKENSTEINER FAMILIENHOTEL SONNENALPE ★★★★

6

EDELWEISS - BIERHOTEL LONCIUM ★★★

3

ALPENHOTEL MARCIUS ★★★

7

APARTMÁNOVÝ DŮM NASSFELDHAUS ♣♣♣♣

4

MOUNTAIN RESORT FRANZ FERDINAND ♣♣♣

8

APARTMÁNOVÝ DŮM BUCHACHER ♣♣♣

do výše uvedených údajů o červených a černých sjezdovkách jsou započteny i 4 černé
a 5 červených lyžařských cest, tzv. skirouty, v mapě značené čárkovaně

© www.nassfeld.at / Daniel Gollner
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NASSFELD
VÝHODY:
VÝHODY:
největší a nejmodernější korutanské lyžařské středisko
poloha přímo na italských hranicích garantující zpravidla též „italské“ příděly slunečních paprsků
■ rozlehlý a otevřený areál převážně střední náročnosti svižně obsluhovaný lanovkami s vysokou přepravní
kapacitou
■ výrazně zvýšená popularita Nassfeldu v posledních letech související nejen s kvalitní infrastrukturou
střediska, ale jednoznačně i s rozmachem carvingu, freeridu a snowboardingu, pro něž zde panují
ideální podmínky
■ díky specifickému mikroklimatu nebývalá jistota kvalitní přírodní sněhové nadílky, a přesto „pro jistotu“
celý skiareál kompletně pokryt i umělým zasněžováním
■ z auta komfortně rovnou na sjezdovku
■ rodinně vybavená ubytovací zařízení a řada na nejmenší návštěvníky orientovaných atrakcí
■ nejdelší kabinková lanovka v Alpách - Millenium-Express z Tröpolachu s převýšením 1 300 metrů
■ pro ambiciózní jezdce rychlostní trať s měřeným úsekem pod Troghöhe nebo svah s boulemi na Gartnerkofelu
■ vynikající snowpark činící Nassfeld rájem vyznavačů širokých prken
■ celé 2,2 km z celkových 7,6 km délky sjezdovky Carnia určeno pro noční lyžování aneb nejdelší osvětlená
pista v Evropě
■ skvělé après ski programy, noční sáňkování, jízdy na saních tažených koňmi či 55 km v zimě upravovaných
cest pro pěší neboli každému polyžařské relaxace dle jeho gusta
■ poklidné rodinné skiareály Kötschach-Mauthen a Weißbriach s rozumnou dojezdovou vzdáleností do Nassfeldu
■ metaná, bruslení na 55 hektarech zamrzlého jezera Pressegger See či umělá horolezecká stěna doplňující
obraz skutečně aktivní dovolené
■ 10 nových nabíjecích stanic pro elektromobily přímo na parkovišti u lanovky Millenium-Express
■
■

TYPY SKIPASŮ
Nassfeld
platí pro skiareál Nassfeld-Hermagor;
platnost max. 1 den
■ Top Ski Pass Gold
platí pro lyžařský areál Nassfeld-Hermagor
a dále ve všech střediscích Korutan
a Východního Tyrolska; platnost od 1,5 dne
■

NEVÝHODY:
v posledních letech se objevivší fronty jakožto daň za prudce rostoucí popularitu areálu, zejména mezi
jednodenními víkendovými návštěvníky
■ vyšší cenová hladina ubytování v bezprostřední blízkosti sjezdovek
■ horší kvalita odpoledního sněhu v dolních pasážích údolní sjezdovky Carnia
■

SKIBUS
skibusová linka mezi městečkem Hermagor
a nástupním místem skiareálu v Tröpolachu

vše v ceně skipasu

TRÖPOLACH

km

Rattendorf

2,5 km

Hermagor

8 km

Nassfeld / Sonnenalpe

11 km

Weißbriach

20 km

Kötschach-Mauthen

25 km

Praha 575 km ● Brno 525 km

Villach / dálnice Brno

37 km

Bratislava 465 km

Paternion / dálnice Praha

38 km

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

NASSFELD

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
a dále
Salzburg, dálnice směr Villach, Tauerntunnel, dálniční
sjezd Paternion - Feistritz, Hermagor, Rattendorf
nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld
nebo Kötschach-Mauthen
nebo
Bratislava / Brno, Wien, Graz, Villach, dálnice směr
Udine, dálniční sjezd Hermagor, Hermagor, Rattendorf
nebo Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld
nebo Kötschach-Mauthen

skibusové linky spojující mnoho okolních obcí
až po Villach s nástupním místem skiareálu
v Tröpolachu
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NASSFELD
1

Kč

Korutany

FALKENSTEINER HOTEL & SPA ★★★★

CARINZIA

od 2.700 Kč

PREMIUM

os. / noc

poloha: Tröpolach, centrum - 300 m, skiareál Nassfeld - 50 m; za dobrých sněhových podmínek příjezd
na lyžích možný téměř k hotelu
vybavenost a služby: recepce / lobby s otevřeným krbem, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty /
★ ★ ★ zimní zahrada, à la carte restaurace, bar s krbem a pecí, après ski bar, kavárna, malá kuřárna,
6x seminární místnost* až pro 360 osob, sluneční terasa s posezením a lehátky, velká dětská herna,
hlídací služba dětí od 3 do 12 let (v provozu od 17.12. do 14.03.), uvítací přípitek, internet point*, wifi
připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, 3x výtah, vyhrazené parkoviště*, garážová stání*,
HB+
minimarket, půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení, obchod se zimním oblečením
sport a relaxace: lázně Acquapura o velikosti 2.400 m² - bazén s masážními tryskami a protiproudem,
venkovní vyhřívaný bazén, bazén s ledovou vodou, vířivky, sauny (různé druhy), pára, termárium, infrakabina,
ZDARMA
multifunkční sprcha, horizontální solárium*, relaxační místnost s lehátky a vodními lůžky, soukromé
relaxační suity, Kneippův chodník, masáže*, kosmetické služby*, zdravotní kúry*, nadstandardně vybavená posilovna
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla slané či sladké zákusky, nápoje za poplatek
■ večeře - bohatý bufet s variacemi předkrmů, hlavních jídel, polévek, salátů a dezertů či servírované menu
s výběrem ze 3 až 4 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm a polévka, salátový bufet, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Superior 2+1 - 32 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 dítě
do nedovršených 12 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon s výhledem na město
■ Deluxe 2+1 - 32 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 dítě do nedovršených
12 let, sociální zařízení, balkon s výhledem na hory
■ Junior Suite 2+2 - 47 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 dospělou
osobu či 2 děti do nedovršených 14 let, sociální zařízení s vanou a sprchou; pokoje vždy s výhledem do města;
pokoje JS s výhledem na hory na vyžádání vč. kalkulace
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, župany a pantofle do wellness

102

výhody a nevýhody: ■ po všech stránkách kvalitní 4* hotel kombinovaný s lázněmi, jen pár metrů od kabinové
lanovky největšího korutanského skiareálu ■ nezapomenutelná atmosféra a opravdu špičkové wellness centrum
■ ideální hotel pro pořádání seminářů, školení a firemních akcí, velké a profesionálně vybavené konferenční
zázemí ■ moderní a komfortní pokoje a rodinné suity ■ možnost dokoupení skipasu v Kč za zvýhodněnou cenu
■ vyšší cena, avšak zcela odpovídající kvalitě a službám hotelu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 5 nocí

sl
e

6 %vy až

NASSFELD

50 m
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NASSFELD

Korutany
2

Kč

FALKENSTEINER FAMILIENHOTEL ★★★★

SONNENALPE

od 2.560 Kč
os. / noc

3 DĚTI
ZDARMA

poloha: Sonnenalpe Nassfeld, centrum - 50 m, skiareál Nassfeld - 20 m, Tröpolach - 12 km
vybavenost a služby: recepce / velká lobby / internet point, restaurace, dětská restaurace, bar / malá
kuřárna, vinotéka, seminární místnost, sluneční terasa s posezením, velká dětská herna, hlídací služba
★ ★ ★ dětí (od 3 do 12 let), uvítací přípitek, wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, úschovna
lyží a lyžařských bot, 4x výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen), garážová stání*
sport a relaxace: lázně Acquapura o velikosti 1.700 m² - bazén, venkovní vyhřívaný bazén s vířivkou,
dětský bazének se skluzavkou, finská sauna, bio sauna, pára, infrakabina, horizontální solárium*, relaxační
FB
místnost s lehátky, masáže*, kosmetické služby*, posilovna, stolní tenis
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ oběd - formou lehkého bufetu (polévka, těstoviny, salát) mezi 12.30 až 14.00 hodinou, nápoje za poplatek
ZDARMA
■ večeře - servírované menu s výběrem z 3 až 4 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm
a polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně gurmánská večeře; večer dětský bufet;
vybrané nápoje pro děti v dětském komplexu „Falky-Land“
popis pokojů: ■ Comfort 2 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Deluxe 2+1 - 32 m² - pokoj s manželskou postelí a opticky odděleným rozkládacím gaučem pro 1 dítě
do nedovršených 14 let, sociální zařízení s vanou a sprchou, zpravidla balkon
■ Family Comfort 2+3 - 40 m² - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s palandou délky 180 cm pro děti
do nedovršených 14 let, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 dítě do nedovršených 14 let, sociální zařízení
zpravidla s vanou, balkon
■ Superior 2+1 - 30 m² - stylový pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 dítě do nedovršených 14 let,
sociální zařízení, balkon směrem na jih
■ Family Superior 2+3 - 50 m² - velký pokoj s 2 manželskými postelemi navzájem oddělenými závěsem, rozkládací
gauč pro 1 dospělou osobu nebo 2 děti do nedovršených 14 let, sociální zařízení zpravidla s vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, kávovar (pouze v pokojích family Superior), trezor, wi-fi připojení k internetu,
minibar či nápojová lednička, župany a pantofle do wellness
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha přímo na sjezdovce v centrální části lyžařského areálu ■ jeden
z nejluxusnějších hotelů v Nassfeldu s perfektním zázemím jak pro rodiny s dětmi, tak i páry a skupiny ■ krásné,
rozlehlé a moderní relaxační zázemí včetně několika bazénů ■ prostorné rodinné pokoje až pro 5 osob
a ve vybraných termínech až 3 děti ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ možnost dokoupení skipasu v Kč
za zvýhodněnou cenu ■ rozsáhlý dětský komplex „Falky-Land“ o rozloze 300 m² nabízející pro děti všech věkových
kategorií maximální možné vyžití ■ vyšší cena odpovídající poloze a kvalitě hotelu avšak zajímavé slevy na vybrané
termíny při koupi zájezdu do 27.09.2020 či 31.12.2020 ■ častá vyprodanost zejména ve vysoké sezóně
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální
nabídka „sleva 15 %“ pro vybrané pobyty od 5 nocí výše a týdenní pobyty a „sleva 5 %“ pro vybrané pobyty
na 3 a 4 noci dle ceníku
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NASSFELD
3

Kč

Korutany

ALPENHOTEL ★★★

MARCIUS

od 1.500 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: kapacita se skládá ze 2 vzájemně propojených budov; pokoje jsou cenově rozlišeny dle
umístění v nové (pokoje Comfort) či původní (pokoje Standard) části budovy
poloha: Sonnleiten Nassfeld, centrum - 100 m, skiareál Nassfeld - 270 m
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / menší lobby / trezor, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová
restaurace / pizzerie / bar, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa s posezením, dětský koutek,
videohry*, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
sport a relaxace: bazén 8 x 4 m, finská sauna, infrakabina, relaxační koutek s lehátky, malá posilovna,
HB
stolní fotbal, stolní tenis*, masáže*, biliár*, elektronické šipky*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
ZDARMA ■ večeře - formou bufetu s výběrem ze 4 hlavních jídel s přílohou, 2 polévek, studených předkrmů, salátů
a dezertů, nápoje za poplatek; 3x týdně tématické večery
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka samostatná opticky oddělená
od manželské postele
■ Comfort 2+2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení;
pokoj lze striktně obsadit maximálně 2 dospělými osobami a 2 dětmi do nedovršených 13 let
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, fén, župany* a osušky* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ velmi atraktivní poloha přímo v srdci lyžařského areálu pouhých pár stovek metrů
od lanovky ■ tradiční hotel v nadmořské výšce 1.400 m s nádherným výhledem do údolí ■ pěkné wellness
centrum včetně bazénu ■ možnost přikoupení skipasů v Kč za zvýhodněnou cenu ■ výborná kuchyně, sleva 10 %
na oběd ve Skihütte Lockstanalm (na vyžádání v restauraci, je třeba nahlásit před objednávkou) ■ pokoje Standard
v původní části hotelu a se starším zařízením ■ vzhledem k velmi atraktivní ceně a poloze častá vyprodanost,
zejména ve vysoké sezóně
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní
pobyty s nástupním dnem v neděli a ve čtvrtek, speciální nabídka „4 za 3“ dle ceníku
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NASSFELD

Korutany
4

Kč

MOUNTAIN RESORT ♣♣♣

FRANZ FERDINAND

od 1.894 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Tröpolach, centrum - 300 m, skiareál Nassfeld - 50 m, skibus (vláček) - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar / velká společenská místnost s TV a krbem, samoobslužná
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar se sluneční terasou, wi-fi připojení k internetu, 140 m² velká
dětská herna, 140 m² seminární místnost s profesionálním konferenčním vybavením a wi-fi připojením
★★
k internetu, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna, pára, relaxační místnost s lehátky; profesionální lezecká stěna s vybavením,
několik lezeckých stěn pro děti
HB
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem hlavního jídla s přílohou, předkrmů, polévek, salátů a dezertů, nápoje
za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2 - 21 m² - pokoj s manželskou postelí (šíře 160 cm), sociální zařízení,
předsíň / úschovna lyží a lyžařských bot
■ Standard 3/4 - 29 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem (šíře 140 cm) pro 2 osoby, sociální
zařízení, předsíň / úschovna lyží a lyžařských bot; minimální obsazenost 2 dospělé osoby a 1 dítě či 3 dospělé osoby
■ Superior 2 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí (šíře 160 cm), sociální zařízení, předsíň / úschovna lyží
a lyžařských bot
■ Superior 3/4 - 33 m² - ložnice s manželskou postelí, opticky oddělený obývací pokoj s rozkládacím gaučem (šíře
140 cm) pro 2 osoby, sociální zařízení, předsíň / úschovna lyží a lyžařských bot; minimální obsazenost 2 dospělé
osoby a 1 dítě či 3 dospělé osoby
■ Standard 1 - 19 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, předsíň / úschovna lyží a lyžařských bot
vybavenost pokojů: TV sat., fén (na vyžádání), wi-fi připojení k internetu
50 m
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NASSFELD
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výhody a nevýhody: ■ moderní a architektonicky velmi zajímavý hotel v těsné blízkosti dolní stanice lanovky
Millenium Express ■ ve vybraných termínech až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela
zdarma ■ výborná kuchyně a pohodová atmosféra hotelu ■ designový hotel s velmi netradičním sportovním
zázemím a nadstandardně velkou dětskou hernou v přízemí hotelu ■ hotel po nedávné rozsáhlé rekonstrukci
veškerých vnitřních prostor ■ velká lůžková kapacita lákající zejména skupiny ■ restaurace pouze v jedné z budov,
tedy nutnost přecházení za čerpáním polopenze
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí, speciální nabídka „4 za 3“, „5 za 4“,
„6 za 5“ a „7 za 6“ dle ceníku
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NASSFELD
5

Kč

Korutany

HOTEL ★★★

GAILTALER HOF

od 1.686 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Kötschach Mauthen, centrum - 150 m, skiareál Vorhegg / Kötschach - Mauthen - 450 m, skiareál
Nassfeld Tröpolach - 24,5 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, kavárna, wi-fi
připojení k internetu, zimní zahrada, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost
★★
pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: malá sauna
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované 6chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný studený předkrm
a polévka, servírovaný salát a dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - 3. lůžka formou přistýlky či rozkládacího
gauče pro 1 osobu
■ Family 4 - 35 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, zřídka oddělené WC; možnost i 2 navzájem nepropojených dvoulůžkových pokojů s manželskou postelí, kdy
pokoje jsou zpravidla vedle sebe či na stejném poschodí
■ Standard 1 - 20 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ menší hotel za atraktivní ceny patřící pod slunečný Nassfeld, avšak s polohou jen pár
stovek metrů od menšího rodinného skiareálu Vorhegg / Kötschach - Mauthen (cca 6 km sjezdovek) ■ zcela
ojediněle možnost zkrácených pobytů již od 2 nocí a to po celou sezónu včetně silvestrovského pobytu
■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ možnost dokoupení skipasů
Top Ski Gold v Kč platných na celou oblast Nassfeld i okolní střediska vč. místního Vorhegg / Kötschach - Mauthen
či blízkého Weißbriachu ■ k dispozici jen malá sauna, avšak Aquaarena Kötschach jen 700 m od hotelu ■ větší
vzdálenost za lyžováním do vyhlášeného skiareálu Nassfeld, avšak zastávka skibusu téměř přede dveřmi
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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Korutany
6

Kč

BIERHOTEL ★★★

od 1.337 Kč

EDELWEISS - LONCIUM

os. / noc

poloha: Kötschach Mauthen, centrum - 2 km, skiareál Vorhegg / Kötschach - Mauthen - 2 km, skiareál
Nassfeld Tröpolach - 26 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace,
bar, kavárna, tradiční pivnice „Loncium“, vinný sklípek, wi-fi připojení k internetu, seminární místnost,
★
konferenční místnost, společenská místnost s TV, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských
bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: stolní fotbal, videohry, biliár*; v základní ceně zahrnut 1x vstup do 2 km vzdáleného
HB
městského bazénu Aquaarena Kötschach
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný studený předkrm či polévka,
ZDARMA
servírovaný salát a dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - 3. lůžka formou přistýlky či rozkládacího gauče pro 1 osobu
■ Standard 1 - 18 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
■ Family 4 - 2 navzájem nepropojené dvoulůžkové pokoje s manželskou postelí, sociální zařízení; pokoje jsou
zpravidla vedle sebe či na stejném poschodí
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ cenově zajímavý hotel patřící pod slunečný Nassfeld, avšak s polohou blíže k menšímu
rodinnému skiareálu Vorhegg / Kötschach - Mauthen (cca 6 km sjezdovek) ■ zcela ojediněle možnost zkrácených
pobytů již od 2 nocí a to i ve vysoké sezóně (vyjma silvestrovského pobytu) ■ až 2 děti do nedovršených 7 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ v ceně též 1x volný vstup do místního krytého bazénu Aquarena
ve vzdálenosti cca 2 km od hotelu ■ možnost dokoupení skipasů Top Ski Gold v Kč platných na celou oblast
Nassfeld i okolní střediska vč. místního Vorhegg / Kötschach - Mauthen či blízkého Weißbriachu ■ větší vzdálenost
za lyžováním do vyhlášeného skiareálu Nassfeld, avšak zastávka skibusu téměř přede dveřmi

2 DĚTI
ZDARMA

2 km
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí, speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“
dle ceníku
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NASSFELD
7

Kč

Korutany

APARTMÁNOVÝ DŮM ♣♣♣♣

NASSFELDHAUS

od 773 Kč
os. / noc

poloha: Sonnenalpe Nassfeld, centrum - 0 m, skiareál Nassfeld - 0 m, Hermagor - max. 20,5 km
vybavenost a služby: malá recepce v provozu jen v příjezdový a odjezdový den, à la carte restaurace,
společenská místnost, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
popis apartmánů: ■ quadrilo 8 - 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 kabina s manželskou postelí,
NE
1 kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální
zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou; jedno sociální zařízení bez WC), 2x balkon
■ trilo 6 - 45 m² - 1 kabina s manželskou postelí, 1 kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským
BS
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, oddělené WC, balkon
■ bilo 4 - 45 m² - 1 kabina s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, oddělené WC, balkon v rámci společné terasy
ZDARMA
s apartmánem mono 4
■ mono 4 - 45 m² - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 2 os., opticky oddělená předsíň
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou či vanou, oddělené WC, balkon v rámci společné terasy s apt. bilo 4
■ trilo 8 - 90 m² - 1 kabina s manželskou postelí, 1 obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, 1 obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, opticky oddělená předsíň
s kuchyňským koutem, 1x sociální zařízení s vanou, 1x sociální zařízení se sprchou a vanou, 2x oddělené WC, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, myčka nádobí, zpravidla trouba, mikrovlnka, kávovar, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ vynikající poloha přímo na svahu a v těsné blízkosti lanovky s nádherným výhledem
na okolní vrcholky hor ■ kvalitní apartmánové ubytování s moderním zařízením a vybavením ■ i letos v základní
ceně zájezdu již zahrnut jinde povinný poplatek za závěrečný úklid ■ pro večerní posezení či polední snack přímo
v domě vyhlášená restaurace Edelweiß ■ možnost dokoupení skipasu v Kč za zvýhodněnou cenu ■ po většinu
sezóny dostatečná lůžková kapacita i pro větší skupiny ■ netradiční dispoziční řešení většiny apartmánů s výhledy
do údolí pouze přes balkóny a ložnice často ve formě vestavěné kabiny bez okna ■ díky ojediněle atraktivní poloze
a oblíbenosti skiareálu Nassfeld častá vyprodanost
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem v sobotu
a ve středu, speciální akce „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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NASSFELD

Korutany
8

Kč

APARTMÁNOVÝ DŮM ♣♣♣

BUCHACHER

od 149 Kč
os. / noc

poloha: Rattendorf, centrum - 0 m, skiareál Nassfeld - 2,7 km, Hermagor - 11 km, skibus - 0 m
vybavenost a služby: malá recepce, společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží
a lyžařských bot, prostor pro úschovu zavazadel včetně sprchy a toalety k využití v příjezdový a odjezdový
den, vyhrazené parkoviště
★
sport a relaxace: stolní fotbal, šipky
popis apartmánů: ■ mono 2 - 25 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem (šíře 160 cm) pro 2 osoby,
předsíň s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
BS
■ bilo 4 - společná terasa - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň či kuchyňský kout v rámci předsíně, sociální zařízení, balkon
v rámci společné terasy až pro 3 apartmány; byt č. 6 se samostatným vchodem z boční strany terasy
ZDARMA
■ trilo 6 - 55m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 průchozí ložnice s palandou, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň, sociální zařízení s vanou, terasa se vstupem na zahradu
■ trilo 6/7/8 - 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby, samostatná kuchyň, sociální zařízení
■ bilo 4/5 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně přistýlkou pro 1 osobu, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň, sociální zařízení, terasa se vstupem na zahradu
■ quadrilo 8 - 85 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem,
malá ložnice s palandou (délka 180 cm), obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 os., samostatná kuchyň, sociální
zařízení se sprchou a vanou, samostatné WC, balkon v rámci společné terasy s 2 apt. typ bilo 4 - společná terasa
■ bilo 4 - 2x balkon - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
kuchyňský kout v rámci předsíně, sociální zařízení, 2x balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., trouba (kromě typologie mono 2), mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice,
wi-fi připojení k internetu
2,7 km
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výhody a nevýhody: ■ kvalitní ubytování s prostornými a udržovanými apartmány od typu mono až po největší
quadrilo ■ výhodné ceny za apartmánové ubytování v oblíbeném korutanském středisku ■ loni zrekonstruované
starší byty typologie typ A, aktuálně tedy všechny byty moderně vybavené včetně koupelen a kuchyní ■ větší
počet bytů umožňující ubytování i středně velkým skupinám ■ možnost dokoupení skipasů v Kč za zvýhodněnou
cenu ■ rodinná atmosféra a přívětiví a vstřícní majitelé ■ nutnost každodenního dojíždění za lyžováním skibusem
či vlastním vozem, avšak zastávka skibusu přímo před domem ■ chybějící relaxační zázemí
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem ve čtvrtek
a v neděli, týdenní a čtyřdenní pobyty od neděle se zvýhodněnou cenou
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SILLIAN - HOCHPUSTERTAL

SILLIAN - HOCHPUSTERTAL

Východní Tyrolsko

2.407 m

Kartitsch
0

3

0

1

75

25

skinabídka



1.307 m

4
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komplexně



1.100 m
1,1

15

km

5,6
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%

%

%

5

69

26

2

3

21,7
km

2

7

20,7 km
os./ hod.

10.480

1x

1x

56 km

2

1

1 GASTHOF DOLOMITENHOF ★★★

© www.schultz-ski.at

2 APARTHOTEL DER BRÜCKENWIRT ★★★

© www.schultz-ski.at
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SILLIAN

km

skiareál Monte Elmo

7 km

Kartitsch

9 km

San Candido

12 km

Obertilliach

18 km

Lienz

30 km

Mölltaler Gletscher

78 km

dálnice / Bressanone

70 km

dálnice / směr Lienz

97 km

SILLIAN - HOCHPUSTERTAL

95 %
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SILLIAN - HOCHPUSTERTAL
TYPY SKIPASŮ

VÝ
VÝHODY:
:

Sillian - Hochpustertal
platí pro skiareál Sillian - Hochpustertal;
platnost max. 1 den
■ Kartitscher Lift
platí pro skiareál Kartitsch; platnost max. 1 den
■ Ski Hit
platí pro skiareál Sillian - Hochpustertal a dále
na území celého Východního Tyrolska, tedy
např. ve skiareálech Matreier Goldried a Kals
am Grossglockner, St. Jakob im Defereggental,
Lienzer Dolomiten, Obertilliach a Kartitsch,
a navíc i v korutanských skiareálech Mölltaler
Gletscher a Ankogel; platnost od 1,5 dne
■ Top Ski Pass Gold
platí ve všech střediscích Východního Tyrolska
a Korutan, tedy pro výše uvedené skiareály
a navíc též například pro Heiligenblut,
Bad Kleinkirchheim nebo Nassfeld;
platnost od 1,5 dne

SILLIAN - HOCHPUSTERTAL

■

112
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SKIBUS
Linka 447 Sillian ➔ Prato Drava ➔ Versciaco
(skiareál Monte Elmo) ➔ San Candido
v ceně skipasu
© www.schultz-ski.at

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck,
Brenner, dálniční sjezd Bressanone, Brunico, San
Candido
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg,
dálniční sjezd Spittal a. d. D., Lienz
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Villach, dálniční sjezd
Spittal a. d. D., Lienz,
Bratislava, Wien, Graz, Villach, dálniční sjezd
Spittal a. d. D., Lienz,
a dále
Sillian, Kartitsch

Praha 590 km ● Brno 620 km
Bratislava 560 km

poklidná a idylická oblast nad řekou Drávou takřka na italských hranicích s „italsky“ nadprůměrným
počtem slunečných dnů
■ zejména rodinám s dětmi zaslíbený skiareál s převahou méně náročných sjezdovek
■ až překvapivě vysoký podíl náročných černých výzev pro experty
■ skvělé přírodní sněhové podmínky této relativně vysoko položené oblasti pod vrcholem Thurntaleru
s 2 407 m n. m.
■ navíc téměř kompletní pokrytí areálu sněžnými děly, potentní umělé zasněžování až do údolí
■ jedna z nejdelších východotyrolských sjezdovek Kammabfahrt překonávající z vrcholu Thurntaleru do Sillianu
v údolí Drávy na 11 km délky převýšení 1 300 metrů
■ jen o málo kratší další malebný údolní sjezd na opačnou stranu do Ausservillgratenu
■ vynikající snowboardový funpark Yellowsnow se skoky, cornerem, railem a funboxem
■ dětský park Bobo Club pro nácvik prvních oblouků
■ rodinné středisko Kartitscher Lift s večerním lyžováním každé úterý a čtvrtek (čtvrtky s après-ski párty
s živou hudbou)
■ předlouhé kilometry dokonalých běžeckých stop překonávající i hranici s Itálií a běžecko-biatlonové
centrum v Sillianu
■ vynikající aquapark s bazénem a wellness zázemím hned za hranicemi v San Candidu a 25 metrů dlouhý
veřejný bazén i přímo v Sillianu
■ široký vějíř dalších možností polyžařské zábavy a relaxace
■ osvětlená sáňkařská dráha, vyjížďky na saních s koňským spřežením, metaná, výpravy do ledových strží,
lezení po ledopádech, tandemový paragliding či lety rogalem
■ skibusová přeprava od všech ubytovacích kapacit střediska v ceně skipasu
■ blízkost Itálie ovlivňující i místní kuchyni a oblibu vína a dopřávající tak návštěvníkům velice příjemné
gurmánské zážitky
■ možnost rozšířeného skipasu Ski Hit platícího pro více než 300 km sjezdových tratí ve všech skiareálech
na území Východní Tyrolska a na Mölltalském ledovci
■ u skipasů SkiHit děti do nedovršených 6 let v doprovodu rodičů lyžují zdarma a děti od 6 až do nedovršených
19 let za polovinu ceny dospělého skipasu
■ možnost dalšího rozšíření na Top Ski Pass Gold platící ve všech střediscích Východního Tyrolska a Korutan
a umožňující návštěvu 34 lyžařských středisek
■ pohodlné skibusové i vlakové spojení se sousedním italským skiareálem Monte Elmo / Croda Rossa,
součástí komplexu Dolomiti Superski
■

vlakové spojení se skiareálem Monte Elmo
a dále Kronplatz
za poplatek

NEVÝHODY:
poněkud opomíjený a mezi českými lyžaři dosud málo známý skiregion
zatím stále nezrealizované lyžařské spojení se sousedním italským skiregionem Drei Zinnen /
3 Cime, konkrétně s nejbližším skiareálem Monte Elmo
■ lepšímu využití celoplošného skipasu bránící okrajová poloha Sillianu na samé hranici
rozsáhlého území
■ na rakouské poměry delší dojezdová vzdálenost z ČR a především vyšší počet posledních
kilometrů mimo dálnici
■ poklidná a konzervativní atmosféra tradičního venkovského regionu, jež může zklamat
vyznavače každodenních bujarých après ski večírků
■
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

SILLIAN - HOCHPUSTERTAL

Východní Tyrolsko
1

Kč

GASTHOF ★★★

DOLOMITENHOF

od 1.050 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Kartitsch, centrum - 10 m, skiareál Kartitscher lift - 2,1 km, skiareál Sillian-Hochpustertal - 8 km,
skiareál Obertilliach - Golzentipp - 9,1 km, skiareál 3 Zinnen / Tre Cime Dolomiten (Itálie) - 16,7 km,
skiareál Lienzer Dolomiten / Hochstein - 32,1 km, skiareál Lienzer Dolomiten / Zettersfeld - 34,7 km,
skibus (jedoucí jen do větších skiareálů v okolí) - 650 m
NE
vybavenost a služby: malá recepce / lobby / hotelový trezor, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty,
stylová restaurace, bar, společenská místnost, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot,
výtah, vyhrazené parkoviště
BB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - zřídka balkon
■ Family 2+2 - pokoj s manželskou postelí a 1 až 2 rozkládacími gauči pro děti do nedovršených 16 let,
ZDARMA
sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ před 4 lety rekonstruovaný příjemný hotel v malebném centru typického
východotyrolského městečka ■ ideální ubytování pro milovníky bílé stopy s pestrou nabídkou tratí v širokém
okolí včetně možnosti návštěvy biatlonového stadiónu v 9 km vzdáleném Obertilliachu ■ maličký místní skiareál
cca 3 km sjezdovek pouhé 2 km od hotelu, tedy pro první „kroky“ na lyžích naprosto ideální volba ■ možnost
dokoupení skipasů Ski Hit v Kč platných na celé východní Tyrolsko a část Korutan včetně ledovce Mölltal
■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ absence hotelového wellness,
avšak možnost návštěvy wellness centra Acquafun v Innichen vzdáleném cca 20 km
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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2,1 km
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SILLIAN - HOCHPUSTERTAL
2

Kč

Východní Tyrolsko

APARTHOTEL ★★★

od 527 Kč

DER BRÜCKENWIRT

os. / noc

poloha: Sillian, lokalita Heinfels, centrum - 10 m resp. centrum Sillian - 1,4 km, skiareál Hochpustertal /
Sillian - 250 m, skiareál 3 Zinnen / Tre Cime Dolomiten (Itálie) - 8,8 km, skiareál Lienzer Dolomiten /
Hochstein - 29 km, skiareál Lienzer Dolomiten / Zettersfeld - 31,7 km, skibus - 120 m
vybavenost a služby: recepce, jídelna pro snídaně, kavárna, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží
NE
a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, pračka a sušička
popis apartmánů: ■ mono 3 - 32 m² - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, samostatná kuchyňka, sociální zařízení, balkon
BS
■ bilo 4 - 37 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ bilo 4 - Superior - 40 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
ZDARMA
a opticky odděleným kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon
■ trilo 6 - 56 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení, 2x balkon
■ trilo 6 - Superior - 85 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, předsíň, 1x sociální zařízení se sprchou a infrakabinou, 1x sociální zařízení s vanou, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, trezor, myčka nádobí, trouba, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení
k internetu
výhody a nevýhody: ■ skutečně luxusní, komfortně vybavené a prostorné apartmány vždy s balkonem
s výhledem na okolní horské masivy ■ jedinečná poloha residence na dohled od sjezdovky ■ možnost dokoupení
snídaní v restauraci v přízemí apartmánového domu ■ návštěva kavárny se skutečně delikátní kávou a zákusky
absolutní nutností pro každého gurmána ■ možnost dokoupení skipasů Ski Hit v Kč platných na celé východní
Tyrolsko a část Korutan včetně ledovce Mölltal ■ pro milovníky wellness doporučení k návštěvě Acquafun centra
v Innichen vzdáleném cca 13 km od residence ■ možnost výběru lyžování v menším skiareálu (necelých 23 km)
Sillian či v jen necelých 9 km vzdáleném skiareálu 3 Zinnen Dolomiten, skutečným südtirolským diamantem lehce
dostupným skibusem či vlakem
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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Východní Tyrolsko

GROSSGLOCKNER RESORT KALS - MATREI

GROSSGLOCKNER RESORT KALS - MATREI
2.621 m

skinabídka



1.701 m



GROSSGLOCKNER RESORT KALS - MATREI
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28
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15

61

24

3

St. Jakob im D. - Brunnalm

komplexně

920 m

Východní Tyrolsko

6

40
km

5

14

40 km
os./ hod.

100 %

18.276

1x

3x

30 km

1

2

KALS AM GROSSGLOCKNER

km

Matrei in Osttirol

21 km

Virgen

27 km

Lienz

31 km

Sankt Jakob im Defereggental

34 km

Mallnitz / Mölltaler Gletscher

87 km

Spittal a. d. D. / dálnice

98 km

Kufstein / dálnice

119 km

Bischofshofen / dálnice

129 km

1 HOTEL ALPENHOF ★★★★

2 SCOL SPORTHOTEL GROSSGLOCKNER ♣♣♣

SKIBUS
skibus po Matrei a po Kalsu
skibus údolím Defereggental v obou směrech,
tedy Staller Sattel ➔ Maria Hilf ➔ St. Jakob ➔
Skizentrum St. Jakob i Hopfgarten ➔ St. Veit ➔
Bruggen ➔ Feistritz ➔ Skizentrum St. Jakob
do výše uvedených údajů o sjezdovkách nejsou započteny tzv. skirouty
o celkové délce 4,6 km, v mapě značené čísly 15 a 16

ostatní „meziměstské“ autobusové linky
za poplatek
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

GROSSGLOCKNER RESORT KALS - MATREI
VÝHODY:
VÝHODY:
dynamicky se rozvíjející skiregion na jižní straně Vysokých Taur ve Východním Tyrolsku pod Grossglocknerem,
nejvyšší horou Rakouska (3 798 m n. m.)
■ obrovský kvalitativní skok vzhůru díky propojení Matrei se sousedním skiareálem Kalsem, kdy se zároveň
lyžování posunulo až do výšky 2 621 m n. m.
■ kompletně uměle zasněžované tratě obklopené fascinujícími velehorami
■ skiareál Matreier Goldried s moderní 8kabinkou zajišťující rychlou a pohodlnou přepravu z městečka Matrei
ve výšce 920 m n. m. až na kótu 2 120 m n. m.
■ nová vyhřívaná 6sedačková lanovka na Cimaross pohodlně obsluhující horní partie skiareálu Matreier
Goldried
■ pro minulou sezónu nová 6místná sedačková lanovka Glocknerblick z Kalsu s vyhříváním a „bublinami“
■ další pohodlná a rychlá dvoudílná kabinka směřující vzhůru nad sjezdovkami ze strany Kalsu
■ nezapomenutelné až 11 km dlouhé sjezdy z vrcholu Cimaross (2 621 m n. m.) v celkem 3 variantách dojezdu
po vysněžených tratích až do údolí
■ exkluzivní a neustále liduprázdné černo-červené carvingové pisty nad Gradonna Mountain resortem
v Kalsu
■ slušné možnosti pro vyznavače snowboardingu v podobě vysoko položeného funparku nad Matrei
■ 3 velké a dobře vybavené dětské parky
■ inovativní kuchyně v restauraci Adler Lounge v nadmořské výšce nad 2 500 metrů pod vrcholem Cimaross
■ skutečně velkolepé panorama 60 alpských třítisícovek
■ rodinný skiareál St. Jakob im Defereggental / Brunnalm v nadmořské výšce od 1 400 do 2 525 m
s převahou mírných až středně těžkých sjezdovek
■ vzdor „pouhým“ 17 km sjezdovek areál nabitý atrakcemi
■ cvičné vleky či lyžařská školka pro nejmenší, velmi vyhledávaný funpark, měřený rychlostní úsek, sjezdovky
pro carving či terény pro freeridery
■ díky systému umělého zasněžování pokrývajícímu 95 % skiareálu velmi stabilní sněhové podmínky
■ další zajímavostí nový vycházkový okruh s vyhlídkovou platformou Ochsenlacke
■ bohatá škála après ski zábavy a relaxace
■ osvětlená sáňkařská dráha, výpravy na sněžnicích s pochodněmi, upravené trasy pro pěší, paragliding,
tenisová hala, vyjížďky na saních s koňským spřežením
■ u skipasů SkiHit děti do nedovršených 6 let v doprovodu rodičů zdarma a děti od 6 až do nedovršených
19 let za polovinu ceny dospělého skipasu

TYPY SKIPASŮ
Ski Hit
platí pro propojené skiareály Matreier Goldried
a Kals am Grossglockner a dále na území celého
Východního Tyrolska, tedy např. ve skiareálech
Sillian - Hochpustertal, St. Jakob im
Defereggental, Lienzer Dolomiten, Obertilliach
a Kartitsch, a navíc i v korutanských skiareálech
Mölltaler Gletscher a Ankogel;
platnost od 1,5 dne
■ Top Ski Pass Gold
platí ve všech střediscích Východního Tyrolska
a Korutan, tedy pro výše uvedené skiareály
a navíc též například pro Heiligenblut,
Bad Kleinkirchheim nebo Nassfeld;
platnost od 1,5 dne
■

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, dálniční
sjezd Kufstein Süd, St. Johann, Kitzbühel, Pass Thurn,
Mittersill, tunel Felbertauern, Matrei in Osttirol, Kals am
Grossglockner nebo Sankt Jakob im Defereggental
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, dálnice
směr Villach, dálniční sjezd Bischofshofen, St. Johann
im Pongau, Mittersill, tunel Felbertauern, Matrei in
Osttirol, Kals am Grossglockner nebo Sankt Jakob im
Defereggental
Bratislava / Brno, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach,
dálnice směr Salzburg, dálniční sjezd Spittal a. d. D.,
Lienz, Kals am Grossglockner nebo Sankt Jakob im
Defereggental

Praha 590 km ● Brno 625 km
Bratislava 565 km
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

NEVÝHODY:
NEVÝHODY:
ne zcela ideální přejezd z Matrei do Kalsu
relativně prudké horní pasáže nad Kalsem střídané velmi pozvolnými
traverzy v nižších partiích
■ pomalé spojení starými vleky a sedačkami ke krásným sjezdovkám
Figol a Blauspitz
■ krom Brunnalmu menší možnosti freeridu
■ skibusy fungující pouze v údolí Defereggental a také v rámci městeček
Matrei a Kals, nikoliv však mezi nimi a dalšími středisky
■ až příliš poklidná atmosféra v Kalsu či St. Jakobu, kompenzovaná však
prázdnými sjezdovkami
■
■

GROSSGLOCKNER RESORT KALS - MATREI

■
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Kč

HOTEL ★★★★

ALPENHOF

od 2.414 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: St. Jakob im Defereggental, centrum - 500 m, skiareál St. Jakob im Defereggental / Brunnalm 2,4 km, skiareál Matrei / Kals - 28 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro htl. hosty,
★ ★ ★ bar s kachlovými kamny, sluneční terasa s posezením, dětská herna s hlídací službou* (od 4 do 12 let,
6x týdně - 8 hodin denně včetně oběda a nápojů pro děti), úschovna lyží a lyžařských bot, výtah,
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 12 x 6 m, finská sauna#, pára#, horizontální solárium*#, relaxační koutek s lehátky#,
AI LIGHT
posilovna#, masáže*; služby označené # jsou přístupné pro děti až od 16 let
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ odpolední svačina - sladké pečivo či lehké snacky, káva a čaj mezi 14.30 až 17.00 hodinou
ZDARMA
■ večeře - formou bufetu či servírovaného 4chodového menu s výběrem hlavního jídla s přílohou,
předkrmů, polévek a dezertů, salátový bufet, od 10.00 do 24.00 hodin neomezená konzumace nealkoholických
nápojů, točené pivo, stolní víno i víno v lahvích, Prosecco, káva, čaj, vybrané lihoviny a míchané koktejly, ostatní
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
či přistýlky; sociální zařízení s vanou
■ Standard 1 - 15 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení s vanou
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ v nádherném údolí Defereggental s kvalitními bežeckými tratěmi hned u hotelu ■ možnost
přikoupení skipasů v Kč platný jak v místním skiareálu, tak i ve větším a populárnějším Matrei / Kals
■ až neuvěřitelně bohatá nabídka pochutin a nápoje včetně alkoholických k dispozici opravdu po celý den
až do půlnoci ■ až 2 děti do nedovršených 9 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ pěkné wellness
včetně příjemného bazénu a dalšího populárního relaxační ho zázemí ■ zajímavé doprovodné programy pořádané
přímo hotelem ■ 10% sleva na půjčovnu a servis lyží ■ větší vzdálenost od skiareálu Matrei / Kals, avšak místní,
menší, ale často téměř liduprázdný skiareál nabízející přes 23 km sjezdovek jen pár minut skibusem
délka pobytu: pevně dané čtyřdenní a třídenné pobyty s nástupním dnem ve čtvrtek a v neděli
2,4 km

sl
e

6 %vy až
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2

Kč

SCOL SPORTHOTEL ♣♣♣

GROSSGLOCKNER

GROSSGLOCKNER RESORT KALS - MATREI
od 1.390 Kč
os. / noc

upřesnění: hotel je tvořen 3 budovami Figol, Jenshof a Krone od sebe vzdálenými max. 20 m; v budově
Figol se nacházejí pokoje Figol 2 a Figol 2/3/4 a dále pak bazén, wellness, posilovna a après ski bar,
v budově Jenshof pak restaurace a pokoje Jenshof 2/3/4 a Jenshof Family 4
★ ★ ★ poloha: Kals am Grossglockner - lokalita Grossdorf, centrum lokality Grossdorf, resp. Kals - 100 m,
resp. 1,4 km, skiareál Matrei / Kals - 180 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / hotelový trezor, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová
restaurace, bar, après ski bar s TV u spodní stanice lanovky, společenská místnost s TV, wi-fi připojení
AI LIGHT
k internetu ve většině společných prostor, sluneční terasa s posezením, zimní zahrada s posezením,
dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport
a relaxace: bazén 9 x 5 m, finská sauna#, relaxační koutek s lehátky#, posilovna#, stolní tenis,
ZDARMA
stolní fotbal; služby označené # mohou využívat osoby až od 16 let, bazén pak i menší děti, ale pouze
v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ oběd - zpravidla polévka a pečivo, nápoje za poplatek
■ odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo, nápoje za poplatek
■ večeře - formou tématického bufetu studených předkrmů, polévek, hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů,
od 18.30 do 20.00 hod. nealkoholické nápoje dle nabídky, točené pivo a stolní víno konzumované během večeře
v restauraci v budově Jenshof, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Figol 2/3/4 - 24 až 26 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby nebo 1 či 2 přistýlkami, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
■ Jenshof 2/3/4 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby nebo 1 či 2 přistýlkami, sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla oddělené WC, balkon
■ Jenshof Family 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 1 či 2 osoby nebo 1 či 2 přistýlkami, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
■ Figol 2 - 15 až 18 m² - pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
vybavenost pokojů: TV sat., fén
180 m

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ vynikající poloha jen pár desítek metrů od sedačkové lanovky ■ možnost přikoupení
skipasů v Kč čili pestřejší možnost výběru délky platnosti skipasů ■ wellness včetně bazénu a široká nabídka
polyžařské zábavy ■ k dispozici i větší rodinné pokoje s oddělenou ložnicí pro děti ■ stravování formou
all inclusive light s vybranými alko i nealko nápoji během večeří již v ceně ■ především ve vedlejší sezóně
zajímavé ceny ■ vždy některá ze služeb v jiné budově s nutností docházení ■ slabší dětské slevy
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané čtyřdenní, třídenní a týdenní pobyty s nástupním dnem ve středu
a v sobotu, speciální nabídka „slevy 4 %, 6 %, 10 % a 15 %“ dle ceníku
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Salcbursko / Korutany

Quelle: Katschberghof / Katschberg

KATSCHBERG / LUNGAU

KATSCHBERG / LUNGAU

Salcbursko / Korutany
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hranice platnosti skipasu
Lungau Ski Region
4

12

17

33

150 km

dálnice / Salzburg

1

os./ hod.

100 %

49.646

2x

4x

240 km

2

4
7
6

5

1

FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION KATSCHBERG ★★★★

2

HOTEL THE KATSCHBERG ★★★★

ST. MICHAEL IM LUNGAU

km

St. Margarethen

5 km
5 km

3

GASTHOF MENTENWIRT ♣♣♣

Katschberghöhe

4

HOTEL JUFA LUNGAU ★★★★

Mauterndorf

9 km

5

RESIDENCE CARPE SOLEM MARIAPFARR ♣♣♣♣

Tamsweg

14 km

6

PREMIUM APARTMÁNY SONNENBAHN ♣♣♣♣S

Mariapfarr

16 km

7

APARTMÁNOVÝ DŮM GRUBERMÜHLE ♣♣♣

Obertauern

25 km

dálnice

2 km
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KATSCHBERG / LUNGAU
TYPY SKIPASŮ
Grosseck - Speiereck
platí pro skiareály Grosseck - Speiereck;
platnost max. 2 dny
■ Katschberg - Aineck
platí pro skiareál Katschberg - Aineck;
platnost max. 1 den
■ Lungau Ski Region
platí pro skiareály Katschberg - Aineck,
Grosseck - Speiereck, Fanningberg, Lessach
a Zederhaus; platnost od 1 dne
■ Obertauern
platí pro skiareál Obertauern a od 1,5 dne také
pro skiareály Grosseck - Speiereck
■ Lungo
platí jako Lungau Ski Region a navíc pro skiareál
Obertauern; platnost od 1 dne (od platnosti
1,5 dne platí i na noční lyžování v Obertauernu)
■ Salzburger Super Ski Card
platí pro výše uvedené skiareály a navíc
i ve všech dalších skiareálech Salcburska
a těsně za jeho hranicemi, tedy také například
pro celé Ski amadé, Kaprun - Zell am See,
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn a další; platnost od 1 dne
■ Top Ski Pass Gold
platí ve všech střediscích Korutan a Východního
Tyrolska, tedy pro skiareál Katschberg - Aineck
a dále například pro Mölltaler Gletscher,
Matrei - Kals, Heiligenblut, Bad Kleinkirchheim
nebo Nassfeld; platnost od 1,5 dne
■

KATSCHBERG / LUNGAU

SKIBUS

122

skibusy zdarma se skipasem Lungau Ski Region
z Mauterndorfu, St. Margarethenu, St. Michaelu
im Lungau, Mariapfarru a Rennwegu
ke skiareálům oblasti Lungau
se skipasem Lungo zdarma též do Obertauernu

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Salzburg
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
a dále
dálnice směr Villach, Bischofshofen, dálniční sjezd
St. Michael im Lungau, Katschberghöhe nebo
Mauterndorf, Mariapfarr
nebo
Brno, Mikulov, Wien, Wiener Neustadt, dálniční sjezd
Seebenstein, Gloggnitz, Bruck an der Mur, Leoben,
Judenburg, Murau, Mariapfarr, Mauterndorf
Bratislava, Wien, Wiener Neustadt, dálniční sjezd
Seebenstein, Gloggnitz, Bruck an der Mur, Leoben,
Judenburg, Murau, Mariapfarr, Mauterndorf
a dále
St. Michael im Lungau, Katschberghöhe

Praha 495 km ● Brno 420 km
Bratislava 375 km

VÝHODY::
rozsáhlá lyžařská vysokohorská oblast rozprostírající se v jihovýchodní části Salcburska
skiregion Lungau skládající se ze tří středně velkých lyžařských středisek Grosseck - Speiereck,
Aineck - Katschberg a Fanningberg
■ při použití skipasu Lungo zahrnujícího i sousední Obertauern celkem 250 km sjezdovek
■ Grosseck - Speiereck lákající moderní 8místnou kabinkou a 8,5 km dlouhým sjezdem do údolí
■ na Katschberghöhe na hranici Salcburska s Korutany v 1 640 m n. m. ubytování přímo na sjezdovkách
■ Aineck s šestikilometrovou sjezdovkou A1 a od předloňské sezóny novou 8místnou kabinkovou lanovkou
„Silverjet I“ ze St. Margarethen
■ Aineck - Katschberg předkládající souhrnně 70 km sjezdovek rozmanitých profilů, snowpark s halfpipe
a dětské světy pro nejmenší návštěvníky
■ dlouhodobá orientace Katschbergu na rodiny s dětmi - ideální modré svahy a neodolatelný dětský park
na sněhu „Katschi’s Kinderwelt“ na Katschberghöhe
■ vynikající umělé zasněžování, ve skiareálech Aineck - Katschberg a Grosseck - Speiereck dosáhlo 100 %
■ rodinný skiareál Fanningberg s pohodlnou 6místnou sedačkovou lanovkou Samson Jet ležící na slunném
místě nedaleko městečka Mariapfarr
■ 240 km denně upravovaných běžeckých stop v celé oblasti
■ aktivní odpočinek nabízející vodní areál Bade-Insel v romantickém Tamswegu či wellness centrum Samsunn
v Mariapfarru
■ převážná část ubytovacích kapacit v dosahu pouhých několika kilometrů od dálnice
■ nabízející se možnost levnějšího ubytování v Lungau a dojíždění za lyžováním jiné dimenze do nedalekého
prestižního Obertauernu
■
■

NEVÝHODY:
s výjimkou Obertauernu spíše menší a vzájemně nepropojené skiareály
v oblasti Lungau nepříliš vysoký podíl černých tratí
■ u některých ubytovacích kapacit v Lungau vyšší vzdálenost od lyžování
■ nižší ceny ubytování a skipasů v Lungau vykoupené méně rozvinutou infrastrukturou doprovodných služeb
■ pro nadcházející sezónu nejsou nové lanovky, ani jiné zásadní inovace
■
■
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Salcbursko / Korutany
1

Kč

FALKENSTEINER CLUB ★★★★

od 2.400 Kč

FUNIMATION KATSCHBERG

os. / noc

poloha: Katschberghöhe, centrum - 500 m, skiareál Katschberg - 20 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbem, restaurace / stylová restaurace / bar, relaxační místnost /
bar, 3x tematický bar, diskotéka, divadlo, velká sluneční terasa s posezením, lehátky a dětským koutkem,
★ ★ ★ dětský koutek, dětský klub (2. patra), dětská herna, dětské divadlo a kino, hlídací služba* dětí (do 3 let),
hlídací služba dětí (od 3 do 12 let) / animační programy, uvítací přípitek, wi-fi připojení k internetu ve
většině společných prostor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, půjčovna a servis
lyžařského vybavení, lyžařská škola
FB+
sport a relaxace: Acquapura SPA o velikosti 2.000 m² - bazén, venkovní vyhřívaný bazén, dětský
bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, venkovní vířivka s termální vodou#, finská sauna#, bio sauna#,
aromatická pára#, ledová lázeň#, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky#, Kneippův chodník#,
ZDARMA
masáže*, kosmetické služby*, posilovna, sál pro aerobic s programem, vodní gymnastika, vnitřní umělá
lezecká stěna pro děti, biliár*, šipky, stolní tenis, stolní fotbal; služby označené # jsou dětem přístupné až od 16 let
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ oběd - formou lehkého poledního bufetu včetně vybraných nápojů
■ večeře - formou bohatého tématického bufetu studených a teplých předkrmů, hlavních jídel s přílohou, salátů, sýrů
a dezertů, během večeří i vybrané nealko nápoje, točené pivo a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek, dětský bufet
popis pokojů: ■ Comfort 2 - 19 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa
■ Family Comfort 2+2 - 27 m² - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s palandou pro děti do nedovršených
15 let, sociální zařízení, balkon či terasa
■ Family Deluxe 5 - 40 m² - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice bez uzavření se 2 samostatnými lůžky délky
180 cm, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 os., sociální zařízení zpravidla s vanou, zpravidla balkon či terasa;
pokoj lze obsadit pouze 2 dospělými osobami a 1 až 3 dětmi do nedovršených 15 let; pokoje jsou dvoupodlažní
■ Family Suite Superior 4 - 38 m² - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s palandou pro 1 dospělou osobu
či 2 děti do nedovršených 15 let, obývací pokoj, sociální zařízení zpravidla s vanou, balkon či terasa
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany a pantofle do wellness

výhody a nevýhody: ■ rodinný hotel v tom pravém smyslu čili pro děti ráj, pro rodiče relax beze strachu o děti
■ v loňském roce rekonstruovaná restaurace zaručující více soukromí pro rodiny během stravování a také Falky
dětské Spa s oblíbeným tobogánem s nově vybudovanou zónou i pro nejmenší děti ■ výborná lyžařská
poloha s lanovkou téměř za dveřmi ■ překrásné wellness Acquapura SPA na 2.000 m² s nevídaně širokou
nabídkou zaručující ideální relaxaci i pro nejnáročnější hosty ■ rozsáhlý dětský komplex „Falky-Land“ o rozloze
1.000 m² s plným servisem profesionálních animátorů nabízející pro děti všech věkových kategorií maximální možné
vyžití ■ v základní ceně ubytování zahrnuto stravování formou rozšířené plné penze s nápoji pouze k jídlu ■ po
předchozí rezervaci možno zapůjčit kojenecké vybavení (vaničku, ohřívač lahví či kočárek) ■ dětská lůžka zpravidla
formou paland ■ velmi brzy vyprodané termíny školních prázdnin a vánoční a silvestrovské pobyty
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 4 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „sleva 15 %“ pro vybrané pětidenní pobyty a „sleva 10 %“ pro vybrané týdenní pobyty dle ceníku

sl
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6 %vy až
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20 m

123

KATSCHBERG / LUNGAU
2

Kč

HOTEL ★★★★

THE KATSCHBERG

Salcbursko / Korutany
od 1.993 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Katschberghöhe, centrum - 50 m, skiareál Katschberg - 180 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, uvítací přípitek, dětský
koutek, úschovna lyží, výtah, vyhrazené parkoviště
★ ★ ★ sport a relaxace: bazén 9 x 6 m, venkovní vířivka#, venkovní sauna#, finská sauna#, bio sauna#, pára#,
infrakabina#, relaxační koutek s lehátky#, moderně vybavená posilovna, masáže*; služby označené #
mohou využívat děti až od 16 let, bazén pouze v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně bio koutku a nápojů
HB+
■ oběd - zpravidla polévka s pečivem mezi 13.00 až 14.00 hodinou, nápoje za poplatek
■ večeře - formou 4chodového servírovaného menu či bufetu s výběrem hlavních jídel s přílohou, polévek,
salátů a dezertů, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2 - 18 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou či vanou; pokoje jsou vždy v původním křídle hotelu
■ Superior 2/3 - 28 m² - komfortní pokoj s manželskou postelí a případně výklopným 3. lůžkem, sociální zařízení se
sprchou či vanou, balkon; pokoje jsou vždy v novém křídle hotelu
■ Family 4 - 35 m² - menší ložnice s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, sociální zařízení
se sprchou či vanou; pokoje jsou vždy v původním křídle hotelu
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, trezor, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ pěkný hotel v centru Katschbergerhöhe a jen několik málo metrů od sjezdovky ■ moderní
wellness centrum o celkové rozloze 1000 m² s krásným bazénem a nadstandardně vybavenou posilovnou ■ jako
příjemný bonus po náročných lyžařských výkonech možnost využití slevy v hodnotě 10 € na libovolnou masáž
(pouze pro plně platící osoby a na vyžádání na recepci) ■ oblíbené rodinné pokoje s oddělenou ložnicí a nově
v nabídce i pokoje Superior v novém křídle hotelu ■ pevně dané pobyty a častá vyprodanost v hlavní sezóně
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délka pobytu: pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku, dvoudenní pobyty od pátku do neděle a týdenní
pobyty od / do neděle
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KATSCHBERG / LUNGAU

Salcbursko / Korutany
3

Kč

GASTHOF ♣♣♣

MENTENWIRT

od 1.663 Kč
os. / noc

poloha: St. Michael im Lungau - lokalita St. Martin, centrum lokality St. Martin, resp. St. Michael im
Lungau - 0 m, resp. 1,3 km, skiareál Grosseck / Speiereck - 300 m, skiareál Katschberg - 7 km, skiareál
Obertauern - 22 km, skibus - 10 m
vybavenost
a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / bar, stylová restaurace
★★
„Stürbel“, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: finská sauna*, infrasauna*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, zpravidla servírovaná polévka,
salátový bufet, zpravidla servírovaný dezert, nápoje za poplatek; speciální štědrovečerní menu
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. a 4. lůžka pevná
o rozměru 90 x 200 cm
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ gasthof nacházející se pouhých 300 m od nejbližšího lyžařského areálu a skibus přímo
před domem ■ loni vybudované relaxační zázemí z kvalitní rakouské borovice Zirbenholz, tedy nejzdravějšího
dřeva pro dýchací cesty a relax ■ personál hovořící slovensky i česky, a tedy snadná komunikace v mateřském
jazyce a nově on-line check-in před příjezdem ■ více než příznivá cenová nabídka za ubytování s polopenzí
a na začátku sezóny zajímavé akce ■ možnost přikoupení skipasu Ski region Lungau v Kč ■ pokoje po nedávné
rekonstrukci a to včetně koupelen ■ slabší dětské slevy aneb děti zdarma jen do nedovršených 2 let
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem ve středu
a v sobotu, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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KATSCHBERG / LUNGAU
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300 m
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KATSCHBERG / LUNGAU
4

Kč

HOTEL ♣♣♣

JUFA LUNGAU

Salcbursko / Korutany
od 524 Kč
os. / noc

poloha: St. Michael im Lungau, centrum - 1,3 km, skiareál Grosseck-Speiereck - 1,3 km, skiareál
Katschberg - 6 km, skiareál Obertauern - 27 km, skibus - 300 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, samoobslužná restaurace, bar, kavárna, společenská místnost,
disco, seminární místnost, wi-fi připojení k internetu, dětská herna, videohry*, místnost pro úschovu
★★
zavazadel, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna, relaxační koutek s lehátky, biliár, stolní tenis, stolní fotbal, ledová plocha
pro bruslení
HB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem hlavních jídel (1 vždy vegetariánské), příloh, předkrmů, polévek
a salátů; nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžko formou rozkládacího gauče
pro 1 či 2 osoby či palandy či vyklápěcího lůžka
vybavenost pokojů: TV sat., fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* a ručníky* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ tradiční a dobře udržovaný hotel s vybavením pro rodiny s dětmi ■ oblíbená stálice
v blízkosti hned několika skiareálů Grosseck-Speiereck, Katschberg či Obertauern ■ možnost zakoupení
skipasu v Kč za zvýhodněnou cenu ■ slabší slevy pro děti aneb zdarma pouze děti do nedovršených 4 let ■ nutnost
dojíždět do skiareálu autem či skibusem
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KATSCHBERG / LUNGAU

Salcbursko / Korutany
5

Kč

RESIDENCE ♣♣♣♣

MARIAPFARR CARPE SOLEM

poloha: Mariapfarr, centrum - 10 m, skiareál Grosseck-Speiereck / Mauterndorf - 8,3 km, skiareál
Fanningberg - 12 km, skiareál Katschberg / St. Margarethen - 15,2 km, skiareál Obertauern - 22 km,
skibus - 180 m
vybavenost a služby: recepce, à la carte restaurace / sluneční terasa s posezením (ve wellness centru
★★
Samsunn), bar, wi-fi připojení k internetu, vinný sklípek, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené
parkoviště, garážová stání*; pračka* a sušička*, vysavač, žehlička
sport a relaxace: v základní ceně zahrnut denní 3hodinový vstup do wellness centra Samsunn
BS
propojeného s residenční budovou; vířivka#, 4x sauna#, pára#, infrakabina#, ostatní vstupy za poplatek;
služby označené # jsou pro děti přístupné až od 14 let
popis
apartmánů: ■ bilo 4 Castor XL - 40 až 47 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
ZDARMA
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
■ bilo 4 Omega - 48 až 60 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla oddělené WC, balkon nebo terasa; na vyžádání včetně kalkulace lze
obsadit i 6 osobami, kdy je navíc i palanda pro 2 osoby v rámci obývacího pokoje
■ bilo 4 Castor - 34 až 39 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
■ trilo 6 Polaris - 75 až 78 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, oddělené WC, terasa
■ trilo 6 Polaris sauna - 63 až 69 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení s privátní infrasaunou, oddělené WC, terasa
■ quadrilo 8 Saturn Eco - 88 až 95 m² - 3 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkl. gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, oddělené WC, terasa; 1 ložnice je průchozí s palandou pro 2 osoby
■ quadrilo 8 Saturn - 88 až 95 m² - 3 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, oddělené WC, terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, myčka nádobí, mikrovlnka, trouba, kávovar
na filtrovanou kávu, kávovar Nespresso

od 481 Kč
os. / noc

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ loni nově vybudovaná residence s moderními apartmány všech oblíbených typologií
■ jako velká výhoda denní užití (na 3 hodiny zdarma) wellness zóny v rámci lázeňského komplexu Samsunn
se vstupem přímo z rezidenční budovy ■ příjemné večerní posezení ve vinném sklípku či baru v objektu navodí
tu správnou dovolenkovou atmosféru ■ jako zajímavý bonus v ceně Winter Bonus Card nabízející atraktivní
slevy např. na běžecké okruhy v Lignitz včetně večerního, Weisspriach či Mautendorf nebo sáňkování v Preber
■ centrální poloha v městečku nedaleko obchodů a restaurací ■ velká oblíbenost čili včasná rezervace nutností
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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KATSCHBERG / LUNGAU

8,3 km
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KATSCHBERG / LUNGAU
6

Kč

APARTMÁNY PREMIUM ★★★★

SONNENBAHN

Salcbursko / Korutany
od 657 Kč
os. / noc

poloha: St. Michael im Lungau, centrum - 300 m, skiareál Grosseck-Speiereck / Sonnenbahn - 150 m,
skiareál Katschberg / Aineck - 5,2 km, skiareál Obertauern - 25,8 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán
přímo u jednotlivých apartmánů, další místa na vyžádání), ranní donáška* čerstvého pečiva
NE
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 45 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, terasa
■ trilo 6 - 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
BS
gaučem pro 2 osoby, předsíň, 2x sociální zařízení, terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar,
rychlovarná konvice
ZDARMA
výhody a nevýhody: ■ pěkné, stylově zařízené a v aktuálně velmi populárním ekologickém stylu
teprve před 4 lety nově vystavěné apartmány ■ ideální poloha nedaleko sjezdovek špičkového lyžařského
střediska ■ všechny apartmány orientovány na jih s výhledem na okolní přírodu ■ možnost dokoupení skipasů
Skiregion Lungau platných pro skiareály Katschberg i Grosseck - Speireck v Kč ■ na recepci možnost objednání
donášky čerstvého pečiva z domácí pekárny ■ omezená kapacita čili včasná rezervace nutností
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
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KATSCHBERG / LUNGAU

Salcbursko / Korutany
7

Kč

APARTMÁNOVÝ DŮM ♣♣♣

GRUBERMÜHLE

od 366 Kč
os. / noc

upřesnění: kapacita sestává z hlavní budovy, v rámci které je společenská místnost a apartmány typologie
mono 2, bilo 4 a trilo 6 typ C, a dvou sousedících dependancí (v jedné s apartmány typologie trilo 6 typ A
a ve druhé s jedním apartmánem typologie trilo 5 typ B) vzdálených od hlavní budovy cca 30 m
poloha: St. Michael, centrum - 500 m, skiareál Grosseck / Speiereck - 800 m, skiareál Katschberg - 6 km,
NE
skiareál Obertauern - 23 km, skibus - 500 m
vybavenost a služby: společenská místnost / wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa, zahrada
s posezením a malým dětským hřištěm, malá zoo pro děti, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené
BS
parkoviště
popis apartmánů: ■ mono 2 - 20 m² - obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná
kuchyňka, sociální zařízení, balkon
ZDARMA
■ bilo 4 - 38 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
samostatná kuchyňka, sociální zařízení, balkon
■ trilo 6 typ A - 65 až 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice zpravidla se 2 samostatnými lůžky (ložnice
je situována do velmi nízkého mezonetového podkroví; přístup po příkrém točitém schodišti či příkrých schodech),
obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 gauči pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon; apt. jsou situovány v podkroví
■ trilo 5 typ B - 65 až 70 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení (WC oddělené); na vyžádání možno ubytovat až 6 osob
■ trilo 6 typ C - 65 až 70 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
samostatná kuchyňka, 2x až 3x sociální zařízení; sociální zařízení přístupné zpravidla pouze z ložnice, obě ložnice
mají přístup pouze z hlavní chodby a nejsou navzájem propojené s obývacím pokojem a kuchyní
vybavenost apartmánů: TV (u typologie trilo 6 C 3x), myčka nádobí, trouba, zpravidla mikrovlnka, kávovar,
rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ typické selské stavení - Ekofarma s venkovskou atmosférou a velmi milými majiteli
■ výborné cenové podmínky a pohodlně zařízené apartmány všech oblíbených typologií ■ možnost dokoupení
skipasu v Kč za zvýhodněnou cenu ■ poloha na samotě stranou městečka přímo vybízející k procházkám do centra
i okolí ■ pouhých 8 bytů v celém objektu a díky oblíbenosti i častá vyprodanost čili včasná rezervace nutností
■ větší vzdálenost k zastávce skibusu ■ apartmány typologie trilo 6 typ A situované v podkroví s mezonetovou ložnicí,
apartmány trilo typ C navzájem nepropojené 3 pokoje
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty
od středy do soboty
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Salcbursko / Štýrsko

BAD GASTEIN

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

SKI AMADÉ

Salcbursko / Štýrsko
TYPY SKIPASŮ
lokální skipas
platí vždy pro příslušný místní lyžařský areál
či areály; platnost max. 1 den
■ Ski amadé
platí pro všechna střediska oblastí Gasteinertal Grossarltal, Schladming - Dachstein, Salzburger
Sportwelt a Hochkönig; platnost od 1,5 dne;
v ceně skipasu Ski amadé je též mýtné na
Gasteiner Alpenstrasse do Sportgasteinu
■ Salzburger Super Ski Card
platí krom celého Ski amadé navíc i pro
všechny další skiareály Salcburska a těsně
za jeho hranicemi, tedy také například pro
Kaprun - Zell am See, Skicircus Saalbach Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn,
Lungau a další; platnost od 1 dne
■

SKIBUS
hustá síť skibusů v jednotlivých údolích
propojuje většinu ubytovacích kapacit
s nejbližším lyžařským areálem a několikrát
denně i s ostatními skiareály

doporučené trasy viz jednotlivá střediska

5 oblastí zimních sportů na pomezí Salcburska a Štýrska nabízí perfektní prostředí pro lyžařskou dovolenou.
Ať se jedná o rodinnou dovolenou s dětmi, sportovní aktivity, wellness nebo après ski - 25 rekreačních středisek
je zárukou nebývalé rozmanitosti. Jediný skipas platí na neuvěřitelných 740 km sjezdovek a 272 lanovek
spojených do jediného celku pod názvem Ski amadé. Tento společný skipas existuje již od jedenapůldenní
platnosti! Ski amadé každoročně investuje nemalé částky do lanovek, vleků a zasněžovacích zařízení, čímž se
stará o komfort návštěvníků a bezpečnou záruku sněhu na sjezdovkách po celou sezónu. Každoroční investice
se počítají ve vysokých desítkách miliónů Eur, z toho největší díl putuje zpravidla do zasněžovacích zařízení,
jež už pokrývá téměř 90 % sjezdovek oblasti, zbytek převážně do výstavby nových moderních sedačkových
a kabinkových lanovek. Salcburskou, rozsáhlejší část regionu Ski amadé tvoří 4 střediska - Gasteinertal,
Grossarltal, Hochkönig a dále 9 středisek spojených pod hlavičkou Salzburger Sportwelt - jsou to Flachau,
Wagrain, St. Johann im Pongau - Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt - Zauchensee, Kleinarl, Eben, Filzmoos
a Goldegg. Štýrskou část pak reprezentují střediska sdružená pod hlavičkou Schladming - Dachstein, tedy
Planai - Hochwurzen, Hauser Kaibling, Reiteralm, Dachstein Gletscher, Galsterberg a Ramsau, přičemž Fageralm,
patřící též do komplexu Schladming - Dachstein Tauern, již leží opět na půdě Salcburska. Ve Ski amadé nezáleží
na tom, zda právě s lyžováním či snowboardingem začínáte, nebo zda zvládáte sjezdovky stejně suverénně
jako legenda z Flachau Hermann Maier. Nabídka sahá od širokých svahů pro rodiny, přes speciální carvingové,
snowboardové a běžecké tratě, U-rampy, funparky a boarderparky. Vedle klasických zimních zábav jako
sáňkování a bruslení máte možnost vyzkoušet i procházky na sněžnicích či vyrazit si na saních tažených koňmi.
Zvláštní péče je ve Ski amadé věnována malým hostům, všude existují speciální nabídky pro rodiny s dětmi hlídání dětí, dětské zábavní parky a lyžařské kurzy s programem. Dokonalou infrastrukturu máte na dosah ruky,
všechny části velmi rozsáhlé oblasti jsou dobře dostupné z dálnice. Pouze u mimořádných akcí, jako bude třeba
noční závod Světového poháru ve slalomu žen ve Flachau 12. 1. 2021 nebo tradiční noční závod Světového
poháru mužů ve slalomu ve Schladmingu 26. 1. 2021, je daní za atraktivitu lyžařské nabídky přetíženost
některých přístupových komunikací.

SKI AMADÉ

© Salzburger Sportwelt - Christian Schartner
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HOTEL PARIENTE ★★★
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skinabídka



os./ hod.

78 %

109.170

7x

125x

SCHLADMING - DACHSTEIN

4

514 km
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TYPY SKIPASŮ
Schladming - Dachstein Skipass
platí pro všechny skiareály Schladming Dachstein, tedy pro Planai - Hochwurzen,
Hauser Kaibling, Reiteralm, Fageralm,
Galsterberg a Ramsau am Dachstein;
platnost max. 1 den
■ Ski amadé
platí pro všechny skiareály Schladming Dachstein a dále také pro skioblasti
Salzburger Sportwelt, Gasteinertal / Grossarltal
a Hochkönig; platnost od 1,5 dne
■ Schneebären Card
platí pro skiareály Tauplitz - Bad Mitterndorf,
Loser, Kaiserau, Planneralm a Riesneralm;
platnost od 1,5 dne
■ Steiermark Joker
pouze celosezónní skipas platí pro 30 skiareálů
Štýrska, tedy pro všechny skiareály
Schladming - Dachstein a dále mj. také pro
skioblasti Schneebärenland (např. Tauplitz),
Mariazeller Land / Hochschwab, Waldheimat
Mürztal, Murtaler Skibergen (např. Kreischberg,
Turracher Höhe, Lachtal, Hohentauern…)
či Stuhleck na Semmeringu
■ Salzburger Super Ski Card
platí pro všechny skiareály Schladming Dachstein a navíc i ve všech dalších skiareálech
Salcburska, tedy také například pro Gasteinertal,
Kaprun - Zell am See, Skicircus Saalbach Hinterglemm - Leogang, Lungau a další, ale
částečně i v sousedních regionech Korutany
(Mölltal / Ankogel), Horní Rakousko (Dachstein
West) či Tyrolsko (např. Kitzbühel, Zillertal
Arena); platnost od 1 dne

VÝHODY:

■

SKIBUS
po všech střediscích, skibusové spojení mezi
Ramsau a Schladmingem

SCHLADMING - DACHSTEIN

skibusové linky z jednotlivých městeček
k ledovci Dachstein Gletscher
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SCHLADMING

km

Rohrmoos

5 km

Haus im Ennstal

6,5 km

Ramsau

6,5 km

Dachstein Gletscher

14 km

Gröbming

18 km

Bad Mitterndorf

47 km

dálnice

54 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Salzburg,
dálnice směr Villach, dálniční sjezd Altenmarkt,
Schladming, Rohrmoos nebo Ramsau am Dachstein
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Spital am Pyhrn
Brno, Mikulov, Wien, Wiener Neustadt, dálniční sjezd
Seebenstein, Gloggnitz, Bruck a. d. Mur, Leoben, dálnice
směr Linz
Bratislava, Wien, Wiener Neustadt, dálniční sjezd
Seebenstein, Gloggnitz, Bruck a. d. Mur, Leoben, dálnice
směr Linz
a dále
dálniční sjezd Liezen, Bad Mitterndorf nebo Schladming

■

NEVÝHODY:
proslulost a oblíbenost oblasti neúměrně zvyšující finanční náročnost aneb cenově výhodné ubytování jen
za cenu každodenního dojíždění
■ celkově nižší nadmořská výška většiny skiareálů a nedostatek přírodního sněhu limitující nabídku kvalitního
lyžování v jarních měsících
■ i přes vysokou kapacitu přepravních zařízení tvořící se fronty aneb Planai, zejména o víkendu, připomínající
mraveniště
■ omezená nabídka upravených sjezdovek na ledovci
■ pouze jednodenní varianty střediskových skipasů
■

Praha 410 km ● Brno 415 km
Bratislava 355 km

středisko ve štýrském pohoří Dachstein Tauern náležící k top 5 lyžařských oblastí našich jižních sousedů
organizátor mistrovství světa v alpském lyžování 1982 a 2013 a tradiční pořadatel „nočního“ slalomu
v seriálu Světového poháru FIS (v této sezóně 26. 1. 2021)
■ supermoderní, znovu posílená a již takřka stoprocentní zasněžovací zařízení umožňující požitek
z lyžování až do pozdního jara
■ přes 200 km perfektně upravených sjezdovek a 93 pohodlných kabinových či sedačkových lanovek
a vleků, když tratě i přepravní zařízení doznaly pro MS 2013 řadu zlepšení
■ pro tuto sezónu nová 8místná sedačková lanovka Lärchkogelbahn na Planai a 6místné sedačková
lanovka Schoberbahn na Reiteralmu, obě s komfortem ochranných plexiskel a vyhřívaných sedaček
■ již od sezóny 2019/2020 nejmodernější 10místná kabinková lanovka Planaibahn ze Schladmingu
překonávající během cca 10 minut jízdy 1 074 výškových metrů
■ rozsáhlá lyžařská oblast tvořena 9 skiareály: Planai - Hochwurzen, Hauser Kaibling, Reiteralm - Fageralm,
Stoderzinken (v sezóně 2020/21 mimo provoz), Galsterberg, Ramsau, Dachstein, Planneralm a Riesneralm
■ atraktivní a známá lyžařská „houpačka“ 4 středisek Schladming Planai - Hochwurzen - Hauser Kaibling Reiteralm nabízející 123 km propojených sjezdových tratí ze 100 % pokrytých umělým zasněžováním
■ řada nádherných sjezdových tratí uspokojujících i ty nejzkušenější lyžaře, zejména pak 4,6 km dlouhá
FIS sjezdovka z Planai končící v centru Schladmingu
■ skipas Ski amadé zahrnující též skioblasti Salzburger Sportwelt, Gasteinertal / Grossarltal a Hochkönig
■ velikonoční akce střediska na skipasy Ski amadé, od 13. 3. 2021 do konce sezóny při koupi 6denního
skipasu pro dospělého lyžuje dítě do nedovršených 16 let zdarma
■ Dachsteinský ledovec, záruka celoročního lyžování, s freeridovou legendou Edelgriess, 18 km dlouhým
sjezdem hlubokým sněhem a extrémním terénem s místy až 45 stupňovým sklonem svahu a navíc stále
oblíbenější letní snowboardové kempy v Burton Super Parku
■ wi-fi pointy zdarma v řadě míst skiareálu, měřená sjezdovka na Fageralmu a dětský park na Galsterbergu
■ pestré možnosti pro zkušené i začínající snowboardisty, funparky na Hauser Kaiblingu a Stoderzinkenu
s boardercrossem, v Hochwurzenu s jumpy, quarterpipe a slidy, na ledovci se skvělou halfpipe, na Reiteralmu
výrazně vylepšený Crossparkpak, dále v oblasti několik freeridových zón a nový snowpark na Planai
■ ráj příznivců bílé stopy lákající nejen nejlepší reprezentační týmy, ale také tisíce nadšených amatérů
aneb region nabízející 514 km perfektně upravených klasických a skatingových drah včetně 220 km tratí
na náhorní plošině Ramsau, v Mekce rakouského klasického lyžování a dějišti Mistrovství světa v roce 1999
■ Dachstein Sky Walk, panoramatická vyhlídka umožňující dohlédnout až na vrcholky Šumavy
■ večerní lyžování, 7 km dlouhá osvětlená sáňkařská dráha z Hochwurzenu, upravené trasy pro zimní
pěší turistiku, paragliding, curling, snowrafting a snowtubing, noční běžkařské túry na Riesneralm, túry
s průvodcem a nepřeberná spousta dalších aktivit doplňujících nabídku oblasti
■ nedozírné možnosti zábavy a relaxace, aneb velmi živé centrum městečka Schladming
■ příznivá vzdálenost jen těsně přesahující 400 km z Prahy i z Brna
■

© Peter Burgstaller
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Štýrsko
1

€

SPORTHOTEL ★★★★

ROYER

od 2.314 Kč
os. / noc

poloha: Schladming, centrum - 800 m, skiareál Schladming / Planai - 650 m, skiareál ledovec Dachstein
Gletscher - 17 km, skibus - 200 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace
★ ★ ★ „Steirerstüberl“, bar s otevřeným krbem, kuřácký salon, uvítací přípitek, wi-fi připojení k internetu,
2x seminární místnost s projekční technikou, sluneční terasa s lehátky, velký dětský koutek, dětská
herna*, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*, kadeřnictví
sport a relaxace: bazén 25 x 12 m s tobogánem, vyhřívaný dětský bazén, vířivka, sauna, aromatická
HB
sauna, pára, horizontální solárium*, tepidarium, relaxační koutek s lehátky, posilovna, masáže*, kosmetické
služby*, stolní tenis, biliár*, elektronické šipky*, 3x krytý tenisový kurt, squash*, 3x dráha na kuželky*
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně bio koutku a nápojů
ZDARMA
■ večeře - servírované 5chodové menu s výběrem hlavních jídel s přílohou, servírovaný teplý předkrm,
polévka, servírovaný dezert, salátový bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+2 - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem až pro 2 děti
do nedovršených 18 let; sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka oddělené WC, zpravidla balkon
■ Standard 2 - pokoj s manž. postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon
■ Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, trezor, minibar*, župany a pantofle do wellness, LAN připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ jeden z nejkomfortnějších hotelů v blízkosti centra Schladmingu ■ hotel vhodný nejen pro
individuální náročnou klientelu, ale díky velké lůžkové kapacitě a konferenčnímu zázemí i pro pořádání seminářů,
školení a firemních akcí ■ skutečně bohatá nabídka v rámci 380 m² velkého relaxačního centra s bazény
a saunami a přilehlé sportovní haly s tenisovými a squashovými kurty, tedy maximální aktivní vyžití zaručeno
■ vynikající kuchyně, příjemný personál a po všech stránkách výborné služby hotelu ■ prostorné a komfortně
zařízené pokoje ■ vyšší cena, odpovídající však kvalitě a prestiži hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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2

Kč

HOTEL ★★★★

GUT RAUNERHOF

Štýrsko

od 1.864 Kč
os. / noc

poloha: Pichl bei Schladming, centrum - 2 km, skiareál Schladming / Reiteralm - 0 m, skiareál ledovec
Dachstein Gletscher - 14 km, Schladming - 8 km
důležité upozornění, příjezd: nutné sněhové řetězy
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / lobby / internet point / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená
pro hotelové hosty, stylová restaurace / bar, vinotéka, společenská místnost, sluneční terasa s posezením,
dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: vířivka*#, minibazén#, finská sauna#, biosauna#, solná sauna#, pára#, infrakabina#,
HB+
multifunkční sprcha#, horizontální solárium*#, relaxační koutek s lehátky a vyhřívanými lůžky#, Kneippův
chodník#, masáže*; 1x za pobyt vodní masáž Medijet (platí pro osoby na 1. a 2. lůžku); služby označené #
jsou pro děti přístupné až od 12 let
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ odpolední svačina - sladké pečivo, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované 5chodové menu s výběrem z 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm a polévka,
salátový a sýrový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Grande 2/3/4 - 28 až 35 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem či přistýlkou až pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, župany a pantofle do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ bezkonkurenční poloha přímo na svahu těsně vedle sjezdových tratí s dojezdem na lyžích
„až do pokoje“ ■ pěkné relaxační zázemí na 500 m² včetně malého bazénku ■ velmi zajímavé cenové relace
zejména ve vedlejší sezóně ■ možnost přikoupení skipasu v Kč za zvýhodněnou cenu ■ nádherný výhled
do údolí pro potěšení každé romantické duše ■ výborná kuchyně a odpolední občerstvení po lyžování
■ vzhledem k jedinečné poloze a kvalitě hotelu častá vyprodanost ■ některé z rodinných pokojů Grande jednodušeji
zařízené a méně prostorné než ostatní, avšak přidělení pokojů ryze v kompetenci hotelu ■ děti zdarma jen
do nedovršených 3 let, starší děti s výraznou slevou
délka pobytu: pevně dané čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle
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Štýrsko
3

€

APARTHOTEL ♣♣♣S

FERIENALM

od 2.897 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Schladming, centrum - 1 km, skiareál Schladming / Planai - 1,5 km, skiareál ledovec Dachstein
Gletscher - 12 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbem, restaurace / bar, malá knihovna, dětský koutek, wi-fi
připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, ranní donáška čerstvého pečiva*
★★
sport a relaxace: sauna*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu - studený či teplý předkrm, hlavní jídlo s přílohou, salátový bufet, dezert,
HB
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - Ramsau 2 - 18 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
ZDARMA ■ Superior 2 - Schladming 2 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení (WC oddělené),
balkon či terasa
■ Superior 2+2 - Ennstal - 30 m² - obývací pokoj s manželskou postelí, gaučem o délce 1,8 m a horní palandou
o délce 1,8 m (doporučeno jen pro děti do nedovršených 15 let), sociální zařízení, oddělené WC, lodžie
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ velice pěkný aparthotel na jižním svahu s nádherným výhledem na sjezdovky skiareálu
Planai ■ výborná kuchyně, milý a profesionální personál zaručující spokojenou dovolenou ■ děti do nedovršených
6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ malá zpoplatněná sauna ■ nepěší vzdálenost od lyžařského areálu,
avšak zastávka skibusu před hotelem
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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4

€

HOTEL ★★★S

PARIENTE

Štýrsko

od 2.280 Kč
os. / noc

poloha: Schladming / Rohrmoos, centrum - 50 m, skiareál Schladming - Rohrmoos / Hochwurzen - 10 m,
skiareál ledovec Dachstein Gletscher - 19 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar,
kavárna, společenská místnost s TV, sluneční terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží
★★
a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: finská sauna#, pára#, infrakabina#, relaxační koutek s lehátky a sluneční terasou#;
služby označené # mohou děti využívat jen v doprovodu dospělé osoby
HB
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm
či polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; možnost vegetariánských menu
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon či terasa, 3. a 4. lůžka
formou rozkládacího gauče pro 1 či 2 osoby
■ Deluxe 2/3/4 - komfortní designový pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby, sociální
zařízení, balkon
■ Standard 1 - pokoj s manželskou postelí či 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa
■ Family Deluxe 4/5/6/7/8 - 2 navzájem dveřmi propojené moderní designové pokoje, každý s manželskou postelí
a případně rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, osušky do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ vynikající poloha v samém srdci vyhlášeného lyžařského areálu, jen pár metrů od lanovky
na Hochwurzen ■ za dobrých sněhových podmínek dojezd na lyžích až ke dveřím hotelu ■ pěkné, moderně
zařízené pokoje a na vyžádání i luxusní pokoje Deluxe až pro 8 osob avšak děti ubytované na pokoji s rodiči
zdarma jen do 3 let ■ častá vyprodanost zvláště pak v období prázdnin či během konání různých lyžařských závodů
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“ a „5 za 4“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až
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SCHLADMING - DACHSTEIN

Štýrsko
5

€

HOTEL ★★★

od 2.030 Kč

SCHLADMINGERHOF

os. / noc

poloha: Schladming, centrum - 1600 m, skiareál Schladming / Planai - 1,8 km, skiareál ledovec
Dachstein Gletscher - 19,2 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, wi-fi připojení k internetu
(500 MB), úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
★★
sport a relaxace: finská sauna#, bio sauna#, infrakabina#, relaxační koutek s vyhřívanými lůžky; služby
označené # mohou využívat děti až od 12 let a pouze v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného kontinentálního bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm či polévka,
salátový bufet, zpravidla servírovaný dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 1 - 18 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu (omezeno na 500 MB na pokoj)
výhody a nevýhody: ■ tradiční rodinný hotel na klidném místě stranou životem věčně tepajícího centra
vyhlášeného Schladmingu ■ velmi pěkné nedávno vystavěné wellness a nedaleko veřejný plavecký bazén
■ moderní a pěkně vybavené pokoje ■ možnost dokoupení skipasů v Kč (nutné vyzvednutí na pokladně
Reiteralm) ■ příjemný personál poskytující vysoce hodnocené profesionální služby ■ slabší dětské slevy,
chybějící rodinné pokoje s oddělenou ložnicí a limitovaná wi-fi
délka pobytu: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem ve středu a v sobotu
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SCHLADMING - DACHSTEIN
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1,8 km
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SCHLADMING - DACHSTEIN
6

Kč

HOTEL ♣♣♣

od 1.294 Kč

POST

os. / noc

Štýrsko

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy, v rámci které jsou i všechny níže uvedené služby, a cca 30 m
vzdálené dependance s barem a kuželkami; pokoje jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace
budovy, ve které jsou umístěny
★ ★ ★ poloha: Ramsau - Kulm, centrum - 50 m, skiareál Ramsau am Dachstein - 1,7 km, skiareál Schladming /
Planai - 6,3 km, skiareál ledovec Dachstein Gletscher - 10,8 km, běžkařská stopa přímo za hotelem,
skibus - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / hotelový trezor*, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / bar,
HB
společenská místnost s TV, seminární místnost až pro 40 osob s projekční technikou, uvítací přípitek, wi-fi
připojení k internetu* ve většině společných prostor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah (pouze v hlavní
budově), vyhrazené parkoviště
€
sport a relaxace: bazén 17 x 7 m#, infrakabina#, relaxační koutek# s lehátky, kosmetické služby*; služby
označené # mohou využívat děti do 12 let jen v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - 11 až 14 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Family 2+2 - 36 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně gaučem pro 1 dítě do nedovršených 12 let,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 či 2 děti do nedovršených 15 let (gauč pro 2 děti pouze v případě
absence gauče pro dítě v ložnici), sociální zařízení se sprchou či vanou; možná i varianta 2 navzájem nepropojených
dvoulůžkových pokojů; pokoje nemusí být situovány vedle sebe
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2+1 - 20 až 24 m² - pokoj s manželskou postelí a případně přistýlkou pro 1 dítě do nedovršených 15 let,
sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor*, župany* a osušky* do wellness (na vyžádání)
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výhody a nevýhody: ■ zejména ve vedlejší sezóně zajímavá cena za hotel s bazénem ■ až 2 děti do nedovršených
6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ v ceně i Ramsauer Wintercard nabízející zajímavé slevy
na nákupy i sportovní aktivity, kartu klienti obdrží na místě na recepci hotelu ■ možnost přikoupení skipasu v Kč
za zvýhodněnou cenu ■ hotel vhodný též pro milovníky bílé stopy aneb nástup do stopy hned za hotelem ■ díky
své dostatečné kapacitě je možné ubytovat i větší skupiny ■ menší pokoje, jednodušší wellness a starší vybavení
■ větší vzdálenost k lyžařským areálům v populárním Schladmingu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

sl
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SCHLADMING - DACHSTEIN

Štýrsko
7

Kč

BERGHOTEL ★★★

DACHSTEIN

od 1.089 Kč
os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

upřesnění: ubytování se skládá z hlavní a vedlejší budovy vzdálených od sebe cca 20 m; většina níže
uvedených služeb je poskytována v hlavní budově; bar se nachází v budově vedlejší; pokoje jsou nabízeny
bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
poloha:
Ramsau am Dachstein, centrum - 8 km, vlek pro děti a začátečníky Adlerlift (nepravidelný provoz
★★
v závislosti na počasí a provozovateli) - 10 m, skiareál ledovec Dachstein Gletscher - 550 m, skiareál
Ramsau am Dachstein - 5,8 km, skiareál Schladming / Reiteralm - 15,5 km, skibus (Schladming) - 10 m;
upozornění: silnice vedoucí k hotelu je zpoplatněná (10 € / pobyt / osoba starší 13 let a 5 € / pobyt / dítě
HB
od 6 do 12 let; první příjezd zdarma; či 14 € / auto při odjezdu (pro klienty, kteří nebudou denně využívat
auto a průjezd zpoplatněným úsekem), nutné zimní řetězy
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / bar / wi-fi připojení k internetu,
ZDARMA
bar / diskotéka, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna (na vyžádání)
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu formou hlavního jídla s přílohou, servírovaná polévka a dezert, salátový bufet,
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - asi z 50 % balkon; 3. lůžka zpravidla formou pevného lůžka
■ Standard 1+1 - 14 m² - pokoj s manželskou postelí šíře 160 cm či 1 samostatným lůžkem a rozkládacím gaučem
pro dítě do nedovršených 13 let, sociální zařízení, zpravidla balkon; k dispozici pouze 1 pokoj tohoto typu na každý
termín, další nelze vyžádat
vybavenost pokojů: TV sat.
výhody a nevýhody: ■ velmi příznivé ceny na lokaci v blízkosti věhlasného skiareálu Schladming ■ hotelové
ubytování v nadmořské výšce 1800 m n. m. ■ přímo u vleku Adlerlift (provoz v závislosti na počasí) a nedaleko
skiareálu Ramsau am Dachstein, stejně jako i lanovky vedoucí na ledovec Dachstein ■ možnost přikoupení
skipasu v Kč za zvýhodněnou cenu ■ ideální kombinace pro méně náročné klienty na ubytování, ale náročné
na lyžování aneb v rámci skipasu Ski Amadé možnost lyžovat ve Schladmingu, Ramsau i na ledovci Dachstein
■ personál zpravidla pocházející ze Slovenska a tedy snadná komunikace v mateřském jazyce ■ velká sluneční
terasa s překrásným výhledem na okolní hory ■ relaxační zázemí pouze s malou saunou ■ velmi klidná lokalita bez
možnosti bujaré večerní zábavy vyjma hotelové diskotéky v rámci baru
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální akce „7 za 6“ dle ceníku
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SCHLADMING - DACHSTEIN
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SCHLADMING - DACHSTEIN
8

€

APARTHOTEL ♣♣♣S

FERIENALM

Štýrsko

od 810 Kč
os. / noc

poloha: Schladming, centrum - 1 km, skiareál Schladming / Planai - 1,5 km, skiareál ledovec Dachstein
Gletscher - 12 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbem, restaurace / bar, malá knihovna, dětský koutek, wi-fi
připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, ranní donáška čerstvého pečiva*
★★
sport a relaxace: sauna*
popis apartmánů: ■ mono 2+2 - 30 m² - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem
či palandou pro 2 děti do nedovršených 15 let, menší kuchyňka, sociální zařízení, oddělené WC, lodžie
BS
■ trilo 6 - 65 m² - 1. podlaží apt.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a možností rozkládacího gauče
pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon; 2. podlaží apt.: 2 ložnice s manželskou postelí, sociální zařízení
ZDARMA vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, zpravidla též myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná
konvice a krbová kamna (jen u typologie trilo 6), wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ velice pěkný aparthotel na jižním svahu s nádherným výhledem na sjezdovky skiareálu
Planai ■ všechny apartmány s vlastním vchodem a malou předzahrádkou či balkonem ■ ve společné budově
s hotelem restaurace à la carte s možností dokoupení snídaní či polopenze (od 26.12.) ■ jen malá sauna
a za poplatek ■ nepěší vzdálenost od lyžařského areálu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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Salcbursko

GASTEINERTAL - GROSSARLTAL

GASTEINERTAL - GROSSARLTAL

Salcbursko

Dorfgastein - Grossarltal
1

34

10

75

Ski amadé
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55
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15

8

str. 130
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3

61

31
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8
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3

Graukogel
2
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GASTEINERTAL - GROSSARLTAL
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1
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2

4

2.686 m
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7
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%

%
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4
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37

15
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20

52

155 km
os./ hod.

71.964

5

skinabídka



1.843 m

74 %
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54

3,5

2x

6x

1

HOTEL ELISABETH PARK ★★★★

2

HOTEL JOHANNESBAD PALACE ★★★★

3

HOTEL CAFE & RESTAURANT HAAS ★★★

4

APARTMÁNOVÝ KOMPLEX DAS BERGPARADIES ★★★★

5

APARTMÁNY SMARTFLATS ♣♣♣

do výše uvedených údajů o sjezdovkách jsou započteny i lyžařské cesty,
tzv. skirouty, v mapě značené tečkovaně

106 km
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

GASTEINERTAL - GROSSARLTAL
TYPY SKIPASŮ

VÝHODY:
VÝHODY:

Dorfgastein / Grossarltal, Schlossalm /
Angertal / Stubnerkogel a Sportgastein,
Graukogel
platí vždy pro daný skiareál; platnost max. 1 den
■ Ski amadé
platí pro všechny skiareály uvedené výše a dále
také pro skiareály Schladming - Dachstein,
Salzburger Sportwelt a Hochkönig;
platnost od 1,5 dne; v ceně skipasu též mýtné
na Gasteiner Alpenstrasse do Sportgasteinu
■ Salzburger Super Ski Card
platí pro všechny skiareály v Gasteinertalu
a Grossarltalu, navíc i ve všech dalších
skiareálech Salcburska a těsně za jeho
hranicemi, tedy také například pro celé
Ski amadé, Kaprun - Zell am See, Skicircus
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn,
Lungau a další; platnost od 1 dne
■

romantický venkovský Dorfgastein, rušnější pompézní Bad Hofgastein, luxusní secesní Bad Gastein
a vysokohorsky drsný Sportgastein ležící v Gasteinském údolí
■ Grossarl ve vedlejším klidnějším údolí Grossarltal, tvořící společně s Gasteinertalem součást oblasti Ski amadé
■ Bad Gastein dějištěm Mistrovství světa v alpském lyžování 1958, ovládnutého legendárním Toni Sailerem
■ vysoký podíl kabinek a moderních sedačkových lanovek
■ kvalitní sněhové podmínky pro lyžování od začátku listopadu do pozdního jara
■ téměř 200 km sjezdovek oblasti Gasteinertal-Grossarltal nebo dokonce na 760 km tratí při použití
celoplošného skipasu Ski amadé
■ v Bad Gasteinu největší lyžařské lákadlo Graukogel s náročnými závodními sjezdovkami
■ severní svahy Stubnerkogelu se sportovními červenými sjezdovkami či s možností freeridu
■ nabídka Bad Hofgasteinu zaměřená především na carving a nenáročné lyžaře
■ Dorfgastein propojený s Grossarltalem a nabízející tak členitou lyžařskou houpačku, v anketách
oceňovanou jako nejlepší lyžařský terén Rakouska
■ Sportgastein nabízející vysokohorské sjezdy pro milovníky rychlé jízdy a náročný freeride severním
svahem Kreuzkogelu z výšky 2 686 m n. m.
■ snowpark s halfpipe na Kreuzkogelu nad Grossarlem a nedávno vylepšený funpark na Stubnerkogelu
nad Bad Gasteinem
■ lyžařské centrum Angertal zasvěcené nejmenším - na 8 000 m² se rozprostírající dětský park
■ pravidelné posilování umělého zasněžování
■ 10místná kabinová lanovka Schlossalmbahn od předloňské sezóny po kompletní nákladné modernizaci
■ večerní lyžování a přes 100 km tratí pro vyznavače klasického lyžování, částečně též osvětlených
■ velikonoční akce střediska na skipasy Ski amadé, od 13. 3. 2021 do konce sezóny při koupi 6denního
skipasu pro dospělého lyžuje dítě do nedovršených 16 let zdarma
■ sáňkařské dráhy (2 osvětlené), trasy pro pěší turistiku a výpravy na sněžnicích
■ nový pěší okruh Felsenweg v oblasti Stubnerkogel, včetně nejvyššího evropského visutého mostu a vyhlídky
Glocknerblick na Grossglockner
■ několik bazénů s teplotou vody až 34 °C, sauny a solária, bylinkové koupele a především léčivé radonové
proudy (40 - 50 °C) nabízené termálních lázních v Bad Gasteinu nebo v moderních lázních Alpen Therme
v centru Bad Hofgasteinu
■ jedinečný lázeňský život, vysoká společenská úroveň, noblesní kavárny a atmosféru dob staré rakouské
monarchie

SKIBUS
skibusy po Dorfgasteinu, Bad Hofgasteinu
a Bad Gasteinu
skibus celým údolím z Dorfgasteinu
do Sportgasteinu
skibusové linky spojující jednotlivá střediska
v údolí Grossarltal
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz
Bratislava, Wien, Linz
a dále
Salzburg, dálniční sjezd Bischofshofen, St. Johann im
Pongau, Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein

NEVÝHODY:
větší vzdálenost mezi jednotlivými skiareály a jejich
vzájemná nepropojenost na lyžích
■ vyšší ceny odpovídající vysoké úrovni a mimořádně
dobré pověsti Gasteinského údolí
■ přes masivní posilování počtu sněžných děl stále
nemalá část tratí bez umělého zasněžování
■ ve vysoké sezóně se tvořící fronty na silnících při
střídání hostů a nedostatek parkovacích míst
■ dominující lázeňský charakter hotelů i zázemí
středisek odrazující mladší aktivnější návštěvníky
■

BAD GASTEIN

km

Bad Hofgastein

8 km

Sportgastein

11 km

Dorfgastein

15 km

Praha 480 km ● Brno 525 km

Grossarl

51 km

Bratislava 475 km

dálnice

45 km
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1

€

HOTEL ★★★★

ELISABETH PARK

Salcbursko

od 1.380 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Bad Gastein, centrum - 0 m, skiareál Graukogel - 550 m, skiareál Stubnerkogel / Schlossalm 1,6 km, skibus - 0 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbem, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte
★ ★ ★ restaurace, bar, kavárna, vinotéka, společenská místnost, 9x seminární místnost až pro 140 osob, sluneční
terasa s posezením, velká zahrada 7500 m², uvítací přípitek, wi-fi připojení k internetu, dětská herna,
úschovna lyží a lyžařských bot, 3x výtah, garážová stání*
sport a relaxace: bazén 13 x 6 m, termální bazén s vířivkou, 3x finská sauna#, bio sauna#, pára#,
HB+
hydromasážní sprcha#, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky#, masáže*, lázeňské kúry*,
posilovna, biliár*, stolní tenis, stolní fotbal; v rámci wellness jsou zdarma nabízeny osušky a bylinkové čaje
či pramenitá voda; služby označené # jsou pro děti přístupné až od 14 let a jen v doprovodu dospělé osoby
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů, nápoje za poplatek;
denně après ski party - svařené víno a dětský punč zdarma mezi 16.00 a 17.00 hod.; 1x týdně večeře při svíčkách,
1-2x týdně tematické večeře, vegetariánské, bezlepkové či bezlaktózové jídlo na vyžádání
popis pokojů: ■ Standard 1/2 - základní popis viz str. 5
■ Superior 4 - 30 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou či vanou, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar*, župany a pantofle do wellness
výhody a nevýhody: ■ poloha přímo v centru lázeňského městečka a v krásném parku o rozloze 7500 m² ■ velmi
pěkné relaxační zázemí včetně oblíbeného termálního bazénu ■ možnost objednání privátní sauny a vířivky pro
romantické chvíle ve dvou ■ uvítací přípitek a čokoládové Mozartovy koule jako milá pozornost při příjezdu na pokoji
■ až 2 děti do nedovršených 13 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ velkokapacitní hotel a tedy často
jistá přeplněnost veřejných prostor ■ chybějící bezplatné hotelové parkoviště, částečně kompenzováno 50% slevou
na parkování v garážích vedle hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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Salcbursko
2

€

HOTEL ★★★★

od 1.971 Kč

JOHANNESBAD PALACE

os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Bad Hofgastein, centrum - 500 m, skiareál Gasteinertal - Schlossalmbahn - 1,3 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové
hosty, à la carte restaurace, bar, kavárna, seminární místnost, sluneční terasa s posezením, velká zahrada
★ ★ ★ 30.000 m², uvítací přípitek, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, půjčovna
lyžařského vybavení
sport a relaxace: termální bazén 12 x 8 m, vířivka, finská sauna, bylinná sauna, pára, solná jeskyně,
horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky, Kneippův chodník, masáže*, lázeňské kúry*, posilovna,
HB+
sál pro aerobic s programem, vodní gymnastika, 5x týdně taneční večery s živou hudbou
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - sladké či slané pečivo, nápoje za poplatek
ZDARMA
■ večeře - formou bufetu hlavních jídel s přílohou, studených a teplých předkrmů, salátů a dezertů;
možnost na místě v € přikoupit tzv. „drinkpacket“, kdy během večeře je v ceně tohoto „drinkpacketu“ zahrnuta
neomezená konzumace vybraných druhů nealko nápojů, stolního vína a točeného piva, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - 18 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2+2 - 26 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu
či 1 až 2 děti do nedovršených 15 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ poloha v malebném parku o rozloze 30.000 m² s množstvím teras k romantickému
posezení ■ krásné wellness centrum včetně bazénu s termální vodou, solnou jeskyní a speciálními lázeňskými
kúrami ■ výhodný "all you can drink nápojový balíček" aneb vypij, co můžeš během večeří, lze nově dokoupit
na místě v € ■ pro rodiny s dětmi ojediněle výhodné pobyty v období od 13.03. do 10.04., kdy až 2 děti
do nedovršených 11 let ubytované na pokoji s rodiči jsou zcela zdarma a navíc při koupi 6denního skipasu pro
dospělého v hotelu lyžuje dítě až do nedovršených 15 let zdarma ■ poloha v blízkosti historického centra
vyhlášeného lázeňského města ■ větší vzdálenost k lyžování, ovšem zastávka skibusu téměř pod okny hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“ a „6 za 5“ dle ceníku
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GASTEINERTAL - GROSSARLTAL
3

€

HOTEL CAFE & RESTAURANT ★★★

HAAS

Salcbursko

od 1.514 Kč
os. / noc

poloha: Bad Gastein - lokalita Böckstein, centrum lokality Böckstein, resp. Bad Gasteinu - 1 km, resp. 3 km,
skiareál Stubnerkogel / Schlossalm - 3,5 km, skiareál Graukogel - 3,9 km, skiareál Sportgastein - 5,5 km,
skibus - 300 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, kavárna, společenská
★★
místnost s krbem, wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, úschovna lyží a lyžařských bot,
výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna* (1x vstup zdarma - nutná rezervace na recepci)
HB
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, polévka formou bufetu, salátový
bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. lůžka formou rozkládacího gauče či křesla
■ Standard 4 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče pro 1 osobu
■ Family 4/5/6 - 2 navzájem propojené dvoulůžkové pokoje, jeden s manželskou postelí, druhý se 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon; obsazenost 5 či 6 osobami pouze na vyžádání; minimální obsazenost jsou
4 plně platící osoby
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor*, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ převážně česky či slovensky hovořící personál tedy snadná komunikace bez jazykových
bariér ■ běžkařské tratě s večerním osvětlením do 22 hodin přímo u hotelu ■ jen pár rodinných pokojů s oddělenou
ložnicí jinak převažující dvou a jednolůžkové pokoje, tedy kapacita vhodná i pro skupiny ■ poloha zcela na
kraji městečka Bad Gastein, ale směrem k stále populárnějšímu Sportgasteinu v národním parku Vysoké Taury
a světoznámé Heilstollen s jedinečnými léčebnými účinky ■ sauna za poplatek avšak v ceně Gastein Card se
zajímavými slevami např. na vstup do vyhlášených termálních lázní Felsentherme ■ nižší dětské slevy aneb děti
zdarma jen do nedovršených 3 let
délka pobytu: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem v neděli a ve čtvrtek
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Salcbursko
4

€

APARTMÁNOVÝ KOMPLEX ★★★★

DAS BERGPARADIES

od 593 Kč
os. / noc

PREMIUM

poloha: Dorfgastein, centrum - 200 m, cvičný vlek pro děti a začátečníky - 80 m, skiareál Dorfgastein Fulseckbahn - 400 m, skiareál Bad Hofgastein - 8,7 km, skiareál Flachau - Alpendorf - 23 km, skibus 50 m; termální lázně Alpentherme - 8,8 km
vybavenost a služby: recepce (v provozu jen do 17.00 hod.), ranní donáška pečiva*, wi-fi připojení
NE
k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: neomezený vstup do termálních lázní Alpentherme v Bad Hofgastein vzdálených 8,8 km
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, obývací pokoj
BS
s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon či terasa
■ trilo 7 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, 1 ložnice s manželskou postelí a rozkládacím
ZDARMA gaučem pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení, balkon či terasa
■ quadrilo 10 - 100 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení (WC oddělené), balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, trouba, myčka nádobí, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ luxusní, moderně a stylově vybavené apartmány až pro 10 osob ■ architektonicky
zajímavá budova snoubící v sobě tradiční anglický kamenný styl s ultramodernou ■ po celou sezónu zcela
mimořádně pro klienty ubytované v této luxusní residenci VSTUP ZDARMA do termálních lázní Alpentherme
(standardní vstupné 31 € za osobu; poukazy na vstupy na vyžádání na místě!) ■ možnost dokoupení snídaní v €
na místě ■ v ceně i oblíbená Gastein Card poskytující zajímavé slevy na sportovní aktivity či nákupy ■ závěrečný
úklid již splatný v Kč prostřednictvím CK ■ vyšší cena zcela odpovídající kvalitě ubytování
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty, speciální nabídka „7 za 6“
a „4 za 3“ dle ceníku
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5

€

APARTMÁNY ♣♣♣

SMARTFLATS

Salcbursko

od 593 Kč
os. / noc

poloha: Dorfgastein, centrum - 10 m, cvičný vlek pro děti a začátečníky - 400 m, skiareál Dorfgastein /
Fulseckbahn - 550 m, skiareál Bad Hofgastein - 9,5 km, skiareál Snow Space Salzburg / Alpendorf - 23 km;
lázně Solarbad Dorfgastein - 650 m, termální lázně Alpentherme - 9,1 km
vybavenost a služby: recepce (ve SmartHotelu vzdáleném cca 80 m), wi-fi připojení k internetu,
★★
úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna*, pára*, relaxační místnost* v partnerském hotelu SmartHotel vzdáleném cca 80 m
(na vyžádání); bowling*
BS
popis apartmánů: ■ bilo 2/3/4 - 32 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a případně manželskou postelí či rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ trilo 4/5/6 - 42 m² - 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj
ZDARMA
s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ bilo 2/3 - 28 m² - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, zpravidla balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., zpravidla trouba, zpravidla myčka nádobí, rychlovarná konvice, wi-fi připojení
k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ moderně zařízené apartmány přímo v centru městečka Dorfgastein a přitom stále
v blízkosti lyžování ■ vynikající poměr ceny a kvality ubytování podpořené zajímavými akcemi ■ na místě
možnost zakoupení snídaní či večeří v hotelu SmartHotel ■ tradiční útulná restaurace Egger Wirt s místními
specialitami, vynikající pizzou a navíc i 3 dráhami na bowling přímo v budově ■ absence vlastního wellness
zázemí avšak možnost využít wellness v partnerském hotelu SmartHotel vzdáleném cca 80 m (za poplatek)
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“, „5 za 4“ a „4 za 3“ dle ceníku
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HOCHKÖNIG

HOCHKÖNIG
Ski amadé
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8

Salcbursko
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37
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2 GASTHOF MARIA ALM ALMERWIRT ♣♣♣
3 LANDHAUS SALZBURG ♣♣♣♣

52

km

1 HOTEL SALZBURGERHOF ★★★

112
km

TYPY SKIPASŮ
7

8

19

34

103 km
os./ hod.

HOCHKÖNIG

92 %

152

52.872

3x

5x

40 km

Hochkönig
platí pro skiareál Hochkönig, platnost max. 1 den
■ Ski amadé
platí i pro skiareály Gasteinertal - Grossarltal,
Schladming - Dachstein a Salzburger Sportwelt;
platnost od 1,5 dne
■ Salzburger Super Ski Card
platí pro skiareál Hochkönig a navíc i ve všech
dalších skiareálech Salcburska a těsně za jeho
hranicemi, tedy také například pro celé
Ski amadé, Kaprun - Zell am See, Skicircus
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn,
Lungau a další; platnost od 1 dne
■

SKIBUS
skibusy po Dientenu a Mühlbachu
Maria Alm ➔ Aberg ➔ Hintermoos ➔ Hinterthal
Saalfelden ➔ Maria Alm
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

HOCHKÖNIG
VÝHODY:
VÝHODY:
tři romantická místa, Maria Alm, Dienten a Mühlbach am Hochkönig ležící ve spolkové zemi Salcbursko jen
70 km jižně od Salzburgu
■ tratě pod dominantním masivem Hochkönigu nabízející úhrnných 120 km skvěle upravených a širokých,
převážně lehčích a středně těžkých sjezdovek a 33 přepravních zařízení
■ jediný skipas na 272 přepravních zařízení v rámci konsorcia Ski amadé
■ každoroční zkvalitňování přepravních zařízení, od roku 2010 celý skiareál Hochkönig s lyžemi na nohou
bez přerušení
■ v předloňské sezóně kombinovaná lanovka Dorfjet z centra Maria Almu nahrazena novou 10místnou
kabinkou Natrunbahn, zároveň prodlouženou o zcela novou Sonnbergbahn, 10místnou kabinku
spojující Natrun a Aberg
■ pro sezónu 2019 / 20 nová 10místná kabinová lanovka Gabühelbahn z Dientenu s přepravní kapacitou
3 000 os. / hod., jež nahradila původní dvousedačkovou lanovku
■ letos nový cvičný vlek Natrun s označením 2a o délce 192 m, sloužící zároveň jako přibližovací vlek
ke kabince Natrun
■ velmi slušné umělé zasněžování sjezdovek zajišťující kvalitní lyžování po celou sezónu až do Velikonoc
■ excelentní carvingové modré a červené dálnice i několik prudkých černých kolmic do údolí
■ navzdory nižší nadmořské výšce též pohodové freeridy zejména na svazích Abergu a Freeride Info Point bezpečnostní informační systém pro milovníky jízdy ve volném terénu
■ velká plocha celé oblasti těšící milovníky skisafari čili pohodové lyžařské turistiky, v čele s Die Königstour
(7.500 výškových metrů převýšení, 35 km délky přes 6 vrcholů), jednoho z nejhezčích skitourů v Alpách
■ jen stěží odolatelná nabídka nočního lyžování a snowboardingu v Maria Almu
■ nové skicentrum Hintermoos s obchody a rozsáhlým parkovištěm zdarma
■ celá řada dětských parků ve všech lokalitách oblasti potvrzující pověst Hochkönigu jako rodinného střediska
■ velikonoční akce střediska na skipasy Ski amadé, od 13. 3. 2021 do konce sezóny při koupi 6denního
skipasu pro dospělého lyžuje dítě do nedovršených 16 let zdarma
■ četné běžkařské stopy, 2 osvětlené sáňkařské dráhy, dvě U-rampy, snowparky, curlingové dráhy,
jízdy na saních tažených koňmi, zimní turistické stezky a řada dalších aktivit utvářejících obraz pohodové
rodinné dovolené
■ sousední městečko Bischofshofen lákající 5. - 6. ledna 2021 na tradiční skokanské Turné čtyř můstků
■ nádherná panoramata, tradiční přátelská atmosféra a pohostinnost jako hlavní vizitky dosud u nás
nedoceněné oblasti
■ cenově zajímavé alternativy ubytování oproti dražším oblastem Ski amadé, jako jsou Schladming,
Gasteinertal či Flachau
■ velmi snadná dostupnost autem z dálnice Salzburg - Villach

NEVÝHODY:
„nejzapadlejší“ lyžařská podoblast Ski amadé, poněkud roztahaná od Mühlbachu přes pět vrcholků
až k Maria Almu
■ větší vzdálenost od věhlasnějších středisek zahrnutých v rámci Ski amadé ponoukající spíše k volbě skipasu
Salzburger Super Ski Card platného v bližším Zell am See či Leogangu
■ nižší nadmořská výška skiareálu přinášející na jaře riziko horší kvality sněhu
■ poměrně vysoké procento vleků
■

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz
Bratislava, Wien, Linz
a dále
Salzburg, dálniční sjezd Bischofshofen, Mühlbach,
Dienten, Maria Alm

MARIA ALM

km

Dienten

14 km

Leogang

15 km

Zell am See

19 km

Mühlbach

24 km

Dorfgastein

35 km

Praha 455 km ● Brno 505 km

Flachau

60 km

Bratislava 455 km

Bischofshofen / dálnice

38 km
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HOCHKÖNIG

■
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HOCHKÖNIG
1

Kč

HOTEL ★★★

SALZBURGERHOF

Salcbursko
od 1.230 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Maria Alm, centrum - 0 m, skiareál Natrun Dorfjet / Hochkönig - 400 m, skiareál Aberg /
Hochkönig - 2,5 km, skibus - 10 m, skiareál Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn - 15 km,
Zell am See - 20 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro
★★
hotelové hosty, stylová restaurace, bar, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna, pára, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů; 1x týdně sekt k snídani
AI
■ oběd - zpravidla polévka mezi 12.00 až 13.00 hodinou
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo, káva a čaj mezi 15.00 až 16.00 hodinou
■ večeře - formou bufetu či servírovaného 4chodového menu včetně salátového bufetu, od 10.00 do
ZDARMA
20.00 hodin vybrané nealkoholické nápoje, od 18.00 do 20.00 hodin točené pivo, stolní víno, ostatní
nápoje za poplatek; 1x týdně večeře formou italského či bavorského bufetu
popis pokojů: ■ Standard 1 - 16 m² pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon
■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. a 4. lůžka formou přistýlky či rozkládacím gaučem
pro 1 až 2 osoby
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, fén, trezor, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ hotel s rodinnou atmosférou, výbornou kuchyní a režimem all inclusive ■ poloha
v centru městečka zaručující dostupnost další polyžařské zábavy ■ výborná cenová nabídka a až 2 děti
do nedovršených 10 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ pěší vzdálenost k lyžařskému areálu Natrun
Dorfjet propojeného nedávno zprovozněnou lanovkou s větším Abergem ■ zastávka skibusu jedoucí ke spodní
stanici lanovky na Aberg přímo „pod okny“ ■ chybějící bazén v jinak pěkném relaxačním centru ■ velká obliba
hotelu čili včasná rezervace nutností
délka pobytu: pevně dané pětidenní, dvoudenní a týdenní pobyty s nástupním dnem v pátek a v neděli
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400 m
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HOCHKÖNIG

Salcbursko
2

Kč

GASTHOF ♣♣♣

od 1.277 Kč

MARIA ALM ALMERWIRT

os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy, v rámci které jsou i všechny níže uvedené služby a cca
20 m vzdálené dependance s bazénem a několika pokoji; pokoje jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez
konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
★ ★ ★ poloha: Maria Alm, centrum - 50 m, skiareál Natrun Dorfjet / Hochkönig - 350 m, skiareál Aberg /
Hochkönig - 2,5 km, skiareál Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn - 15 km, skibus - 50 m,
Zell am See - 20 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty,
HB
společenská místnost, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen)
sport a relaxace: krytý bazén 35 m²; pro děti do 15 let přístup možný pouze v doprovodu dospělé osoby
ZDARMA stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, polévka, saláty a dezert formou bufetu,
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - asi z 50 % balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího
křesla či gauče pro 1 až 2 osoby či palandy
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ rustikálně zařízený hotel s 500letou tradicí letitě patřící k nejžádanějším v dané lokalitě
■ velmi zajímavá cena za ubytování v prestižním středisku patřícím do vyhlášeného Ski Amadé ■ poloha
přímo v centru malebného městečka a zároveň nedaleko nástupní stanice lanovky Natrun Dorfjet ■ až 2 děti
do nedovršených 9 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ nízký počet vícelůžkových pokojů aneb pro rodiny
včasná rezervace nutností ■ několik pokojů a bazén v samostatné budově vzdálené asi 20 m od budovy hlavní
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem ve čtvrtek
a v neděli, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz
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350 m
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HOCHKÖNIG
3

€

LANDHAUS ♣♣♣♣

SALZBURG

Salcbursko
od 740 Kč
os. / noc

poloha: Dienten, centrum - 2 km, skiareál Hochkönig / Bürglalm - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbem, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží
a lyžařských bot, částečně kryté vyhrazené parkoviště, ranní donáška čerstvého pečiva*
★ ★ ★ sport a relaxace: bazén 8 x 4 m s protiproudem, finská sauna, horizontální solárium*, infrakabina, posilovna
popis apartmánů: ■ mono 2 - 20 m² - obývací pokoj s manželskou postelí či rozkládacím gaučem pro
2 osoby, předsíň s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon či terasa
■ bilo 4+2 - 43 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou až pro 2 děti do nedovršených
BS
15 let, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
či terasa; na vyžádání vč. kalkulace možnost přistýlky pro další dítě do nedovršených 15 let
ZDARMA vybavenost apartmánů: TV sat., video, telefon, fén, trezor, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar,
rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu, vysavač
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbené apartmánové ubytování s rodinnou atmosférou v bezprostřední blízkosti
sjezdovky a vleku Bürglalm s přímým propojením do celého Hochkönigu ■ dojezd na lyžích až téměř ke dveřím
ubytovací kapacity ■ pěkné relaxační zázemí včetně bazénu ■ moderně zařízené apartmány s nadstandardně
vybavenou kuchyňkou ■ wi-fi zdarma v rámci celého objektu ■ jako příjemný bonus poplatek za závěrečný úklid
a ložní a koupelnové prádlo již v základní ceně zájezdu ■ menší počet apartmánů a tudíž častá vyprodanost,
zejména ve vysoké sezóně
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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Salcbursko
SALZBURGER SPORTWELT

SALZBURGER SPORTWELT
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2 APARTHOTEL JAGDHOF ★★★★

3 GASTHOF BACHER ★★★

4 LANDHAUS INNRAIN ♣♣♣
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5
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Filzmoos
0

44
km

2

17

4

36

205
km

35

91

192 km
os./ hod.

94 %

158

67

Radstadt
22

Zauchensee - Flachauwinkl

8

Salcbursko

152.053

5x

15x

260 km
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© Salzburger Sportwelt - Christian Schartner
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SALZBURGER SPORTWELT
TYPY SKIPASŮ
Snow Space Salzburg
platí pro skiareály Flachau - Wagrain St. Johann - Alpendorf;
platnost max. 1 den
■ Ski Region Zauchensee - Flachauwinkl
platí pro skiareály Radstadt, AltenmarktZauchensee, Flachauwinkl a Kleinarl;
platnost max. 1 den
■ Ski amadé
platí pro všechny skiareály oblasti Salzburger
Sportwelt a dále i pro skiareály Gasteinertal Grossarltal, Schladming - Dachstein
a Hochkönig; platnost od 1,5 dne
■ Salzburger Super Ski Card
platí pro celou oblast Salzburger Sportwelt
a navíc i ve všech dalších skiareálech Salcburska
a těsně za jeho hranicemi, tedy také například
pro celé Ski amadé, pro Kaprun - Zell am See,
Skicircus Saalbach - Hinterglemm - Leogang,
Lungau a další; platnost od 1 dne

VÝHODY:
VÝHODY:

■

Praha 450 km ● Brno 500 km
Bratislava 455 km

© Salzburger Sportwelt - Christian Schartner

SKIBUS
skibusové linky propojující všechna lyžařská
centra oblasti Salzburger Sportwelt

FLACHAU

km

Altenmarkt: 7 km

7 km

Wagrain: 11 km

11 km

Radstadt: 13 km

13 km

Zauchensee: 17 km

17 km

Filzmoss: 20 km

20 km

dálnice: 3 km

3 km

ST. JOHANN IM PONGAU

km

Wagrain

8 km

Altenmarkt

20 km

Zauchensee

32 km

dálnice

11 km

NEVÝHODY:
celkově nižší nadmořská výška skiareálu jako riziko horší kvality sněhu v jarních měsících
velká rozlehlost celé oblasti, a tedy i větší časová náročnost při snaze o její zevrubné
lyžařské prozkoumávání
■ poměrně vysoký podíl vleků oproti modernějším přepravním zařízením, zejména
ve 4 nejmenších skiareálech
■ díky snadné dostupnosti po dálnici větší návaly víkendových návštěvníků
■ ne právě nízká celková cenová hladina
■
■
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SALZBURGER SPORTWELT

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz
Bratislava, Wien, Linz
a dále
Salzburg, dálniční sjezd Bischofshofen, St. Johann im
Pongau
nebo
dálniční sjezd Flachau, Flachau
nebo
dálniční sjezd Eben, Filzmoos

top-středisko Salcburska ležící 70 km jižně od Salzburgu čítající na 200 kilometrů upravených sjezdovek,
ale spolu se značenými volnými terény úhrnně až na 230 km tratí
■ jediný skipas umožňující proježdění gigantické porce 760 km sjezdovek v rámci konsorcia Ski amadé
■ vysoký podíl umělého zasněžování zajišťující kvalitní lyžování až do dubna
■ velmi moderní vysokokapacitní přepravní zařízení vytvářející zejména z Flachau doslova továrnu
na špičkové lyžování aneb snad nikdy nekončící investice do nových lanovek
■ nedávná gigantická investice propojení skiareálů Grafenberg a Griessenkareck lanovkou vysoko nad
Wagrainem, předloni nová 8sedačka Sonntagskogel
■ nejvýznamnější novinkou pro sezónu 2020 / 21 10místná kabinová lanovka Panorama-Link o celkové
délce 3,1 km zajišťující spojení středisek Flachau / Wagrain a Flachauwinkl / Kleinarl a dovršující vznik
jedné z největších lyžařsky propojených oblastí v Rakousku i celé Evropě bez nutnosti přejezdu po silnici
■ světová sláva střediska Flachau šířená místním rodákem Hermannem Maierem, mnohonásobným
olympijským a světovým šampiónem ve sjezdovém lyžování
■ možnost během 1 dne absolvovat na lyžích „Hermann Maier Tour“ dlouhou 35 km s využitím 20 lanovek
mezi středisky Flachau, Wagrain a St. Johann - Alpendorf vystupujících pod společnou značkou Snow Space
Salzburg
■ pořádání závodů Světového poháru na sjezdovce Hermann Maier Weltcupstrecke ve Flachau jako pečeť
nejvyšší kvality (v této sezóně noční slalom žen 12. 1. 2021), ale časté Světové poháry i v Altenmarktu Zauchensee
■ těžiště skiareálu spočívající v nejoblíbenějších středně náročných červených pistách
■ velmi populární noční lyžování ve Flachau
■ mimořádně atraktivní nabídka pro snowboardisty v podobě 5 snowparků, zejména pak špičkového Absolut
Parku ve Flachauwinklu
■ velikonoční akce střediska na skipasy Ski amadé, od 13. 3. 2021 do konce sezóny při koupi 6denního
skipasu pro dospělého lyžuje dítě do nedovršených 16 let zdarma
■ 260 km upravených běžeckých tratí pro klasickou techniku i bruslení
■ 16 sáňkařských drah, často osvětlených, o celkové délce 60 km
■ vodní svět „Amadé“ ve Wagrainu, snowtubing, bruslení, curling, upravené trasy pro pěší turistiku, jízdy
na saních tažených koňmi či tandemový paragliding jako další zimní lákadla oblasti
■ o ambicích oblasti svědčící nedávná kandidatura oblasti na pořádání Zimních olympijských her
■ historická městečka Radstadt, Altenmarkt nebo St. Johann im Pongau lákající k procházkám svou tradiční
přátelskou atmosférou a pohostinností
■ četné horské chaty, bary, kluby a diskotéky skýtající nadmíru pestrý program après ski zábavy
■ mimořádně snadná dostupnost z dálnice Salzburg - Villach
■
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SALZBURGER SPORTWELT
1

€

HOTEL ★★★★

GUT UNTERHOF

Salcbursko

od 2.023 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Filzmoos, centrum - 700 m, skiareál Filzmoos - 350 m, skiareál Flachau - 17,6 km, skiareál
Schladming / Reiteralm - 29,6 km, skibus - 15 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, kavárna,
★ ★ ★ společenská místnost, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa s posezením, uvítací přípitek, dětský
koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
sport a relaxace: bazén 10 x 6 m s vodopádem#, sauna#, pára#, infrakabina#, relaxační koutek s lehátky#,
posilovna, masáže#*; služby označené # mohou využívat děti od 4 let
HB+
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované 5chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný studený předkrm
ZDARMA
a polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - Bergwelt - 25 až 30 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím
gaučem pro 1 osobu či přistýlkou, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Standard 4 - Landgenuss - 35 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, minibar*, wi-fi připojení k internetu, župany a pantofle do wellness
(na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ poloha nedaleko lesa a na dohled od sjezdovky, tedy vysloveně pohodová dovolenková
atmosféra ■ přímo v hotelu pěkné wellness s oblíbeným bazénem ■ menší lyžařský areál Filzmoos v pěší
dostupnosti a za pestřejší nabídkou sjezdařských tratí autem či skibusem cca 18 km do vyhlášeného Flachau
■ žádaný hotel, tedy včasná rezervace nutností ■ až 2 děti do nedovršených 6 let zdarma ubytované na pokoji
s rodiči, avšak chybějící rodinné pokoje s oddělenou ložnicí
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, speciální akce „7 za 6“ dle ceníku
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SALZBURGER SPORTWELT

Salcbursko
2

€

APARTHOTEL ★★★★

JAGDHOF

od 1.804 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy, v rámci které jsou i všechny níže uvedené služby, a cca 100 m
vzdálené dependance; pokoje jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které jsou
umístěny
poloha: Filzmoos, centrum - 10 m, skiareál Filzmoos - 70 m, skiareál Flachau - 18,3 km, skiareál
★★
Schladming / Reiteralm - 20,9 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, wi-fi připojení
k internetu, dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
HB
sport a relaxace: finská sauna#, relaxační koutek# s lehátky; služby označené # mohou využívat děti od 16 let
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně bio koutku a nápojů
ZDARMA ■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm či polévka,
servírovaný salát či dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Family 4 - 35 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon; pokoje family 4 mají navíc k dispozici mikrovlnku, myčku nádobí a kávovar
výhody a nevýhody: ■ zcela nově postavený 4* aparthotel přímo v centru městečka ■ úžasná poloha jen pár
kroků od lanovky ■ moderní pokoje včetně rodinných ve stylu apartmánu s oddělenou ložnicí a nadstandardně
i kuchyňským koutem s myčkou, mikrovlnkou a kávovarem ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji
s rodiči zcela zdarma ■ při ubytování v dependanci nutnost docházení za službami do budovy hlavní ■ na danou
oblast vyšší cena, avšak zcela odpovídající kvalitě ubytování v nově vystavěném objektu
délka pobytu: pevně dané čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem v neděli a ve čtvrtek
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70 m
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SALZBURGER SPORTWELT
GASTHOF ★★★

od 1.217 Kč

BACHER

os. / noc

4

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: St. Johan im Pongau, centrum - 700 m, skiareál St. Johann Alpendorf - 1,5 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby: restaurace s barem, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, kavárna, sluneční
terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, úschovna lyží a lyžařských
bot, vyhrazené parkoviště
★
sport a relaxace: 2x kuželky*
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného kontinentálního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, zpravidla servírovaná polévka,
HB
salát a dezert, nápoje za poplatek; každé úterý večer restaurace mimo provoz, tedy absence večeře
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
ZDARMA vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén
výhody a nevýhody: ■ velmi dobrá cena za ubytování v žádané oblasti ■ před 3 lety rekonstruované
pokoje ■ až 2 děti do nedovršených 7 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ večeře v ceně vždy kromě
úterý, kdy je restaurace večer uzavřena, tedy skvělá příležitost k ochutnávce specialit z okolních restaurací
■ pro nadšence nezůstávající nikdy v klidu k dispozici 2 kuželkové dráhy ■ větší vzdálenost od nejbližšího lyžařského
areálu, ovšem zastávka skibusu v blízkosti ■ poloha přímo u hlavní silnice ■ absence wellness zázemí
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 4 nocí s denním nástupem kromě úterý,
speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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€

LANDHAUS ♣♣♣

INNRAIN

od 667 Kč
os. / noc

poloha: Flachau, centrum - 300 m, skiareál Flachau / AchterJet - 650 m, skiareál Zauchensee Flachauwinkl - 9,7 km, skibus - 150 m
vybavenost a služby: zahrada s posezením, vyhrazené parkoviště
popis apartmánů: ■ bilo 3 - 45 m² - 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
NE
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon
■ trilo 5 - 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a případně dalším
samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
BS
zařízení, balkon; v případě ložnice se 3 lůžky není gauč v obývacím pokoji určen pro spaní
vybavenost apartmánů: TV sat., kávovar, wi-fi připojení k internetu
ZDARMA výhody a nevýhody: ■ moderní a prostorné apartmány s ideální polohou k vyhlášenému skiareálu
Flachau ■ docházková vzdálenost k lanovce již jen pro skutečné sportovce, ale zastávka skibusu
cca 150 m od domu ■ nejžádanější typologie apartmánů bilo a trilo ■ v rámci apartmánů dostupná žádaná
wi-fi ■ nepřítomnost wellness zázemí a společenské místnosti
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
650 m
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Salcbursko

RAURISERTAL

RAURISERTAL
2.193 m

TYPY SKIPASŮ

skinabídka



1.243 m

komplexně

Hochalm
platí pro skiareál Rauriser Hochalm
■ Salzburger Super Ski Card
platí pro skiareál Hochalm a navíc i ve všech
dalších skiareálech Salcburska a blízce
sousedících oblastech vedlejších spolkových
zemí, tedy také například pro Gasteinertal,
Kaprun - Zell am See, Skicircus Saalbach Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn, Lungau
a další; platnost od 1 dne
■



950 m
5

12,5

km

15

km

km

%

%

%

16

38

46

3

Salcbursko

1

32,5
km

6

10

30 km
os./ hod.

RAURISERTAL

92 %

164

11.927

1x

0x

45 km

2
1

RAURIS

km

Wörth

4 km

Zell am See

27 km

Bad Gastein

38 km

dálnice

40 km

SKIBUS
skibusy po Raurisu a Wörthu zajišťující spojení
se skiareálem Hochalm
přeprava s platným skipasem zdarma

1 HOTEL FERIENWELT KRISTALL ★★★★

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz
Bratislava, Wien, Linz
a dále
Salzburg, dálniční sjezd Bischofshofen, směr St. Johann
im Pongau, Embach, Rauris

2 GASTHOF SALZBURGERHOF ♣♣♣

Praha 470 km ● Brno 525 km
Bratislava 475 km
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RAURISERTAL

VÝHODY:
kdysi zlatokopecké městečko Rauris ležící ve stejnojmenném údolí paralelním s Gasteinertalem v srdci
Národního parku Vysoké Taury
■ fascinující vysokohorská atmosféra dosud nepoznamenaná dopady masové turistiky, včetně stále příznivé
cenové hladiny služeb
■ Rauris rájem rodin s dětmi, začátečníků, snowboardistů, ale i hledačů dobrodružství
■ zatím poměrně dobře utajený klenot Alp aneb křišťálově čistý vzduch, voda a výhledy na nejvyšší rakouskou
horu Grossglockner
■ na rakouské poměry spíše menší, ale velmi kvalitní lyžařské středisko Rauriser Hochalm, klidné a přehledné,
s příjemnými, vždy dobře upravenými terény, obsluhované hlavně pohodlnými kabinkovými lanovkami
až do téměř 2 200 m n. m.
■ přes tradičně bohatou přírodní sněhovou pokrývku velmi dobré jištění umělým zasněžováním
■ osvětlená sáňkařská dráha, 35 km upravených cest pro pěší a 45 km běžkařských tratí, včetně
5kilometrového vysokohorského okruhu na Hochalmu
■ oblíbený funpark Nuggetpark u nedávno nově postavené lanovky Waldalmbahn
■ měřený svah, freeridové pasáže, boardercross, vynikající dětský park, metaná, jízdy na saních tažených
koňmi, jízda na koních, paragliding, tenis, squash, túry na sněžnicích
■ lezení na ledu v Mekce vyznavačů tohoto adrenalinového sportu Kolm - Saigurn kompletující až překvapivě
širokou škálu aktivit v údolí Rauris
■ řada velmi přátelských horských chat se živou hudbou rozesetých na stráních Hochalmu, palírna schnappsu
v Raurisu a lokální minipivovar přispívající k dobré náladě na lyžařské dovolené
■ možnost návštěvy lázní v Bad Gasteinu či využití lyžařských lákadel nedalekých velkých skiareálů
v Gasteinertalu či v okolí Zell am See
■ velmi pohodlná dostupnost autem z Taurské dálnice
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

N Ý
NEVÝHODY:
:
izolovanost skiareálu Rauriser Hochalm a jeho nepropojenost nejen na lyžích, ale ani skipasem či skibusem
s areály sousedními
■ jediná možnost rozšíření skipasu v podobě drahého Salzburger Super Ski Card, jehož využití je kvůli
odlehlosti údolí, a tedy i značným silničním vzdálenostem, omezené
■ přece jen celkově nižší porce sjezdových kilometrů, zejména v rámci nejobtížnějších tratí
■ chybějící veřejný bazén a další relaxační zázemí ve středisku
■ dosud pohříchu menší známost i prestiž tohoto střediska na našem trhu
■

RAURISERTAL

■
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RAURISERTAL
1

Kč

Salcbursko

HOTEL ★★★★

od 1.900 Kč

FERIENWELT KRISTALL

os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Rauris, centrum - 400 m, skiareál Rauriser Hochalm / Kreuzboden - 400 m, skiareál Zell am See /
Schmittenhöhe / Areitbahn - 23,9 km, skiareál Hochkönig / Dienten - 26,5 km, skiareál Kaprun / Maiskogel ledovec Kitzsteinhorn Gletscher - 27 km, skiareál Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn /
★ ★ ★ Vorderglemm - 40,7 km, skiareál a lázně Bad Hofgastein - 33 km, skibus - 0 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar,
kavárna, wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských
bot, 2x výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
HB
sport a relaxace: vnitřní a venkovní bazén 72 m² s umělým vodopádem, venkovní dětský bazének, finská
sauna, pára, infrakabina, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky, masáže*, lázeňské kúry*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů (teplý bufet* na vyžádání)
ZDARMA
■ večeře - servírované menu s výběrem z 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm,
servírovaná polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně studené předkrmy a dezerty
formou bufetu
popis pokojů: ■ Standard 2+2 - pokoj s manželskou postelí, 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče či křesla pro
1 či 2 osoby (doporučeno pro děti do nedovršených 16 let); při obsazení 4 dospělými osobami nelze nárokovat slevu
na 3. a 4. lůžko, vždy balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, župany* do wellness
výhody a nevýhody: ■ velmi kvalitně hodnocený a stálými klienty žádaný elegantně a ryze tradičně zařízený
hotel ■ výborná poloha pouhých pár stovek metrů od lyžování ■ vzhledem k umístění a kvalitě ubytování
zajímavé cenové relace po celou sezónu ■ skipasy zdarma pro děti do 15 let v období od 28.03. do 13.04.
(v doprovodu rodičů se stejným skipasem zakoupeném na místě a s min. platností 3 dny) ■ pěkné relaxační centrum
o rozloze 800 m² včetně vnitřního a venkovního bazénu ■ venkovní bazén otevřen pouze při teplotách nad bodem
mrazu ■ snad jedinou nevýhodou je poloha v blízkosti menšího lyžařského střediska částečně kompenzována
možností dojezdu v rámci 30 min do vyhlášených skiareálů jako např. Ski Amadé / Hochkönig či Kaprun nebo
populární Skicircus - Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn
délka pobytu: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem ve čtvrtek a v neděli
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RAURISERTAL

Salcbursko
2

Kč

GASTHOF ♣♣♣

SALZBURGERHOF

od 1.380 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Rauris, centrum - 300 m, skiareál Hochalm Rauris - 400 m, skiareál Zell am See / Schmittenhöhe 25 km, skiareál Kaprun Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn - 31 km
vybavenost a služby: recepce / malá lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace,
bar, wi-fi připojení k internetu, dětská herna, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
★
sport a relaxace: stolní tenis (na vyžádání)
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou 4chodového servírovaného menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaný
HB
předkrm či polévka a dezert, salátový bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. lůžka vždy pevná
ZDARMA ■ Standard 1 - 15 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon
■ Standard 4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. a 4. lůžka formou palandy pro 2 osoby
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ výborná poloha pouhých pár stovek metrů od nástupní stanice lanovky ■ zajímavá cena
umocněná speciálními akcemi i zdarma poskytovanou Raurisertal Gästekarte s atraktivními slevami ■ nově
i větší pokoje pro 4členné rodiny a až 2 děti do nedovršených 12 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma
■ nepřítomnost relaxačního zázemí ■ jednodušší vybavení pokojů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty speciální nabídka
„7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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Salcbursko

© Gletscherbahnen Kaprun AG

KAPRUN - ZELL AM SEE

KAPRUN - ZELL AM SEE

Salcbursko
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2
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5x
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© Gletscherbahnen Kaprun AG

1 HOTEL NEUE POST ★★★★

6 GASTHOF LAMPENHÄUSL ★★★

2 HOTEL RÖMERHOF ★★★★

7 HOTEL WASSERFALL ★★★

3 HOTEL ST. FLORIAN ★★★

8 HOTEL - APARTMÁNY NEUE POST ★★★★

4 GASTHOF LIMBERGHOF ★★★

9 APARTMÁNOVÝ DŮM DICK ♣♣♣

SKIBUS
skibus po Kaprunu resp. Zell am See
skibusové linky z okolních městeček k jednotlivým skiareálům
skibusová linka spojující Maishofen, Zell am See a Kaprun
s ledovcem

5 HOTEL LUKASMAYR ★★★
© Faistauer Photography
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pravidelné skibusové linky mezi Maishofenem a Saalbachem

KAPRUN - ZELL AM SEE

3

169

KAPRUN - ZELL AM SEE
VÝ
VÝHODY:
:
jedna z nejoblíbenějších lyžařských oblastí Rakouska položená v překrásné přírodě mezi jezerem na úpatí
hory Schmittenhöhe a městečkem Kaprun pod ledovcem Kitzsteinhorn
■ více než různorodá nabídka celkově 139,5 km sjezdových tratí
■ 4 střediska Kitzsteinhorn, Maiskogel, Schmittenhöhe a Lechnerberg nad centry Kaprunu a Zell am See
■ loňskou novinkou celoplošný skipas Ski ALPIN CARD propojující Kaprun - Zell am See s oblastí
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn s celkově 408 km sjezdovek
■ moderní lanovky Gletscherjet l a ll, zajišťující rychlou a pohodlnou dopravu k ledovci do Alpine Centra
■ „telemix“ Gletscherjet III a vyhřívaná 10místná kabinka Gletscherjet IV vedoucí až pod vrchol Kitzsteinhornu
■ od předloňské sezóny nová lanovka MK Maiskogelbahn s 10místnými kabinkami z Kaprunu na Maiskogel
■ od prosince 2019 dlouho očekávané završení celého projektu 3K Kaprun-Kitzsteinhorn-K-onnection
s investicemi ve výši 81,5 mil. Eur aneb nově z centra Kaprunu lanovkou až na ledovec
■ úplné propojení Schmittenhöhe s údolím Glemmtal v podobě vyhřívané 10místné gondoly
ZellamseeXpress z Viehhofenu rovněž od prosince 2019
■ moderní 10místná kabinka areitXpress na Schmittenhöhe ze Schüttdorfu
■ nadmořská výška horní stanice lanovky na Kitzsteinhornu 3.029 m n. m. garantující kvalitní přírodní sníh
■ vrcholová budova Gipfelwelt 3000 s galerií Národního parku Vysoké Taury, Cinema 3000
a panoramatickou platformou „Top of Salzburg“ s výhledem na více než 30 třítisícovek
■ přímo nad Zell am See se rozprostírající lyžařský areál na hoře Schmittenhöhe, slavící letos již 92 let
■ 77 km sjezdovek všech stupňů obtížnosti na Schmittenhöhe vyhledávaných především pro sportovní lyžování
■ vysoká koncentrace náročných černých sjezdových tratí v čele se známou Trassabfahrt s délkou 4 km
■ na Schmittenhöhe již 100% pokrytí umělým sněhem a skvělé noční lyžování
■ nedávno nová vyhřívaná 8sedačka Glocknerbahn i s novým dětským parkem a nová funslope na Hochmaisu
■ na panenském „manšestru“ několikrát za sezónu již od 7 hodin ráno SKI'N'BRUNCH na Schmittenhöhe
■ první ledovcový areál v Rakousku na Kitzsteinhornu s nabídkou 41 km převážně mírnějších tratí
■ 5 freeridových a 2 skitourové trasy, černá pista Black Mamba se sklonem až 63 % a Ice Camp od Audi
■ menší areál Maiskogel v Kaprunu s 20 km sjezdovek vhodný především pro začátečníky a rodiny
■ propojení Maiskogelu s ledovcem znamenající posun do zcela jiné dimenze nového „superstřediska“
■ rozsáhlá nabídka pro snowboardisty, snowparky a EagleLine, „fun pista“ s vlnami, skoky a překážkami
■ velikonoční akce střediska na skipasy Ski ALPIN CARD v termínu 27. 3. až 11. 4. 2021, kdy při koupi
vícedenního dospělého skipasu (min. 4 dny) obdrží děti narozené v roce 2005 a mladší skipas zdarma
■ 107 km upravovaných tratí na klasiku, od vysokohorských na ledovci až po promenádní okolo jezera
■ rozsáhlá nabídka oblíbených apartmánů i kvalitních hotelů přímo u lyžování v Kaprunu i v Zell am See
■ malebný Maishofen jen 4 km od Zell am See, nabízející romantiku, klid a hlavně příznivé cenové relace
■ Maishofen spojen díky pravidelným skibusovým linkám nejen s Zell am See, ale i se skiareálem Skicircus
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, aneb poloha svádějící k využití společného skipasu
■ nevídaná nabídka polyžařské zábavy a relaxace v čele s wellness centrem Tauern Spa v Kaprunu
■ krytá hala v Zell am See (bruslení, lední hokej, curling), bruslení na jezeře, tenis a squash v hale
■ jízdárny, kuželny, vyhlídkové lety, tandemový paragliding, snowrafting a snowtubing či noční sáňkování
■ imperiální elegance, romantika, šarm a lázeňská atmosféra Zell am See
■
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ZELL AM SEE

km

Schüttdorf

2 km

Maishofen

4 km

Bruck an der Großglocknerstraße

6 km

Kaprun

7 km

Kitzsteinhorn Gletscher (ledovec)

8 km

Piesendorf

9 km

Gries

12 km

Fusch

13 km

Saalbach

14 km

dálnice

65 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz
Bratislava, Wien, Linz
a dále
Salzburg, sjezd z dálnice směr Bad Reichenhall, Lofer,
Saalfelden, Maishofen, Zell am See, Kaprun
nebo
sjezd z dálnice Bischofshofen, Sankt Johann im Pongau,
Bruck an der Großglocknerstraße, Zell am See, Kaprun

Praha 460 km Brno 530 km
●

Bratislava 460 km

TYPY SKIPASŮ
Kitzsteinhorn Gletscher
platí pro skiareál Kitzsteinhorn Gletscher
a Maiskogel; platnost max. 1,5 dne
■ Maiskogel
platí pro skiareál Maiskogel; platnost max. 1 den
■ Schmittenhöhe Bergbahnen
platí pro skiareál Schmittenhöhe v Zell am See;
platnost max. 1,5 dne
■ Kaprun - Zell am See
platí pro skiareály Kitzsteinhorn Gletscher,
Maiskogel, Schmittenhöhe a Lechnerberg;
platnost od 2 dnů
■ Ski ALPIN CARD
platí pro oblasti Kaprun - Zell am See
a Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Fieberbrunn; platnost 1 - 14 dnů
■ Salzburger Super Ski Card
platí jako skipas Kaprun - Zell am See a navíc
i ve všech dalších skiareálech Salcburska
a těsně za jeho hranicemi, tedy také například
pro celou oblast Ski amadé, Skicircus Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Kitzbühel,
Zillertal Arenu, Wildkogel Arenu, Lungau a další;
platnost od 1 dne
■ Kitzbüheler Alpen AllStarCard
platí pro celou oblast Kitzbühelských Alp, tedy
krom Kaprun - Zell am See i pro lyžařské
areály Skicircus Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn, Schneewinkel, Kitzbühel,
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, Ski Juwel Alpbachtal / Wildschönau; platnost 1 - 14 dnů
■

NE ÝHODY:
NEVÝHODY:
vysoké ceny odpovídající významu těchto středisek
„kompletně lyžařské“ propojení Schmittenhöhe se Saalbachem-Hinterglemmem se zatím odkládá
■ poloha levnějších ubytovacích kapacit s dojížděním za lyžováním
■
■
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Salcbursko
1

€

HOTEL ★★★★

NEUE POST

od 2.143 Kč
os. / noc

poloha: Zell am See, centrum - 50 m, skiareál Zell am See / City Express - 300 m, skiareál Kaprun /
Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletscher - 8,9 km, skibus - 20 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar,
★ ★ ★ společenská místnost s otevřeným krbem, wi-fi připojení k internetu, seminární místnost pro 20 až 100 os.,
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: vyhřívaný bazén 9 x 14 m s vířivkou, vířivka, finská sauna, bio sauna, pára, infrakabina,
relaxační místnost s lehátky, solárium*, masáže*, posilovna
HB+
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ odpolední svačina - sladké či slané pečivo, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, předkrmy, saláty
ZDARMA
a dezerty formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Suite 2+2 - 40 až 50 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
1 až 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon
■ Grande 2/3 - 30 až 35 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení
se sprchou či vanou, balkon
■ Superior 2+1 - 25 až 30 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 dítě do nedovršených
15 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, rychlovarná konvice
300 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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KAPRUN - ZELL AM SEE

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ tradiční, útulný hotel v centru životem tepajícího Zell am See ■ příjemná poloha mezi
zámeckým parkem a hotelovou zahradou ■ atraktivní pěší vzdálenost k lanovce City Express a k nové
lanovce vedoucí z Kaprunu až na ledovec Kitzsteinhorn jen několik minut autem či skibusem ■ skvělé wellness
centrum včetně velkého vyhřívaného bazénu cca 30 °C, různých typů saun a venkovní i vnitřní vířivky
■ prostorné rodinné pokoje, avšak děti zdarma jen do nedovršených 2 let, starší děti s výraznou slevou
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, speciální nabídky „7 za 6“ dle ceníku
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KAPRUN - ZELL AM SEE
2

€

HOTEL ★★★★

RÖMERHOF

Salcbursko
od 2.030 Kč
os. / noc

upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy, v rámci které jsou i všechny níže uvedené služby a cca 150 m
vzdálené dependance zpravidla s pokoji Eco 2
poloha: Fusch a.d. Glocknerstrasse, centrum - 10 m, skiareál Zell am See / Schmittenhöhe - 11 km,
★ ★ ★ skiareál Kaprun / Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletcher - 14 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s otevřeným krbem a TV, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty,
typická pivnice Jagerstüberl s krbem / bar, kavárna / zimní zahrada, společenská místnost, wi-fi připojení
k internetu (pouze v hlavní budově), konferenční místnost, sluneční terasa s posezením, internet point,
HB+
dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, lyžařská škola
sport a relaxace: bazén 10 x 5 m s protiproudem a vodopádem, venkovní vyhřívaný bazén 12,5 x 5 m,
finská sauna#, solná sauna#, pára#, infrakabina#, horizontální solárium*#, relaxační koutek s lehátky; posilovna,
ZDARMA
masáže*, stolní tenis, stolní fotbal*, biliár*, videohry*; služby označené # mohou využívat děti až od 12 let
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu s bio koutkem včetně nápojů
■ odpolední svačina - 6x týdně slané či sladké pečivo, mezi 16.00 až 17.00 hodinou (kromě soboty), nápoje za poplatek
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavních jídel s přílohou, servírovaný předkrm či polévka, salátový
bufet a bufet s dezerty, nápoje za poplatek; 4x týdně večeře formou tématického bufetu např. speciality z grilu
či mezinárodní bufet
popis pokojů: ■ Standard 4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; minimální obsazenost 4 osoby
■ Eco 2 - 20 m² - jednodušeji zařízený pokoj zpravidla se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
■ Superior 2/3 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 os., sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, rádio, fén, wi-fi připojení k internetu a trezor (jen v pokojích v hlavní budově
Römerhof), minibar, župany* do wellnes (na vyžádání)
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výhody a nevýhody: ■ na klidném místě položený pěkný a moderní hotel s rodinnou atmosférou, nově povýšen
na 4* ■ velmi pěkné a pestře vybavené wellness s vnitřím i venkovním vyhřívaným bazénem ■ bohatá nabídka
rozšířené polopenze s vyhlášenými tématickými bufety ■ jako bonus pro hotelové hosty sleva 15% na půjčení
lyžařského či snowboardového vybavení v Intersport a 10% sleva na lyžařský kurz ■ možnost zakoupení
skipasů přímo v hotelu ■ ideální tip pro milovníky bílé stopy s běžeckými tratěmi téměř přede dveřmi ■ větší
vzdálenost od lyžování s nutností využití skibusu či vlastní dopravy
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

sl
e

6 %vy až

KAPRUN - ZELL AM SEE

11 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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KAPRUN - ZELL AM SEE

Salcbursko
3

€

HOTEL ★★★

ST. FLORIAN

od 1.569 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Kaprun, centrum - 100 m, skiareál Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletscher - 200 m, skiareál
Zell am See / Schmittenhöhe - 5 km, skibus - 50 m; aquapark a lázně Tauern Spa - 1,2 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s otevřeným krbem, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty,
à la carte restaurace / bar, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené
★★
parkoviště, garážová stání*
sport a relaxace: finská sauna, bio sauna, infrakabina, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky,
posilovna
HB
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, polévka a saláty formou bufetu,
servírovaný dezert, 1x týdně dezerty formou bufetu, nápoje za poplatek; 1x týdně tematická večeře
ZDARMA
formou bufetu
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon či terasa; 3. lůžka vždy pevná
■ Junior Suite 2/3/4 - obývací pokoj se 2 samostatnými lůžky či manželskou postelí, neuzavřené zvýšené patro
v rámci obývacího pokoje s 1 samostatným lůžkem a případně přistýlkou pro 1 osobu, soc. zařízení, zpravidla balkon
■ Family 3/4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, trezor
200 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ kvalitní hotel odpovídající spíše kategorii 4* za velmi příznivou cenu ■ naprosto úchvatná
poloha hotelu díky loňskému spuštění nové lanovky propojující rodinný Maiskogel s vyhlášeným velikánem,
jediným ledovcem Salzburska Kitzsteinhornem ■ po letní rekonstrukci nové koupelny u všech pokojů ■ osvětlené
běžkařské trasy v podstatě „přede dveřmi“ ■ přítomnost českého personálu odbourávající jazykovou bariéru
■ dostatečná lůžková kapacita umožňující ubytování i menším skupinkám ■ menší relaxační zázemí bez bazénu,
ovšem moderní, v roce 2011 otevřené lázně nedaleko ■ velká oblíbenost hotelu, tedy včasná rezervace nutností
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“, „5 za 4“ a „4 za 3“ dle ceníku
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KAPRUN - ZELL AM SEE
4

€

GASTHOF ★★★

LIMBERGHOF

od 1.243 Kč
os. / noc

Salcbursko
2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: ubytování se skládá z hlavní budovy a vedlejší budovy tzv. dependance vzdálených od sebe
cca 30 m; všechny níže uvedené služby jsou poskytovány v hlavní budově; v dependanci jsou umístěny
jen pokoje s označením „dependance“
poloha: Zell am See, lokalita Bruckberg, centrum - 300 m resp. 3 km, skiareál Zell am See / Schmittenhöhe NE
1,8 km, skiareál Kaprun / Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletscher - 4,8 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte restaurace
s otevřeným krbem, bar, zahrada s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště;
HB
rodinná farma
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, zpravidla servírovaná
NE
polévka, salát a dezert; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí a případně přistýlkou pro dítě do nedovršených
16 let, sociální zařízení
■ Standard 2+2 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně 1 či 2 přistýlkami
či rozkládacím gaučem pro 1 až 2 děti do nedovršených 16 let, sociální zařízení
■ Standard 2 Dependance - 20 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení; pokoj lze
na vyžádání a za příplatek obsadit i jen 1 osobou; pokoje jsou vždy v dependanci
■ Suite 4 Dependance - 30 m² - malý obývací pokoj s kachlovými kamny, neuzavřené zvýšené patro v rámci
obývacího pokoje s manželskou postelí a případně 1 až 2 přistýlkami, sociální zařízení; pokoje jsou vždy v dependanci
■ Family 4 - 30 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem až pro 2 osoby, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat.
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výhody a nevýhody: ■ rodinný Gasthof s 500letou tradicí proslavený svou výtečnou kuchyní s biopotravinami
a kvalitním masem z vlastní farmy ■ útulně a rustikálním nábytkem zařízené pokoje v tradičním venkovském
stylu ■ pro milovníky domácích mazlíčků v hotelu maskoti kočka a pes střežící spokojený pobyt hostů ■ upravené
běžecké tratě téměř "přede dveřmi" ■ až 2 děti do nedovršených 9 let ubytované na pokoji s rodiči zcela
zdarma ■ absence wellness, avšak lze navštívit vyhlášené lázně Tauern Spa v nedalekém Kaprunu či krytý bazén
v Zell am See ■ v pokojích Standard omezená maximální obsazenost pokojů aneb na 3. a 4. lůžkách lze ubytovat jen
děti do nedovršených 16 let ■ některé pokoje umístěné v dependanci
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až

KAPRUN - ZELL AM SEE

1,8 km
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KAPRUN - ZELL AM SEE

Salcbursko
5

€

HOTEL ★★★

LUKASMAYR

od 1.337 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Bruck an der Großglocknerstraße, centrum - 1 km, Zell am See, centrum - 10 km, skiareál
Zell am See / Schmittenhöhe - 3,7 km, skiareál Kaprun / Maiskogel / ledovec Kitzsteinhorn Gletscher 6,4 km, skibus - 10 m
vybavenost
a služby: recepce / lobby s otevřeným krbem / wi-fi připojení k internetu*, restaurace
★★
vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte restaurace / bar, dětský koutek, sluneční terasa s posezením,
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen; další možnosti v okolí),
lyžařská škola
HB+
sport a relaxace: sauna#, pára#, horizontální solárium#*, Kneippův chodník#; wellness v provozu pouze
6x týdně; služby označené # mohou využívat děti až od 14 let a pouze v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
€
■ odpolední svačina - zpravidla slané či sladké pečivo, nápoje za poplatek (kromě soboty)
■ večeře - formou bufetu s výběrem hlavních jídel s přílohou, polévek, salátů a dezertů; 0,25 l stolního vína
či 0,5 l piva či 1x nealkoholický nápoj, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - 17 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
■ Eco 2 - 15 m² - podkrovní pokoj zpravidla se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - 3. lůžka formou rozkládacího gauče pro 1 osobu či přistýlky
■ Standard 4 balkon - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče či přistýlek
pro 1 až 2 osoby
vybavenost pokojů: TV sat.
výhody a nevýhody: ■ útulný hotel s výbornou domácí kuchyní včetně oblíbené odpolední svačinky a vybraných
nápojů u večeře zdarma ■ jen pár minut skibusem od vyhlášeného skiareálu Zell am See ■ na danou lokalitu
zajímavá cena podpořená výhodnými akcemi ■ až 2 děti do nedovršených 10 let ubytované na pokoji s rodiči
zcela zdarma ■ pouze omezená polyžařská zábava v blízkosti s nutným dojezdem za živějším centrem Zell am See

sl
e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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KAPRUN - ZELL AM SEE

3,7 km

175

KAPRUN - ZELL AM SEE
6

€

HOTEL ★★★

LAMPENHÄUSL

od 1.269 Kč
os. / noc

Salcbursko
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Fusch a.d. Glocknerstrasse, centrum - 100 m, skiareál Zell am See / Schmittenhöhe - 10 km,
skiareál Kaprun / Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletscher - 12 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové
hosty, restaurace / bar, stylová pivnice, internet point, dětský koutek, zimní zahrada, uvítací přípitek,
★★
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, pračka*, půjčovna lyžařského vybavení
sport a relaxace: finská sauna, bio sauna, infrakabina, multifunkční sprcha, horizontální solárium*,
relaxační koutek s lehátky, posilovna, masáže*
HB
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, 1x týdně studený či teplý
předkrm formou bufetu, salátový bufet, 1x týdně dezerty formou bufetu, nápoje za poplatek; 1x týdně
ZDARMA
tematická večeře formou bufetu
popis pokojů: ■ Comfort 2+1 - 22 až 25 m² - pokoj s manželskou postelí a případně přistýlkou pro dítě do nedovršených
16 let, sociální zařízení, balkon
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
■ Family 2+2 - 28 m² - pokoj s manželskou postelí a případně 1 až 2 přistýlkami či palandou pro děti do nedovršených
16 let, sociální zařízení, balkon
■ Family Suite 2+2 - 30 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 až 2 děti
do nedovršených 16 let, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* a osušky* do wellness (na vyžádání)

176

výhody a nevýhody: ■ oblíbená stálice naší nabídky hlavně díky milému personálu a perfektním službám
■ jen před 2 lety kompletní rekonstrukce a změna z malého a stále vyprodaného hotýlku na 3patrový hotel
s až 50 pokoji ■ příjemné wellness centrum s relaxační místností a terasou ■ ideální poloha pro milovníky bílé
stopy s běžeckými tratěmi téměř přede dveřmi ■ osvědčené rodinné suite a až 2 děti do nedovršených 6 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ větší vzdálenost od lyžování s nutností využití skibusu či vlastní dopravy
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až

KAPRUN - ZELL AM SEE

10 km
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KAPRUN - ZELL AM SEE

Salcbursko
7

€

HOTEL ★★★

WASSERFALL

od 1.217 Kč
os. / noc

upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy, v rámci které jsou i všechny níže uvedené služby, a cca 300 m
vzdálené 3* dependance; pokoje jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které jsou
umístěny
poloha: Fusch a.d. Glocknerstrasse, centrum - 500 m, cvičný vlek pro děti a začátečníky - 500 m,
★★
skiareál Zell am See / Schmittenhöhe - 10,6 km, skiareál Kaprun / Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn
Gletscher - 13,6 km, skibus - 250 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte restaurace,
HB+
stylová restaurace, bar, wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, uvítací přípitek (pouze
v neděli a na vyžádání), úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: finská sauna, pára, infrakabina
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů; 1x sklenka Prosecca (pouze
v neděli a na vyžádání)
■ odpolední svačina - 3x týdně (zpravidla pondělí, středa a pátek) sladké či slané pečivo mezi 16.00 až 17.00 hodinou,
nápoje za poplatek
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný předkrm, salát a dezert;
několikrát týdně tématický bufet s výběrem hlavního jídla s přílohou, polévek, salátů a dezertů formou bufetu, nápoje
za poplatek; 1x uvítací přípitek (pouze v neděli a na vyžádání)
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. a 4. lůžka formou palandy
či rozkládacího gauče pro 1 až 2 osoby
■ Eco 2 - 17 m² - jednodušeji zařízený pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
■ Standard 1 - 15 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, fén, trezor, LAN připojení k internetu, župany* a pantofle* do wellness (na vyžádání)

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ tradiční a oblíbený hotel na klidném místě a s výbornou cenou ■ v ceně zahrnuta
i Gästekarte Bruck / Fusch s opravdu zajímavými slevami např. na vstup do lázní Tauern Spa, sáňkování
na Kohlschnait či 2 hodiny zdarma na lyžování na cvičném vleku ve Fuschu ■ menší, ale příjemné wellness
s obvyklou saunou a párou ■ ideální poloha pro milovníky bílé stopy s běžeckými tratěmi téměř přede dveřmi
■ různé typologie pokojů od cenově atraktivního Eco pokoje po pokoj až pro 4člennou rodinu ■ větší vzdálenost
od lyžování s nutností využití skibusu či vlastní dopravy
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „5 za 4“, „6 za 5“ a „7 za 6“ dle ceníku
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KAPRUN - ZELL AM SEE

10,6 km

177

KAPRUN - ZELL AM SEE
8

€

HOTEL - APARTMÁNY ★★★★

NEUE POST

Salcbursko
od 1.130 Kč
os. / noc

poloha: Zell am See, centrum - 50 m, skiareál Zell am See / City Express - 300 m, skiareál Kaprun /
Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletscher - 8,9 km, skibus - 20 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar,
★ ★ ★ společenská místnost s otevřeným krbem, wi-fi připojení k internetu, seminární místnost pro 20 až 100 os.,
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: vyhřívaný bazén 9 x 14 m s vířivkou, vířivka, finská sauna, bio sauna, pára, horizontální
solárium*, infrakabina, relaxační místnost s lehátky, posilovna, masáže*
BS
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 50 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
■ bilo 4 balkon - 55 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
ZDARMA
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ pěkné a moderní apartmány v rámci tradičního hotelu v centru životem tepajícího
Zell am See ■ možnost dokoupení stravování formou rozšířené polopenze za zajímavou cenu prostřednictvím
naší CK ■ atraktivní pěší vzdálenost k lanovce City Express a k nové lanovce vedoucí z Kaprunu až na ledovec
Kitzsteinhorn jen několik minut autem či skibusem ■ skvělé wellness centrum včetně velkého vyhřívaného
bazénu cca 30 °C, různých typů saun a venkovní i vnitřní vířivky
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, speciální nabídky „7 za 6“ dle ceníku
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sl
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KAPRUN - ZELL AM SEE

300 m
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KAPRUN - ZELL AM SEE

Salcbursko
9

€

APARTMÁNOVÝ DŮM ♣♣♣

DICK

od 113 Kč
os. / noc

poloha: Maishofen, centrum - 10 m, skiareál Zell am See / Schmittenhöhe - 5 km, skiareál Kaprun /
Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletscher - 13,7 km, skiareál Skicircus Saalbach - Hinterglemm Leogang - Fieberbrunn - 12,7 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště; pračka* a sušička*
NE
popis apartmánů: ■ trilo 8 - 90 m² - 2 ložnice s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň, předsíň, 1x sociální zařízení,
1x oddělené WC; apartmán je v přízemí s předzahrádkou
BS
vybavenost apartmánů: TV sat, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka, wi-fi připojení k internetu, kávovar,
rychlovarná konvice
ZDARMA výhody a nevýhody: ■ poloha přímo v centru malebného městečka Maishofen, nedaleko obchodů
a restaurací ■ velice pěkně zařízený prostorný apartmán s velkou a moderní kuchyní ■ výhodná
cena zejména v porovnání s apartmány v Zell am See nebo Kaprunu a možnost lyžování i ve středisku Skicircus
Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn přístupným přes lanovku ve Vordeglemmu ■ větší vzdálenost
k lyžování vyvážena zastávkou skibusu přímo před domem ■ k dispozici pouze 1 byt v celé kapacitě čili včasná
rezervace nutností
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty, speciální akce „7 za 5“, „7 za 6“,
„8 za 6“, „4 za 3“, „4 za 2“ a „3 za 2“ dle ceníku
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KAPRUN - ZELL AM SEE

sl
e

6 %vy až

5 km
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SKICIRCUS - SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN

Salcbursko

SKICIRCUS - SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN
2.096 m

skinabídka



1.256 m

komplexně



840 m
18

112

km

140

km

km

%

%

%

7

41

52

29

21

270
km

20

70

243 km
os./ hod.

90 %

135.948

4x

13x

292 km

3

1
2

4

5

1 HOTEL DAS NEUHAUS ★★★★S
2 HOTEL EDELWEISS ★★★★

SAALBACH

km

Hinterglemm

4 km

Viehhofen

5 km

Maishofen

12 km

Zell am See

15 km

Leogang

30 km

Hochfilzen

42 km

Fieberbrunn

48 km

dálnice

70 km

SKIBUS
po Saalbachu-Hinterglemmu a Viehhofenu,
po Fieberbrunnu

3 SPORTHOTEL FONTANA ♣♣♣
4 APARTMÁNOVÝ DŮM DICK ♣♣♣
5 PRIVÁTNÍ APARTMÁNY MAISHOFEN ♣♣ /♣♣♣
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pravidelné skibusové linky mezi
Fieberbrunnem, Leogangem a Saalfeldenem
a mezi Saalbachem a Maishofenem

SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN

Salcbursko

181

SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN
VÝHODY:
oblast zvaná též Skicircus ležící jižně od Salzburgu a jen 15 km od Zell am See
nekonečný lyžařský prostor plný nedotčených svahů s hlubokým sněhem
■ 270 km vytyčených sjezdových tratí výzvou pro všechny lyžaře, od začátečníků až po ty nejzkušenější
■ letos nová „skiroute“ z Bernkogelu na Schattberg
■ po převratném spojení s tyrolským Fieberbrunnem realizovaném spuštěním 10místné kabinkové lanovky
TirolS přes Reiterkogel od prosince 2015 již celkem 270 km perfektně upravovaných sjezdovek
■ 70 lanovek, činících z oblasti jeden z největších propojených skiareálů v Evropě
■ již tři propojená údolí umožňující jízdu dokola bez opakování byť jen jediné jízdy na téže lanovce
■ loňskou novinkou celoplošný skipas Ski ALPIN CARD platící rovněž v sousední oblasti Kaprun - Zell am See
a pokrývající celkem 408 km sjezdovek
■ letos ALPIN CARD Navigator - nová aplikace střediska s audiovizuální navigací pro celý region skipasu
ALPIN CARD
■ Zwölferkogel, zlatý hřeb pro náročné, nabízející to nejextrémnější závodní lyžování včetně Mistrovstvím
světa ve sjezdovém lyžování 1991 prověřené členité a příkré sjezdovky FIS
■ od minulé sezóny nová moderní 10místá kabinková lanovka nahrazující původní 8místnou Zwölferkogelbahn
■ 5 fantastických kilometrů na široké carvingové sjezdovce z Kleine Asitz do Leogangu
■ liduprázdné svahy pod nejvzdálenějším vrcholem Spieleckkogel
■ přes 100 km excelentních freeridových sjezdů v hlubokém sněhu aneb Fieberbrunn rakouskou
freeridovou Mekkou
■ převážně velmi moderní kabinkové lanovky a proti větru chráněné „bubliny“ s vysokou hodinovou
přepravní kapacitou zajišťující cestování vzhůru v teple a bez front
■ neustálé investování do moderního systému umělého zasněžování zcela potírající handicap nikterak extrémní
nadmořské výšky
■ již 90 % skiareálu nezávislých na rozmarech počasí
■ velikonoční akce střediska na skipasy Ski ALPIN CARD v termínu 27. 3. až 11. 4. 2021, kdy při koupi
vícedenního skipasu pro dospělou os. (min. 4 dny) obdrží děti narozené v roce 2005 a mladší skipas zdarma
■ vynikající podmínky pro milovníky snowboardingu lákaných na snowparky v Hinterglemmu, Kleine Asitz
a Streubödenu nad Fieberbrunnem
■ boardercross pod Grosse Asitz a speciální trať pro carvery na Hochalmu
■ řada atraktivních lokalit pro jízdu v boulích - Hochalm, Zwölferkogel, Schattberg a Kleine Asitz
■ středisko nezapomínající ani na vyznavače klasického lyžování s 292 km kvalitně upravovaných stop
■ dvě možnosti nočního lyžování, snowtubingová dráha v ceně skipasu, několik rychlostních svahů s časomírou
■ sjezdovka s kamerou s možností prohlédnout si vlastní jízdu na internetu
■ dlouhé kilometry cest s odklizeným sněhem pro zimní pěší turistiku a nová jedinečná stezka v korunách
stromů s 200 metrů dlouhým visutým mostem
■ místní specialita, pravý schnapps z jeřabin, borůvek, malin či hrušek, podávaná na horských chatách
v bezprostřední blízkosti sjezdovek
■ Flying Fox XXL aneb adrenalinový let v závěsu na laně o délce 1,6 km střemhlav rychlostí až 130 km/h
nad špičkami stromů
■ ve Fieberbrunnu 1.160 metrů dlouhá celoroční bobová dráha Timoks Coaster garantující zábavu malým
i dospělým návštěvníkům
■ široká a pestrá paleta další polyžařské zábavy a relaxace - bruslařská dráha, 5 sáňkařských drah včetně
2 osvětlených, kryté tenisové haly či hala pro curling
■ putování na sněžnicích, výpravy s pochodněmi, paragliding, jízdy na saních tažených koňmi, množství
restaurací a barů či lyžařské muzeum
■ příjemných 470 km z Prahy i Bratislavy a 525 km z Brna zvládnutelných rychlejší jízdou do 6 hodin
■

SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN

■

182

TYPY SKIPASŮ
Skicircus Saalbach - Hinterglemm Leogang - Fieberbrunn
platí pro skiareál Saalbach Hinterglemm
Leogang Fieberbrunn
■ Ski ALPIN CARD
platí pro skiareál Saalbach - Hinterglemm Leogang - Fieberbrunn a oblast
Kaprun - Zell am See; platnost 1 - 14 dnů
■ Salzburger Super Ski Card & Kitzbüheler
Alpen AllStarCard
platí pro skiareál Saalbach - Hinterglemm Leogang - Fieberbrunn a navíc i ve všech
dalších skiareálech Salcburska a blízce
sousedících oblastech vedlejších spolkových
zemí, tedy také například pro Kaprun - Zell am
See, Schneewinkel, Kitzbühel, Zillertal Arenu,
Ski Juwel - Alpbachtal / Wildschönau,
Weisssee Gletscher Welt, Gasteinertal,
Salzburger Sportwelt, Lungau atd.;
platnost 1 - 14 dnů
■

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz
Bratislava, Wien, Linz
a dále
Salzburg, sjezd z dálnice Bad Reichenhall, Lofer,
Saalfelden
a dále
Maishofen, Saalbach, Hinterglemm
nebo
Leogang, Hochfilzen, Fieberbrunn

Praha 470 km ● Brno 525 km
Bratislava 470 km

NEVÝHODY:
chybějící metry nadmořské výšky a tedy
i absentující přírodní sníh na jižních svazích
v jarních termínech
■ vyšší ceny ubytování vycházející především
z vysoké oblíbenosti mezi rakouskými lyžaři
■ ospalejší atmosféra a větší klid ve srovnání
s nedalekým Zell am See či jinými polyžařskou
zábavou vyhlášenými středisky
■ paradoxně dosud bohužel menší známost mezi
českými lyžaři
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

SKICIRCUS - SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN

Salcbursko
1

€

HOTEL ★★★★S

DAS NEUHAUS

od 3.214 Kč
os. / noc

poloha: Saalbach, centrum - 10 m, skiareál Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn - 120 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / à la carte restaurace,
3x stylová restaurace, bar, vinný sklípek / noční klub, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa
★ ★ ★ s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: wellness zóna 1.500 m² - bazén 8 x 12 m s masážními tryskami, venkovní vířivka,
finská sauna#, biosauna#, pára#, infrakabina#, sanarium#, horizontální solárium, několik relaxačních koutků
s lehátky, posilovna, masáže*, kosmetické služby*; služby označené # mohou využívat osoby až od 16 let
HB+
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - formou bufetu s výběrem sladkého a slaného pečiva mezi 15.30 až 17.00 hodinou,
nápoje za poplatek
ZDARMA
■ večeře - formou servírovaného 5chodového menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný teplý
či studený předkrm, servírovaná polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Superior 2 - 22 až 25 m² - pokoj zpravidla se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, asi z 50% balkon
■ Deluxe 2+1 - 27 až 30 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 dítě do
nedovršených 13 let, sociální zařízení, asi z 50% balkon
■ Junior Suite 2+2 - 28 m² - pokoj s manželskou postelí a opticky odděleným obývacím pokojem s rozkládacím
gaučem až pro 2 děti do nedovršených 13 let, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany a pantofle do wellness
výhody a nevýhody: ■ tradiční a komfortní hotel vyšší kvality v srdci Saalbachu ■ ideální poloha jen pár kroků
od lanovky Bernkogelbahn či Kohlmais 3er ■ úžasné wellness centrum rozkládající se na 1.500 m² a zahrnující
též vnitřní bazén a venkovní vířivku pro zasloužený odpočinek po náročných lyžařských výkonech ■ vyhlášená
gourmet kuchyně s 5chodovým menu k večeři a pestrým snídaňovým bufetem ■ prostorné a moderně
zařízené pokoje včetně junior suite až pro 4členné rodiny ■ pouze týdenní pobyty a vyšší cenová hladina, která
ovšem zcela koresponduje s nabídkou služeb a polohou hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN

sl
e

6 %vy až

120 m

183

SKICIRCUS - SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN
2

€

HOTEL ★★★★

EDELWEISS

Salcbursko

od 1.294 Kč
os. / noc

poloha: Hochfilzen, centrum – 10 m, skiareál Buchensteinwand - Hochfilzen - 1,8 km, skiareál Saalbach Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn - 6,1 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, stylová restaurace /
pivnice „Stüberl“, společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, sluneční terasa
★★
s posezením, místnost pro úschovu zavazadel, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: finská sauna, pára, infrakabina; wellness je v provozu dle informací na recepci a mohou
jej využívat děti až od 16 let
HB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 4chodové menu formou hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm a dezert,
salátový bufet, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - vždy francouzské okno či společná lodžie;
3. lůžka formou rozkládacího gauče či přistýlky
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ příjemný a tradiční hotel v centru Mekky biatlonu Hochfilzenu ■ poloha s rozumným
dojezdem do oblíbeného Fieberbrunnu - vstupní brány do fantastického skiareálu Skicircus Saalbach Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn ■ večerní posezení s přáteli lze strávit v tradiční celodřevěné hotelové
„Stüberl“ s kachlovými kamny ■ vzhledem k oblíbenosti této lokality častá vyprodanost ■ jednodušší hotelové
wellness přístupné až od 16 let ■ větší vzdálenost od lyžování, avšak možnost využití skibusu stavícího u domu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí, speciální nabídka „4 za 3“ dle ceníku
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1,8 km
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SKICIRCUS - SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN

Salcbursko
3

€

SPORTHOTEL ♣♣♣

FONTANA

od 1.817 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Fieberbrunn, centrum - 3 km, skiareál Saalbach - Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - 10 m,
St. Johann in Tirol -11 km, Kitzbühel - 30 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové
★ ★ ★ hosty, bar, společenská místnost, miniklub s animačním programem (ve vybraných termínech; pro děti
od 3 do 14 let; pondělí - pátek, program není v češtině), úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené
parkoviště
sport a relaxace: bazén 10 x 8 m, finská sauna#, bio sauna#, horizontální solárium#*, relaxační koutek
HB
s lehátky#; posilovna, masáže#*; služby označené # mohou využívat děti až od 16 let
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, zpravidla
ZDARMA
servírovaná polévka a dezert, saláty formou bufetu, nápoje za poplatek; speciální dietní menu pouze
na vyžádání nejpozději 3 dny před příjezdem a poté požadováno přepotvrzení od hotelu
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče pro 1 či 2 osoby;
sociální zařízení s vanou
vybavenost pokojů: TV sat., fén, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ pro nadšené lyžaře neocenitelná poloha přímo u sjezdovky, kdy díky unikátnímu
propojení 2 vyhlášených skiareálů Fieberbrunn a Saalbach-Hinterglemm / Leogang je tento jedním z největších
skiareálů v Evropě ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ relaxační
centrum nabízející kromě obligátní sauny také téměř všemi oblíbený bazén ■ vzhledem k poloze a vybavenosti
hotelu velice slušná cenová nabídka ■ starší budova včetně ne úplně nejnovějšího vybavení ■ všechny pokoje stejné
kategorie a chybějící větší rodinné a nadstandardní typologie
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 5 nocí a pevně dané týdenní pobyty
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SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN

sl
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6 %vy až

10 m
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SKICIRCUS - SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN
4

€

APARTMÁNOVÝ DŮM ♣♣♣

DICK

Salcbursko

od 113 Kč
os. / noc

poloha: Maishofen, centrum - 10 m, skiareál Zell am See / Schmittenhöhe - 5 km, skiareál Kaprun /
Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn - 13,7 km, skiareál Skicircus Saalbach - Hinterglemm - Leogang Fieberbrunn - 12,7 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště; pračka* a sušička*
NE
popis apartmánů: ■ trilo 8 - 90 m² - 2 ložnice s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň, předsíň, 1x sociální zařízení,
1x oddělené WC; apartmán je v přízemí s předzahrádkou
BS
vybavenost apartmánů: TV sat, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka, wi-fi připojení k internetu, kávovar,
rychlovarná konvice
ZDARMA výhody a nevýhody: ■ poloha přímo v centru malebného městečka Maishofen, nedaleko obchodů
a restaurací ■ velice pěkně zařízený prostorný apartmán s velkou a moderní kuchyní ■ výhodná
cena zejména v porovnání s obdobným ubytováním ve středisku Skicircus a možnost lyžování i v areálu Kaprun /
Zell am See a na blízkém ledovci Kitzsteinhorn od konce roku 2019 propojeným novou úchvatnou lanovkou
z centra Kaprunu ■ větší vzdálenost k lyžování vyvážena zastávkou skibusu přímo před domem ■ k dispozici
pouze 1 byt v celé kapacitě čili včasná rezervace nutností
délka pobytu: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem zpravidla ve čtvrtek a v neděli,
resp. v pátek a ve středu či pondělí u vybraných pobytů
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SKICIRCUS - SAALBACH - LEOGANG - FIEBERBRUNN

Salcbursko
5

€

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY ♣♣ / ♣♣♣

MAISHOFEN

od 439 Kč
os. / noc

upřesnění: jedná se o několik desítek ubytovacích kapacit, které jsou prodávány systémem „no name“
poloha: Maishofen, centrum - max. 3,5 km, skiareál Zell am See / Schmittenhöhe - max. 7 km, skiareál
Kaprun / Maiskogel - max. 11 km, skiareál Skicircus - Saalbach / Leogang / Fieberbrunn / Vorderglemm max. 13 km, skiareál ledovec Kitzsteinhorn Gletscher - max. 16 km, skibus - max. 1 km
NE
vybavenost a služby: zpravidla úschovna lyží případně i lyžařských bot, zpravidla vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: případně dle konkrétní ubytovací kapacity
BS
popis apartmánů: ■ bilo 2/3/4 - 1 ložnice zpravidla s manželskou postelí a případně 1 samostatným
lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální
zařízení, zpravidla balkon či terasa
■ trilo 4/5/6 - 2 ložnice zpravidla s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj
NE
s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla
balkon či terasa
■ mono 2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí či rozkládacím gaučem pro 2 osoby a případně
1 samostatným lůžkem či rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa
■ poznámka - přesné rozmístění a charakter lůžek dle konkrétního apartmánu
vybavenost apartmánů: zpravidla TV, případně další dle konkrétní ubytovací kapacity
výhody a nevýhody: ■ již několik let stálice naší nabídky s velkým procentem spokojených a vracejících se klientů
■ výborná poloha mezi dvěma vyhlášenými lyžařskými středisky Skicircusem Saalbach s nejbližší lanovkou
ve Vorderglemmu a Kaprunem / Zell am See ■ vedle sjezdového lyžování i spousta dalších zimních aktivit včetně
snad nekonečně dlouhých běžeckých tratí vedoucích takřka za každým domem ■ od sezóny 2019 jeden společný
skipas pro oba dosud ještě lyžařsky nepropojené skiareály Skicircus a Zell am See ■ jistá nekonkrétnost
ubytovacích kapacit a možnost různorodého zařízení jednotlivých apartmánů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 6 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
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do 7 km
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KITZBÜHEL / KIRCHBERG

Tyrolsko

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

Tyrolsko

2.000 m

Kitzbüheler Horn
2,5
10

13,5
56

8
34

skinabídka



1.200 m

24
km

komplexně



800 m
20

66

km

102

km

km

%

%

%

11

35

54

12

27

188
km

10

49

144 km

1

os./ hod.

103.931

2x

8x

120 km

3
2

5 6

4

1 SPORTHOTEL KOGLER ★★★★

4 KAISERHOTELS NEUWIRT ★★★

KITZBÜHEL

km

Oberndorf

5 km

Kirchberg

6 km
6 km

2 HOTEL LIFTHOTEL ★★★

5 HOTEL SCHLOSS MÜNICHAU ♣♣♣

Reith bei Kitzbühel

3 HOTEL TAXACHER ★★★

6 CHALET SCHLOSS MÜNICHAU ♣♣

St. Johann

9 km

tratě zakreslené čárkovanou červenou čarou představují doporučené
volné terény a v údajích viz výše nejsou zahrnuty
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Mittersill

30 km

Uttendorf

34 km

Mühlbach

37 km

dálnice: (Kufstein)

29 km

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

77 %
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KITZBÜHEL / KIRCHBERG
VÝ
VÝHODY:
:
top resort s více než 120 lety lyžařské tradice rozprostírající se na úpatí Kitzbüheler Hornu, jeden
z nejexkluzivnějších skiareálů v Rakousku
■ 22.-24. 1. 2021 tradiční závody SP ve sjezdovém lyžování mužů Hahnenkamm Rennen, s legendárním
sobotním sjezdem na jedné z nejobtížnějších tratí světa „Streif“
■ od roku 2000 investováno více než 320 mil. € do infrastrukury střediska - v roce 2004 postavená nejdražší
lanovka na světě 3S propojující skiareály Hahnenkamm / Pengelstein a Jochberg / Resterhöhe
kompletující populární „skisafari“ s lyžemi na nohou sjezdovek z Aschau až na průsmyk Pass Thurn
■ pod značkou „BIG 5“ propagováno 5 nejlepších sjezdovek střediska, mezi nimiž nechybí legendární závodní
sjezdovka Streif či 8,3 km dlouhá sjezdovka Kaser neboli KitzSki Extended, nejdelší sjezdovka v oblasti
■ velké investice na Kitzbüheler Hornu v podobě nové 6místné kryté sedačkové lanovky Brunellenlift
a 10místné kabinkové lanovky Raintallift - obě nahradily původní, obě vyhřívané, splňující nejvyšší
standardy kvality
■ v sezóně 2019 / 2020 uvedení do provozu nové moderní 10místné kabinové lanovky Fleckalmbahn,
nejrychlejší lanovky svého druhu v Rakousku, představující celkovou investici ve výši 27,5 mil. €
■ díky více než tisícovce sněžných děl převážná část tratí pokryta umělým sněhem bez ohledu na přírodní
nadílku
■ středisko patřící tradičně k těm, jež jako první zahajují sezónu (mimo ledovcových středisek) - pro tuto
sezónu plánován start již 14. 11. 2020 (částečný provoz)
■ Kitzbüheler Alpen AllStarCard, jedinečná příležitost pro lyžaře „poznávače“, umožňující prolyžovat také ostatní
střediska Kitzbühelských Alp v Tyrolsku i Salcbursku
■ vynikající podmínky pro snowboarding v rámci 2 místních snowparků náležících k nejlepším v Alpách
■ pro milovníky klasického lyžování 120 km běžeckých tratí a jako bonus trať Schwarzseeloipe s osvětlením
a délkou 4 km
■ možnost večerního lyžování v Kirchbergu, pěších túr či vyzkoušení sáňkařské dráhy
■ v údolí vybrané cvičné vleky Rasmusleiten, Mocking, Ministreif (Kitzbühel), Hausleiten (Jochberg), Pass Thurn,
Aschau a Reith pro všechny zdarma bez potřeby skipasu
■ nesmírně široké možnosti polyžařské zábavy lákající k návštěvě nejen krytého bazénu s tobogánem
v Aquaaréně nebo tenisové haly, ale i příležitost vyzkoušet si let balonem a curling, o nespočtu restaurací
a barů nemluvě
■ životem pulzující centrum Kitzbühelu s atraktivní pěší zónou nabitou luxusními obchody, s kasinem
a projížďkami na koňských spřeženích
■ 14.-17. 1. 2021 Reith u Kitzbühelu hostitelem největšího světového turnaje v koňském pólu na sněhu
■ snadná a pohodlná cesta po dálnici z ČR téměř až na místo
■

TYPY SKIPASŮ
Skipass Kitzbühel
platí pro celý skiareál Kitzbühel - Kirchberg Jochberg - Pass Thurn - Mittersill / Hollersbach
a skiareál Kitzbüheler Horn
■ Kitzbüheler Alpen AllStarCard
platí pro celou oblast Kitzbühelských Alp a navíc
i ve všech skiareálech Salcburska a těsně
za jeho hranicemi, tedy i pro lyžařské areály
Schneewinkel, Kaprun - Zell am See, Skicircus
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn,
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental a Ski Juwel Alpbachtal / Wildschönau; platnost 1 - 14 dnů

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

■

190

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, dálniční sjezd
Kufstein Süd, Ellmau, Reith bei Kitzbühel či St. Johann in
Tirol, Oberndorf, Kitzbühel a dále Kirchberg či Mittersill
nebo
České Budějovice, Dolní Dvořiště
Brno, Mikulov, St. Pölten
Bratislava, Wien
a dále
Linz, Salzburg, sjezd z dálnice Bad Reichenhall, Lofer,
St. Johann in Tirol, Reith bei Kitzbühel či Oberndorf,
Kitzbühel a dále Kirchberg či Mittersill
nebo
Linz, Salzburg, Bischofshofen, Sankt Johann im Pongau,
Zell am See, Uttendorf, Mittersill

Praha 510 km ● Brno 510 km
Bratislava 460 km

SKIBUS
skibus po Kitzbühelu
skibusová linka
Kirchberg ➔ Reith ➔ Kitzbühel ➔ Jochberg ➔
Pass Thurn ➔ Mittersill
skibus mezi Kitzbühelem a St. Johannem
za poplatek

NEVÝHODY:
Ý
nižší nadmořská výška vedoucí k problematičtější
kvalitě sněhu na konci sezóny
■ vysoké ceny odpovídající poptávce po tomto
VIP středisku
■ občasná „přelidněnost“ v hlavní sezóně
a zejména v době konání Světového poháru
■ až na výjimky vyšší vzdálenost levnějších
ubytovacích kapacit od centra Kitzbühelu
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

Tyrolsko
1

€

SPORTHOTEL ★★★★

KOGLER

od 1.834 Kč
os. / noc

3 DĚTI
ZDARMA

poloha: Mittersill, centrum - 400 m, skiareál Kitzbühel / Kitzbüheler Alpen - 6 km, skibus - 20 m
vybavenost a služby: recepce / velká lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace,
bar s krbem a TV, wi-fi připojení k internetu, společenská místnost s TV, sluneční terasa, zimní zahrada,
★ ★ ★ seminární místnost, konferenční místnost, dětský koutek, internet point*, úschovna lyží a lyžařských bot,
2x výtah, vyhrazené parkoviště, půjčovna lyžařského vybavení*
sport a relaxace: bazén 300 m² s 60 m dlouhým tobogánem, dětský bazének, vířivka#, finská sauna#,
bio sauna#, pára#, Kneippův chodník#, horizontální solárium*, masáže*, kosmetické procedury*, tenisová
HB
hala* (není v provozu od 06.01. do 21.01.), posilovna*, squash*, stolní fotbal*; služby označené # mohou
využívat děti až od 6 let a pouze v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
ZDARMA
■ večeře - zpravidla formou bufetu s výběrem hlavních jídel, předkrmů, salátů a dezertů, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon, 3. lůžko formou rozkládacího gauče pro
1 osobu či přistýlkou, sociální zařízení s vanou
■ Family Suite 4/5 - 50 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a případně
1 přistýlkou, sociální zařízení s vanou, balkon; minimální obsazenost pokoje 4 osoby
■ Standard 4/5 - 40 m² - pokoj se dvěma opticky oddělenými částmi s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky
a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení s vanou, balkon; minimální obsazenost pokoje 4 osoby
■ Standard 1 - 20 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení s vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany (pouze pro dospělou osobu)
a pantofle* do wellness
výhody a nevýhody: ■ kvalitní a oblíbený hotel v typicky rakouském alpském stylu ■ hotel zaměřený na rodiny
s dětmi, a to včetně rodinných pokojů až pro 5 osob ■ až 3 děti do nedovršených 7 let ubytované na pokoji
s rodiči zcela zdarma ■ rozlehlé wellness zázemí s velkým bazénem a dokonce i tobogánem tolik oblíbeným
dětmi ■ pro milovníky bílé stopy upravená trať jen asi 20 m od hotelu ■ vyšší cena ubytování odpovídající kvalitě
hotelu a poskytovaným službám ■ delší vzdálenost od lyžování kompenzovaná skibusem téměř „přede dveřmi“
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

sl
e

6 %vy až

6 km

191

KITZBÜHEL / KIRCHBERG
2

€

HOTEL ★★★

LIFTHOTEL

od 1.251 Kč
os. / noc

Tyrolsko
3 DĚTI
ZDARMA

poloha: Kirchberg, centrum - 700 m, skiareál Kitzbühel / Maierlbahn - 550 m, skiareál Kitzbühel /
Gaisberg - 600 m, skibus - 20 m (v provozu od 13.12.); za dobrých sněhových podmínek dojezd na lyžích
možný až 240 m od hotelu
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / bar, aprés ski bar,
★★
à la carte restaurace, typická rakouská pivnice, kavárna, společenská místnost s TV, wi-fi připojení
k internetu, sluneční terasa s posezením, zimní zahrada, dětský koutek s TV, úschovna lyží a lyžařských
bot, 3x výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
HB
sport a relaxace: finská sauna, bio sauna, 2x pára, horizontální solárium*, infrakabina, relaxační koutek
s lehátky, masáže*, stolní tenis, stolní fotbal*, biliár*
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně bio koutku a nápojů
ZDARMA
■ večeře - servírované menu s výběrem z 3 až 4 hlavních jídel s přílohou, polévky, saláty a dezerty
formou bufetu, nápoje za poplatek; 2x týdně tématická večeře formou bufetu
■ poznámka - v období od 10.04. do 18.04. je stravování formou all inclusive čili oproti standardní polopenzi
je nabízen navíc lehký oběd mezi 12.30 až 13:30 hodinou, odpolední svačina se sladkým pečivem, kávou, čajem
a zmrzlinou pro děti mezi 15.00 až 16.00 hodinou a po celý den do 22.00 hodin také vybrané nealkoholické nápoje,
točené pivo, stolní víno, káva a čaj, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Hahnenkamm 5 - 40 m² - pokoj s manželskou postelí, 1 samostatným lůžkem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou a vanou, oddělené WC, balkon
■ Tirol 2/3/4 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, oddělené WC, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ extra výhodná cena zejména vzhledem k poloze nedaleko od vyhlášeného Kitzbühelu ■ velké
rodinné pokoje a až 3 děti do nedovršených 11 let (v okrajových termínech) resp. 2 až 3 děti do nedovršených 6 let
(v ostatních termínech) ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ od 10.04. do 18.04. speciální hotelová nabídka
all inclusive s lehkým obědem, svačinou a neomezenou celodenní konzumací vybraných nealko, ale i alko
nápojů ■ menší, ale příjemné wellness centrum, ovšem chybějící bazén ■ dětská herna oddělená zvukotěsnou
skleněnou stěnou od restaurace umožňující pohodlný dohled nad vašimi ratolestmi ■ velice oblíbený hotel čili brzká
vyprodanost a včasná rezervace zejména prázdninových termínů nutností
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 6 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

192

sl
e

6 %vy až

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

550 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

Tyrolsko
3

€

HOTEL ★★★

TAXACHER

od 1.131 Kč
os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Kirchberg, centrum - 2 km, skiareál Kitzbühel / Maierlbahn - 1,1 km, skiareál Gaisberg - 1,1 km,
skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce / menší lobby / wi-fi připojení k internetu / hotelový trezor, restaurace
vyhrazená pro hotelové hosty, bar, společenská místnost s TV, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah,
★★
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: finská sauna, pára, infrakabina, relaxační koutek s lehátky, masáže*, kosmetické služby*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený
předkrm či polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon, 3. lůžka formou přistýlky
■ Standard 1 - 16 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, župany* a pantofle* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ moderně zařízené a vybavené pokoje s krásným výhledem na Kitzbühelské Alpy
■ prostorný bar, příjemná restaurace a útulná společenská místnost s TV vybízející k večernímu posezení
■ pěkné relaxační zázemí garantující odpočinek a uvolnění po náročných sportovních výkonech ■ v ceně i zajímavá
Gästekarte Brixen - Kirchberg - Westendorf nabízející slevy např. na vstup do veřejného bazénu Aquarena
či bruslení v Brixenu ■ nutnost dojíždět za lyžováním vlastním vozem či skibusem ■ chybějící rodinné pokoje aneb
hotel zaměřen především na dospělou klientelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí, speciální nabídka „4 za 3“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

sl
e

6 %vy až

1,1 km

193

KITZBÜHEL / KIRCHBERG
4

€

KAISERHOTELS ★★★

NEUWIRT

od 1.389 Kč
os. / noc

Tyrolsko
3 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: všechny níže uvedené služby jsou poskytovány v hlavní budově hotelu Kaiserhotel Neuwirt;
pokoje Standard 1+1, Standard 2/3/4, Family 4 a Family 5/6 jsou v hlavní budově Neuwirt, pokoje
Standard 2/3/4 Dep. a Eco 2 Dep. jsou vždy v jedné z vedlejších budov vzdálených 30 m až 1,5 km
od budovy hlavní, pokoje s označením Dep. jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy,
★★
ve které jsou umístěny; veškeré uvedené vzdálenosti jsou měřeny od budovy hlavní
poloha: Oberndorf, centrum - 300 m, skiareál St. Johann in Tirol - 1,4 km, skiareál Kitzbühel - 5,9 km,
skiareál SkiWelt Wilder Kaiser Brixental - 6,6 km, skiareál Skicircus Saalbach - Hinterglemm - Leogang AI
Fieberbrunn - 17,2 km, skibus (St. Johann in Tirol) - 10 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, společenská místnost, wi-fi
připojení k internetu, uvítací přípitek, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště; vybavenost
ZDARMA
dependancí dle konkrétní ubytovací kapacity
sport a relaxace: sauna*#, pára*#, infrakabina*#, masáže*# v partnerském hotelu Kitzbüheler Alpen vzdáleném 1,3 km;
služby označené # mohou využívat děti až od 12 let a pouze v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně nápojů
■ oběd - obědový balíček na sjezdovku (vlastní příprava u snídaně)
■ odpolední svačina - sladké či slané pečivo, káva a čaj
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm či polévka,
servírovaný salát a dezert, od 09.00 do 21.00 hodin vybrané nealkoholické nápoje, točené pivo, stolní víno, káva
a čaj, ostatní nápoje za poplatek; 1x týdně večeře formou tyrolského farmářského bufetu
popis pokojů: ■ Standard 1+1 - 18 m² pokoj zpravidla s 1 samostatným lůžkem a případně přistýlkou pro dítě
do nedovršených 16 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Standard 2/3/4 balkon - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. a 4. lůžka zpravidla formou rozkládacího
gauče pro 1 či 2 osoby; sociální zařízení se sprchou či vanou; oddělené WC; pokoje jsou vždy v hlavní budově
■ Family 4 - 34 m² - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 osoby či 2 přistýlkami, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Family 5/6 - 59 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
či 2 přistýlkami, sociální zařízení, balkon; minimální obsazenost pokoje jsou 2 dospělé osoby a 3 děti
■ Eco 2 Dep. - 18 m² - pokoj zpravidla se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení; pokoje jsou vždy v dependancích
■ Standard 2/3/4 Dep. - 18 až 20 m² pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a možností 1 až 2 přistýlek,
sociální zařízení, zřídka balkon; pokoje jsou vždy v dependancích
vybavenost pokojů: TV sat., trezor; fén a telefon (jen u pokojů v hlavní budově)

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

1,4 km

194

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

výhody a nevýhody: ■ lákavá poloha mezi 3 nejznámějšími tyrolskými skiareály SkiWelt Wilder Kaiser Brixental,
Kitzbühel a St. Johan in Tirol ■ all inclusive hotel za velice atraktivní ceny ■ až 3 děti do nedovršených 6 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ prostorné pokoje až pro 6 osob vhodné pro početnější rodiny
a ekonomicky výhodnější pokoje pro 1 rodiče a 1 dítě do nedovršených 16 let ■ za poplatek lze využít wellness
v partnerském hotelu vzdáleném 1,3 km od hlavní budovy hotelu Kaiserhotels Neuwirt ■ zajímavé večerní zábavní
programy např. taneční večer, curling či procházka s průvodcem na 300 let starou farmu ■ při ubytování
v dependancích nutnost docházení či dojíždění za stravováním do budovy hlavní ■ větší vzdálenost od lyžování
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 6 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

KITZBÜHEL / KIRCHBERG

Tyrolsko
5

€

HOTEL ♣♣♣

od 1.569 Kč

SCHLOSS MÜNICHAU

os. / noc

poloha: Reith bei Kitzbühel, centrum - 1 km, Kitzbühel, centrum - 4,4 km, skiareál Kitzbühel /
Fleckalmbahn - 3,1 km, skiareál Kitzbühel / Hahnenkamm - 4,2 km, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser
Brixental - 12 km, skibus - 30 m, veřejný bazén Aquarena Kitzbühel - 5 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar, wi-fi
NE
připojení k internetu ve většiné společných prostor vyjma restaurací, společenská místnost, zimní zahrada,
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaná polévka, salát a dezert,
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - 16 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou
ZDARMA
či vanou; některé pokoje mohou být umístěny i v hradní věži
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Superior 2 - 16 až 18 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Superior 2/3 - 18 až 22 m² - pokoj s manželskou postelí a případně dalším samostatným lůžkem či přistýlkou pro
1 osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou; některé pokoje mohou být umístěny i v hradní věži
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ ryze tématický hotel z 16. století postavený ve stylu tyrolského hradu včetně historických
interiérů ■ ideální ubytování pro milovníky skutečné romantiky v rustikálním duchu aneb právem nazýván
„drahokamem Reit bei Kitzbühel“ ■ na danou oblast a polohu nedaleko vyhlášeného Hahnenkammu opravdu
nízké ceny ■ děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ snad jediným nedostatkem
jsou chybějící větší rodinné pokoje a wellness zázemí

1 DÍTĚ
ZDARMA

sl
e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 5 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do neděle,
speciální nabídka „7 za 6“, „5 za 4“ a „4 za 3“ dle ceníku
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KITZBÜHEL / KIRCHBERG

3,1 km

195

KITZBÜHEL / KIRCHBERG
6

€

Tyrolsko

CHALET ♣♣

od 1.149 Kč

SCHLOSS MÜNICHAU

os. / noc

upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy „Hotel Schloss“ a budovy vedlejší „Chalet Schloss“; všechny
níže uvedené služby jsou poskytovány v budově hlavní, wellness zázemí a pokoje jsou umístěny v budově
„Chalet Schloss“
poloha: Reith bei Kitzbühel, centrum - 1 km, Kitzbühel, centrum - 4,4 km, skiareál Kitzbühel /
★★
Fleckalmbahn - 3,1 km, skiareál Kitzbühel / Hahnenkamm - 4,2 km, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser
Brixental - 12 km, skibus - 30 m, veřejný bazén Aquarena Kitzbühel - 5 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar, wi-fi
HB
připojení k internetu ve většině společných prostor vyjma restaurací, společenská místnost, zimní zahrada,
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport
a relaxace: malá sauna a pára
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaná polévka, salát a dezert či večeře
formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou; 3. lůžka formou
přistýlky či rozkládacího gauče
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ ryze tématický hotel z 16. století postavený ve stylu tyrolského hradu včetně historických
interiérů ■ ideální ubytování pro milovníky skutečné romantiky v rustikálním duchu ■ samostatně stojící chalet jen
s pár pokoji (max. pro 12 osob) stranou od hlavní budovy zajišťující větší soukromí ■ nově wi-fi připojení k internetu
dostupné i na pokojích v chaletu ■ na danou oblast a polohu nedaleko vyhlášeného Hahnenkammu opravdu nízké
ceny ■ děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ jen menší relaxační zázemí pouze
s malou saunou a párou ■ nutnost docházení do hlavní budovy na stravování a další služby

1 DÍTĚ
ZDARMA

196

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 5 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do neděle,
speciální nabídka „7 za 6“, „5 za 4“ a „4 za 3“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až
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Wiedersbergerhorn / Alpbachtal
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3x
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© Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

mezi sjezdovky nejsou započítány čárkovanou čarou značené lyžařské cesty (tzv. skiroute)
a freeridy v celkové délce 16 km

Auffach

9 km

dálnice

10 km

© Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
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SKI JUWEL - ALPBACHTAL / WILDSCHÖNAU
VÝHODY:
VÝHODY:
jen pár let staré propojení lyžařských areálů Alpbachtal a Wildschönau přes vrchol Schatzberg
nově pojmenovaný skiareál Ski Juwel nabízející 109 km sjezdových tratí různých obtížností s převahou
sjezdovek pro méně a středně náročné lyžaře či rodiny s dětmi
■ Alpbachtal a Wildschönau jako klidná lyžařská střediska ležící nedaleko Zillertalu na úbočích pohoří
Wildschönau a patřící tak již do skupiny Kitzbühelských Alp
■ Wildschönau s několika lyžařsky nepropojenými skiareály v Niederau, Oberau a největším v Auffachu,
propojeným novou kabinovou lanovkou do Alpbachtalu
■ pro pokročilé lyžaře v Alpbachtalu obtížnější sjezdovka FIS Hornboden-Mittelstation s délkou 1 km
a převýšením 450 m
■ možnost jízdy v hlubokém prašanu u Wiedersberger Horn a 8 kilometrů značených neupravovaných
lyžařských cest
■ proslulá nejdelší sjezdovka Wildschönau vedoucí z vrcholu Schatzberg a po 6,5 km končící v městečku
Auffach o 1 028 metrů níže
■ na zkušené i začínající freestylisty v Alpbachtalu čekající funpark Wiedersberger Horn a ve Wildschönau
Race n’Boarder Arena v Niederau nebo Funpark ve skiareálu Schatzberg
■ nemalé posílení umělého zasněžování areálu do stále vyšších poloh
■ před 3 lety nová 8místná kabinka Schatzbergbahn ve Wildschönau s přepravní kapacitou 2 650 os. / hod.
■ od roku 2017 v provozu nový celoroční tobogán „Lauser Sauser" v Alpbachtalu se startem u horní stanice
lanovky Wiedersbergerhorn v nadmořské výšce 1 845 m o celkové délce přes 1 km
■ milovníkům běžek v Alpbachtalu k dispozici vždy dobře udržované stopy Seenloipe a Bergfeldloipe, 3x týdně
i s umělým osvětlením, a dalších 50 km upravených běžeckých tratí i ve Wildschönau
■ skibusy v celém Alpbachtalu a mezi Niederau a Auffachem zdarma
■ u dolní stanice lanovky Reitherkogelbahn se nacházející velký dětský lyžařský park „Juppi-Do“ pro pobavení
nejmenších návštěvníků a též ve Wildschönau dětský ráj v zábavním parku „Bobo“
■ hned několik lákavých nabídek večerního lyžování v obou střediscích
■ široká paleta polyžařské zábavy v podobě sáňkování, bruslení, tenisu v kryté hale či squashe
■ k relaxaci vybízející bazén s tobogánem a vodopádem s panoramatickým výhledem na Alpbachtal
■ Alpbach, centrum oblasti, jako jedno z nejkrásnějších městeček Tyrolska
■ dochovaný původní charakter malých vesniček aneb region oceňovaný odbornými anketami
i na celoevropské úrovni, středisko mj. obsadilo 1. příčku v anketě portálu schneehoehen.de jako nejlepší
skiareál za rok 2017
■ nedaleké lázeňské městečko Brixlegg - Mehr s nabídkou léčivých koupelí a též s proslulou minerální vodou
■ výborná dostupnost z ČR, středisko ležící přímo u dálnice A12, jen 1,5 hodiny jízdy od Mnichova
■

© Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

TYPY SKIPASŮ
Ski Juwel
platí pro všechny skiareály ve skimapě
(v minulosti označovány jako Alpbachtal
a Wildschönau); již neexistuje skipas platný jen
na jednotlivé skiareály
■ Kitzbüheler Alpen AllStarCard
platí pro celou oblast Kitzbühelských Alp a navíc
i ve všech skiareálech Salcburska a těsně
za jeho hranicemi, tedy i pro lyžařské areály
Schneewinkel, Kaprun - Zell am See, Skicircus
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn,
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental a Kitzbühel;
platnost 1 - 14 dnů
■

SKIBUS
Inneralpbach ➔ Kramsach
Alpbach Böglerhof ➔ Wiedersbergerhornbahn
Kundl ➔ Wiedersbergerhornbahn
© Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
Kufstein, dálniční sjezd Wörgl, Radfeld nebo Niederau,
Oberau

Praha 495 km ● Brno 575 km
Bratislava 510 km

Niederau ➔ Oberau ➔ Mühltal ➔ Auffach

NE ÝHODY:
NEVÝHODY
NEVÝHODY:
vzhledem k nižším nadmořským výškám poněkud kratší sezóna i omezené možnosti freeridu
nepříliš rozsáhlá nabídka sjezdovek pro náročné
■ na rozdíl od většiny známých středisek Rakouska dosud převaha vleků nad sedačkovými
a kabinovými lanovkami
■ oproti větším a známějším sousedům jako Zillertal či Kitzbühel spíše klidnější a pro někoho
až ospalá vesnická atmosféra
■ množství víkendových návštěvníků přinášející občasné problémy s dopravou
■ menší nabídka apartmánů, a proto častá vyprodanost
■
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9
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■
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200

Kč

HARMONY HOTEL ★★★

HARFENWIRT

od 1.700 Kč
os. / noc

upřesnění: kapacita je tvořena hlavní budovou s pokoji Eco 2, Standard 1, Standard 2/3 a Superior 2/3
a 150 m vzdálenou dependancí Bichlwirt Niederau s pokoji Standard 2/3 Dep.; všechny níže uvedené
služby a veškeré stravování se nacházejí v hlavní budově Harfenwirt
★ ★ ★ poloha: Niederau, centrum - 500 m, skiareál Niederau - 100 m, skiareál Alpbachtal Wildschönau / Auffach 6 km, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser Brixental / Hopfgarten - 6,7 km, skibus (Wildchönau) - 10 m; za dobrých
sněhových podmínek příjezd na lyžích možný asi 30 m od hotelu
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace /
HB
bar, 2x společenská místnost s TV, sluneční terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu (přes hotspot)
ve většině společných prostor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport
a relaxace: bazén 15 x 5,5 m s vodopádem, vířivka, 2x sauna, pára, infrakabina, horizontální
ZDARMA
solárium*, relaxační koutek s lehátky
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, zpravidla servírovaný studený či teplý
předkrm, salátový bufet, zpravidla servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - 15 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Standard 2/3 Dependance - 20 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. lůžka formou rozkládacího gauče; sociální zařízení se
sprchou či vanou
■ Superior 2/3 - Harmony - 32 m² - komfortní pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro
1 osobu, sociální zařízení s vanou, malá šatna, balkon
■ Eco 2 - 18 m² - pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, wi-fi připojení k internetu (pouze pokoje Standard a Superior), župany*
a osušky* do wellness; šatna, minibar, trezor, fén (pouze v pokojích Superior)
výhody a nevýhody: ■ poloha hotelu v těsné blízkosti lanovky menšího skiareálu Niederau a nedaleko od Auffachu
propojeného s celým Alpbachtalem ■ velký bazén a kvalitní wellness zázemí ■ možnost dokoupení skipasů v Kč
za zvýhodněnou cenu ■ v ceně již zahrnuta i populární Wildschönau Card, poskytující zajímavé slevy ■ cenově
i polohou rozdělené pokoje Standard, Eco a luxusní pokoje Superior ve 4* kvalitě ■ dále od centra střediska, avšak
snadno dosažitelné krátkou procházkou ■ slabší dětské slevy a absence pokojů pro čtyřčlennou rodinu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
100 m

sl
e

6 %vy až
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2

Kč

PENSION ★★★

ALPENBLICK

od 1.330 Kč
os. / noc

SKI JUWEL - ALPBACHTAL / WILDSCHÖNAU

Tyrolsko

upřesnění: kapacita je tvořena hlavní budovou s pokoji Standard 2 a 20 m vzdálenou dependancí s pokoji
Standard 2 Dep.; všechny níže uvedené služby a veškeré stravování se nacházejí v hlavní budově Pension
Alpenblick
poloha:
Radfeld, centrum - 500 m, skiareál Reith im Alpbachtal - 7,5 km, skiareál Alpbachtal
★★
Wildschönau - 11,2 km, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser Brixental - 23 km, skibus (Alpbachtal) - 260 m;
aquapark Wasserwelt Wörgler Wave - 12 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, wi-fi připojení
HB
k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna#, posilovna; služby označené # jsou dětem přístupné až od 15 let
ZDARMA stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm či polévka,
salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
■ Standard 2 Dep. - 20 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, fén
výhody a nevýhody: ■ strategická poloha hotelu mezi vyhlášenými tyrolskými skiareály Ski Juwel Alpbachtal
a SkiWelt Wilder Kaiser Brixental ■ cenově až neuvěřitelně výhodné pokoje v dependanci ■ znavené svaly
po náročných lyžařských výkonech prohřejete v hotelové sauně ■ pro příjemné posezení u dobré kávy
či piva k dispozici zimní zahrada a při dobrém počasí i sluneční terasa ■ možnost dokoupení skipasů v Kč
za zvýhodněnou cenu ■ dále od centra městečka, avšak snadno dosažitelné krátkou procházkou ■ v nabídce pouze
dvoulůžkové pokoje, tedy absence větších pokojů pro rodiny
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 3 nocí
7,5 km

© Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
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202

Kč

LANDGASTHOF ★★★

DORFERWIRT

od 1.390 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Oberau, centrum - 300 m, cvičný vlek pro děti a začátečníky - 200 m, skiareál Ried am Oberau 750 m, skiareál Oberau - 1,4 km, skiareál Niederau - 3,6 km, skiareál Alpbachtal Wildschönau / Auffach 4,3 km, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser Brixental - 11 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s otevřeným krbem / hotelový trezor, restaurace vyhrazená pro
★★
hotelové hosty, stylová restaurace, bar, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah,
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna* (na vyžádání), biliár*, elektronické šipky*
HB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou (v den příjezdu bez výběru),
servírovaný studený či teplý předkrm, zpravidla salátový bufet, zpravidla servírovaný dezert, nápoje
ZDARMA
za poplatek; 1x týdně tématický buffet s živou hudbou
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího
gauče pro 1 či 2 osoby; sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ tradiční hotel s oblíbenou a vyhledávanou restaurací a barem ■ večeře i snídaně z místní
nabídky bio produktů včetně výrobků z vlastního řeznictví ■ až 2 děti do nedovršených 7 let ubytované
na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ možnost dokoupení skipasů v Kč za zvýhodněnou cenu ■ v ceně již zahrnuta
i populární Wildschönau Card poskytující zajímavé slevy ■ dobrý poměr kvality a ceny poskytovaných služeb
■ větší vzdálenost k lanovkám v hlavní části skiareálu ■ jednoduché pokoje v tradičním rakouském stylu a pouze
zpoplatněné wellness
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
750 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFERKOPF

© Achensee Tourismus

Tyrolsko

ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFERKOPF
ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFER.
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© Achensee Tourismus

„Regiobus“ z Jenbachu do Maurachu / Pertisau / Achenkirchu / Steinbergu

1 ALPENHOTEL EDELWEISS ★★★

2 AKTIV HOTEL PENSION KLINGLER ★★★
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VÝHODY:
VÝHODY:
klidné středisko vhodné zejména pro rodiny s dětmi, začátečníky a středně pokročilé lyžaře
3 vzájemně nepropojené středně velké skiareály Christlum, Rofan a Karwendel (Zwölferkopf)
■ se 3 areály malými nabídka v součtu 53 km sjezdovek všech náročností
■ z Maurachu na Rofan do výšky 1 860 m n. m. kabinou a krásný 6 km dlouhý sjezd zpět s převýšením 900 metrů
■ oblíbený Christlum-Dinopark pro nejmenší lyžaře
■ nedávno nově vybudovaný Christl-Funpark se skoky a překážkami pro milovníky triků na snowboardu i lyžích
■ nový skidepot ve středisku Karwendl (Zwölferkopf)
■ umělým zasněžováním spolehlivě kryté dolní a střední pasáže sjezdovek skýtající záruku dobrých
sněhových podmínek
■ celkem 220,5 km upravovaných běžkařských tratí pro obě techniky, z toho 40 km s umělým zasněžováním
■ pro milovníky psů speciální tratě umožňující běžkování s domácími mazlíčky
■ strategická poloha nedaleko Zillertalu
■ pro vyznavače dlouhých procházek po sněhu hned 150 km udržovaných tratí
■ adrenalinový snowkiting a „Air Rofan“, 200 m dlouhý sjezd v závěsu na laně rychlostí až 80 km/h
■ předloni otevřený vodní svět „Atoll“ v Maurachu se saunami, bazény a fitness centrem
■ bruslení i sáňkování dostupné ve všech 3 skiareálech
■ od loňské sezóny v provozu nová přírodní sáňkařská dráha o délce 4,5 km začínající u horní stanice lanovky
ve středisku Karwendl (Zwölferkopf)
■ okouzlující panorama okolních dvoutisícových štítů Karwendelských hor
■ idylická atmosféra největšího jezera Tyrolska Achensee, dlouhého 9,4 km a širokého 1 km
■ velmi dobrá dostupnost při cestě autem z ČR
■ možnost „zkratky“ od Mnichova bez nutnosti koupě rakouské dálniční známky
■
■

© Achensee Tourismus

TYPY SKIPASŮ
■

Achensee Region
celoplošný skipas platí pro střediska Christlum,
Rofan, Karwendel / Zwölferkopf, Wiesinger
Bühel, Astenberg a Steinberg;
platnost od 4 dnů; všechna zahrnutá střediska
mají též možnost zakoupení vlastních skipasů
s platností 1 - 14 dnů

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
a dále
směr Rosenheim, dálniční sjezd Holzkirchen, B307,
Achenkirch, Maurach
nebo
Rosenheim, Kufstein, dálniční sjezd Wiesing, Maurach,
Achenkirch
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
Kufstein, dálniční sjezd Wiesing, Maurach, Achenkirch

NEVÝHODY:
lyžařská nepropojenost jednotlivých skiareálů
ve srovnání se sousedním Zillertalem spíše komornější rodinné prostředí
■ v ČR zatím málo známé středisko
■ značný zájem návštěvníků o zdejší výhodné nabídky ubytování vedoucí k vyprodanosti některých termínů
■
■

© Achensee Tourismus

SKIAREÁL ROFAN / MAURACH

km

skiareál Karwendel / Pertisau

5,5 km

skiareál Christlum / Achenkirch

12 km

Praha 475 km ● Brno 580 km

skiareál Spieljoch / Zillertal

18 km

Bratislava 530 km

dálnice

9 km
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ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFER.

ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFERKOPF

205

ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFERKOPF

206

€

ALPENHOTEL ★★★

EDELWEISS

od 1.457 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Maurach, centrum - 150 m, skiareál Rofan - 20 m, skiareál Karwendel (Zwölferkopf) - 5 km, skiareál
Christlum - 11 km, skiareál Hochzillertal / Hochfügen - Kaltenbach - 16 km, skibus (po Achensee) - 20 m
vybavenost a služby: recepce / malá lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / bar, après ski
bar, wi-fi připojení k internetu, společenská místnost s TV, dětský koutek (oddělen skleněnou stěnou
★★
od společenské místnosti), sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené
parkoviště
sport a relaxace: finská sauna, relaxační koutek s lehátky
HB
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou či formou bufetu, zpravidla
servírovaný studený či teplý předkrm a dezert, salátový bufet, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou;
3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče pro 1 či 2 osoby
■ Family 2/3/4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, sociální zařízení, asi z 50 % balkon
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, župany a osušky do wellness (na vyžádání a proti
vratné kauci)
výhody a nevýhody: ■ návrat k oblíbené stálici se skvělou polohou přímo u spodní stanice lanovky ■ po nedávné
částečné rekonstrukci pokojů a společných prostor ■ výhodná cena s polopenzí a Achensee Card nabízející
zajímavé slevy ■ prostorné pokoje včetně rodinných s oddělenou ložnicí a až 2 děti do nedovršených 7 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ větší vzdálenost k rozlehlejším skiareálům v oblasti Achensee ■ jen
menší wellness zázemí a pokoje s balkonem orientovány pouze k silnici
20 m

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální akce
„7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až

ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFER.

1

Tyrolsko

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

2

€

AKTIV HOTEL PENSION ★★★

KLINGLER

od 883 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: hotel je tvořen 2 vzájemně propojenými budovami Café-Pension Klingler s 5 pokoji a hlavní
hotelovou budovou s dalšími 28 pokoji; pokoje jsou nabízeny s přesným označením budovy, ve které jsou
umístěny; všechny níže uvedené služby jsou poskytovány v budově hlavní
poloha: Maurach, centrum - 30 m, skiareál Rofan - 300 m, skiareál Karwendel (Zwölferkopf) - 4,5 km,
★★
skiareál Christlum - 12 km, skiareál Hochzillertal / Hochfügen / Kaltenbach - 25,8 km, skibus
(po Achensee) - 20 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, jídelna pro snídaně, à la carte restaurace, kavárna / cukrárna,
BB
uvítací přípitek, wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, malý dětský koutek, zimní
zahrada s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, krytá parkovací stání*
sport
a relaxace: finská sauna, relaxační koutek s lehátky, masáže*, malá posilovna, stolní tenis,
ZDARMA
stolní fotbal
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2 Dep. (Café) - 16 m² pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
■ Standard 1 Dep. (Café) - 12 m² pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 2/3/4 Dep. (Café) - 28 m² pokoj s manželskou postelí, malá ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení, balkon
■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon či terasa; 3. lůžka formou rozkládacího gauče; sociální
zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén (vyjma Standard 2/3), trezor, wi-fi připojení k internetu, župany*
do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ dobrý poměr ceny a kvality ubytování ■ příjemný menší hotel jen s 33 pokoji, kdy pokoje
v hlavní budově prošly renovací v roce 2019, jídelna pro snídaně a recepce pak v roce 2020 ■ ideální poloha
přímo v centru populárního Maurachu ■ ubytování v ceně pouze se snídaní, avšak večeře lze připlatit na místě
v €, pro pobyty od 13.01.2021 do konce sezóny pouze 6x v týdnu (krom středy, kdy je večer restaurace uzavřena)
■ i zde v ceně atraktivní Achensee card se zajímavými slevami např. na vstup do vodního světa Wasserwelt
Wörgler Wave či bazénu Atoll Achensee, lanovky pro pěší turistiku či zdarma užití vybraných běžeckých okruhů
■ v pěší dostupnosti k menšímu skiareálu Rofan, k ostatním větším lyžařským střediskům pak autem či skibusem
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
300 m

sl
e

6 %vy až

hlavní budova

dependance Café

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFER.

ACHENSEE - CHRISTLUM / ROFAN / ZWÖLFERKOPF

Tyrolsko

207

Tyrolsko

© Skiwelt Wilder Kaiser Brixental

SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL

SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL
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150.484

6x

11x

148 km

7

6

1
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5

1

SPORTRESORT HOHE SALVE ★★★★

2

HOTEL GASTHOF SCHROLL ★★★

3

PENSION ALPENBLICK ♣♣♣

4

GASTHOF - PENSION KAISERBLICK ★★★

5

LANDGASTHOF-HOTEL FUCHSWIRT ♣♣♣

6

BERGHOTEL HINTERDUXERHOF ♣♣♣

7

APARTMÁNOVÝ DŮM SCHEFFAUERHOF ♣♣♣
© Bildarchiv Skiwelt - Christian Kapfinger
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SÖLL

km

Scheffau

5 km

Ellmau

9 km

Kufstein

12 km

Kirchbichl

15 km

Brixen im Thale

24 km

Kitzbühel

27 km

dálnice

12 km

SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL

Tyrolsko
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SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL
VÝ
VÝHODY:
:
osm špičkových středisek nacházejících se v Kitzbühelských Alpách pod masivem Hohe Salve tvořících
uzavřenou a v Rakousku druhou největší „na lyžích“ propojenou oblast
■ skiareál obsazující přední posty a vyhrávající prestižní ocenění v mezinárodních odborných anketách
o nejlepší lyžařské středisko v Evropě
■ SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental držitelem ceny „Ekologický skiresort roku“ v soutěži World Snow Awards
pořádané londýnským deníkem The Telegraph
■ perfektní přírodní dispozice a neustálá modernizaci služeb a přepravních zařízení
■ obrovská pavučina 284 km sjezdových tratí od převažujících širokých prosluněných svahů pro rodiny
s dětmi až po prudké černé sjezdovky
■ záruka výtečného lyžování i na okrajích sezóny díky neustálému rozšiřování umělého zasněžování
■ po propojení Westendorfu s Brixenem lanovkou i sjezdovkou integrován celý skiareál, řadící se tak ke čtveřici
největších lyžařsky propojených oblastí Evropy
■ výzvou pro pokročilé lyžaře náročný sjezd z Hohe Salve do Itteru s délkou 9 km a převýšením 1 123 m
■ pro lyžařské poznávání 3 značené okruhy - areály Kaiser Runde, Salven Runde a Westendorf Runde
■ 3 km dlouhá osvětlená sjezdovka v Söllu a lákavá nabídka večerního lyžování i ve Westendorfu a Ellmau
■ každoročně rozsáhlé investice do modernizace skiareálu, letos nová 10místná gondola Hexenwasser
v Söllu a také obdobná lanovka Salvistabahn z obce Itter na vrchol Kleine Salve, 10místná kabinka D-Line
od firmy Doppelmayr s prodloužením trasy o zcela nový horní 650metrový úsek
■ od sezóny 2019/20 nová kombinovaná lanovka Zinsbergbahn s 10místnými panoramatickými
gondolami a 8místnými sedačkami s „bublinami“ a vyhříváním
■ další novinkou minulé sezóny nejmodernější 8místná sedačková lanovka Fleidingbahn s vyhlídkovou
terasou u vrcholové stanice ve výšce 1 869 m n. m.
■ dechberoucí panorama od masivu Wilder Kaiser, přes Großglockner až po Zillertalské Alpy
■ v celém skiareálu celkem 20 skidepotů včetně nejnovějšího u lanovky SkiWeltbahn s 230 místy
■ v Söllu nedávno vybudovaný dětský park „Čarodějná země“ (celkově v oblasti 4 dětské parky) a bohatě
vybavené testovací centrum Salomon
■ široká nabídka pro snowboardery a freestylisty v podobě 3 funparků
■ nedávná novinka pro rodiny s malými dětmi v podobě možnosti zakoupení 6denního skipasu
přenosného na oba rodiče
■ akce skipas zdarma pro děti do 15 let na okrajích sezóny (od 3denní platnosti)
■ 148,2 km běžeckých tratí pro vyznavače klasického lyžování denně perfektně připravovaných pro obě
techniky, včetně 2,2 km dlouhého vysokohorského okruhu
■ 3 dlouhé osvětlené a uměle vysněžované sáňkařské dráhy (2 v Söllu a 1 v Ellmau / Going), trasy pro pěší
turistiku, kluziště, krytý bazén a unikátní iglú vesnička s ledovým barem na Hochbrixenu
■ výborná dostupnost lyžařské oblasti po dálnici z České republiky

SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL

■

210

© Skiwelt Wilder Kaiser Brixental - Christian Kapfinger

TYPY SKIPASŮ
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Skipass
platí pro celou oblast SkiWelt Wilder Kaiser Brixental, tedy pro skiareály Brixen im Thale,
Going, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter, Hopfgarten,
Westendorf a Kelchsau
■ Kitzbüheler Alpen AllStarCard & Salzburger
Super Ski Card
platí pro celou oblast Kitzbühelských Alp,
tedy také pro lyžařské areály Schneewinkel,
Kaprun - Zell am See, Skicircus Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Kitzbühel
a Ski Juwel - Alpbachtal / Wildschönau a navíc
i ve všech skiareálech Salcburska a těsně
za jeho hranicemi, tedy také například pro celé
Ski amadé, Zillertal Arenu, Lungau a další;
platnost 1 - 14 dnů
■

© Bildarchiv Skiwelt

SKIBUS
Westendorf ➔ Brixen im Thale
Kelchsau ➔ Hopfgarten

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Kufstein,
sjezd z dálnice Kufstein Süd, Kirchbichl nebo Scheffau
nebo Hopfgarten
nebo
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz,
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz
Bratislava, Wien, Linz
a dále
Salzburg, sjezd z dálnice Bad Reichenhall, Lofer,
St. Johann, Ellmau, Scheffau, Hopfgarten

Praha 490 km ● Brno 505 km
Bratislava 460 km

Wörgl ➔ Kitzbühel

NEVÝHODY:
nepříliš pestrá nabídka nejnáročnějších černých sjezdovek
na rakouské poměry spíše nižší nadmořská výška limitující nadílku přírodního sněhu a omezující tak
příležitosti lyžování ve volném terénu
■ vzájemná nepropojenost na lyžích už jen mezi hlavním skiareálem a menším střediskem Kelchsau
■ 2 hodiny autem od Mnichova aneb popularita Brixentalu u Němců vedoucí k plnému vytížení sjezdovek
i silnic o víkendech a německých prázdninách
■ relativně vyšší cenová hladina
■
■

© Bildarchiv Skiwelt
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Tyrolsko
1

€

SPORTRESORT ★★★★

HOHE SALVE

od 3.586 Kč
os. / noc

poloha: Hopfgarten, centrum - 400 m, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser Brixental / Hopfgarten - 30 m
vybavenost a služby: recepce / velká lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace,
bar, několik seminárních místností až na 500 m² s projekční technikou, malý dětský koutek, sluneční
★ ★ ★ terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
(počet míst omezen), garážová stání*
sport a relaxace: lázně Move & Relax o velikosti 1.400 m² - bazén 19 x 6 m propojený s venkovním
vyhřívaným plaveckým bazénem 25 m, finská sauna, bio sauna, termárium, infrakabina, relaxační
HB
místnost s lehátky, masáže*, kosmetické služby*, posilovna, speciální sál na yogu
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 3 až 4 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm
ZDARMA
a polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
■ Standard Plus 2/3 - 28 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení,
oddělené WC, balkon
■ Superior 2/3 - 32 m² - stylový pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení
s vanou a sprchou, oddělené WC, balkon
■ Panorama Suite 2/3/4 - 45 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
oddělený zašupovacími dveřmi od ložnice, sociální zařízení se sprchou a vanou, oddělené WC, infrakabina
■ Suite Lindrain 2/3/4 - 54 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou a vanou, oddělené WC, infrakabina, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar*, župany a pantofle do wellness

výhody a nevýhody: ■ luxusní, designový hotel v rámci skvělého skiareálu SkiWelt Wilder Kaiser Brixental
■ ideální poloha přímo proti kabinové lanovce v centrální části lyžařského areálu pod vyhlášenou černou kráskou
Hohe Salve ■ krásné, rozlehlé, luxusní a moderní relaxační zázemí o rozloze 1 400 m² včetně několika bazénů
■ díky velkému konferenčnímu zázemí hotel vhodný i pro teambuildingy a incentivní turistiku ■ vyšší cena
odpovídající poloze a kvalitě hotelu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně daný týdenní silvestrovský pobyt

sl
e

6 %vy až

PREMIUM
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30 m
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SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL
2

€

HOTEL GASTHOF ★★★

SCHROLL

od 980 Kč
os. / noc

Tyrolsko

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Kirchbichl, centrum - 0 m, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental / Itter - 9,3 km, skiareál
Niederau - 10,7 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / hotelový trezor*, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, jídelna
pro snídaně, à la carte restaurace, bar, typická pivnice, vinný sklípek, uvítací přípitek, zimní zahrada,
NE
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený
HB
předkrm či polévka, zpravidla salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - zřídka balkon, 3. a 4. lůžka formou
přistýlky, sociální zařízení se sprchou či vanou
ZDARMA
■ Standard 1 - 17 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ stylový hotel s rodinnou atmosférou v centru městečka Kirchbichl a jen 2 km
od vyhlášeného běžkařského centra Angerberg ■ v ceně Kitzbüheler Alpen Card (platí od listopadu do dubna)
se zajímavými slevami ■ pro milovníky wellness a vodních radovánek návštěva 5 km vzdáleného vyhlášeného
vodního světa ve Wörglu nutností ■ až 2 děti do nedovršených 10 let ubytované s rodiči na pokoji zcela
zdarma ■ stylová Jägerstüberl, typická rakouská pivnice a bar pro zpříjemnění zimních večerů ■ na každý pokoj
a pobyt sleva 10 až 20 € (v závislosti na délce pobytu, pro jednolůžkové pokoje pak 5 až 10 €) pro konzumaci
nápojů v baru (na vyžádání již při objednávání nápojů v baru!) ■ jako třešinka na dortu zdarma 1x typický snaps
ve Skihütte „Keat-Alm“ na sjezdovce Hohe Salve ■ snad jedinou nevýhodou je větší vzdálenost od kabinové lanovky,
avšak skibus téměř přede dveřmi
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, pětidenní pobyty od neděle do pátku a dvoudenní pobyty
od pátku do neděle resp. pevně dané čtyřdenní a pětidenní pobyty ve vybraných obdobích dle ceníku
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Tyrolsko
3

€

PENSION ★★★

ALPENBLICK

od 1.320 Kč
os. / noc

upřesnění: kapacita je tvořena hlavní budovou s pokoji Standard 2 a 20 m vzdálenou dependancí s pokoji
Standard 2 Dep.; všechny níže uvedené služby a veškeré stravování se nacházejí v hlavní budově Pension
Alpenblick
poloha:
Radfeld, centrum - 500 m, skiareál Reith im Alpbachtal - 7,5 km, skiareál Alpbachtal
★★
Wildschönau - 11,2 km, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser Brixental - 23 km, skibus (Alpbachtal) - 260 m;
vodní svět Wave Wörgler Wasserwelt - 12 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, wi-fi připojení
HB
k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna#, posilovna; služby označené # jsou dětem přístupné až od 15 let
ZDARMA stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm či polévka,
salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
■ Standard 2 Dep. - 20 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, fén
výhody a nevýhody: ■ strategická poloha hotelu mezi vyhlášenými tyrolskými skiareály Ski Juwel Alpbachtal
a SkiWelt Wilder Kaiser Brixental ■ cenově až neuvěřitelně výhodné pokoje v dependanci ■ znavené svaly
po náročných lyžařských výkonech prohřejete v hotelové sauně ■ pro příjemné posezení u dobré kávy
či piva k dispozici zimní zahrada a při dobrém počasí i sluneční terasa ■ možnost dokoupení skipasů v Kč
za zvýhodněnou cenu ■ dále od centra městečka, avšak snadno dosažitelné krátkou procházkou ■ v nabídce pouze
dvoulůžkové pokoje, tedy absence větších pokojů pro rodiny
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 3 nocí

SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL

7,5 km

© Bildarchiv Skiwelt - Tim Marcour
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SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL
4

€

GASTHOF - PENSION ★★★

KAISERBLICK

Tyrolsko

od 1.070 Kč
os. / noc
1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Breitenbach am Inn - lokalita Schönau, centrum / Breitenbach am Inn - 3,7 km, skiareál Reit im
Alpbachtal - 17,4,km, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - 18,4 km, skiareál Niederau - 18,8 km,
skiareál Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau - 22,1 km, skiareál Spieljoch - 30,1 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, sluneční terasa s posezením,
NE
úschovna lyží, výtah, vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ odpolední svačina - 1x sladký zákusek a káva mezi 16.00 až 17.00 hodinou
HB+
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm
či polévka, servírovaný dezert, od 18.00 do 20.00 hodin vybrané nealkoholické nápoje, točené pivo
a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
NE
popis pokojů: ■ Standard 1 - 12 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5
■ Superior 3 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon
■ Family 4 - 35 m² - 2 navzájem nepropojené dvoulůžkové pokoje s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení, balkon; pokoje jsou zpravidla situovány přes chodbu
vybavenost pokojů: TV sat., telefon
výhody a nevýhody: ■ klidná lokalita u běžeckých tratí s cca 30minutovým dojezdem do druhého největšího
rakouského skiareálu SkiWelt Wilder Kaiser Brixental či menšího, ale i tak atraktivního Ski Juwel Alpbachtal
Wildschönau ■ atraktivní cena a v třílůžkovém pokoji děti do nedovršených 14 let ubytované na pokoji s rodiči
zcela zdarma ■ rozšířená polopenze s oblíbenou odpolední svačinkou a nápoje k večeři zdarma ■ v ceně i karta
Alpbachtaler Seenland card se zajímavými slevami ■ nepřítomnost wellness zázemí a dnes již obligátní wi-fi
■ absence skibusu aneb denní užití vlastního vozu za lyžováním nutností
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
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Tyrolsko
5

€

LANDGASTHOF-HOTEL ♣♣♣

FUCHSWIRT

od 1.570 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy, v rámci které jsou i všechny níže uvedené služby a cca 50 m
vzdálené dependance převážně s pokoji Family 4 a Standard 2/3/4; pokoje Standard 2 jsou nabízeny bez
rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
poloha: Kelchsau, centrum - 800 m resp. Hopfgarten, centrum - 8,7 km, skiareál Kelchsau - 1 km,
NE
skiareál SkiWelt Wilder Kaiser Brixental - 8,8 km, skibus - 20 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar,
wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
HB
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný salát, zpravidla
servírovaný dezert, nápoje za poplatek; možnost dětských menu pro děti do nedovršených 13 let;
ZDARMA
speciální dietní menu (bezlepkové či bezlaktózové) na vyžádání
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Family 4 Dep. - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení;
pokoje jsou situovány vždy v dependanci; minimální obsazenost pokoje jsou 2 dospělé osoby a 1 dítě
■ Standard 2/3/4 Dep. - 45 m² - pokoj s manželskou postelí a 1 až 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení; pokoje
jsou situovány vždy v dependanci
vybavenost pokojů: rádio (pouze pokoje Standard 2), fén
výhody a nevýhody: ■ tradiční tyrolský gasthof s hlavní budovou s restauracemi a recepcí ■ rustikální
celodřevěná dependance s komfortně zařízenými pokoji v přírodním stylu tolik moderním v nynější době
■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ v ceně zajímavá Kitzbüheler
Alpen Card se slevami např. na skipasy či vstup do vodního světa ve Wörglu ■ absence relaxačního zázemí a TV
na pokojích ■ větší vzdálenost k lyžování k vyhlášenému SkiWeltu jakožto druhému největšímu lyžařsky propojenému
skiareálu v celém Rakousku
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„sleva 10 %“ dle ceníku
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SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL
6

€

BERGHOTEL ♣♣♣

HINTERDUXERHOF

od 1.363 Kč
os. / noc

Tyrolsko

1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Kufstein, centrum - 4 km, skiareál Oberaudorf Hocheck - 13,4 km, skiareál Zahmer Kaiser Walchsee - 17,6 km, skiareál Skiwelt Wilder Kaiser Brixental / Scheffau - 17,9 km, skibus (do skiareálu
Skiwelt Wilder Kaiser Brixental - 1x ráno a 1x odpoledne) - 3 km; vodní svět Wave Wörgler Wasserwelt 19,6 km
NE
vybavenost a služby: recepce / hotelový trezor, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, uvítací
přípitek, wi-fi připojení k internetu, společenská místnost s TV, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené
parkoviště
HB+
stravování: ■ snídaně - zpravidla kontinentální servírovaná včetně nápojů; možnost vybraných tradičních
pochutin i formou bufetu
■ odpolední svačina - sladké pečivo, káva a čaj mezi 15.00 až 16.00 hod.; svačina není nabízena v pondělí
ZDARMA
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm
či polévka, zpravidla servírovaný salát či dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí a případně přistýlkou pro 1 dítě do nedovršených
15 let, sociální zařízení
■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - zřídka balkon, 3. a 4. lůžka zpravidla pevná či formou přistýlek
vybavenost pokojů: wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ menší, tradičně a rustikálně zařízený tyrolský hotel pouze se 13 pokoji ■ výhodné cenové
podmínky a 1 dítě do nedovršených 10 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma, další děti s výraznou slevou
■ v ceně i zajímavá Kufsteinerland Card nabízející řadu slev jako např. na vstup do vyhlášeného vodního světa
ve Wörglu Wave Wörgler Wasserwelt či zapůjčení sáněk ■ absence relaxačního zázemí a TV na pokojích ■ odlehlá
poloha vzdálená od centra města s nabídkou služeb
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální
nabídka „7 za 6“, „6 za 5“ a „5 za 4“ dle ceníku
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Tyrolsko
7

€

APARTMÁNOVÝ DŮM ♣♣♣

SCHEFFAUERHOF

od 280 Kč
os. / noc

upřesnění: apartmánový dům sestává z hlavní budovy „Gasthof“ s apartmány trilo 6 a dále přístavbou
s vlastním vchodem z boční ulice a apartmány bilo 4 a bilo 5; v budově „Gasthof“ jsou i všechny níže
uvedené služby; a dále ke kapacitě patří dependance, vzdálená cca 60 m od budovy „Gasthof“ a zde jsou
apartmány typologie trilo 4 Eco, trilo 4 a quadrilo 8
NE
poloha: Scheffau, centrum - 2 km, skiareál SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - 100 m, skibus - 100 m;
v okrajových termínech a v závislosti na počasí v případě včasnějšího uzavření hlavního skiareálu SkiWelt
Wilder Kaiser - Brixental lze lyžovat i v sousedním skireálu Kitzbühel / Hahnenkamm vzdáleném cca 19 km
BS
vybavenost a služby: stylová restaurace / bar, après ski bar, 2x úschovna lyží a lyžařských bot,
vyhrazené parkoviště, pračka*
popis
apartmánů: ■ bilo 4 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obytná kuchyň s rozkládacím
NE
gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, balkon či terasa; jeden z apartmánů je v patře s balkonem
a druhý v přízemí s terasou
■ bilo 5 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 osobu a zašupovacími dveřmi oddělenou kabinou s manželskou postelí, sociální zařízení, balkon
■ trilo 4 - 45 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obytná kuchyň s lavicí, sociální zařízení, oddělené WC; přestože je
k dispozici 5 míst, maximální obsazenost jsou 4 osoby
■ trilo 6 - 45 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obytná kuchyň s širokou lavicí ve tvaru L pro 2 osoby či výklopnou
manželskou postelí, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ quadrilo 8 - 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 3 samostatnými lůžky (ložnice je situována
do ne zcela uzavřeného mezonetového podkroví; přístup po příkrých schodech), obytná kuchyň s lavicí pro 1 osobu,
sociální zařízení, oddělené WC, balkon
■ trilo 4 Eco - 45 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obytná kuchyň, sociální zařízení, oddělené WC; přestože je
k dispozici 5 míst, maximální obsazenost jsou 4 osoby; apartmány jsou pod úrovní silnice a pouze s menším oknem
vybavenost apartmánů: TV sat., kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnka (kromě typologií trilo 6, bilo 5 a bilo 4)
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbená a žádaná stálice naší nabídky a k dispozici téměř všechny byty této
kapacity ■ vynikající poloha přímo naproti kabinové lanovce Brandstadl v centrální části skiareálu ■ pěkné,
rustikálně či ve světlém dřevě zařízené apartmány všech oblíbených typologií ■ prostorné byty typu trilo
a quadrilo zpravidla s poněkud netypickou lavicí v obytné kuchyni sloužící jako lůžko pro 5. a 6. osobu u typologie
trilo 6, resp. pro 8. osobu u typologie quadrilo 8 ■ útulná restaurace vybízející k večernímu posezení přímo v hlavní
budově ■ větší množství apartmánů, celkem až 110 lůžek, umožňující ubytování i větším skupinám či školním
zájezdům ■ chybějící relaxační zázemí a hlavní komunikace před budovou „Gasthofu“
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
a třídenní od čtvrtka do neděle, speciální nabídka „8 za 6“, „8 za 7“, „7 za 5“, „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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ZILLERTAL
TYPY SKIPASŮ
lokální skipas
platí pro vždy pro příslušný místní lyžařský areál
či areály; platnost max 1,5 dne
■ Zillertaler Super Skipass
platí pro celou oblast Zillertalu ve všech jeho
skiareálech včetně ledovce Hintertux a navíc
i pro skiareál Wildkogel v Neukirchen am
Grossvenediger; platnost od 2 dnů
■

SKIBUS
hustá síť skibusů po celém údolí propojuje
většinu ubytovacích kapacit s nejbližším
lyžařským areálem a několikrát denně
i s ostatními skiareály v údolí;
v ceně skipasu také údolní železnice
Zillertalbahn spojující Strass a Mayrhofen

© Zillertal Tourismus / Tom Klocker

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
Kufstein, dálnice směr Innsbruck, dálniční sjezd
Wiesing / Zillertal

Praha 520 km ● Brno 585 km
Bratislava 535 km

© Zillertal Tourismus / Tom Klocker

Zillertal, dlouhé údolí nenápadně ústící u dálnice vedoucí podél Innu, v sobě skrývá závratných takřka 450 km
upravovaných sjezdovek a řadí se tak mezi absolutně největší lyžařské oblasti světa. Oblast Zillerského údolí
se dále dělí do tří základních lyžařských subregionů. Propojením dvou středisek vznikl Hochzillertal / Hochfügen
neboli Ski Optimal jako nová a ihned velmi populární značka, jež spolu s nepropojeným Spieljochem úspěšně
bojuje o přízeň i těch nejnáročnějších lyžařů. Odměnou jsou pak četná ocenění v nezávislých mezinárodních
srovnávacích testech lyžařských středisek. V pořadí zillertalských areálů z hlediska velikosti je uprostřed
sportovní Zillertal Arena, táhnoucí se postranním údolím podél řeky Gerlos. S nepropojeným skiareálem
Wildkogel v sousední spolkové zemi Salcbursko, kde též platí celoplošný zillertalský skipas, by však tato
oblast byla ze všech největší. A konečně třetí a největší z hlavních podoblastí je Zillertal 3000 v oblasti
Mayrhofenu, kde se Zillertal dělí na čtyři postranní údolí, z nichž nejvýše položené Tuxské údolí je zakončeno
známým ledovcovým areálem Hintertux na největším rakouském ledovci předkládajícím úctyhodných 60 km
sjezdovek v nadmořských výškách až do 3 250 metrů. Tento ojediněle kvalitní a rozsáhlý ledovec částečně
vyvažuje některá níže položená místa skiareálů v Zillertalu. Tyto tři obří lyžařské pavučiny vhodně doplňují
menší rodinné a poklidné středisko Spieljoch, či sportovní areál Ahorn. Společný „celoúdolní“ skipas lze pořídit
již od 2denní platnosti! To pravé pro sebe si v Zillertalu najde sportovec, pohodový turista i úplný začátečník.
K dispozici je zde několik snowparků světových parametrů, nekonečné množství kilometrů freeridu a třeba
i oblíbená, 8 km dlouhá trať Goldpiste v oblasti Hochzillertal / Hochfügen, projektovaná olympijským vítězem
Stephanem Eberharterem. Z převážné části velmi moderní přepravní zařízení garantují rychlou a pohodlnou
cestu vzhůru. V Zillertalu dochází k neustálému zvyšování komfortu přepravy lyžařů, zejména v podobě
nových krytých a vyhřívaných sedaček i rychlých kabin s vyhříváním a wi-fi. Precizně fungující hustá síť
skibusů doplněná navíc o údolní železnici zajišťuje plně funkční propojení celé oblasti s lyžařskými terény.
Pouze o víkendech hlavní sezóny je daní za atraktivitu oblasti velké množství lyžařů a následná přetíženost
dálničního sjezdu i hlavní údolní komunikace. Zillertal rád používá označení „nejaktivnější údolí světa“, takže je
logické, že i škálu „nelyžařských“ aktivit zde můžete očekávat přepestrou. Namátkou jmenujme snowtubing,
skialpinistické tratě, sáňkařské dráhy, stovky kilometrů perfektně upravovaných běžeckých stop, paragliding,
kryté tenisové a squashové kurty nebo indoor golf, relaxaci pak nabídnou „vodní světy“ v Mayrhofenu
a Fügenu. Celkově ojediněle dokonalá a kompletní infrastruktura, mnoho desetiletí zkušeností s turistickým
ruchem a nezaměnitelná atmosféra Tyrolska s folklórem a kroji, s typickými pivnicemi a místními kulinářskými
specialitami, tvoří tu pravou zillertalskou současnost.

ZILLERTAL

© Zillertal Tourismus / Tom Klocker
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mezi sjezdovky nejsou započítány tečkovanou
či čárkovanou čarou značené volné terény a lyžařské
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73.458
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80 km
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HOCHZILLERTAL / HOCHFÜGEN
VÝ
VÝHODY:
:
špičkové lyžařské středisko vzniklé propojením skiareálů Hochzillertal a Hochfügen nad Zillerským údolím
perfektně upravované sjezdové tratě všech stupňů náročnosti s obzvláště vysokým procentem tratí
středně těžkých
■ nadmořská výška rozhodující části skiareálu okolo 2 000 metrů zaručující skvělé sněhové podmínky až
do začátku května
■ významná část sjezdovek ve vyšších polohách a všechny sjezdovky vedoucí do údolí jištěny vyspělým
technickým zasněžováním
■ moderní přepravní zařízení s dostatečnou kapacitou
■ Zillertal Shuttle, 8místná kabinková lanovka spojující oba hlavní areály
■ slovo fronta neznámým pojmem i při vysokém počtu lyžařů
■ poslední novinkou 10místná gondola Wimbachexpress s panoramatickým restaurantem „Albergo“
s vyhlídkovou platformou ve výšce 2 340 m
■ nový horský restaurant „Mountain View“ s vyhlídkovou terasou (1 760 m n. m.)
■ dvě osobité a náročné sjezdovky „Olympijská“ a „Zlatá“ připomínající úspěchy místního rodáka, sjezdařského
esa Stephana Eberhartera
■ s osmi kilometry nejdelší osvětlená sjezdová trať Zillertalu v Hochfügenu
■ další svah s nočním lyžováním v Hochzillertalu
■ podle testu renomovaného webu Skiresort.de areál obsadivší ve srovnávacím testu 1. pozici mezi nejlepšími
světovými lyžařskými oblastmi
■ na vyznavače snowboardingu v Hochzillertalu čekající špičkový snowpark s halfpipe, big airem, raily i slidy
■ u horní zastávky kabinové lanovky atraktivní dětský lyžařský svět Zwergerl Club a největší lyžařská škola
v Zillertalu
■ v Hochfügenu vždy 1. května zábavný obří slalom svázaných družstev v nostalgickém oblečení - důkaz
výborných sněhových podmínek i na jaře
■ menší rodinný areál Spieljoch disponující novou kabinkovou lanovkou Speieljochbahn a 5,5 km dlouhou
sáňkařskou dráhou
■ ze Spieljochu nejdelší uměle vysněžený sjezd do údolí v celém Zillertalu
■ široká paleta polyžařské zábavy a relaxace
■ 4 osvětlené sáňkařské dráhy, organizované vycházky s loučemi a sněžnicemi, romantické vyjížďky na saních
s koňským spřežením
■ možnost skialpinistických túr, bowling, bruslení na několika ledových plochách
■ nedávno nově zrekonstruovaný veřejný aquapark přímo ve Fügenu
■ skibus i údolní železnice v ceně permanentky
■ velké moderní zastřešené parkoviště v Kaltenbachu zdarma
■
■

HOCHZILLERTAL / HOCHFÜGEN

© www.schultz-ski.at
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TYPY SKIPASŮ
skipas Hochzillertal / Hochfügen / Spieljoch
platí pro skiareály Hochzillertal / Hochfügen
a Spieljoch; platnost max. 1 a 1/2 dne
■ Zillertaler Super Skipass
platí pro celou oblast Zillertalu ve všech jeho
skiareálech včetně ledovce a navíc i pro skiareál
Wildkogel v Neukirchen am Grossvenediger;
platnost od 2 dnů
■

SKIBUS
skibus po Fügenu a po Kaltenbachu,
skibusové linky spojující ostatní městečka se
skiareálem, několikrát denně též skibusová
linka do skiareálů Zillertal Arena, Zillertal 3000
a Hintertuxer Gletscher
© www.schultz-ski.at

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München,
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg,
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
Kufstein, dálniční sjezd Zillertal, Strass im Zillertal,
Fügen, Hart im Zillertal

v ceně skipasu také údolní železnice
Zillertalbahn spojující Strass a Mayrhofen se
zastávkou ve Fügenu a Kaltenbachu

KALTENBACH

km

Fügen

7 km

Hart im Zillertal

8 km

Strass im Zillertal

15 km

Mayrhofen

18 km

Praha 520 km ● Brno 585 km

Hintertuxer Gletscher

36 km

Bratislava 535 km

dálnice

53 km

NEVÝHODY:
Ý
moderní, populární, dobře z dálnice dostupný areál, proto často
v hlavní sezóně až příliš naplněn lyžaři
■ daní za polohu na začátku údolí větší vzdálenost na Hintertux
■ plánované propojení Spieljochu s hlavním komplexem zatím nemá
pevně určeno termín realizace
■ sjezd do Aschau zatím nepodpořen vlastní lanovkou, jen skibusem
■

© www.schultz-ski.at
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HOCHZILLERTAL / HOCHFÜGEN

Tyrolsko
1

Kč

FERIENHOTEL ★★★★

HOPPET

od 1.786 Kč
os. / noc

3 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: jedná se o 2 podzemním tunelem vzájemně propojené budovy; pokoje jsou nabízeny bez
rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
poloha: Hart im Zillertal, centrum - 10 m, skiareál Spieljoch - 3,9 km, skiareál Hochzillertal / Hochfügen /
★ ★ ★ Kaltenbach - 9 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / bar, stylová restaurace,
wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, společenská místnost s krbem, úschovna lyží a lyžařských bot,
2x výtah, vyhrazené parkoviště
AI
sport a relaxace: bazén 15 x 6 m, sauna, finská sauna, pára, horizontální solárium*#, hydromasážní
sprcha*, multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky, masáže*, elektronické šipky*, stolní fotbal*;
služby označené # mohou využívat osoby až od 18 let; vstup do wellness je dětem povolen pouze
ZDARMA
v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ oběd - obědový balíček na sjezdovku (vlastní příprava u snídaně)
■ odpolední svačina - lehké občerstvení formou bufetu zpravidla slaného či sladkého pečiva, káva, čaj
■ večeře - formou bufetu studených a teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů, od 10.00 do 22.00 hod.
vybrané nealkoholické nápoje, točené pivo, stolní víno, káva a čaj, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. lůžka formou rozkládacího gauče;
4. lůžka formou skříňové palandy; sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Superior 2/3/4 - 30 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu a skříňovou
palandou pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon s výhledem do údolí
■ Family 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, skleněnou stěnou opticky oddělený obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 1 až 2 osoby či palandou, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Family 4+2 - 40 m² - prostorný pokoj se 2 manželskými postelemi či 1 manželská postel a 2 samostatná lůžka,
menší ložnice s palandou až pro 2 děti do nedovršených 16 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon;
minimální obsazenost pokoje jsou 3 plně platící osoby
■ Standard 1+1 - 14 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem a případně výklopnou palandou pro 1 dítě do nedovršených
16 let, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ vyvýšená poloha hotelu v městečku Hart nabízející dechberoucí panoramata ■ dobrý poměr
kvality a ceny zejména v okrajových termínech ■ all inclusive stravování napomáhající jen k minimální útratě
během dovolené ■ možnost dokoupení skipasů v Kč za zvýhodněnou cenu ■ velké rodinné pokoje s oddělenou
ložnicí pro děti a až 3 děti do nedovršených 7 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ ekonomické pokoje
pro 1 dospělou osobu a dítě na přistýlce do nedovršených 7 let zdarma či se slevou ■ kvalitní ubytování a wellness
centrum s bazénem s výhledem na okolní hory ■ delší vzdálenost za lyžováním, avšak snadno dostupné skibusem

sl
e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, speciální nabídka „7 za 5“
a „7 za 6“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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3,9 km
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HOCHZILLERTAL / HOCHFÜGEN
2

Kč

SPORTHOTEL ★★★★

SCOL ZILLERTAL

Tyrolsko

od 1.370 Kč
os. / noc

poloha: Fügen, centrum - 10 m, skiareál Spieljoch - 1,3 km, skiareál Hochzillertal / Hochfügen Kaltenbach - 7,4 km, skibus -10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, kavárna, stylový bar,
★ ★ ★ wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, společenská místnost s krbem, úschovna lyží a lyžařských bot,
výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
sport a relaxace: bazén 12 x 5 m, finská sauna, bio sauna, pára, relaxační koutek s lehátky; posilovna,
stolní tenis, stolní fotbal
AI LIGHT
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ oběd - polévka s pečivem, nápoje za poplatek
■ odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo, nápoje za poplatek
ZDARMA
■ večeře - formou tematického bufetu s výběrem hlavních jídel, příloh, předkrmů, polévek, salátů a dezertů;
během večeře mezi 18.30 až 20.00 hod. vybrané nealko nápoje, točené pivo a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - Onkeljoch - základní popis viz str. 5 - asi z 50% balkon; sociální zařízení se
sprchou či vanou
■ Standard 2/3/4 - Spieljoch - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka zpravidla formou rozkládacího gauče
či přistýlky; sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 3/4 balkon - Spieljoch - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče či přistýlky;
sociální zařízení se sprchou či vanou; vždy balkon
■ Standard 1 - Onkeljoch - 11 až 14 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ příjemný, stylový a jen před 2 lety komplet zrekonstruovaný hotel přímo v centru
populárního Fügenu ■ pěkné relaxační zázemí včetně tolik oblíbeného bazénu ■ možnost dokoupení skipasů
v Kč za zvýhodněnou cenu ■ díky pestré nabídce typologií vhodný i pro středně velké skupiny ■ po většinu sezóny
pevně dané týdenní pobyty ■ slabší dětské slevy aneb děti zdarma jen do nedovršených 4 let
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané čtyřdenní, třídenní a týdenní pobyty s nástupním dnem v sobotu
a ve středu, speciální nabídka „sleva 4 % až 15 %“ dle ceníku
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1,3 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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HOCHZILLERTAL / HOCHFÜGEN

Tyrolsko
CAFÉ ZILLERTAL

4

od 1.577 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Strass im Zillertal, centrum - 200 m, skiareál Spieljoch - 9 km, skiareál Hochzillertal /
Hochfügen - Kaltenbach - 14,4 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / typická společenská místnost s pecí a TV sat., restaurace
s krbem, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar / pivnice / diskotéka (na vyžádání), seminární
★★
místnost* až pro 200 osob s projekční technikou, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa s posezením,
úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: venkovní dřevěná sauna a pára#, relaxační koutek# s lehátky; služby označené # mohou
HB
využívat děti od 12 let, a to jen v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, zpravidla servírovaný studený
ZDARMA
či teplý předkrm, salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. lůžko zpravidla formou rozkládacího
křesla (není vhodné pro dospělé osoby); 4. lůžka zpravidla formou rozkládacího gauče
■ Standard 1 - 19 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ poloha v klidné části Strassu při vjezdu do údolí Zillertal ■ cenově výhodné pobyty vzhledem
k atraktivitě dané oblasti ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ možnost
dokoupení skipasů v Kč ■ velmi pěkná venkovní sauna i s relaxačním koutkem, obojí propojeno podzemní
chodbou s hotelem ■ větší vzdálenost od lyžařských středisek, částečně vyvážená zastávkou skibusu před hotelem
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané čtyřdenní, třídenní a týdenní pobyty s nástupním dnem v neděli
a ve čtvrtek, speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až

9 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

Kč

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

GASTHOF ♣♣♣

HOPPETER

od 1.020 Kč
os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Fügen, centrum - 10 m, skiareál Spieljoch - 900 m, skiareál Hochzillertal / Hochfügen Kaltenbach - 8,8 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce / malá lobby s TV / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro
hotelové hosty, à la carte restaurace / pizzerie „Ticino“, stylová restaurace „Zirmstube“, uvítací přípitek,
NE
zimní zahrada s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu či formou bufetu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, polévka
HB
a dezert formou bufetu, salátový bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - 12 až 15 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, zřídka balkon
■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. lůžka formou přistýlky či rozkl. gauče
ZDARMA
vybavenost pokojů: TV sat., rádio
výhody a nevýhody: ■ menší hotel s centrální pozicí v rámci oblíbeného Fügenu ■ atraktivní cena a děti
až do nedovršených 11 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ v ceně již s výhodnou Gästekarte der
Erste Ferienregion im Zilertal (platná pouze v období prosinec až březen) se zajímavými slevami např. na 1denní
a 1,5denní skipasy v oblasti Fügen a Spieljoch ■ nepřítomnost wellness zázemí a výtahu ■ chybějící větší rodinné
pokoje pro 4 osoby a častá vyprodanost ve vysoké sezóně
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané čtyřdenní, třídenní a týdenní pobyty s nástupním dnem v neděli
a ve čtvrtek, speciální nabídka „4 za 3“ a „7 za 6“ dle ceníku
900 m
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HOCHZILLERTAL / HOCHFÜGEN

HOTEL - GASTHOF ★★★★
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6 %vy až
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ZILLERTAL ARENA

Tyrolsko

ZILLERTAL ARENA

Tyrolsko
Zillertal Arena
11
8

Zillertal

89
62

43
30

72

143
km

16

2.500 m

str. 218
245
55

130
29

skinabídka



1.920 m
447

komplexně



580 m

km

11

89

km

43

km

km

%

%

%

8

62

30

13

21

143
km

18

52

115 km
os./ hod.

1

2

TYPY SKIPASŮ

1 PENSION TANNERHOF ♣♣♣
2 LANDHAUS ROSENGARTL ♣♣♣

Zillertal Arena Skipass
platí pro skiareály Zillertal Arena;
platnost max. 1 a 1/2 dne
■ Zillertaler Super Skipass
platí pro celou oblast Zillertalu ve všech jeho
skiareálech včetně ledovce Hintertux a navíc
i pro skiareál Wildkogel v Neukirchen am
Grossvenediger; platnost od 2 dnů
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

90.350

3x

4x

200 km

ZELL AM ZILLER

km

Hippach

4 km

Mayrhofen

8 km

Hintertuxer Gletscher

26 km

Krimml

37 km

dálnice

21 km

SKIBUS
skibusové linky po jednotlivých střediscích
k nejbližší lanovce skiareálu, skibusové linky
mezi ostatními skiareály Zillertalského údolí,
speciální linka mezi městy Neukirchen am
Grossvenediger, Wald, Krimml a Königsleiten
v ceně skipasu také údolní železnice
Zillertalbahn spojující Strass a Mayrhofen se
zastávkou v Zell am Ziller

ZILLERTAL ARENA

80 %

227

ZILLERTAL ARENA
VÝHODY:
nedozírné možnosti zimních radovánek na rozsáhlém tyrolském území zasahujícím až do sousedního
Salcburska
■ moderní skiareál řadící se k nejlepším v celém Rakousku
■ vesměs nová přepravní zařízení s obrovskou kapacitou dokonale propojující jednotlivá střediska
■ každoročně vysoké investice do další modernizace
■ loni nová 10místná kabinková lanovka Stuanmandl na vrchol Isskogel nad Gerlosem s vyhřívanými
sedačkami a vysokou přepravní kapacitou
■ kompletně zrenovovaná horní stanice lanovky Rosenalmbahn v Zell am Ziller s pohodlným zázemím pro
lyžaře včetně nového skidepotu
■ letošní novinkou restaurace Wiesenalm u mezistanice lanovek Rosenalmbahn a Karspitzbahn v Zell am Ziller
s velkou sluneční terasou s fantastickým výhledem na údolí Zillertal, zajímavostí nejdelší kachlová kamna
na světě
■ předloni nová vyhřívaná 6sedačka Larmach v Königsleiten krytá „bublinami“
■ sjezdovka až do Zell am Ziller, s 10 km nejdelší údolní sjezd Rakouska s bezmála dvoukilometrovým
převýšením
■ v poslední době významné investice do umělého zasněžování
■ díky novému zásobnímu jezeru již téměř 100 % sjezdovek v okolí Zell am Ziller možno vysněžit i za nepřízně
počasí
■ velké lákadlo pro freeridery v podobě jízdy v hlubokém sněhu podél kryté čtyřsedačky Krimml X-Press nad
Gerlosem
■ jedinečný snowpark v Gerlosu Boarder Town, jeden ze 3 nejlepších v Rakousku, s gigantickou halfpipe
100 m dlouhou, 14 m širokou a 3 m vysokou
■ funpark s 80metrovou halfpipe v Krimmlu a Action-Park Kreuzwiese v Zell am Ziller se spektakulárním
bag jumpem
■ připojení k internetu zdarma u hlavních lanovek a na horských chatách
■ 8 lyžařských a snowboardových škol, 35 horských chat, 3 měřené úseky, 4 kluziště a 2 tenisová
a squashová centra
■ skibus zdarma po celém areálu
■ Wald / Königsleiten nabízející i atrakci v podobě nejvýše položeného planetária v Evropě
■ Zell am Ziller, centrum Zillertalu, místo s rodinnou atmosférou a zároveň ideální výchozí bod pro poznávání
Zillertal Areny
■ 1 300 metrů nad mořem položený Gerlos nabízející nejen zábavu na více než 100 km sjezdovek, ale i světově
proslulé après ski párty
■ romantický Krimml, proslavený Krimmelskými vodopády, s 380 metry největšími v Evropě, a osvětlenou
přírodní sáňkařskou dráhou
■ všemi středisky oblasti nabízené atraktivní možnosti běžeckého lyžování na skvěle upravených tratích
■ populární tobogánová dráha Arena Coaster přímo u hlavní lanovky v městečku Zell am Ziller

ZILLERTAL ARENA

■

228

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
Kufstein, dálniční sjezd Zillertal, Fügen, Kaltenbach,
Zell am Ziller, Gerlos, Krimml

Praha 530 km ● Brno 595 km
Bratislava 545 km

NEVÝHODY:
známost a atraktivita oblasti vykoupená v nejžádanějších termínech velkým množstvím lyžařů
přetíženost hlavní údolní komunikace zejména o víkendu
■ nutnost pečlivého hlídání času na návrat do vlastního střediska při volbě rozsáhlejších skitourů
■ lyžařská nepropojenost se zajímavým střediskem Wildkogel Arena
■ vyšší cenová náročnost korespondující s předkládanou kvalitou, rozsahem a komplexností nabídky
■
■
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ZILLERTAL ARENA

Tyrolsko
1

€

PENSION ♣♣♣

TANNERHOF

od 1.380 Kč
os. / noc

poloha: Zell am Ziller, centrum - 500 m, skiareál Zillertal Arena / Zell am Ziller - 2,7 km, skiareál Zillertal
3000 / Horbergbahn - 5,2 km, skibus - 50 m; skiareál ledovec Hintertuxer Gletscher - 26,7 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / bar, wi-fi připojení
k internetu, společenská místnost, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
NE
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, salátový bufet (pouze obden),
dezerty formou bufetu (pouze 1x týdně), nápoje za poplatek; hotel neumožňuje žádné speciální diety
HB
či stravy (bezlepková, bezlaktózová, veganská či vegetariánská)
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. lůžko formou přistýlky
či rozkládacího gauče pro 1 osobu
ZDARMA
■ Eco 2 - 25 až 30 m² - jednodušeji zařízený pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, trezor, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ rodinný pension s přátelskou atmosférou ■ nově téměř v celém hotelu zdarma wi-fi
připojení k internetu ■ na danou oblast a její oblíbenost příznivé ceny navíc umocněné speciální nabídkami
■ ideální poloha pro běžkařské nadšence aneb upravená stopa pouhých 50 m od domu ■ chybějící relaxační
zázemí ■ oproti předchozím sezónám děti zdarma jen do nedovršených 5 let
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ZILLERTAL ARENA

sl
e

6 %vy až

2,7 km
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ZILLERTAL ARENA
2

€

LANDHAUS ♣♣♣

ROSENGARTL

Tyrolsko
od 710 Kč
os. / noc

poloha: Krimml, centrum - 350 m, skiareál Zillertal Arena / Hochkrimml - 9,7 km, skiareál Wildkogel 10,7 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, pračka*
sport a relaxace: sauna#*, relaxační koutek s lehátky; u služeb označených # je v rámci týdenního pobytu
★★
2x vstup / osoba v ceně, další vstupy za poplatek
popis apartmánů: ■ mono 2 - 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou či vanou, oddělené WC, balkon
BS
■ bilo 4 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ trilo 6 - 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či rozkládacím křeslem
NE
na lůžko pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, kávovar, rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ oblíbená dlouholetá stálice naší nabídky a s ohledem na nabízenou kvalitu ubytování
za zajímavé ceny ■ tuto sezónu nově dosud povinně na místě splatný poplatek za spotřebu elektrické energie
již v ceně ■ poloha mezi proslulými skiareály Zillertal Arena a Wildkogel Arena ■ velice pěkná residence přímo
v srdci národního parku s možností prohlídky místních vyhlášených Krimmelských vodopádů ■ větší vzdálenost
k lyžování s nutností využití vlastní dopravy či skibusu ■ v ceně pouze 2x sauna u týdenních pobytů, další relaxační
služby za poplatek ■ absence v dnešní době již obligátní wi-fi či jakéhokoliv jiného připojení k internetu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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9,7 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz
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Tyrolsko

SEEFELD

SEEFELD

Tyrolsko
Rosshütte
1
6

Gschwandtkopf
5,9

32

11,4
62

0

18,3
km

0

0
0

Birkenlift - Geigenbühel
4,7
100

0

4,7
km

0

0
0

2

2
km

100

1

Neuleutasch
0
0

0
0

0,5

0,5
km

100

Katzenkopf Leutasch
1
13

3
37

4

8
km

50

Brandlift
0
0

SEEFELD

2.064 m
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0,3
km

1 RESIDENCE INTERCLUB HOCHEGG ♣♣♣

komplexně



1.180 m
2

8,9

km

22,9

km

km

%

%

%

6

26

68

5

33,8
km

20

28

29 km
os./ hod.

86 %

0,3
100

skinabídka



884 m

3

0
0

34.100

1x

9x

246 km

© Olympiaregion Seefeld - Stephan Elsler

SEEFELD

km

Telfs

13 km

Innsbruck

22 km

dálnice (Innsbruck)

11 km

dálnice (Garmisch-Partenkirchen)

39 km
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SEEFELD
VÝHODY:
VÝHODY:
městečko ležící na náhorní planině ve výšce 1 200 m n. m. mezi chráněnými krajinnými oblastmi Karwendel,
Wetterstein a Wildmoos
■ prestižní pověst i výhodná poloha pouhých 22 km od Innsbrucku
■ Olympiaregion Seefeld se 7 různorodými skiareály - Rosshütte, Gschwandtkopf, Geigenbühel - Birkenlift,
Neuleutasch, Katzenkopf Leutasch a Brandlift a celkem 33,8 km sjezdovek
■ moderní středisko zimních sportů s 28 lanovkami a vleky až do nadmořské výšky 2 064 m n. m.
■ hlavní skiareál Rosshütte disponující sjezdovkami všech stupňů obtížnosti a od sezóny 2018 / 19 i novou
kabinovou lanovkou Seefelder Jochbahn
■ atraktivní snowpark Crazy Hole a noční lyžování obsluhované krytou a vyhřívanou 6sedačkou Hochanger
■ pohodové lyžování pro začátečníky a středně pokročilé na úbočí Gschwandtkopfu
■ dětský park Sportis o rozloze 20 000 m² se cvičnými vleky a pojízdnými koberci u dolní stanice lanovky
■ výborná dostupnost skiareálů bezplatným skibusem ze všech koutů městečka
■ špičkové středisko pro běžecké lyžování se svými 246,5 km skvěle preparovaných tratí, 134,4 km
na klasiku a 112,1 km na skating, opakovaně v nezávislých testech zařazované mezi nejlepší střediska
severského lyžování na světě
■ dějiště běžeckých soutěží při ZOH v Innsbrucku 1964 a 1976 a dějiště MS v klasických disciplínách 1985
a naposledy v únoru 2019
■ svou úrovní velmi kvalitních ubytovacích zařízení a rušným společenským životem středisko srovnatelné
s kolébkami přepychu jako Lech či Kitzbühel
■ nádherná panoramata okolních hor a liduprázdné sjezdovky
■ pro nelyžaře 142 km zimních turistických cest nebo moderní bruslařské a curlingové centrum
■ romantické projížďky s koňským spřežením, návštěvy lázeňského komplexu Olympia (též kongresové
centrum) s bazény a saunami či třeba místní casino
■ pohodlný příjezd autem od Mnichova i Innsbrucku
■ v poměru k cenám luxusního střediska velmi výhodná nabídka apartmánového ubytování
■

© Olympiaregion Seefeld - Stephan Elsler

TYPY SKIPASŮ
Rosshütte, Gschwandtkopf, Birkenlift Geigenbühel, Neuleutasch, Brandlift
místní skipasy platící pro jednotlivé
skiareály; max. platnost 1 den (se skipasem
Gschwandtkopf sleva cca 10 % na vstup
do wellness centra Olympia)
■ Katzenkopf Leutasch
platí pro skiareál Katzenkopf Leutasch;
platnost od 1 dne
■ Happy Ski Card
platí pro skiareály Rosshütte, Gschwandtkopf,
Geigenbühel - Birkenlift; platnost od 1 dne
■

Praha 505 km ● Brno 635 km
Bratislava 585 km

menší úhrnná délka sjezdovek a nepříliš rozsáhlá nabídka terénů pro náročné
poměrně výrazná převaha vleků nad lanovkami
■ nepropojenost místních skiareálů na lyžích
■ spíše než pro „čistokrevné“ sjezdaře středisko ideální pro běžkaře
■
■

SKIBUS
2 skibusové linky zdarma po Seefeldu
(spojující Geigenbühel - Birkenlift, Rosshütte
a Gschwandtkopf)
pro držitele karty hosta (obdržíte zdarma
od ubytovatele)
„meziměstský“ skibus
Seefeld ➔ Leutasch ➔ Mösern ➔ Reith ➔
Scharnitz
v ceně pro držitele skipasu Happy Ski Card
a regionálního pasu na běžky

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

SEEFELD

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
a dále
Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Seefeld
nebo
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
Kufstein, Innsbruck, směr Bregenz
a dále
dálniční sjezd Zirl, Seefeld

NEVÝHODY:

233

SEEFELD
1

€

Tyrolsko

RESIDENCE INTERCLUB ♣♣♣

HOCHEGG

od 179 Kč
os. / noc

poloha: Seefeld, centrum - 500 m, skiareál Rosshütte - 400 m, skibus - 20 m
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené
parkoviště
sport a relaxace: sauna*, pára*, relaxační koutek* s lehátky, posilovací stroje*
★★
popis apartmánů: ■ mono 4 - 40 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, zpravidla předsíň, sociální zařízení, balkon či terasa; apartmán je
opticky oddělen na 2 části malou zídkou, závěsem a několika schody
BS
vybavenost apartmánů: TV, fén, rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ výborná cenová nabídka zejména s ohledem na proslulé olympijské středisko
ZDARMA ■ osvědčená a oblíbená stálice s polohou v pěší dostupnosti lanovky a zároveň kousek od centra
■ prostorné, moderně a architektonicky zajímavě řešené apartmány s příjemně sladěnými
interiérovými doplňky ■ skrovné relaxační zázemí přímo v residenci, bohužel však za poplatek ■ pouze jedna
ubytovací typologie
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle, speciální nabídka „7 za 6“, „7 za 5“, „4 za 3“ a „3 za 2“ dle ceníku

234

© Olympiaregion Seefeld - Stephan Elsler
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© Stubaier Gletscher - Andre Schönherr

Tyrolsko
STUBAITAL

STUBAITAL
STUBAIER GLETSCHER

Tyrolsko
SCHLICK 2000

Stubaier Gletscher
26
41

15
23

23
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3,2
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km
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15
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30

12
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km

1
2
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6
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0
0

3,5
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0
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0
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skinabídka



2.248 m

komplexně



STUBAITAL

962 m

236

29,2

28

km

3 HOTEL ALPIN RESORT STUBAIERHOF ★★★★

5 HOTEL ALPHOF ★★★S

2 HOTEL HAPPY STUBAI ★★★★

4 HOTEL BERGJUWEL ★★★S

6 PRIVÁT. APARTMÁNY STUBAITAL ♣♣ /♣♣♣

38

km

km

%

%

%

31

29

40

9

1 ALPENHOTEL KINDL ★★★★

10

95,2
km

19

38

82 km
os./ hod.

86 %

69.928

2x

6x

130 km

© Stubaier Gletscher - Andre Schönherr

u skiareálu Stubaier Gletscher jsou mezi černé sjezdovky započítány i čárkovanou čarou značené volné
terény a lyžařské cesty tzv. skiroute v celkové délce 21 km

© Stubaier Gletscher - Andre Schönherr
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STUBAITAL
VÝHODY:
VÝHODY:
jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších rakouských středisek
co do počtu kilometrů sjezdovek největší rakouský ledovcový lyžařský areál
■ poloha v blízkosti Innsbrucku lákající návštěvníky ke spojení sportovní dovolené s prohlídkou této tyrolské
metropole a dvojnásobného hostitele Zimních olympijských her
■ nositel pečetě ADAC „nejzábavnější skiareál Alp“ jako ohodnocení vysoké kvality služeb Stubaie
■ komplexní nabídka takřka stovky kilometrů sjezdových tratí pro zkušené i začínající lyžaře
■ 4 hlavní střediska v čele s dominantním ledovcem Stubaier Gletscher čítajícím 64 km sjezdových tratí
■ menší, avšak nikoli nezajímavé skiareály Schlick 2000, Elfer Skigebiet a Serles / Mieders, zpestřující
lyžařskou nabídku Stubaie níže v údolí
■ kolotoč sjezdovek kolem Schaufelspitze spojující prosluněné svahy na Gaisskaru s Fernau - Ferners, centrem
vyznavačů freeridu, téměř celoročně perfektní podmínky na všech 64 km sjezdových tratí a 26 moderních
přepravních zařízení, především pohodlných gondol a sedačkových lanovek, korunující „Stubai“
na absolutního krále ledovců
■ nádherný 10 km dlouhý neupravený sjezd Wilde Grub’n z ledovce až ke spodní stanici gondoly,
carvingová trať či nejvýše položená restaurace v Rakousku Jochdohle (3 150 m n. m.) jako klenoty
v královské koruně Stubaie
■ celkově převládající velice široké, prašanem pokryté pisty, ideální zejména na carving
■ od roku 2016 nová 32místná kabina 3S Eisgratbahn zkracují čekací dobu během ranního návalu
na naprosté minimum
■ Stubaier Gletscher ideálním místem pro rodinné lyžování s mnoha atrakcemi - velký dětský park,
od sezóny 2018 / 2019 pak též nový BIG Family Fun Slope se skoky a terénními vlnami
■ Big Ron’s Kinderland ve skiareálu Schlick 2000 či dětský skiklub Micky Maus s množstvím atrakcí
■ na ledovci lyžují děti až do věku nedovršených 10 let v doprovodu rodičů zdarma, ve středisku
Schlick 2000 až do nedovršených 9 let
■ na snowboardisty čekající funparky na ledovci či v areálu Schlick 2000
■ pro lyžaře-běžce 5 km dlouhý upravovaný okruh na ledovci v nadmořské výšce 2 600 m či přes 100 km tratí
v údolí
■ možnost vyzkoušet si lezecké schopnosti na známé umělé ledové věži či odvahu na 5 sáňkařských
drahách, včetně nejdelší přírodní dráhy v Rakousku
■ romantická Stubaitalbahn, elektrická železnice z roku 1904, spojující Innsbruck s městečkem Fulpmes
a nabízející projížďku o délce 18,2 km
■ loňskou novinkou skipas SKI plus CITY Pass platící v celkem 13 střediscích a přinášející mnoho
výhod i mimo lyžování - např. volné využívání sítě skibusů, bezplatnou návštěvu bazénu v Neustiftu,
jednorázový 4hodinový vstup do wellness střediska Freizeitbad StuBay v Telfes, ale i řadu dalších
bezplatných služeb v Innsbrucku a okolí jako např. volný vstup na skokanský můstek Bergisel
či do muzea Swarovski Kristallwelten
■ okouzlující, místy až kýčovitě romantická atmosféra typických tyrolských vesniček obklopených zasněženými
vrcholky okolních horských velikánů
■ nadmíru pohodlná cesta z ČR téměř výhradně po dálnici
■

© Stubaier Gletscher - Andre Schönherr

TYPY SKIPASŮ
Stubaier Gletscher, Schlick 2000, Elfer
Skigebiet a Serles / Mieders
platí pro jednotlivé skiareály Stubaier Gletscher,
Schlick 2000, Elfer Skigebiet a Serles / Mieders;
nezahrnují vstup do bazénu
■ SKI plus CITY Pass
platí od 2 dnů ve 13 skiareálech: Stubaier
Gletscher, Axamer Lizum, Schlick 2000, Kühtai,
Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette,
Serles / Mieders, Elfer, Patscherkofel, Rangger
Köpfl a Glungezer; dále platí na volné využívání
sítě skibusů, bezplatnou návštěvu bazénu
v Neustiftu, jednorázový 4hodinový vstup
do wellness střediska Freizeitbad StuBay
v Telfes, 1x návštěvu bazénu v Axams, řadu
bezplatných služeb v Innsbrucku a okolí,
jako např. volný vstup na skokanský můstek
Bergisel, do Alpenzoo, do Hofburgu (někdejší
sídlo tyrolských zemských knížat v Innsbrucku)
či do muzea Swarovski Kristallwelten
ve Wattens
■

© Stubaier Gletscher - Andre Schönherr

SKIBUS
skibusy mezi jednotlivými městečky
a nejbližším skiareálem
pravidelné skibusové linky mezi všemi městečky
v údolí a ledovcem Stubaier Gletscher

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, směr Brenner, dálniční sjezd Stubaital,
Mieders, Fulpmes, Neustift

NEUSTIFT

km

Fulpmes

7 km

Stubaier Gletscher

17 km

Praha 565 km ● Brno 625 km

Innsbruck

24 km

Bratislava 575 km

dálnice

12 km

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

NE HODY:
NEVÝHODY:
vzájemná lyžařská nepropojenost jednotlivých stubaitalských skiareálů
nepříliš vysoké procento upravovaných „černých“
■ vyšší cena odpovídající vysoké poptávce po tomto snadno dostupném údolí a výborné úrovni jeho služeb
■ hrozící přeplněnost o víkendech
■ k ledovci nutnost dojíždění
■
■

STUBAITAL

■
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STUBAITAL
1

Kč

Tyrolsko

ALPENHOTEL ★★★★

KINDL

od 2.670 Kč
os. / noc

poloha: Neustift - lokalita Milders, centrum / Neustift - 1,5 km, skiareál Elferbahnen / Neustift - 2,7 km,
skiareál Schlick 2000 - 10 km, skiareál ledovec Stubaier Gletscher - 15,8 km, skibus - 0 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar /
★ ★ ★ společenská místnost, wi-fi připojení k internetu, dětská herna 60 m², hlídací služba dětí (od 3 do 10 let),
úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště, hotelový
skibus na Stubaier Gletscher
sport a relaxace: bazén 65 m² s protiproudem a umělým vodopádem, dětský bazének, vířivka až pro
HB+
5 osob, venkovní panoramatická sauna, finská sauna, bio sauna, pára, infrakabina, horizontální solárium*,
relaxační koutek s lehátky; posilovna, masáže*, kosmetické služby*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
ZDARMA
■ odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo, káva, čaj a vybrané nealkoholické nápoje
■ večeře - servírované 5chodové menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm,
servírovaná polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně večeře formou tradičního bufetu;
denně večeře formou bufetu pro děti
popis pokojů: ■ Komfort 2/3 - 30 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
sociální zařízení se sprchou či vanou, oddělené WC, balkon
■ De Luxe 2/3/4 - 40 m² pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou a vanou, oddělené WC, balkon
■ Luxus - Zirbe 2/3/4 - 45 m² pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou a vanou, oddělené WC, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, minibar, wi-fi připojení k internetu
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výhody a nevýhody: ■ ideální poloha v klidné části a zároveň v blízkosti centra městečka Neustift ■ útulný a velmi
pěkný rodinný hotel s výjimečnou kuchyní ■ skutečně nadstandardně vybavené wellness zázemí s venkovní
panoramatickou saunou a vířivkou s výhledem na okolní horské velikány ■ kvalitně vybavená a prostorná
dětská herna ■ možnost dokoupení skipasů za zvýhodněnou cenu v Kč ■ větší dojezdová vzdálenost k ledovci
■ vyšší cena odpovídající kvalitě ubytování a nabízených služeb
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 6 nocí

sl
e

6 %vy až

STUBAITAL

2,7 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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STUBAITAL

Tyrolsko
2

Kč

HOTEL ★★★★

HAPPY STUBAI

od 1.963 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Neustift, centrum - 3 km, skiareál Elfer - 1,3 km, skiareál Schlick 2000 - 6,4 km, skiareál
Serlers / Mieders - 7,8 km, skiareál ledovec Stubaier Gletscher - 20,3 km, skibus - 450 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, wi-fi připojení
★ ★ ★ k internetu ve většině společných prostor, dětský koutek, zimní zahrada s lehátky, úschovna lyží
a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: venkovní vyhřívaný bazén 20 m² se vstupem zevnitř, finská sauna, pára, infrakabina,
Kneippův chodník, relaxační koutek s lehátky; biliár, stolní fotbal, stolní tenis
HB+
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla slané či sladké pečivo mezi 15.00 až 17.00 hodinou, nápoje za poplatek
■ večeře - formou tématických bufetů s výběrem hlavních jídel, příloh, předkrmů, polévek, salátů
ZDARMA
a dezertů, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Deluxe 2/3 - 25 m² - komfortní pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně
menším obývacím pokojem s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení
■ Junior Suite 2/3/4 - 31 až 40 m² ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zřídka balkon
■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - 3. lůžka formou rozkládacího gauče pro 1 osobu
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, minibar, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany a pantofle do wellness
výhody a nevýhody: ■ moderní a velmi oblíbený hotel s vyhlášenou kuchyní ■ příjemné posezení ve stylové
zimní zahradě či za slunečného počasí na venkovní terase navodí tu pravou dovolenkovou atmosféru ■ děti
do nedovršených 7 let ubytované na pokoj s rodiči zcela zdarma ■ možnost dokoupení skipasů v Kč ■ příjemné
wellness avšak pouze s venkovním, byť vyhřívaným bazénem ■ vícelůžkové pokoje pouze na vyžádání
1,3 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

STUBAITAL

sl
e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 4 noci a pevně dané týdenní pobyty, speciální
nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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STUBAITAL
3

Kč

Tyrolsko

HOTEL ALPIN RESORT ★★★★S

STUBAIERHOF

od 2.562 Kč
os. / noc

poloha: Fulpmes, centrum - 10 m, skiareál Schlick 2000 - 850 m, skiareál Stubaier Gletscher - 24,6 km,
skibus - 20 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbem / internet point, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty,
★ ★ ★ à la carte restaurace, stylová restaurace, bar, wi-fi připojení k internetu, seminární místnost, uvítací
přípitek, dětský koutek, herna, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, 2x výtah,
vyhrazené parkoviště, garážová stání
sport a relaxace: bazén 32 m², vířivka, pára, solná sauna, finská sauna, bio sauna, horizontální solárium*,
HB+
infrakabina, relaxační místnost s lehátky; kosmetiké služby*, masáže*; posilovna, stolní tenis, stolní fotbal,
elektronické šipky; v rámci wellness centra jsou k dispozici zdarma župany, pantofle a osušky a vybrané
nápoje z wellness baru
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - sladké či slané pěčivo mezi 15.00 až 17.00 hodinou, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované 5chodové menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený či teplý
předkrm a polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; minimálně 1x týdně tématický bufet;
ve vybraných termínech i dětský bufet
popis pokojů: ■ Enzian 2+1 - 27 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 dítě
do nedovršených 18 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Edelweiss 2+1 - 35 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 dítě do nedovršených
18 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla oddělené WC, balkon
■ Family Suite 2+2 - 42 m² - pokoj s manželskou postelí, menší ložnice s rozkládacím gaučem či palandou až pro
2 děti do nedovršených 18 let, sociální zařízení s vanou, oddělené WC, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu
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výhody a nevýhody: ■ další z řady kvalitních hotelů s výbornými wellness službami ve věhlasném středisku nedaleko
ledovce ■ možnost dokoupení skipasů v Kč na Schlick 2000 či ledovec ■ přijemnými službami doslova „nadupané“
relaxační zázemí včetně populárního bazénu ■ výborná kuchyně včetně oblíbené polyžařské svačinky ■ větší
vzdálenost od lyžování, aneb pěšky ke skiareálu jen pro skutečné sportovce
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 6 nocí, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až

STUBAITAL

850 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

STUBAITAL

Tyrolsko
4

Kč

HOTEL ★★★S

BERGJUWEL

od 2.241 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Neustift, centrum - 400 m, skiareál Elfer - 750 m, skiareál Schlick 2000 - 7 km, skiareál Serlers /
Mieders - 8,5 km, skiareál ledovec Stubaier Gletscher - 18,4 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, jídelna pro snídaně, stylová restaurace, bar / společenská
★ ★ ★ místnost, wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, dětská herna, úschovna lyží
a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 45 m² s protiproudem, finská sauna, bio sauna, pára, relaxační koutek s lehátky,
dětská lezecká stěna
HB+
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo, káva a čaj
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm,
ZDARMA
servírovaná polévka, servírovaný dezert, výběr sýrů, vybrané nealkoholické nápoje během večeře zdarma;
1x týdně tematická večeře (kromě hlavního chodu vše formou bufetu); večeře se podává v partnerském hotelu
Activehotel Bergkönig vzdáleném cca 350 m
popis pokojů: ■ Komfort 2/3/4 - 45 m² pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby,
sociální zařízení s vanou, oddělené WC, balkon
■ Family 5 - 65 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, sociální zařízení s vanou, oddělené WC, balkon; na vyžádání možnost obsazení pokoje až 6 osobami
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany a pantofle do wellness
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha nedaleko skiareálu Elfer a zároveň v blízkosti centra městečka Neustift
■ útulný a velmi pěkný hotel s kvalitním wellness zázemím a bazénem ■ pestře vybavená dětská herna
nadstandardně i s malou lezeckou stěnou ■ větší dojezdová vzdálenost k ledovci ■ vyšší cena odpovídající kvalitě
ubytování a nabízených služeb
750 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

STUBAITAL

sl
e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“ dle ceníku
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STUBAITAL
5

Kč

Tyrolsko

HOTEL ★★★S

od 1.329 Kč

ALPHOF

os. / noc

poloha: Fulpmes, centrum - 50 m, skiareál Schlick 2000 - 850 m, skiareál ledovec Stubaier Gletscher 25 km, skibus - 0 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace,
bar, společenská místnost s TV, sluneční terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží
★★
a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, garážová stání
sport a relaxace: finská sauna#, bio sauna#, pára#, infrakabina#, relaxační koutek s lehátky; masáže*,
kosmetické služby*; služby označené # mohou využívat děti až od 14 let
HB+
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo mezi 16.00 až 18.00 hodinou (4x týdně), nápoje
za poplatek
ZDARMA
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený
předkrm či polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně tématický farmářský bufet
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
pro 1 až 2 osoby; sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ tradiční hotel s velmi příjemnou atmosférou nedaleko vyhlášeného skiareálu Schlick 2000
■ cenově velmi výhodné pobyty již od začátku října aneb dlouhá sezóna zaručena ■ poloha v centru Fulpmes
zaručující pestrou paletu polyžařské zábavy ■ možnost dokoupení skipasů v Kč na Schlick 2000 či ledovec
■ skibus téměř pod okny hotelu ■ malé, ale příjemné wellness ■ nižší slevy pro děti na 3. a 4. lůžkách aneb děti
zdarma jen do nedovršených 5 let
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „3 za 2“, „4 za 3", „5 za 4", „6 za 4“,„7 za 5“ a „7 za 6“ dle ceníku
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STUBAITAL

850 m
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STUBAITAL

Tyrolsko
6

Kč

PRIVÁTNÍ APT. ♣♣/ ♣♣♣

STUBAITAL

od 621 Kč
os. / noc

upřesnění / poznámka: jedná se o několik desítek ubytovacích kapacit, které jsou prodávány systémem
„no name“; při rezervaci více apartmánů nelze garantovat ubytování ve stejném objektu
poloha: Fulpmes / Telfes / Neustift / Mieders / Schönberg, centrum - max. 5 km, skiareál Schlick 2000 max. 14 km, skiareál Mieders - max. 15 km, skiareál Stubaier Gletscher - max. 30 km
NE
vybavenost a služby: zpravidla úschovna lyží případně i lyžařských bot, zpravidla vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: případně dle konkrétní ubytovací kapacity
BS
popis apartmánů: ■ bilo 3 - 1 ložnice zpravidla s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a případně s rozkládacím gaučem pro 1 osobu či přistýlkou, sociální zařízení,
zpravidla balkon či terasa
■ trilo 4/5/6 - 2 ložnice zpravidla s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací
NE
pokoj s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem pro 1 až 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla
balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., případně další dle konkrétní ubytovací kapacity
výhody a nevýhody: ■ návrat k oblíbené nabídce privátního ubytování v nekonkrétních, a tím i cenově výhodnějších
apartmánech ■ výborná poloha v blízkosti vyhledávaných lyžařských středisek Schlick 2000, Mieders a stále
ještě v rozumné dojezdové vzdálenosti na ledovec Stubaier Gletscher ■ díky ledovci jistota kvalitní lyžovačky
od října do května ■ jistá nekonkrétnost ubytovacích kapacit a možnost různorodého složení jednotlivých apartmánů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí
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© Stubaier Gletscher - Andre Schönherr

6 %vy až

do 14 km
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© Innsbruck Tourismus - Daniel Zangerl

INNSBRUCK A OKOLÍ
Tyrolsko

INNSBRUCK A OKOLÍ

Tyrolsko
Stubaier Gletscher
26
41

15
23

Schlick 2000
23

36

3,2

64
km

15

Elfer Skigebiet

6,8
30

12
55

0

22
km

0

75

3.210 m

Serles / Mieders

1,5

0,5

2
km

25

0
0

2,7
47

3

5,7
km

53

skinabídka



2.650 m

komplexně



560 m
74,6

154,9

km

100,2

km

km

%

%

%

23

47

30

23

36

329,7
km

52

111

204 km
os./ hod.

62 %

3

4

12

Muttereralm

21
53

7

km

17

4

5

3,3

61

4,5

km

32

0,4

21
54

3

9

13
km

31

12

7
41

8

17
km

47

Kühtai

6
15

2

14,1

12

17

26,4
62

9,3

42,9
km

21

Glungezer

10,5
36

7,2

39
km

31

Bergeralm
9,3

72

7

18
km

28

Nordkette
25

232 km

Oberperfuss - Rangger Köpﬂ

8,6

Hochötz

9
50

1

40

Patscherkofel
22

19x

2

Axamer Lizum
30

13x

9,5
33

1

29
km

5

15,5
67

6,5
28

23
km

1 HOTEL BON ALPINA ★★★
2 SPORTPENSION SINGER ★★★
3 HOTEL EDELWEISS ★★★
4 GASTHOF GÖTZNERHOF ♣♣♣
© Innsbruck Tourismus - Christof Lackner

mezi černé sjezdovky jsou započítány značené volné terény a lyžařské
cesty, tzv. skiroute
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1

154.916
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INNSBRUCK A OKOLÍ
TYPY SKIPASŮ
místní skipasy
platí pro jednotlivé skiareály (např.
Patscherkofel, Glungezer, Axamer Lizum,
Stubaier Gletscher, Schlick 2000…)
■ AGM
kombinovaný skipas pro částečně propojené
areály Axamer Lizum a Muttereralm
■ SKI plus CITY Pass
platí od 2 dnů ve 13 skiareálech: Stubaier
Gletscher, Axamer Lizum, Schlick 2000, Kühtai,
Hochötz, Muttereralm, Bergeralm, Nordkette,
Serles / Mieders, Elfer, Patscherkofel, Rangger
Köpfl a Glungezer; dále platí na volné využívání
sítě skibusů, bezplatnou návštěvu bazénu
v Neustiftu, jednorázový 4hodinový vstup
do wellness střediska Freizeitbad StuBay
v Telfes, 1x návštěvu bazénu v Axams, řadu
bezplatných služeb v Innsbrucku a okolí,
jako např. volný vstup na skokanský můstek
Bergisel, do Alpenzoo, do Hofburgu (někdejší
sídlo tyrolských zemských knížat v Innsbrucku)
či do muzea Swarovski Kristallwelten
ve Wattens

VÝHODY:

■

INNSBRUCK A OKOLÍ
246

© Innsbruck Tourismus - Daniel Zangerl

IGLS

km

Innsbruck

6 km

Tulfes (Glungezer)

10 km

Fulpmes (Schlick 2000)

15 km

Stubaier Gletscher

36 km

dálnice

5 km

AXAMER LIZUM

km

skibus z Innsbrucku zdarma do většiny
ze 13 skiareálů

Axams

5 km

Birgitz

9,5 km

pravidelné skibusové linky mezi všemi
městečky v údolí Stubaital a ledovcem
Stubaier Gletscher

Götzens

10,5 km

dálnice

16 km

SKIBUS

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, směr Brenner
a dále buď
dálniční sjezd Innsbruck Süd, Mutters, Götzens, Birgitz,
Axams
nebo
dálniční sjezd Patsch, Igls

Praha 550 km ● Brno 610 km
Bratislava 560 km

Innsbruck a okolí jako skioblast sestávající z celkem 13 středisek a více než 300 km sjezdových tratí
v blízkosti hlavního města Tyrolska propojených novým společným skipasem SKI plus CITY Pass
■ slavný Stubaiský ledovec, rodinný Schlick 2000 a menší Elfer Skigebiet a Serles / Mieders ve Stubaitalu,
stále populárnější Kühtai jako nejvýše položený skiresort Rakouska se sousedícím střediskem Hochötz
na začátku Ötztalu, mile překvapující skiareál Glungezer v Tulfes, olympijská střediska Patscherkofel
a Axamer Lizum, menší rodinné skiareály Oberperfuss - Rangger Köpfl a Muttereralm, Bergeralm a konečně
Nordkette, skiareál dostupný přímo z centra města Innsbruck
■ poloha v blízkosti Innsbrucku a výhodami nabitý SKI plus CITY Pass lákající návštěvníky ke spojení
sportovní dovolené s prohlídkou tyrolské metropole a dvojnásobného hostitele olympiády (1964 a 1976)
■ 18kilometrový skiareál Patscherkofel u Iglsu, domovský svah většiny obyvatel Innsbrucku, dějiště sjezdu
mužů na ZOH 1964 i 1976, známý slunečným počasím a pistami všech stupňů náročnosti i novým
snowparkem ve výšce 1 900 metrů na Patscher Sonnenplateau
■ skiareál Axamer Lizum dějištěm všech ostatních sjezdových disciplín na obou olympiádách a dnes
především skvělé lyžování na 40 km středně náročných tratí v nadmořské výšce od 1 580 do 2 340 metrů
■ krásná 3,5 km dlouhá modrá sjezdovka Olympia-Damenabfahrt z nejvyššího bodu Axamer Lizum až do údolí
■ velký moderní funpark Golden Roofpark se skoky a překážkami
■ na 300 ha volných terénů a řada severních svahů jako ideální předpoklady pro freeriding
■ téměř 4 km dlouhá osvětlená sáňkařská dráha vedoucí údolím Axamer Tal
■ nejen nadmíru příjemný rodinný skiareál Muttereralm, ale i šestikilometrová sáňkařská dráha, bruslení
a 7 km upravených tras pro pěší jako zimní lákadla střediska Götzens
■ nádherné vysokohorské středisko Kühtai, kde Šárka Strachová v roce 2014 obsadila 2. místo ve slalomu SP
■ král celého skiregionu Stubaier Gletscher jako jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších rakouských
středisek a co do počtu kilometrů sjezdovek také největší rakouský ledovcový lyžařský areál
■ perfektní podmínky na všech 64 km sjezdových tratí a 22 moderních přepravních zařízení, především
pohodlných gondol (včetně nové 32místná kabiny 3S Eisgratbahn) a sedačkových lanovek, nádherný 10 km
dlouhý neupravený sjezd Wilde Grub’n z ledovce až ke spodní stanici gondoly, carvingová trať či
nejvýše položená restaurace v Rakousku Jochdohle (3 150 m n. m.)
■ skiareál Glungezer oblíbený zejména rodinami pro svoji poklidnou atmosféru a díky nadmořské výšce
až 2 304 m i bohaté nadílce přírodního sněhu s lyžováním až do pozdního jara
■ vrchol Glungezer Gipfel vyhledávaným cílem skialpinistů, útulné horské chaty a nulové fronty u lanovek
■ další rodinný skiareál v těsné blízkosti Innsbrucku - Oberperfuss - Rangger Köpfl se 17 km sjezdovek
a také až 10 km dlouhou sáňkařskou dráhou vybavenou z části i umělým osvětlením
■ středisko Bergeralm v údolí Wipptal u Brennerského průsmyku s téměř 30 km sjezdovek, dětským světem
Kinderland Bergland a vyhlášeným večerním lyžováním i sáňkováním
■ na snowboardisty čekající funparky ve většině středisek této rozsáhlé oblasti
■ nekonečná nabídka 232 km upravovaných stop pro lyžaře-běžce
■ okouzlující romantická atmosféra typických tyrolských vesniček obklopených zasněženými vrcholky hor
■ nadmíru pohodlná cesta z ČR téměř výhradně po dálnici
■

NEVÝHODY:
vzájemná lyžařská nepropojenost jednotlivých skiareálů krom spojení ve směru z Axamer Lizum přes
Birgitzköpfl do Muttereralmu zapovězeného ovšem začátečníkům
■ vyšší cena odpovídající vysoké poptávce a výborné úrovni služeb
■ logicky též oblíbená místa obyvatel blízkého Innsbrucku, proto hrozící přeplněnost o víkendech
■ většina ubytovacích kapacit dislokována níže v údolí, k ledovci nutnost delšího dojíždění
■ zcela absentující umělé zasněžování ve skiareálu Nordkette
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9
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Tyrolsko
1

€

HOTEL ★★★

BON ALPINA

od 1.314 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Igls, centrum - 10 m, cvičný vlek pro děti a začátečníky - 500 m, skiareál Igls / Patscherkofel
- 3,2 km, skiareál Glungezer - 11 km, skiareál Schlick 2000 - 14 km, skiareál Axamer Lizum - 24 km,
skiareál ledovec Stubaier Gletscher - 37 km, skibus - 0 m
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové
hosty / wi-fi připojení k internetu, à la carte restaurace, bar, kavárna, dětský koutek, úschovna lyží
a lyžařských bot, 3x výtah, vyhrazené parkoviště (cca 500 m od hotelu)
sport a relaxace: bazén 8 x 5 m propojený s venkovním vyhřívaným bazénem 40 m², finská sauna, pára,
HB
relaxační koutek s lehátky; posilovna, kosmetické služby*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou (jedno jídlo vždy vegetariánské),
ZDARMA
předkrmy, polévky, saláty a dezerty zpravidla formou bufetu, nápoje za poplatek; 1x týdně tématický bufet
zpravidla s živou hudbou
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - 3. lůžka formou rozkládacího gauče pro 1 osobu
či přistýlky, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 1 - 14 m² pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Superior 2/3/4 - 20 až 21 m² - komfortní pokoj s manželskou postelí a případně 1 až 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon
výhody a nevýhody: ■ moderní hotel s ideální pozicí v centru městečka Igls ■ velmi pěkné wellness včetně
venkovního vyhřívaného bazénu propojeného s vnitřním bazénem ■ až 2 děti do nedovršených 7 let ubytované
na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ pro taneční nadšence 1x týdně hotelem pořádaný taneční večer „Zither“
s tradiční muzikou ■ možnost za poplatek na místě vyzkoušet vyhlášenou bobovou dráhu „Olympia-Bobbahn“
■ chybějící větší rodinné pokoje s oddělenými místnostmi ■ skibus za lyžováním na ledovci Stubaier Gletscher
a do skiareálu Axamer Lizum pouze 2x za týden
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“, „7 za 5“ a „4 za 3“ dle ceníku
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3,2 km
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INNSBRUCK A OKOLÍ
2

Kč

SPORTPENSION ★★★

SINGER

Tyrolsko
od 1.337 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Birgitz, centrum - 350 m, skiareál Muttereralm / Nockspitzbahn - 1,8 km, skiareál Axamer Lizum 9,9 km, skiareál Oberperfuss - 10,3 km, skiareál Igls / Patscherkofel - 14,2 km, skiareál Schlick 2000 21,5 km, skiareál Kühtai - 29 km, skiareál ledovec Stubaier Gletscher - 44,2 km; skibus - 300 m
vybavenost
a služby: malá recepce / lobby / hotelový trezor, restaurace vyhrazená pro hotelové
★★★
hosty, stylová restaurace / bar, uvítací přípitek, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží
a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 36 m², finská sauna, pára; wellness je v provozu 5x týdně
HB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu hlavních jídel s přílohou, polévka či předkrm, saláty a dezert formou bufetu,
nápoje za poplatek; 2x týdně tématické bufety; 1x týdně tradiční rakouské dezerty formou bufetu
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. lůžka formou přistýlky
■ Standard 2+2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí a případně 1 až 2 přistýlkami pro děti do nedovršených 15 let
či 1 dospělou osobu, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 1+1 - 18 m² - pokoj s 1 lůžkem a případně přistýlkou pro 1 dítě do nedovršených 13 let, sociální
zařízení, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon
výhody a nevýhody: ■ kvalitní pension umístěný strategicky mezi více skiareály zvučných jmen jako např.
Axamer Lizum či Igls ■ menší wellness avšak zcela nadstandardně disponující i oblíbeným bazénem ■ až 2 děti
do nedovršených 7 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ populární ekonomické pokoje pro 1 dospělou
osobu a dítě na přistýlce se slevou ■ snad jedinou nevýhodou je již nepěší vzdálenost za lyžováním avšak zastávka
skibusu jen 300 m od domu

248

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 4 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální
nabídka „7 za 6“ a „5 za 4“ dle ceníku
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1,8 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

INNSBRUCK A OKOLÍ

Tyrolsko
3

Kč

HOTEL ★★★

EDELWEISS

od 1.149 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: všechny níže uvedené služby jsou poskytovány v hlavní budově; pokoje jsou nabízeny
výhradně v budově vedlejší, tedy dependanci a dle toho jsou i nazývány; dependance je od hlavní budovy
vzdálená cca 150 m
★ ★ ★ poloha: Götzens, centrum - 300 m, skiareál Muttereralm - 750 m, skiareál Axamer Lizum - 10,4 km,
skiareál Oberperfuss - 10,8 km, skiareál Igls - 13,7 km, skiareál Schlick 2000 - 21 km, skiareál Kühtai 30 km, skiareál ledovec Stubaier Gletscher - 46,3 km, skibus - 150 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty /
HB
à la carte restaurace, stylová restaurace, bar s kachlovými kamny, sluneční terasa s posezením, uvítací
přípitek, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání* cca 100 m od hotelu
sport
a relaxace: bazén 48 m² s protiproudem, vířivka, finská sauna, pára, relaxační koutek s lehátky;
ZDARMA
posilovna, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu či servírované 4chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm
či polévka a dezert, salátový bufet či předkrmy, polévky a dezerty formou bufetu, nápoje za poplatek
■ poznámka - za příplatek viz ceník lze přiobjednat ke klasické polopenzi rozšíření na all inclusive light, kdy
je navíc nabízena odpolední svačina mezi 16.00 až 17.00 hodinou se sladkým pečivem, kávou či čajem a pro
děti pak zmrzlina a od 16.00 do 20.00 hodin i vybrané nealkoholické nápoje, točené pivo a stolní víno, ostatní
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 Dep. - 20 až 24 m² - pokoj s manželskou postelí a případně 1 až 2 přistýlkami,
sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon
■ Standard 1 Dep. - 20 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, trezor
750 m
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výhody a nevýhody: ■ jednodušší, ale příjemný hotel nedaleko několika menších rodinných skiareálů, ale i např.
vyhlášeného skiareálu Schlick 2000 či Kühtai hostícího i rakouskou reprezentaci ■ za příplatek možno
i stravování formou oblíbeného all inclusive light ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované s rodiči na pokoji
zcela zdarma ■ menší přesto příjemné wellness dokonce i s populárním bazénem a vířivkou ■ v ceně zahrnuta
i Welcome Card nabízející zajímavé slevy např. na vstup do dětského světa JOY ve Völsu či zdarma bruslení
v Eissportzentru Götzens nebo Eis Areně v Silz ■ díky pestré nabídce více skiareálů doporučení užití vlastního vozu
za lyžováním ■ všechny pokoje pouze v dependanci, tedy nutnost docházení na veškeré služby do budovy hlavní
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 4 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální
akce „7 za 6“, „6 za 5“ a „5 za 4“ dle ceníku
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INNSBRUCK A OKOLÍ
4

Kč

GASTHOF ♣♣♣

GÖTZNERHOF

Tyrolsko
od 1.300 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Götzens, centrum - 500 m, skiareál Muttereralm / Nockspitzbahn - 1,6 km, skiareál Axamer Lizum 10,5 km, skiareál Oberperfuss - 11 km, skiareál Igls / Patscherkofel - 15 km, skiareál Schlick 2000 - 21 km,
skiareál Kühtai - 30 km, skibus - 30 m
vybavenost
a služby: malá recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, kavárna, bar,
★★
společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, zimní zahrada s posezením,
úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: vířivka, finská sauna, pára, horizontální solárium*
HB
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm a dezert,
salátový bufet či formou bufetu s předkrmy, saláty, hlavními jídly s přílohami a dezerty, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. lůžka formou přistýlky
či rozkládacího gauče; sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Family 4 - 28 až 31 m² - pokoj s manželskou postelí a opticky oddělenou další manž. postelí či 2 samostatnými
lůžky, soc. zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon; možnost i 2 navzájem dveřmi propojených dvoulůžkových
pokojů, min. 1x sociální zařízení se sprchou či vanou; minimální obsazenost pokoje jsou 2 dospělé osoby a 1 dítě
■ Standard 1 - 15 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, trezor
výhody a nevýhody: ■ malý, rodinný hotel jen s 27 pokoji a na danou oblast velmi atraktivní cenou ■ prostorné
rodinné pokoje a až 2 děti do nedovršených 7 let ubytované s rodiči na pokoji zcela zdarma ■ skipas Axamer
Lizum či AGM za příplatek v Kč ■ menší přesto příjemné wellness včetně oblíbené vířivky ■ větší vzdálenost
od lyžování avšak zastávka skibusu téměř přede dveřmi
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
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GLUNGEZER
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6.516

0x

1x

27 km

1 HOTEL GASTHOF STANGL ♣♣♣

1
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

GLUNGEZER
VÝHODY:
VÝHODY:
lyžařské středisko blízko Innsbrucku oblíbené zejména rodinami pro svou poklidnou atmosféru a převahu
středně těžkých a lehkých sjezdovek
■ díky nadmořské výšce až 2 304 m bohatá nadílka přírodního sněhu s lyžováním až do pozdního jara
■ v roce 2020 dokončena výstavba zasněžovacího systému s investicí ve výši 4,6 mil. EUR
■ nezapomenutelný 15 km dlouhý sjezd z Schartenkogelu do údolí překonávající 1 354 výškových metrů
a patřící k nejdelším v Tyrolsku
■ od sezóny 2018 / 2019 v provozu moderní 10místná kabinková lanovka z Tulfes do mezistanice Halsmarter
■ pro sezónu 2020 / 2021 bude nově dokončen 2. úsek lanovky Glungezerbahn, tzv. „Tulfeinexpress“
po Tulfein ve výšce 2 059 m n. m., moderní kombinovaná lanovka s 6místnými sedačkami a 10místnými
kabinami představující investici přes 9 mil. EUR.
■ vrchol Glungezer Gipfel s nadmořskou výškou 2 677 m vyhledávaným cílem skialpinistů
■ jedinečný zážitek při jízdě na jednostopých saních a město Tulfes jako Mekka této netradiční disciplíny zvané
„Klumpern“
■ útulné horské chaty a nulové fronty u vleků a lanovek
■

NEVÝHODY:
aktuálně kromě nové lanovky jen zastaralejší přepravní zařízení, rozsáhlé investice do infrastruktury jsou
však velkým příslibem do budoucnosti střediska
■ v minulosti byly ve středisku v provozu 2 snowparky, nyní je jejich budoucnost velmi nejistá
■

TYPY SKIPASŮ
Glungezer
místní skipas platný pro skiareál Glungezer
■ SKI plus CITY Pass
platnost od 2 dnů ve 13 skiareálech
(Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Skizentrum
Schlick 2000, Kühtai, Hochötz, Muttereralm,
Bergeralm, Nordkette, Serlesbahnen,
Elferbahnen, Patscherkofel, Rangger Köpfl
a Glungezer)
■

Innsbruck ➔ Aldrans ➔ Lans ➔ Sistrans ➔
Rinn ➔ Tulfes ➔ Hall in Tirol ➔ Tulfes ➔
lanovka Glungezerbahn

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
dálniční sjezd Hall-West, Thaur

TULFES (GLUNGEZER)

km

Thaur

10 km

Igls

10 km

Praha 550 km ● Brno 610 km

Innsbruck

15 km

Bratislava 560 km

Hall in Tirol (dálnice)

9 km
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GLUNGEZER

SKIBUS
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GLUNGEZER
1

Tyrolsko

HOTEL GASTHOF ♣♣♣

STANGL

od 1.550 Kč

2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Thaur, centrum - 10 m, Innsbruck, centrum - 6,9 km, skiareál Glungezer - 10,3 km, skiareál
Nordkette - 13,7 km, skiareál Igls / Patcherkofelbahn - 15,2 km, skiareál Schlick 2000 - 24 km, skiareál
Axamer Lizum - 27 km, skiareál ledovec Stubaier Gletscher - 46,8 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové
★★
hosty / à la carte restaurace "Pizzeria da Giuseppe", 2x stylová restaurace, bar, uvítací přípitek, zimní
zahrada, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání
sport a relaxace: vířivka, sauna, pára, relaxační koutek s lehátky
AI LIGHT
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla polévka s pečivem mezi 14.00 až 16.00 hodinou
■ večeře - formou servírovaného 3chodového menu, od 10.00 do 22.00 hodin vybrané nealkoholické
ZDARMA
nápoje, od 17.00 do 22.00 hodin točené pivo, stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
■ poznámka - vegetariánské, veganské, bezlepkové a bezlaktózové diety na vyžádání a za příplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou či vanou, oddělené WC
■ Standard 2+2 - 30 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 až 2 děti do nedovršených 18 let,
sociální zařízení se sprchou či vanou, oddělené WC
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor
výhody a nevýhody: ■ tradiční rakouský gasthof s milou rodinnou atmosférou a ideální pozicí mezi hned několika
populárními innsbruckými skiareály ■ cenově velmi zajímavé pobyty již se 4denním či 2denním nebo 6denním
skipasem Glungezer v ceně (pouze pobyty do 04.04.) ■ až 2 děti do nedovršených 11 let ubytované na pokoji
s rodiči zcela zdarma a to včetně skipasu ■ stravování s výhodným all inclusive light včetně vybraných
alkoholických nápojů ■ v ceně i Schatzkarte TVB Hall nabízející zajímavé slevy např. na kurz v lyžařské škole
Glungezer ■ menší relaxační zázemí ovšem s příjemnou vířivkou ■ větší vzdálenost od lyžování a absence skibusu
zajíždějícího do Thauru, tedy denní užití vlastního vozu nutností
délka pobytu: pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku, dvoudenní pobyty od pátku do neděle a týdenní
pobyty od / do neděle
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1 HOTEL KRONE ★★★

2

2 LANDHOTEL JÄGER ★★★

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

OBERPERFUSS
VÝHODY:
VÝHODY:
jen 15 km západně od Innsbrucku ležící středisko s pohodovým lyžováním na svahu hory Rangger Köpfl
v nadmořské výšce od 820 do 2 000 m n. m.
■ celkem 17 km výborně preparovaných sjezdovek v dobře značeném a přehledném skiareálu
■ po všech stránkách rodinné středisko s převahou modrých sjezdovek, dětským cvičným vlekem
i kouzelným kobercem
■ 2 moderní 8místné kabinkové lanovky zajišťující pohodlnou a rychlou přepravu lyžařů z údolí až do téměř
1 700 m n. m.
■ nezapomenutelná jízda na 10 km dlouhé sáňkařské dráze vybavené z části i umělým osvětlením
umožňujícím večerní sáňkování (obvykle 2x týdně)
■ moderní systém umělého zasněžování umožňující sjezd na lyžích až do údolí po většinu zimní sezóny
■ pro neúnavné lyžaře 2x týdně možnost večerního lyžování
■ udržované cesty pro zimní vycházky a oblíbené trasy pro skialpinisty
■ útulné horské chaty Rosskogelhütte, Sulzstich a Stiglreith lákající návštěvníky k odpočinku a občerstvení
spojené s krásnými výhledy na Innsbruck a jeho okolí
■ celoplošný skipas SKI plus CITY Pass umožňující návštěvu dalších 12 skiareálů v okolí, např. Axamer
Lizum, Patscherkofel, Glungezer, Nordkette, Stubaier Gletscher, Schlick 2000, Kühtai či Muttereralm
■

TYPY SKIPASŮ
Oberperfuss - Rangger Köpfl
místní skipas platný pro skiareál Oberperfuss Rangger Köpfl
■ SKI plus CITY Pass
platí od 2 dnů ve 13 skiareálech:
Stubaier Gletscher, Axamer Lizum, Schlick 2000,
Kühtai, Hochötz, Muttereralm, Bergeralm,
Nordkette, Serles / Mieders, Elfer, Patscherkofel,
Oberperfuss - Rangger Köpfl a Glungezer
■

NEVÝHODY:
■

absence aprés ski zábavy v městečku Oberperfuss potvrzující ryze rodinnou povahu střediska

SKIBUS

o víkendech a prázdninách též linky
Flaurling ➔ Oberperfuss a Zirl ➔ Oberperfuss
(zdarma s Gästecard)

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, směr Arlberg / Bregenz, dálniční sjezd
Zirl-Ost), Oberperfuss nebo dálniční sjezd Telfs-West,
Wildermieming

OBERPERFUSS

km

Innsbruck

15 km

Axamer Lizum

15 km

Seefeld in Tirol

18 km

Praha 550 km ● Brno 610 km

Wildermieming

27 km

Bratislava 560 km

dálnice (sjezd Zirl-Ost)

3 km
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OBERPERFUSS

Innsbruck ➔ Oberperfuss
zdarma denně cca každou hodinu

257

OBERPERFUSS
1

HOTEL ★★★

Tyrolsko
od 1.710 Kč

KRONE

2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

upřesnění: hotel je tvořen 2 budovami vzájemně propojenými podzemní chodbou, pokoje jsou nabízeny
bez rozlišení tedy bez konkretizace budovy, kde jsou umístěny
poloha: Oberperfuss, centrum - 10 m, skiareál Oberperfuss - 900 m, skiareál Axamer Lizum - 15,4 km,
skiareál Nordkette - 17 km, skiareál Igls / Patcherkofelbahn - 20,4 km, skiareál Kühtai - 22 km, skiareál
★★
ledovec Stubaier Gletscher - 52 km, skibus - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte restaurace,
stylová restaurace, bar, uvítací přípitek, wi-fi připojení k internetu*, zimní zahrada, úschovna lyží
HB
a lyžařských bot, 2x výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: finská sauna*, pára*, relaxační koutek* s lehátky; kuželky* (2 dráhy), stolní fotbal, stolní
tenis; wellness zázemí je v provozu denně kromě čtvrtka
€
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaný předkrm či polévka, saláty zpravidla
formou bufetu, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; 2x týdně tematický bufet
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího
gauče pro 1 až 2 osoby; sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 1 - 14 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén
výhody a nevýhody: ■ hotel po nedávné rekonstrukci s ideální pozicí mezi několika populárními innsbruckými
skiareály ■ cenově velmi zajímavé pobyty se skipasem Oberperfuss v ceně ■ až 2 děti do nedovršených 10 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma a to včetně skipasu ■ pro neúnavné sportovní nadšence k dispozici
2 dráhy s kuželkami ■ v ceně i Welcome Card nabízející zajímavé slevy např. do bazénu v Freizeitzentru Axams,
do dětského ráje JOY či zdarma bruslení v Götzens ■ menší a pouze zpoplatněné relaxační zázemí
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní a dvoudenní pobyty s nástupními dny v neděli a v pátek
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OBERPERFUSS

Tyrolsko
2

€

LANDHOTEL ★★★

JÄGER

od 1.371 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Wildermieming, centrum - 2 km, skiareál Seefeld - 16 km, skiareál Hochötz - 25 km, skiareál
Oberperfuss - 28 km, skiareál Kühtai - 34,8 km, skibus (Seefeld) - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / hotelový trezor, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar,
wi-fi připojení k internetu, internet point, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
★★
sport a relaxace: finská sauna, bio sauna, pára, relaxační koutek s lehátky, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného kontinentálního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo, káva a čaj mezi 16.00 až 17.00 hodinou
HB+
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný předkrm či polévka,
salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2+2 - 32 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro
1 dospělou osobu či 2 děti do nedovršených 13 let, sociální zařízení, balkon
■ Standard 1 - 20 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén
výhody a nevýhody: ■ velmi příjemný alpský hotel na okraji menšího městečka ■ výhodná poloha mezi
několika známými a vyhlášenými tyrolskými skireály ■ až 2 děti do nedovršených 13 let ubytované na pokoji
s rodiči zcela zdarma ■ v ceně i zajímavá Welcome Card nabízející např. zdarma bruslení či vybrané běžecké
trasy a slevy na různé atrakce např. do veřejného bazénu v Axams či Telfer Bad ■ na dané služby opravdu
zajímavé ceny zejména v okrajové části sezóny ■ nutnost dojíždění za lyžováním skibusem a do vzdálenějších
skiareálů spíše vozem ■ absence bazénu a pestřejšího polyžařského vyžití
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“, „5 za 4“ a „4 za 3“ dle ceníku

OBERPERFUSS
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SERFAUS - FISS - LADIS

SERFAUS - FISS - LADIS
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6

11
km

55

1
2

2.820 m
1 VITAL HOTEL MOZART ★★★★

1.620 m

2 GASTHOF TRAUBE ★★★

1.200 m
44

skinabídka


komplexně


123

km

47

km

km

%

%

%

21

57

22

12

16

214
km

11

39

172 km
os./ hod.

80 %

© Bergbahnen Fiss - Ladis
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

79.890

6x

29x

mezi černé sjezdovky jsou započítány i neupravované tratě
označené jako „skiroute“

30 km

SERFAUS - FISS - LADIS

Tyrolsko
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SERFAUS - FISS - LADIS
TYPY SKIPASŮ
Serfaus - Fiss - Ladis
platí pro skiareál Serfaus - Fiss - Ladis
■ Venet
platí pro skiareál Venet, platnost od 1 do 6 dnů
■ Fendels
platí pro skiareál Fendels platnost od 1 do 6 dnů
■ Zwei Länder Skiarena
platí pro rakouský skiareál Nauders a italské
skiareály Schöneben, Haideralm, Watles, Trafoi
a Sulden; platnost od 2 dnů
■ Kaunertaler Gletscher & Fendels
platí pro skiareály Kaunertaler Gletscher,
Fendels a Feichten, platnost od 1 dne; od 6denní
platnosti (v rámci 7 po sobě jdoucích dnů) platí
též na 2 dny lyžování ve skiareálech Pitztaler
Gletscher a Rifflsee
■ Ski6
platí pro skiareály Serfaus - Fiss - Ladis,
Kaunertaler Gletscher, Fendels, Nauders a Venet;
platnost od 4 dnů
■ Snowcard Gold
platí pro skiareály Kaunertaler Gletscher,
Fendels - Ried - Prutz, Nauders a Ischgl /
Samnaun; platnost od 4 dnů
■ poznámka: v ceně všech skipasů platných
na skiareál Kaunertaler Gletscher je zahrnuto
i mýto na zpoplatněné silnici údolím Kaunertal

VÝHODY:

■

© Skischule Fiss - Ladis

SERFAUS - FISS - LADIS

SKIBUS

262

skibus po trase Ried ➔ Prutz ➔ Kauns ➔
Kaunertal ➔ Kaunertaler Gletscher /
Ochsenalmbahn 2 150 m n. m. ➔ Kaunertaler
Gletscher / Weissseerestaurant 2 750 m n. m.
pro držitele skipasu bez poplatku
skibus z městečka Fliess k dolní stanici
sedačkové lanovky na Venet
v jednotlivých lyžařských střediscích oblasti
Ski6 skibusové spojení ubytovacích kapacit
s nástupním místem místního skiareálu
ostatní autobusové linky v oblasti za poplatek

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, GarmischPartenkirchen
nebo
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg,
Innsbruck
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck
a dále
Imst, tunel u Landecku, Fliess, Ried

RIED / LANOVKA FENDELS

km

Prutz

3,5 km

Ladis

3,5 km

Fiss

7 km

Serfaus

10 km

Venet / Fliess

11 km

Nauders

26 km

Praha 560 km ● Brno 695 km

Kaunertaler Gletscher

35 km

Bratislava 645 km

dálnice

15 km

atraktivní lyžařská oblast Tiroler Oberland nabízející celkem 5 skiareálů (Serfaus - Fiss - Ladis, Kaunertaler
Gletscher, Fendels, Reschenpass - Nauders a Venet), které je možno prolyžovat v rámci jediného skipasu Ski6
■ tři lanovkami propojené horské vesničky Serfaus, Fiss a Ladis vypínající se na náhorní plošině nad údolím
Innu jakožto komplexní lyžařské středisko, jež nadchne rodiny s dětmi i zkušené freeridery
■ závratných celkových 214 km lyžařských tratí Serfaus - Fiss - Ladis všech stupňů obtížností
v nadmořské výšce 1 200 až 2 820 metrů, vesměs upravovaných, ale zahrnujících i 16 km volných terénů
■ výkonná a moderní přepravních zařízení včetně nebývalého množství pojízdných koberců pro děti
■ nejlepší nabídka dětských parků v Alpách, kdo středisko vyzkouší, jinde už rodinnou dovolenou nestráví
■ pro milovníky adrenalinu obří houpačka Skyswing, kde zažijete stav beztíže, nebo lanovky Fisser Flieger
a Serfauser Sauser, ve kterých se budete řítit rychlostí 80 km/h zavěšeni 50 m nad zemí
■ od léta 2019 v provozu kompletně modernizované „metro“ Dorfbahn Serfaus - unikátní automatizovaná
podzemní dráha, nejmenší a nejvýše položená svého druhu na světě, spojující parkoviště se stanicí lanovky
■ letos nová moderní 8místná sedačková lanovka 12er-Bahn ve Fissu, s vyhřívanými sedačkami a krytá
■ 4 km dlouhá sáňkařská dráha v Serfausu a 3kilometrová ve Fissu, od nadcházející sezóny z větší části
i s večerním osvětlením a umělým zasněžováním
■ hora Venet jako stejnojmenné rodinné středisko s celkem 22 km převážně středně náročných
sjezdovek - na vrcholu chata Gipfelhütte s moderní restaurací a krásným panoramatickým výhledem
na okolní hory, dětský pojízdný pás a lyžařská škola
■ 5 km dlouhá sáňkařská dráha vedoucí z Venetu jižně na Fliess
■ oblíbené místo pro horské zimní túry na sněžnicích nebo skialpových lyžích
■ menší středisko Fendels s 11 km sjezdovek přímo nad městem Ried disponující lyžařskou školkou
a každý čtvrtek osvětlenou sjezdovkou, jakož i pětikilometrovou sáňkařskou drahou
■ převaha modrých sjezdovek a velký Kidspark přístupný lyžařům a snowboardistům všech věkových kategorií
podtrhující kompletní nabídku Fendels pro ideální rodinnou dovolenou
■ oblast Nauders na hranici s Itálií se 71 km sjezdovek na rakouské straně a dalšími 2 skiareály v Itálii
(Schöneben / Belpiano a Haideralm am Reschenpass / Malga San Valentino) spojené společným skipasem
Zwei Länder Skiarena spolu s dalšími 3 skiareály na italské straně (Watles, Trafoi a Sulden)
■ Nauders jako jedno ze sněhově nejjistějších středisek díky zasněžování i nadmořské výšce až 2 740 m
■ rozlehlé sjezdovky, moderní lanovky, slunné svahy pro carving, fantastický freeride, terénní park pro
snowboardisty i řada „après ski“ barů v oblasti Nauders am Reschenpass
■ ledovec Kaunertaler Gletscher na rakousko-italských hranicích, označovaný za nejkrásnější v Alpách
■ mohutná hora Weißseespitze vysoká 3 535 m a spektakulární příjezd celým Kaunertalem po jedné
z nejkrásnějších vysokohorských cest v Evropě až do výšky 2 750 m k lanovce na ledovec
■ vyhlídka do 3 států z nejvyššího bodu skiareálu Kaunertaler Gletscher (3 108 m n. m.)
■ na ledovci široké sjezdovky s přírodním sněhem, skvělý freeride a snowpark, přesto nízká návštěvnost
■ moderní relaxační středisko Quellalpin v centru obce Feichten (krytý bazén, sauna, bowling, fitness)
■ lákavá návštěva nedalekého luxusního střediska Silvretta Arena Ischgl - Samnaun
■

NEVÝHODY:
z ČR jeden z nejvzdálenějších skiregionů v Rakousku
rozumná cena vykoupena vyšší dojezdovou vzdáleností od ubytování ke skiareálům
■ neexistující skibusové spojení mezi jednotlivými středisky zahrnutými do skipasu Ski6
■ vyhledávaná Silvretta Arena Ischgl - Samnaun mimo platnost regionálního skipasu Ski6
■ vyšší finanční náročnost oblasti daní za nezpochybnitelnou kvalitu
■ v Kaunertalu oproti jiným ledovcům horší infrastruktura a méně zábavy
■
■
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SERFAUS - FISS - LADIS

Tyrolsko
1

€

VITAL HOTEL ★★★★

MOZART

od 3.060 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Ried im Oberinntal, centrum - 450 m, skiareál Fendels - 250 m, skiareál Serfaus / Fiss / Ladis 14,4 km, skiareál Nauders - 28,8 km, skiareál ledovec Kaunertal - 35,7 km, hotelový shuttle skibus - 0 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte restaurace,
★ ★ ★ bar, kavárna, horská chata, wi-fi připojení k internetu, společenská místnost s krbem, uvítací přípitek,
dětská herna, velký dětský klub s animačním program (od 3 let, pondělí až pátek), hlídací služba dětí*
(0 - 3 roky), kuřácký salonek, sluneční terasa s posezením, zimní zahrada, úschovna lyží a lyžařských
bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání, obchod se sportovním zbožím / půjčovna lyžařského
FB+
a snowboardového vybavení
sport a relaxace: Wellness & SPA o velikosti 2.200 m² - bazén 12 x 6 m s relaxační zónou s krbem
a lehátky, 400 m² dětský vodní svět „Dschungel-Wasserparadies“ s bazénem se skluzavkou, dětským
ZDARMA
brouzdalištěm s vodopádem a dětskou saunou; finská sauna, biosauna, aromatická pára, tepidarium,
horizontální solárium*, zážitkové sprchy, Kneippův chodník, masáže*, kosmetické služby*, posilovna, squashový kurt*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ oběd - formou lehkého poledního bufetu, nápoje za poplatek
■ odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo, vybrané džusy, káva a čaj
■ večeře - servírované 5chodové menu s výběrem hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm a polévka,
salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně slavností galavečeře; dětský bufet (denně kromě
soboty) v dětském klubu; speciální dietní menu (na vyžádání)
popis pokojů: ■ Amadeus 2+2 - 30 až 33 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem až pro 2 děti
do nedovršených 11 let či 1 dospělou osobu, sociální zařízení zpravidla s vanou, oddělené WC, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, župany do wellness (pouze pro dospělé osoby)
výhody a nevýhody: ■ luxusní hotel v tradičně tyrolském stylu pestře zaměřený na zábavu dětí, ale i na relax
pro rodiče ■ úžasné wellness zázemí na 2.200 m² s bazénem pouze pro dospělé a odděleným dětským světem
ve stylu Kapitána Jacka Sparrowa rozprostírající se na 400 m² se 120 metrů dlouhým tobogánem ■ výborná
lyžařská poloha k menšímu skiareálu Fendels, ovšem navíc i hotelový shuttle bus jezdící pravidelně do skiareálu
Serfaus - Fiss - Ladis ■ v ceně se stravováním formou rozšířené plné penze s gourmet specialitami ■ po předchozí
rezervaci možno zapůjčit pestré kojenecké vybavení ■ velmi brzy vyprodané termíny školních prázdnin

sl
e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 4 až 5 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ a „5 za 4“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

SERFAUS - FISS - LADIS

250 m
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SERFAUS - FISS - LADIS
2

€

GASTHOF ★★★

od 1.277 Kč

TRAUBE

os. / noc

Tyrolsko
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Fliess, centrum - 0 m, skiareál Venet - 3 km, skiareál Serfaus / Fiss / Ladis - 15 km, skibus - 10 m,
skiareál ledovec Kaunertal Gletscher - 41 km
vybavenost a služby: recepce / internet point, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty s TV sat., bar,
stylová restaurace s krbem, dětská herna 80m², wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot,
★★
výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna#, pára#, horizontální solárium#*, zážitková sprcha#, relaxační koutek# s lehátky,
stolní fotbal, videohry, biliár*; služby označené # mohou využívat děti až od 15 let; v obdobích nízké
HB
sezóny provoz relaxačního zázemí pouze ve dnech určených recepcí
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu či formou bufetu s výběrem studených či teplých předkrmů, hlavních jídel
€
s přílohou a dezertů, nápoje za poplatek; možnost speciálních dietních a vegetariánských menu
popis pokojů: ■ Standard 2 - 18 až 25 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení,
zřídka balkon
■ Superior 2/3 - 20 až 25 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu či přistýlkou,
sociální zařízení, balkon
■ Superior 2/3/4 - 28 až 33 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 2 osoby
či přistýlkami, sociální zařízení, balkon
■ Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ nedávno kompletně zrekonstruovaný rodinný hotel s velmi příjemnou atmosférou ■ velká
dětská herna se skluzavkou a dětským kinem, videohrami a diskotékou ■ až 2 děti do nedovršených 7 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ v ceně již zahrnuta i populární Tirol West Card, poskytující zajímavé
slevy ■ příjemné relaxační zázemí, avšak ve vybraných obdobích s nepravidelným provozem ■ v rozumném
dosahu také od věhlasných skiareálů St. Anton am Arlberg a Silvretta Arena ■ snad jedinou nevýhodou je delší
vzdálenost od lyžování ve vyhlášeném Serfaus / Fiss / Ladis
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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SERFAUS - FISS - LADIS

3 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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© Pitztaler Gletscherbahn

Tyrolsko
PITZTAL

PITZTAL
3.440 m

skinabídka



1.990 m

42,7

km

23,3

km

km

%

%

%

17

54

29

79,1

TYPY SKIPASŮ

Pitztaler Gletscher
0,7

komplexně



1.450 m
13,1

Tyrolsko

4

16,2
78

3,8

20,7

Pitztaler Gletscher + Rifflsee
platí pro ledovec Pitztaler Gletscher a skiareál
Rifflsee; skipasy od 4 dnů jsou za příplatek
nabízeny také ve variantách „PLUS“ platných
max. 1 až 2 dny na ledovci Kaunertaler
Gletscher či ve skiareálu Hochzeiger
■ Hochzeiger
platí pro skiareál Hochzeiger;
platnost od 1 do 16 dnů
■ Gletscherpark Card Winter
platí pro Pitztaler Gletscher, Rifflsee, Hochzeiger,
Imster Bergbahnen, Kaunertaler Gletscher
a Winterberg Fendels; platnost od 4 do 14 dnů
■

km

18

Rifﬂsee
4,4

km

24

4,5
24

9,5

18,4
km

52

Hochzeiger
5

8

8

8

21

65 km

20

22
55

10
25

40
km

os./ hod.

82 %

35.074

3x

11x

37,2 km

3

1
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2

© Pitztaler Gletscherbahn - Daniel Zangerl

PITZTAL

© Pitztaler Gletscherbahn - Daniel Zangerl

SKIBUS
skibusová linka celým údolím ke skiareálu
Rifflsee a ke stanici lanovky na Pitztaler
Gletscher

mezi sjezdovky nejsou započítány značené volné terény
a lyžařské cesty (tzv. skiroute) v celkové délce 20 km

1 HOTEL SPORT & VITAL SEPPL ★★★★

2 HOTEL ALPENFRIEDE ★★★

3 HOTEL PIZ ♣♣♣♣

SKIAREÁL PITZTALER GLETSCHER

km

Mandarfen / Rifflsee

1,5 km

Weisswald

4,5 km

St. Leonhard im Pitztal

13 km

Jerzens (skiareál Hochzeiger)

26 km

Imst

39 km

dálnice

36 km
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PITZTAL
VÝHODY:
VÝHODY:
nejvýše položené ledovcové středisko v Rakousku, otevřené teprve roku 1983
zážitky z lyžování násobené velkolepou scenérií okolních nejvyšších vrcholů tyrolských Alp v čele
s dominantní druhou nejvyšší horou Rakouska Wildspitze (3 774 m n. m.) a kavárna Cafe 3 440
s mimořádným architektonickým provedením a dechberoucím výhledem na ledovcový svět z horní stanice
lanovky Wildspitzbahn, nejvyššího místa skiareálu
■ Pitztálský ledovec s takřka celoročním lyžováním, sousední skiareál Rifflsee se šestikilometrovým
sjezdem do údolí a rodinný skiareál Hochzeiger nabízející v souhrnu takřka 80 km upravovaných
lyžařských tratí všech náročností plus 20 km značených sjezdů mimo sjezdovky
■ velký a každý rok modernizovaný funpark s halfpipe a boardercrossem oblíbeným nejen mezi
snowboardisty
■ absolutně bezkonkurenční nadmořská výška sjezdových tratí v nabídce rakouského lyžování zaručující
vždy výtečné sněhové podmínky, zejména pak v jarních měsících
■ výstižné motto Pitztalu „Kde trénují vítězové“ aneb oblíbené tréninkové místo mnoha reprezentačních
sjezdových týmů, a též domácí svah dvojnásobného olympijského vítěze, trojnásobného mistra světa
a vítěze Světového poháru Benjamina Raicha zvaného během své závodní kariéry (ukončené roku 2015)
„Blitz aus Pitz“
■ zážitek v podobě 15 km dlouhého sjezdu z ledovce do Mittelbergu s převýšením 1 440 m
■ před pár lety nově otevřená kabinová lanovka Wildspitzbahn místo původní Pitz-Panoramabahn unikátní
kombinací moderního designu a funkčnosti
■ rekordní Pitzexpress, nejrychlejší „tunelová“ lanovka na světě, překonávající vzdálenost 3 786 m
a převýšení 1 120 m během necelých 8 minut
■ neustále modernizovaná přepravní zařízení, v minulých letech například 8místná kabinka Mittelberg,
vyhřívaná 6sedačka na Gletschersee a 4sedačka Sunna Alm
■ vrchol Brunnenkogel dosažitelný posledních 100 m od horní stanice lanovky pěšky s atraktivním
panoramatickým výhledem na okolní vrcholy včetně nedalekého Wildspitze
■ speciální boulový svah, 1,5 km dlouhá osvětlená sáňkařská dráha z chaty Pitztaler Skihütte u Rifflsee
a na nejmenší návštěvníky čekající obří dětský park dotvářející širokou nabídku areálu
■ děti mladší 10 let v doprovodu alespoň jedné dospělé osoby mají po celou sezonu skipas zdarma
■ pro vyznavače skialpinismu ledovec jako výchozí bod túr na nedalekou nejvyšší horu rakouského Tyrolska
Wildspitze a na ledovci k dispozici nový bezpečnostně zajištěný Skitourenpark se 3 trasami různé
obtížnosti
■ celoroční stopa pro běžkaře na ledovci i pečlivě preparované závodní běžecké tratě v údolí
■ ve srovnání s ostatními tyrolskými ledovci výhodnější ceny
■ krásná příroda a klid jako hlavní charakteristika Pitztalu na rozdíl od rušných ledovcových údolí jako
Stubaital, Zillertal nebo Ötztal
■ převážně rodinné sjezdovky skiareálu Hochzeiger v Jerzens níže v údolí Pitztal, navíc zde též 6 km
dlouhá osvětlená sáňkařská dráha, nový snowpark a řada dalších služeb pro milovníky zimních sportů
■

© Pitztaler Gletscherbahn - Daniel Zangerl

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Garmisch Partenkirchen
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg,
Innsbruck
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck
a dále
Imst, dálniční sjezd Pitztal, Jerzens, St. Leonhard im
Pitztal, Weisswald, Mandarfen, Pitztaler Gletscher

NEVÝHODY:
■

Praha 550 km ● Brno 695 km
Bratislava 645 km

pouze jednosměrné lyžařské propojení skiareálů Pitztaler Gletscher a Rifflsee
nepříliš vysoký počet obtížných sjezdových tratí pro náročnější lyžaře
■ vzhledem ke značné návštěvnosti střediska poněkud nižší přepravní kapacita páteřního „metra“
■ na rakouské poměry poněkud slabší infrastruktura oblasti s nedostatečně širokou nabídkou relaxace
a zábavy
■ projekt na propojení údolí Pitztal se sousedním Ötztalem zatím bez potvrzeného data realizace
■ větší vzdálenost z České republiky, byť s téměř celou trasou po dálnici
■

© Pitztaler Gletscherbahn - Daniel Zangerl
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PITZTAL
1

Kč

Tyrolsko

HOTEL ★★★★

od 2.399 Kč

SPORT & VITAL SEPPL

os. / noc

upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy hotelu, v rámci které jsou i všechny níže uvedené služby
a cca 50 m vzdálené Dependance Landhaus
poloha: Weisswald - St. Leonhard im Pitztal, centrum - 1,1 km, skiareál Rifflsee - 3,2 km, skiareál
★ ★ ★ Pitztaler Gletscher - 7 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / internet point*, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar,
společenská místnost s TV, sluneční terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu, uvítací přípitek,
místnost pro úschovu zavazadel, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
HB+
sport a relaxace: bazén 12 x 6 m propojený s venkovním vyhřívaným bazénem 44 m², termální bazének
v kamenné jeskyni, finská sauna, bio sauna, venkovní sauna, pára, relaxační koutek s lehátky, masáže*,
kosmetické služby*; posilovna, stolní tenis, stolní fotbal*, biliár*, kuželky*
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - sladké pečivo či malý snack, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované 5chodové menu s výběrem z 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm,
servírovaný teplý předkrm či polévka, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; několikrát týdně
tématické večery formou bufetu
popis pokojů: ■ Landhaus 2/3 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
sociální zařízení, balkon; pokoje vždy v dependanci
■ Pitztal 2+1 - 20 až 25 m² komfortní pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro dítě do nedovršených
18 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon; pokoje jsou v hlavní budově
■ Weisswald 2+2 - 35 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro až 2 děti do nedovršených
18 let či 1 dospělou osobu, sociální zařízení, balkon; pokoje jsou v hlavní budově
■ Weisswalderhof 2+2 - 35 až 45 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkl. gaučem pro až 2 děti do nedovršených
18 let či 1 dospělou osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon; pokoje jsou v hlavní budově
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* a pantofle* do wellness
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výhody a nevýhody: ■ hotel s vysokou kvalitou služeb a výbornou kuchyní jakožto záruka příjemně strávené
dovolené ■ velice pěkné wellness centrum s vnitřním i venkovním bazénem s krásným výhledem na okolní hory
■ dostatečná lůžková kapacita umožńující ubytování skupin ■ poloha „na samotě u lesa“ aneb dále ke skiareálům
i za večerní zábavou ■ v dependanci nutnost přecházet za stravováním do restaurace v hlavní hotelové budově
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 5 nocí a pevně dané týdenní pobyty, speciální
akce „7 za 6“ a „5 za 4“ dle ceníku

sl
e

6 %vy až

PITZTAL

3,2 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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PITZTAL

Tyrolsko
2

Kč

HOTEL ★★★

ALPENFRIEDE

od 1.129 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Jerzens, centrum - 500 m, skiareál Hochzeiger - 3 km, skiareál Rifflsee - 26 km, skiareál ledovec
Pitztaler Gletscher - 29,5 km, skibus - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, wi-fi připojení
k internetu, miniclub s animacemi, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah,
★★
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna#, pára#, infrakabina#, relaxační koutek s lehátky#, stolní tenis, stolní fotbal*,
biliár*; služby označené # mohou využívat děti až od 14 let
HB+
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo mezi 15.30 až 16.30 hodinou, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, servírovaný studený či teplý předkrm,
ZDARMA
salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5
■ Superior 2/3 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu či přistýlkou,
sociální zařízení, balkon s výhledem do údolí
■ Superior 2/3/4 - 26 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 2 osoby
či 1 až 2 přistýlkami, sociální zařízení, balkon s výhledem do údolí
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ poloha jen několik málo minut od centra městečka Jerzens ■ oblíbený hotel nedaleko
skiareálu Hochzeiger s 40 km sjezdovek ■ dobrá kuchyně, pěkné wellness bohužel však bez bazénu ■ při
zakoupení skipasu pro dospělého obdrží děti až do nedovršených 10 let zdarma skipas na stejnou délku ■ větší
vzdálenost od pitztálského ledovce vyvážená pěkným a téměř vždy poloprázdným skiareálem Hochzeiger
délka pobytu: pevně dané čtyřdenní, třídenní a týdenní pobyty zpravidla s nástupním dnem ve čtvrtek a v neděli

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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6 %vy až

3 km
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PITZTAL
3

Kč

Tyrolsko

HOTEL ♣♣♣♣

od 2.206 Kč

PIZ

os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: St. Leonhard / Mandarfen, centrum - 10 m, skiareál Rifflsee - 100 m, skiareál Pitztaler
Gletscher - 1,5 km, skibus - 120 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace / bar,
àpres ski bar, společenská místnost, seminární místnost pro 60 osob s projekční technikou, sluneční
★★
terasa s lehátky, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, internet point*, hotelový trezor, úschovna lyží
a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
sport a relaxace: sauna, pára, infrakabina, relaxační koutek s lehátky; možnost využívat zdarma
HB
i wellness zázemí v partnerském Hotel Sport & Vital Seppl vzdáleném cca 3,4 km: bazén 12 x 6 m
propojený s venkovním vyhřívaným bazénem 44 m², termální bazének v kamenné jeskyni, finská sauna,
biosauna, venkovní sauna, pára, relaxační koutek s lehátky, masáže*, kosmetické služby*
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - bohatý kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - zpravidla formou servírovaného menu s výběrem z 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, polévka, desert,
salátový bufet, nápoje za poplatek; 1x týdně večeře na horské chatě s tématickým bufetem a zapůjčením sáněk
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
či přistýlkami pro 1 až 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, trezor
výhody a nevýhody: ■ stylový sportovní hotel hned vedle lanovky Riflseebahn, ledovec Pitztaler Gletscher
dostupný pohodlně skibusem ■ velice pěkná restaurace se zimní zahradou a nádherným výhledem na okolní
vrcholy ■ ve vybraných termínech až 2 děti do nedovršených 10 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma
■ rozměrově menší, ale v nedávné době zrekonstruované pokoje ■ menší lůžková kapacita a častá vyprodanost
délka pobytu: pevně dané pětidenní, šestidenní a týdenní pobyty s nástupním dnem vždy v neděli
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100 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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Cestovní pojištění v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!
Limity pojistného plnění (v Kč)

Optimal

Optimal C+

Územní rozsah
Léčebné
výlohy

Léčebné výlohy

Asistenční
služby

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Náklady na pohřeb
Opatrovník

Úraz

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

Odpovědnost
za škodu

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení
Stornopoplatky

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

24 000
120 000
20 000

24 000
120 000
20 000

24 000
120 000
20 000

24 000
120 000
20 000

1)

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
150 000

200 000
100 000

200 000
100 000

200 000
100 000

200 000
100 000

40 000

40 000

40 000

40 000

3 000 000
1 500 000
200 000

3 000 000
1 500 000
200 000

3 000 000
1 500 000
200 000

3 000 000
1 500 000
200 000

5-30 000

2)

5-30 000

2)

5-30 000

2)

10 000
5 000
20 000
10 000

3)

5-30 000

2)

Cesty autem

Nepojízdné vozidlo
Náhradní doprava a ubytování
Spoluúčast při nehodě pronajatého vozidla

10 000
20 000
5 000

Rizikové sporty

Provozování rizikových sportů

5 000
10 000
15 000
30 000

1)

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
150 000

10 000
5 000
20 000
10 000

Storno
(limit v Kč)

1)

vč. COVID-19

Cena na osobu

L-CK-ND-Z-2009

Evropa

Škoda na zimním vybavení
Nájem náhradního vybavení
Prodloužení pobytu kvůli lavině
Nevyužitá zimní dovolená

Zimní sporty

Optimal Sport C+

vč. COVID-19
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Náhrada za pobyt v nemocnici

Zrušení cesty

Optimal Sport

Variantu pojištění
je třeba zvolit
podle ceny zájezdu
před slevou.

3)
4)
1)
1)

10 000
5 000
20 000
10 000

1)

2)
2)

3)
4)
1)
1)

10 000
20 000
5 000

10 000
20 000
5 000

4)
1)
1)

10 000
5 000
20 000
10 000

3)
4)
1)
1)

10 000
20 000
5 000

Optimal

Optimal C+

Optimal Sport

Optimal Sport C+

250 Kč
410 Kč
590 Kč
790 Kč

450 Kč
610 Kč
790 Kč
990 Kč

500 Kč
820 Kč
1 180 Kč
1 580 Kč

700 Kč
1 020 Kč
1 380 Kč
1 780 Kč

Vysvětlivky: 1) 2 000 Kč za den 2) spoluúčast 20 % 3) spoluúčast 1 000 Kč 4) 1 000 Kč za den

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

zimní pohádka nejen v blízkém Bavorsku

© Hochschwarzeck Bergbahn GmbH

NĚMECKO

NĚMECKO

zimní pohádka nejen v blízkém Bavorsku
Německo je sice největší alpská země, ale Alpy sem zasahují jen svou zanedbatelnou částí do jižního Bavorska.
Reprezentanty německého lyžování pro náš katalog jsme tedy zákonitě hledali právě v nejjižnější oblasti Bavorska.
A samozřejmě také na německé straně Šumavy, v Bavorském lese. Na našem webu však zaznamenáte i novinku
v podobě známého zimního střediska Winterberg ležícího v Severním Porýní-Vestfálsku.

BAVORSKÉ SVAHY LÍHNÍ OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
Jižní Bavorsko je díky svému hornatému charakteru logickou sjezdařskou velmocí a líhní německých šampiónů, jako
byly olympijské vítězky Maria Rieschová, Viktoria Rebensburgová, Katja Seizingerová či Hilde Gergová, mistr světa
Felix Neureuther, dvojnásobný olympijský vítěz Markus Wasmeier, nebo třikrát na Olympiádě stříbrná Martina Ertlová.
Ty všechny můžete potkat třeba právě při své lyžařské návštěvě Bavorska na tamních svazích.

BENEFITY
POHODOVÉ LYŽAŘSKÉ TERÉNY V PŘEKRÁSNÉ PŘÍRODĚ
Na své si při lyžování v Německu přijde každý, snad s výjimkou lyžařských extremistů, kteří vyžadují stovky kilometrů
tratí a nekonečné volné terény. To Němci vzhledem k charakteru svých hor nabídnout nemohou, přesto však bodují
zejména komplexní kvalitou a důkladností služeb.
Německo je však zároveň pravou volbou pro ty, kteří si kromě lyžování rádi vychutnají i krásy přírody, historických
památek a pochutnají si na místních specialitách za ceny, které nejsou až tak vysoké, jak byste se mohli domnívat.

katalog

str.

komplexně

náš názor

lyžařsky

nadmořská
výška v (m)

do

počet přepravních
zařízení

od

sjezdovky
v (km)

celkem

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ
LYŽAŘSKÝCH
STŘEDISEK

Berchtesgaden

42,9

2

6

21

29

630

1 800

★★★

★★★

276

St. Engelmar

12,5

0

0

13

13

800

1 095

★★

★★★

284

★★★

★★★

288

NĚMECKA

Großer Arber

11,5

1

2

3

6

1 050 1 456

NĚMECKO

WINTERBERG – NĚMECKÉ TOP STŘEDISKO ZIMNÍCH SPORTŮ DOSUD ČEKAJÍCÍ NA OBJEVENÍ ČESKÝMI LYŽAŘI
Skiresort Winterberg naleznete v kraji Sauerland v nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Pro
lyžování a snowboarding je zde k dispozici 27,5 km sjezdovek a 21 přepravních zařízení v nadmořských výškách
od 630 do 820 metrů.
Areál se rozprostírá na 7 vzájemně propojených kopcích, většinu kryje potentní systém umělého zasněžování.
Neuvěřitelných 14 sjezdovek je uměle osvětleno. O mimořádně zábavné noční lyžování a après-ski zábavu je zde tedy
postaráno. Bonusem střediska je slavný ledový tobogán, kde můžete v akci sledovat nejlepší světové sáňkaře, bobisty
a skeletonisty.

vleky

NAPROSTO DOKONALÁ INFRASTRUKTURA
Na relativně malém prostoru německých Alp se promítá nesmírný ekonomický potenciál osmdesátimiliónového
národa a výsledkem jsou světově proslulá sportoviště a takřka dokonalá infrastruktura celé oblasti, když z obojího
pochopitelně nemůže neprofitovat i běžný návštěvník. Ovšem i v turistických resortech v Bavorském lese
či ve Winterbergu naleznete perfektní podmínky, jimž není co vytknout.

VELMI PŘÍZNIVÉ DOJEZDOVÉ VZDÁLENOSTI
Bavoři jsou nám velice podobní svou mentalitou, však s nimi také sdílíme dlouhou hranici i částečně společnou
historii. K výhodám můžeme připočíst i fakt, že naše kolegy z Evropské unie lze navštívit již za několik málo hodin
velmi pohodlné cesty autem. To vše nás vede k závěru, že Bavorsko je v zimě destinací šitou na míru především
těm z Vás, kteří si nade vše cení pohodového trávení dovolené. Jistě k tomu přispěje i fakt, že sjezdové tratě bývají
zpravidla výtečně upravené, přepravní zařízení moderní a s frontami se téměř nesetkáte.
Kraj mezi Zugspitze, Watzmannem a Velkým Javorem Vás jistě po všech stránkách příjemně překvapí a je proto
naším tipem pro Vaši spokojenou zimní dovolenou.

sedačky

DEFILÉ SVĚTOZNÁMÝCH HORSKÝCH STŘEDISEK
Bavorsko má skutečně co nabídnout, však se jen podívejme, o jak zvučná jména jde: Oberstdorf, zasvěcený
klasickému lyžování, kde se již dvakrát, v letech 1987 a 2005, konalo mistrovství světa, Garmisch-Partenkirchen,
dějiště Zimních olympijských her 1936, Ruhpolding jako německá biatlonová Mekka a čtyřnásobné dějiště světového
šampionátu v tomto sportu. Takto lze pokračovat dál, vždyť zde nedaleko od sebe nalezneme další zvučné pojmy
a pravidelná dějiště Světových pohárů a světových šampionátů v příslušných sportech, ať už jde o Inzell jako
ráj rychlobruslařů, Reit im Winkl lyžařů běžců a skokanů, nebo Königsee sáňkařů, bobistů a skeletonistů (tyto
tři adrenalinové sporty však můžete sledovat, či dokonce vyzkoušet v umělém korytu ve Winterbergu v regionu
Hochsauerland).

kabiny

© Marco Felgenhauer / woidlife photography

ROZUMNÉ CENY A TYPICKÁ BAVORSKÁ POHOSTINNOST
Těžko sice mohou soutěžit s cenami v České republice, ale třeba námi zvolená alpská střediska Berchtesgaden,
Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau a Alpspitz – Nesselwang, stejně jako šumavské resorty Sankt Englmar,
Grosser Arber a Mitterdorf, jsou ukázkou, že zimní dovolenou zde lze včetně skipasu pořídit za cenu až překvapivě
konkurenceschopnou. Pozoruhodná je též typická pohostinnost místních obyvatel, s nimiž můžete snadno navázat
přátelství třeba u tupláku dobrého bavorského piva.

v samotném
středisku

světoznámá horská střediska mimořádné
prestiže a tradice doplněná menšími rodinnými
resorty za příznivější ceny
■ vynikající infrastruktura, všudypřítomná
příslovečná německá dokonalost
■ kvalitní umělé zasněžování eliminující chybějící
metry nadmořské výšky
■ pohostinnost a vynikající lokální kuchyně
■ velmi dobrá dopravní dostupnost pro naše lyžaře
■

poznámka: hodnotící kritéria jsou totožná jako u použitých piktogramů viz stejnojmenná kapitola na straně 4
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NĚMECKO

zimní pohádka nejen v blízkém Bavorsku
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Bavorské Alpy
BERCHTESGADEN

BERCHTESGADEN
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1

LANDGASTHOF HAFLINGERHOF ★★★

2

ALPENSPORTHOTEL SEIMLER ♣♣♣

3

ALPENHOTEL BESLHOF ♣♣♣

4

HOTEL GASTHOF GEBIRGSHÄUSL ♣♣♣

5

HOTEL GASTHOF - APARTMÁNY GEBIRGSHÄUSL ♣♣♣
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33 km
os./ hod.

77 %
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skinabídka



1.170 m

27.269

1x

1x

100 km
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BERCHTESGADEN
VÝHODY:
VÝHODY:
malebná oblast v okolí historického městečka Berchtesgaden v jihovýchodním cípu německého území
na samé hranici s Rakouskem
■ krásné prostředí Chiemgauerských Alp se třetí nejvyšší horou Německa Watzmann (2 713 m n. m.)
■ hluboké ledovcové jezero Königsee a Berchtesgadenský národní park
■ s jediným skipasem možnost navštívit celkem 6 středisek
■ skiareály povětšinou s poklidným rodinným charakterem a sjezdovkami upravovanými s německou
důkladností
■ převaha nenáročných sjezdovek, dětské parky a cvičné vleky a nadmíru přátelská cenová politika
vycházející vstříc rodinným požadavkům
■ ideální dovolená rodičů s dětmi, navíc při nákupu přes naši CK pro děti do nedovršených 13 let po celou
sezónu skipas zdarma
■ středisko Jenner jako nejvýše položený skiareál oblasti čnící jezerem Königsee až do výše 1 800 m n. m.,
s bohatými možnostmi pro freeride
■ Jenner aktuálně po rozsáhlé modernizaci, nová 10místná kabinková lanovka se zcela novou moderní
restaurací
■ od zimní sezóny 2019 / 2020 v provozu i druhý úsek lanovky Jennerbahn až po vrcholovou stanici opět
zpřístupňující horní část skiareálu
■ navíc dvě nové 6sedačkové lanovky Jennerwiesenbahn a Mitterkaser
■ nezapomenutelný 7 km dlouhý sjezd od horní stanice Jennerbahn až do údolí
■ Rossfeld jako ideální rodinné středisko s přehlednými sjezdovkami, atraktivní 6 km dlouhý sjezd do údolí
a oblíbená ski- a snowboardcrossová dráha
■ panoramatický výhled na Watzmann a Berchtesgadenské Alpy, ale i na rakouský Dachstein a pohoří
Tennengebirge
■ oblíbené rodinné středisko Hallein Dürrnberg - Zinkenlifte ležící již na území rakouského Salcburska
u lázeňského městečka Bad Dürnberg
■ dětský skipark Zinki-Kinderskiland pro nácvik prvních lyžařských oblouků i dovádění při snowtubingu
■ klidný rodinný areál na Hochschwarzecku nabízející výhradně lehké až středně těžké sjezdovky o celkové
délce 4,2 km
■ lákadlem pro celou rodinu 2,3 km dlouhá upravovaná sáňkařská dráha na Hochschwarzecku
■ níže položený rodinný areál Obersalzberg vybavený však výkonným systémem umělého zasněžování,
s převážně snadnými sjezdovkami
■ 8,7 km různě obtížných sjezdovek rodinného areálu Götschen - Bischofswiesen rozprostřených nad
městečkem Bischofswiesen s možností dlouhého sjezdu až do údolí
■ pestré možnosti polyžařského vyžití, např. romantické vycházky na sněžnicích a sáňkování, ale i páteční
noční lyžování
■ široká síť perfektně udržovaných běžeckých stop o celkové délce 100 km
■ možnost příjemné relaxace v termálních lázních Watzmann Therme v Berchtesgadenu (zvýhodněné
vstupné pro držitele celoplošného skipasu a Gästekarte)

TYPY SKIPASŮ
skipasy pro jednotlivá střediska
platnost max. 1 den
■ Skipas Berchtesgadener Land
platí pro celkem 6 středisek a několik samostatných
vleků (např. Treff Aktiv, Kollerlift, Wildmooslift);
standardní platnost 3 nebo 6 dní (v balíčku od CK
různé délky platnosti); v ceně 1x denně výjezd do sedla
Rossfeld bez nutnosti platit mýto
■

SKIBUS

© Hochschwarzeck Bergbahn GmbH

regionální linkový bus (RVO) zdarma s kartou
ubytovaného hosta (Gästekarte)
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München,
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz
Bratislava, Wien, Linz
a dále
Salzburg, dálniční sjezd Grödig / Salzburg Süd,
Berchtesgaden, Bischofswiesen nebo Schönau am
Königsee
nebo
Salzburg, dálniční sjezd Wals, Bad Reichenhall,
Ramsau bei Berchtesgaden

BERCHTESGADEN

km

Obersalzberg

4,2 km

Schönau am Königsee / lanovka Jennerbahn

5,7 km

Bischofswiesen / lanovka Götschenkopfbahn

8,2 km

Ramsau bei Berchtesgaden

12 km

Bad Dürnberg

12 km

Hochschwarzeck

12 km

Praha 400 km ● Brno 460 km

Rossfeld

16 km

Bratislava 410 km

Golling an der Salzach

27 km
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NEVÝHODY:
pro plnohodnotné využití celoplošného skipasu nutnost přejíždět mezi několika menšími skiareály, avšak bez
přehnaně dlouhých dojezdových vzdáleností
■ nižší nadmořská výška některých středisek
■ Rossfeld a Bischofswiesen s možností dlouhého sjezdu až do údolí, avšak bez lanovky, s nutností návratu
autobusem
■

BERCHTESGADEN

■

277

BERCHTESGADEN
1

LANDGASTHOF ★★★

HAFLINGERHOF

Bavorské Alpy
od 1.427 Kč

2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Golling (Rakousko), centrum - 2 km, skiareál Bad Dürrnberg Zinkenlift - 16,7 km; další možnosti
lyžování v Rakousku skiareál Abtenau / Karkogel - 21,5 km, skiareál Dachstein West / Russbach - 29 km,
skiareál Flachau - 39 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV; dále v sousedním hotelu Torrenerhof k dispozici hotelový
★★
trezor, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte restaurace, bar / disco (nepravidelný provoz),
sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna*, pára*, infrakabina*, relaxační koutek s lehátky*, masáže*; všechny služby
AI
pouze k dispozici v hotelu Torrenerhof
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ oběd - obědový balíček na sjezdovku, vlastní příprava u snídaně
NE
■ odpolední svačina - sladké či slané pečivo, káva, čaj mezi 16.00 až 17.00 hodinou
■ večeře - formou bufetu s výběrem hlavních jídel, příloh, polévek a salátů, od 10.00 do 21.00 hodin vybrané nealko
nápoje, točené pivo, stolní víno a vybrané lihoviny, káva, čaj, ostatní nápoje za poplatek; nápoje jsou podávány pouze
v určené části restaurace, nápoje podávané v à la carte restauraci či baru nebo diskotéce za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 - zákl. popis viz str. 5 - zpravidla balkon, 3. a 4. lůžka zpravidla formou přistýlky
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, trezor*
výhody a nevýhody: ■ strategická poloha hotelu u rakousko-německých hranic nedaleko oblíbených lázní Aqua
Salza s krytým bazénem ■ cenově výhodný balíček ubytování se skipasem Berchtesgaden s platností na celou
oblast, tedy 6 různých skiareálů ■ levnější varianta ubytování se stravováním formou all inclusive, a to i včetně
vybraných lihovin ■ až 2 děti do nedovršených 11 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ všechny služby
včetně stravování a wellness jen v hlavní budově hotelu Torrenerhof ■ dále od lyžování aneb denní nutnost užití vozu
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délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem ve čtvrtek
a v neděli, speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku

6 %vy až

BERCHTESGADEN

16,7 km
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BERCHTESGADEN

Bavorské Alpy
2

ALPENSPORTHOTEL ♣♣♣

SEIMLER

od 1.541 Kč
os. / noc SKIPAS
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Berchtesgaden, centrum - 3 km, skiareál Obersalzberg / Berchtesgaden - 4,6 km, skiareál
Jenner - Schönau am Königsee - 7 km, skiareál Bad Dürrnberg Zinkenlift - 7,6 km, skiareál Götschen Bischofswiesen / Berchtesgaden - 9,5 km, skiareál Roßfeld / Berchtesgaden - 11,7 km, skiareál
★ ★ ★ Hochschwarzeck - Ramsau bei Berchtesgaden - 13,5 km; termální lázně Watzmann Therme - 1,5 km,
lázně Bad Reichenhall - 20 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte
restaurace, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských bot,
HB
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 12,5 x 5,5 m, finská sauna, stolní tenis, kuželky*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
ZDARMA
■ večeře - formou servírovaného 3chodového menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, salátový bufet,
zpravidla servírovaný předkrm a dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon či terasa
■ Standard 2+1 - 18 až 23 m² - pokoj s manželskou postelí a případně přistýlkou či rozkládacím gaučem pro dítě
do nedovršených 16 let, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa
■ Standard 2+2 - 27 m² - ložnice s manželskou postelí, částečně oddělený obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 děti do nedovršených 16 let, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, zpravidla fén, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ tradičně zařízený hotel v sevření majestátních velikánů Národního parku Berchtesgaden
■ loni zcela zrekonstruovaný bazén a sauna a pro náruživé sportovce za poplatek i kuželky ■ výhodné balíčky se
skipasem na všech 6 areálů patřících pod Berchtesgaden již v základní ceně, kdy děti do nedovršených 13 let
lyžují v doprovodu rodičů po celou sezónu zcela zdarma ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji
s rodiči zcela zdarma ■ delší vzdálenost od centra historického Berchtesgadenu
4,6 km
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BERCHTESGADEN

sl
e

6 %vy až

délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, pětidenní, čtyřdenní a třídenní pobyty, speciální nabídka
„7 za 6“ dle ceníku
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BERCHTESGADEN
3

ALPENHOTEL ♣♣♣

BESLHOF

Bavorské Alpy
od 1.641 Kč

2 DĚTI

os. / noc SKIPAS ZDARMA

poloha: Ramsau bei Berchtesgaden, centrum - 1 km, skiareál Hochschwarzeck - Ramsau bei
Berchtesgaden - 9,7 km, skiareál Jenner - Schönau am Königsee - 13 km, skiareál Götschen Bischofswiesen / Berchtesgaden - 14 km, skiareál Obersalzberg / Berchtesgaden - 14,8 km, skiareál
Bad Dürrnberg Zinkenlift - 21,6 km, skiareál Roßfeld / Berchtesgaden - 25,8 km; termální lázně
★★
Watzmann Therme - 12,9 km, lázně Bad Reichenhall - 21 km
vybavenost a služby: lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, společenská místnost, wi-fi
připojení k internetu, uvítací přípitek, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
HB+
sport a relaxace: finská sauna (děti mají vstup až od 16 let)
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla s přílohou, salátový bufet, zpravidla
ZDARMA
servírovaný předkrm a dezert, mezi 18.00 až 20.00 hodinou vybrané nealkoholické nápoje, točené pivo
a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon, 3. a 4. lůžka zpravidla pevná
■ Standard 1 - 18 m² pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon
■ Family 4 - 60 m² ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ idylická poloha na okraji lesa v malebné obci Ramsau u Berchtesgadenu ■ rodinné pokoje
a až 2 děti do nedovršených 12 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma a to i včetně skipasu ■ velmi
zajímavá cena umocněná úspornými akcemi ■ výhodné balíčky se skipasem na všech 6 areálů patřících pod
Berchtesgaden již v základní ceně ■ rozšířená polopenze s vybranými nealko i alkoholickými nápoji u večeře
■ díky absenci skibusu denní nutnost užití vlastního vozu za lyžováním
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délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem v neděli
a ve čtvrtek, speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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9,7 km
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BERCHTESGADEN

Bavorské Alpy
4

HOTEL GASTHOF ♣♣♣

GEBIRGSHÄUSL

od 1.607 Kč
os. / noc SKIPAS

poloha: Bischofswiesen - lokalita Engedey, centrum lokality Egedey, resp. Bischofswiesenu - 1,5 km,
resp. 6,9 km, centrum Berchtesgadenu - 4,5 km; skiareál Jenner - Schönau am Königsee - 6,2 km,
skiareál Obersalzberg / Berchtesgaden - 7,2 km, skiareál Götschen - Bischofswiesen / Berchtesgaden 10 km, skiareál Hochschwarzeck - Ramsau bei Berchtesgaden - 10,3 km, skiareál Bad Dürrnberg
NE
Zinkenlift - 14,7 km, skiareál Roßfeld / Berchtesgaden - 17,9 km; termální lázně Watzmann Therme 5,4 km, lázně Bad Reichenhall - 21 km
vybavenost
a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace,
HB
společenská místnost, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských
bot, vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
ZDARMA
■ večeře - formou servírovaného menu s výběrem z 2 hlavních jídel s přílohou, polévka a saláty zpravidla
formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - pokoje se zpravidla nachází ve sníženém přízemí či v 1. patře
■ Standard 2/3 balkon - základní popis viz str. 5 - vždy balkon; 3. lůžka formou rozkládacího gauče; pokoje se
zpravidla nachází v 1. či 2. patře
■ Family 2+2 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem až pro 2 děti do nedovršených
16 let, sociální zařízení, zřídka balkon; pokoje se zpravidla nachází v 1. či 2. patře
vybavenost pokojů: TV sat., radio, telefon, fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ malý rodinný hotel ležící na klidném místě s výhledem na okolní hory Národního parku
Berchtesgaden ■ přátelský personál a velmi dobrá tradiční bavorská kuchyně ■ oblíbené lyžařské středisko
Jenner nad jezerem Königsee dostupné autem během cca 10 minut ■ historické centrum Berchtesgadenu
s mnoha pamětihodnostmi vzdálené jen cca 4,5 km ■ výhodné balíčky se skipasem pro 6 areálů v oblasti
Berchtesgadenu v základní ceně, kdy děti do nedovršených 13 let lyžují v doprovodu rodičů po celou sezónu
zcela zdarma ■ absence hotelového wellness avšak termální lázně Watzmann Therme nedaleko
délka pobytu: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem ve čtvrtek a v neděli
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6,2 km
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BERCHTESGADEN
5

HOTEL GASTHOF - APT. ♣♣♣

GEBIRGSHÄUSL

Bavorské Alpy
od 1.236 Kč
os. / noc SKIPAS

upřesnění: kapacita je tvořena hlavní budovou s hotelovými pokoji a dvěma apartmány typ quadrilo 4/5/6
a trilo 4/5 a depandance Friedrichsruh s jedním apartmánem quadrilo 4/5 dep. Friedrichsruh vzdálené
cca 50 m; všechny níže uvedené služby a stravovování jsou poskytovány v hlavní budově
poloha: Bischofswiesen - lokalita Engedey, centrum lokality Egedey, resp. Bischofswiesenu - 1,5 km,
NE
resp. 6,9 km, centrum Berchtesgadenu - 4,5 km; skiareál Jenner - Schönau am Königsee - 6,2 km,
skiareál Obersalzberg / Berchtesgaden - 7,2 km, skiareál Götschen - Bischofswiesen / Berchtesgaden 10 km, skiareál Hochschwarzeck - Ramsau bei Berchtesgaden - 10,3 km, skiareál Bad Dürrnberg
BS
Zinkenlift - 14,7 km, skiareál Roßfeld / Berchtesgaden - 17,9 km; termální lázně Watzmann Therme 5,4 km, lázně Bad Reichenhall - 21 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace,
ZDARMA
společenská místnost, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží a lyžařských
bot, vyhrazené parkoviště
popis apartmánů: ■ quadrilo 4/5/6 - 120 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení s vanou, terasa
■ trilo 4/5 - 140 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 3 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, sociální zařízení s vanou, terasa
■ quadrilo 4/5 dep. Friedrichsruh - 90 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s 1 samostatným lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení s vanou, terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, mikrovlnka, rychlovarná konvice, pračka, sušička, kachlová kamna (pouze
apartmán quadrilo 4/5/6 a trilo 4/5), wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ malý rodinný hotel s pokoji i apartmány ležící na klidném místě s výhledem na okolní
hory Národního parku Berchtesgaden ■ přátelský personál a možnost dokoupení snídaně či polopenze
■ oblíbené lyžařské středisko Jenner nad jezerem Königsee dostupné autem během cca 10 minut ■ historické
centrum Berchtesgadenu s mnoha pamětihodnostmi vzdálené jen cca 4,5 km ■ výhodné balíčky se skipasem
pro 6 areálů v oblasti Berchtesgadenu v základní ceně, kdy děti do nedovršených 13 let lyžují v doprovodu
rodičů po celou sezonu zcela zdarma ■ zpoplatněná wi-fi ■ při ubytování v dependanci nutnost docházení
za službami do hotelové budovy
délka pobytu: pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní pobyty s nástupním dnem ve čtvrtek a v neděli
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Bavorský les
ST. ENGLMAR
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ST. ENGLMAR

© Tourist-Information Sant Englmar

TYPY SKIPASŮ

VÝHODY:
VÝHODY:

Predigtstuhl / Markbuchen, Grün-Maibrunn,
Pröller Skidreieck, Hochpröller,
St. Englmar - Kapellenberg
celkem 13 vleků v okolí St. Englmaru, každý
areál má samostatné skipasy

ST. ENGLMAR

km

Kapellenberg

1 km

Predigtstuhl / Markbuchen

1,5 km

Grün-Maibrunn

3 km

Pröller Skidreieck

5 km

Hochpröller

7,5 km

■

© Tourist-Information Sant Englmar

Brno, Praha, Plzeň, Domažlice, Folmava, Furth im Wald,
Bad Kötzting, Viechtach,
České Budějovice, Prachatice, Strážný, Regen, Viechtach,
Bratislava, Wien, St. Pölten, Wels, Passau, Deggendorf,
a dále
St. Englmar

NEVÝHODY:
relativně drobné skiareály či jednotlivé vleky vzdálené sice nedaleko od sebe, avšak bez nabídky společného
vícedenního skipasu
■ mezi českými sportovci zatím nezaslouženě méně známé středisko
■

Praha 205 km Brno 410 km
●

Bratislava 440 km

malebná horská obec, klimatické lázně a především oblíbené zimní středisko v Bavorském lese
mimořádně snadná dostupnost z ČR, pouhých 50 km od českých hranic
■ velmi atraktivní ceny ubytování i skipasů
■ ideální místo pro poklidnou rodinnou dovolenou, začínající lyžaře a snowboardisty
■ celkem 13 vleků a 12,5 km převážně nenáročných sjezdovek rozmístěných v několika samostatných
skiareálech
■ největším střediskem Pröller Skidreieck s 6 km sjezdovek a dokonce 2,7 km sjezdovek s nočním osvětlením
■ skiareál Predigtstuhl s novými přepravními zařízeními, spolu s vleky Markbuchen (se samostatným
skipasem) celkem 4 km sjezdovek
■ ideál pro začátečníky a také oblíbený snowpark
■ Grün-Maibrunn se 2 vleky a kouzelným kobercem v dětském parku místní lyžařské školy
■ 2 kvalitní snowparky ve střediscích Predigtstuhl a Grün-Maibrunn
■ hned 3 areály s nočním lyžováním (Pröller, Predigtstuhl a Grün-Maibrunn)
■ nadšení běžkaři ocení dokonale připravené stopy s nadmořskou výškou až 1 050 m n. m. - nabídka tras
všech obtížností pečlivě upravovaných pro obě techniky o celkové délce 110 km
■ nové centrum běžeckého lyžování St. Englmar - Hirschenstein s celkem 74 km tratí certifikovaných
německým lyžařským svazem DSV
■ návštěvníci mohou všechny běžecké tratě využívat zdarma
■ významnou místní turistickou atrakcí Waldwipfelweg v Maibrunnu - stezka v korunách stromů s výhledy
do širokého okolí
■

© Tourist-Information Sant Englmar
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ST. ENGLMAR

■
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ST. ENGLMAR
1

€

APARTHOTEL RESORT ♣♣♣

PREDIGTSTUHL

Bavorský les
od 840 Kč
os. / noc

3 DĚTI
ZDARMA

poloha: St. Englmar, centrum - 800 m, skiareál Predigtstuhl - 1 km, skiareál Pröller - 5 km, skiareál
St. Englmar - 3,8 km, skiareál Grosser Arber - 44 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace / bar „Halifax
★ ★ ★ Diner“, pivnice, 1300 m² velká dětská herna „Family World“ (1x vstup zdarma, další za poplatek), hlídací
služba dětí (od pondělí do pátku pro děti od 3 do 11 let), hala na míčové sporty*, autodrom* pro děti, wi-fi
připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: vodní svět o velikosti 1.500 m² - bazén s protiproudem a vodopádem, dětský bazén,
AI LIGHT
finská sauna*, bio sauna*, relaxační koutek s lehátky*, masáže*, kosmetické služby*, velká posilovna*,
sál pro aerobic s programem*, bowlingová dráha*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
ZDARMA
■ oběd - zpravidla polévka a salát mezi 12.00 až 13.00 hodinou (nutné v hotelu předem nahlásit)
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo, káva a čaj
■ večeře - formou tématického bufetu studených a teplých předkrmů, hlavních jídel s přílohou, salátů, sýrů a dezertů;
od 10.00 do 20.00 hodin vybrané nealkoholické nápoje z nápojového automatu a od 18.00 do 20.00 hodin i točené
pivo a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
popis apartmánů: ■ mono 2+2 - 33 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem (bez možnosti vaření), manž. postelí
a rozkládacím gaučem pro 1 až 2 děti do nedovršených 18 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
■ bilo 2+3 - 38 až 53 m² - ložnice se 2 samostatnými lůžky či palanda ve vstupní chodbě pro děti do nedovršených
18 let, obývací pokoj s kuchyňským koutem (bez možnosti vaření), manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro
1 dítě do nedovršených 18 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
■ mono 2+1 - 33 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem (bez možnosti vaření), manželskou postelí a rozkládacím
gaučem pro dítě do nedovršených 18 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu

286

výhody a nevýhody: ■ rodinný hotel v tom pravém smyslu a za velmi výhodnou cenu - ráj pro děti s opravdu
velkou a pestře vybavenou hernou s kolotočem, velkou prolézačkou, skluzavkami a dokonce i dětskými
elektrickými autíčky ■ v ceně ubytování zahrnutý 1x neomezený vstup do „Family World“ (vyjma zpoplatněných
atrakcí), další vstupy do „Family World“ za poplatek viz příplatky ■ pro rodiče pak příjemné posezení ve stylové
americké restauraci Halifax Diner či typické německé pivnici navodí tu pravou dovolenkovou atmosféru
■ vodní svět na 1500 m² s veškerým vyžitím pro děti i dospělé ■ stravování formou výhodného all inclusive light
včetně vybraných nealko i alko nápojů ■ prostorné apartmány a až 3 děti do nedovršených 12 let ubytované
v apartmánu s rodiči zcela zdarma ■ v okolí hned několik menších skiareálů ideálních pro rodiny s dětmi
či začátečníky ■ absence skibusu čili denní užití vozu za lyžováním ■ wellness zóna se saunami, relaxačním
koutkem a posilovna pouze za poplatek ■ absence velkých či středně velkých skiareálů pro náročné lyžaře
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 5 nocí a pevně dané týdenní pobyty
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Bavorský les
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2

1
3

1 HOTEL PANORAMA SCHWARZECK ★★★
2 FERIENHOTEL ROTHBACHER HOF ★★★
3 HOTEL PANORAMA - APARTMÁNY SCHWARZECK ★★★

TYPY SKIPASŮ
■

Arber
skipas Arber na 1 - 14 dní, bodové a časové
skipasy
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

GROSSER ARBER
VÝHODY:
VÝHODY:
s 1 456 m n. m. nejvyšší vrchol Šumavy (resp. Bavorského lesa, česky Velký Javor) skýtající zážitky
lyžařům všech kategorií
■ skiresort v Bavorském lese, v oblasti Arberland, s 11,5 km sjezdovek a 5 km ski routes
■ místo, kde se jezdí i závody Světového poháru ve sjezdovém lyžování žen aneb alpská kvalita jen
11 kilometrů od Železné Rudy, odkud jezdí na Großer Arber přímý skibus
■ kilometrová závodní sjezdovka s převýšením 340 metrů nepochybnou výzvou pro každého
zkušeného lyžaře
■ pohodový červený svah Sonnenhang (ve středu a v pátek se zde lyžuje i večer) a dvě modré tamtéž
■ nechybějící snowpark se skoky, raily a halfpipe
■ moderní lanovky, sjezdovky všech obtížností, výborné sněhové podmínky obvykle až do dubna
a perfektní zázemí jako hlavní přednosti nejlepšího šumavského střediska
■ 6 přepravních zařízení v nadmořské výšce 1 050 a 1 456 metrů
■ na severním svahu dálničně široké sjezdovky obsloužené moderními lanovkami
■ velkolepý, až alpský dojem, to nejlepší, co si lze v šumavských podmínkách představit
■ kapacitní parkoviště a velkorysý nástupní terminál s pokladnami
■ páteří areálu moderní kabinková lanovka, souběžná krytá 6sedačka Nordhang a ve spodní cvičné části svahu
ještě krátká 6sedačka Sonnenhang pro bezpečnou přepravu dětí
■ kompletní a perfektně odstupňovaný výběr obtížností - od cvičné louky přes široké červené dálnice
až po závodní slalomák (Weltcupstrecke) pod vrcholem
■ kritická místa osazena bezpečnostními sítěmi
■ vysoká nadmořská výška spolu s umělým zasněžováním znamením slušné sněhové jistoty
■ atraktivní ceny ubytování i skipasů
■ ideální místo pro rodinnou dovolenou, sjezd i běh na lyžích, snowboarding i zimní vycházky či túry
na skialpech (nejlepší je východní svah)
■ celkem 12 lyžařských škol nabízejících výuku lyžování i v českém jazyce
■ celkem 3 sjezdovky s osvětlením pro noční lyžování
■ dětský svět ArBär se 4 kouzelnými koberci a mírným svahem pro nácvik prvních oblouků a roztomilými
postavičkami maskotů střediska
■ dětský paralelní obří slalom s časomírou
■ oblíbený rodinný cross park s terénními vlnami a nižšími skokánky určený především pro děti a mládež
■ sáňkařská dráha s umělým osvětlením
■ centrum běžeckého lyžování v okolí města Bodenmais s tratěmi o celkové délce 114 km a díky
nadmořské výšce 1 120 až 1 300 m i s tradičně velmi dobrými sněhovými podmínkami
■ běžecké centrum Lohberg - Scheiben nabízející dalších 14 km tratí
■ šest útulných typických restaurací s tradičním bavorským menu

© Marco Felgenhauer / woidlife photography

SKIBUS
Zellertal ➔ skiareál Eck
Lam ➔ Lohberg ➔
Langlaufzentrum Scheiben ➔ Großer Arber
Furth im Wald ➔ skiareál Hohenbogen
Großer Arber ➔ Bayerisch Eisenstein
Großer Arber ➔
Langlaufzentrum Bretterschachten ➔
Bodenmais
vše zdarma s kartou ubytovaného hosta
(Gästekarte GUTi)
© Marco Felgenhauer / woidlife photography

Praha, Plzeň, Klatovy, Železná Ruda
České Budějovice, Vimperk, Železná Ruda
Brno, Pelhřimov, Tábor, Strakonice, Železná Ruda
Bratislava, Wien, Linz, Passau, Deggendorf
a dále
Bodenmais nebo Lohberg

PARKPLATZ ARBER-BERGBAHN

km

Bayerische Eisenstein

8 km

Železná Ruda

11 km

Lohberg

12 km

Bodenmais

14 km

Lam

18 km

Lambach

22 km

Praha 170 km ● Brno 315 km

Frauenau

23 km

Bratislava 460 km

Grafenwiesen

32 km
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NEVÝHODY:
daní za „alpskou“ podobu areálu jeho značná obliba, a tedy vysoká návštěvnost.
absence „pravé šumavské romantiky“ kvůli značné kapacitě areálu
■ sjezdovky probíhající jen nejvyššími partiemi hory, což jejich převýšení omezuje na 400 m
■ sáňkařská dráha bez dojezdu přímo k lanovce, ovšem z parkoviště zpět k lanovce vozí klienty zdarma
neustále pendlující Rodelbus
■ oproti Alpám nižší nadmořská výška střediska
■ sjezdovky přehledné a poměrně pravidelně skloněné, postrádající tedy větší terénní členitost
■ největším povětrnostním rizikem časté mlhy, jež na širokých sjezdovkách bez stromů dokáží lyžaře potrápit
■
■

GROSSER ARBER

■

289

GROSSER ARBER
1

€

HOTEL PANORAMA ★★★

SCHWARZECK

Bavorský les
od 919 Kč
os. / noc
1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Lohberg, centrum - 5 km, skiareál Eck-Riedelstein - 13,8 km, skiareál Großer Arber - 14,7 km,
skiareál Hohenbogen / Neukirchen beim Heiligen Blut - 15,1 km, běžecké stopy Langlaufzentrum
Lohberg-Scheiben - 9,5 km, skibus - cca 450 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / zimní zahrada, bar, kavárna,
★★
wi-fi připojení k internetu, malá knihovna, dětská herna, videohry, sluneční terasa s posezením, úschovna
lyží, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky, posilovna, masáže*,
FB+
kosmetické služby*, biliár*, stolní tenis, stolní fotbal*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ oběd - zpravidla polévka, salát či menší snack mezi 12.00 až 13.00 hodinou
ZDARMA
■ večeře - formou bufetu s výběrem hlavních jídel s přílohou, polévek, salátů a dezertů; mezi 18.00 až
19.30 hodinou vybrané nealkoholické nápoje, točené pivo a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - vždy balkon
■ Standard 1+1 - 25 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem a případně přistýlkou či dalším samostatným lůžkem pro
1 dítě do nedovršených 17 let, sociální zařízení, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotelový komplex ležicí na idylickém místě s výhledem na lesy a hory
Bavorského lesa ■ ubytování se stravováním formou „rozšířené plné penze“ za až neuvěřitelně atraktivní
cenu ■ lyžařské středisko Großer Arber na Velkém Javoru dostupné během 15 až 20 minut autem
či bezplatným skibusem (v rámci karty Lamer Winkel Gästekarte nabízející i další slevy) ■ 14 km běžeckých stop
v Langlaufzentrum Lohberg-Scheiben v nadmořské výšce 1 050 až 1 200 m ■ příjemné relaxační zázemí se
saunou ■ absence bazénu a rodinných pokojů
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí, speciální akce „sleva 10 %“
a „sleva 5 %“ dle ceníku
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GROSSER ARBER

Bavorský les
2

€

FERIENHOTEL ★★★

ROTHBACHER HOF

od 1.123 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Bodenmais, centrum - 500 m, skiareál Silberbergbahn - 2,1 km, skiareál Großer Arber - 9,2 km,
skiareál Eck-Riedelstein - 16,8 km, běžecké stopa - 100 m, skibus - 300 m; veřejný krytý bazén
a saunový svět Silberberg - 1,4 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, jídelna pro snídaně, stylová restaurace, bar, wi-fi připojení
★★
k internetu, sluneční terasa s posezením, disco (cca 400 m od hotelu), uvítací přípitek, místnost pro
úschovu zavazadel, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna, finská sauna, bio sauna, infrakabina, relaxační koutek s lehátky, masáže*,
BB
kosmetické služby*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
ZDARMA popis pokojů: ■ Rothbach 2 - 19 m² - pokoj zpravidla se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
■ Silberberg 2/3 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí a případně dalším samostatným lůžkem
či přistýlkou, sociální zařízení, balkon
■ Apartment Arber 4 - 38 m² - pokoj s manželskou postelí a dalšími 2 samostatnými lůžky či rozkládacím gaučem
nebo palandou či přistýlkami, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, minibar*, trezor, wi-fi připojení k internetu, župany* a pantofle* do wellness
(na vyžádání); malý kuchyňský kout s rychlovarnou konvicí
výhody a nevýhody: ■ tradiční, rustikálně zařízený hotel v krásné přírodě Bavorského lesa ■ ubytování se snídaní
a možností přikoupení večeří v Kč a na místě pak obědových balíčků na sjezdovku či „nápojových balíčků“
s neomezenou konzumací alko i nealko nápojů mezi 10.00 až 22.00 hodinou ■ lyžařské středisko Großer Arber
na Velkém Javoru necelých 10 km od hotelu ■ bezplatný skibus či volný vstup do veřejného krytého bazénu
včetně saunového světa Silbergberg v Bodenmais v rámci karty Activcard zahrnuté v ceně ■ vlastní a příjemné
relaxační zázemí se saunou ■ absence hotelového bazénu a velkých rodinných pokojů s oddělenou ložnicí pro děti
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, speciální akce „7 za 6“ dle ceníku
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GROSSER ARBER
3

€

Bavorský les

HOTEL PANORAMA - APARTMÁNY ★★★

od 1.053 Kč

SCHWARZECK

os. / noc

upřesnění: komplex 4 navzájem nepropojených apartmánových budov; všechny níže uvedené služby jsou
v hlavní hotelové budově
poloha: Lohberg, centrum - 5 km, skiareál Eck-Riedelstein - 13,8 km, skiareál Großer Arber - 14,7 km,
skiareál Hohenbogen / Neukirchen beim Heiligen Blut - 15,1 km, běžecké stopy Langlaufzentrum
★★
Lohberg-Scheiben - 9,5 km, skibus - cca 450 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / zimní zahrada, bar, kavárna,
wi-fi připojení k internetu, malá knihovna, dětská herna, videohry, sluneční terasa s posezením, úschovna
FB+
lyží, vyhrazené parkoviště; pračka*
sport a relaxace: sauna, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky, posilovna, masáže*,
kosmetické služby*, biliár*, stolní tenis, stolní fotbal*
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ oběd - zpravidla polévka, salát či menší snack mezi 12.00 až 13.00 hodinou
■ večeře - formou bufetu s výběrem hlavních jídel s přílohou, polévek, salátů a dezertů; mezi 18.00 až 19.30 hodinou
vybrané nealkoholické nápoje, točené pivo a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
popis apartmánů: ■ bilo 3 - 25 až 30 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu či přistýlkou, sociální zařízení, asi z 50 % balkon; možnost i ložnice s manželskou
postelí v neuzavřeném zvýšeném patře v rámci obývacího pokoje
■ trilo 3+3 - 40 až 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou pro 1 dospělou osobu a 1 dítě
do nedovršených 13 let či 2 děti do nedovršených 13 let, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
až pro 2 děti do nedovršených 13 let, sociální zařízení, asi z 50 % balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání); zpravidla myčka
nádobí a trouba; kávovar a rychlovarná konvice (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ oblíbený apartmánový komplex 4 budov v kombinaci s hlavní hotelovou budovou
nabízející kompletní hotelové služby ■ poloha na idylickém místě s výhledem do parku, na lesy a hory
Bavorského lesa ■ ubytování se stravováním formou „rozšířené plné penze“ nadstandardně v ceně apartmánového
ubytování ■ lyžařské středisko Großer Arber na Velkém Javoru dostupné během 15 až 20 minut autem
či bezplatným skibusem (v rámci karty Lamer Winkel Gästekarte nabízející i další slevy) ■ 14 km běžeckých stop
v Langlaufzentrum Lohberg-Scheiben v nadmořské výšce 1 050 až 1 200 m ■ příjemné relaxační zázemí se
saunou ■ absence bazénu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí, speciální akce „sleva 10 %“
a „sleva 5 %“ dle ceníku

292

sl
e

6 %vy až

GROSSER ARBER

13,8 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

INFORMACE O QR KÓDU, DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STR. 3 AŽ 9

© www.egelmair.ch / Christian Egelmair

to nejlepší z Alp
ŠVÝCARSKO

ŠVÝCARSKO

to nejlepší z Alp

Švýcarsko, tradičně neutrální konfederace, se v průběhu let stala synonymem vysokého standardu, kvalitních služeb
a komfortního servisu. Pro mnoho lidí je bezpochyby právem skutečnou top lyžařskou destinací. Nenechte se zmást
slovy typu: „Švýcarsko je drahé“. Toto tvrzení je pravdou jen z části. Ano, ty absolutně nejlevnější nabídky naší CK
ve švýcarské sekci nenaleznete, ale před skokovým posílením Švýcarského franku v lednu 2015 se Švýcarsko cenově
lišilo od jiných alpských zemí jen málo. O něco dražší bylo a je snad jen stravování v místních restauracích.
BENEFITY
světoznámá horská střediska mimořádné
prestiže a tradice
■ lyžování ve vysokých nadmořských výškách
garancí přírodní sněhové pokrývky
■ každým rokem se zvyšující potenciál umělého
zasněžování
■ mnohé technicky unikátní lanovky
■ nesmírně pestré možnosti jízdy ve volném terénu
■ dobrá dopravní dostupnost pro naše lyžaře

DOKONALOST VE VŠECH OHLEDECH
Kouzelné scenérie, majestátní horské masivy a vyhlášená lyžařská střediska vybudovaná v podhorských vesničkách
a městech v souladu s tradiční místní architekturou a rázem krajiny - to vše je Švýcarsko. Hledáte-li dech beroucí
zážitky na perfektně upravených bílých svazích, pak právě tato země se pro Vás stane rájem. Jednotlivá nabízená
střediska poskytují velmi vysoký sportovní standard. Skiareály, které zahrnují přes 200 km tratí, jsou ve Švýcarsku
spíše pravidlem než výjimkou, a to zde naleznete i oblast 4-Vallées, jež je dokonce čtyřistakilometrová. Vychutnejte
si výrazná převýšení, spanilé sjezdy do údolí či extrémní a dobře vybavené snowparky. Mimořádně pestrá nabídka
volných terénů a sjezdů navíc bezpochyby nadchne pokročilejší lyžaře i snowboardisty.

■

PESTRÁ NABÍDKA AKTIVIT
Těžko zde cokoli vytýkat. Švýcarsko je plné unikátních technických zařízení. Zubačka na Gornergrat nad Zermattem,
případně velkokapacitní kabina na Mont Fort ve 4 údolích či otáčivá kabina na Titlis nad Engelbergem jsou toho
důkazem. Švýcarsko je zemí, která má naprosto každému mnoho co nabídnout. Pro odpočinek a relaxaci po
lyžování jsou zde termální lázně, vyhlídkové projížďky na saních tažených koňmi či panoramatické výlety vlaky, třeba
světově proslulými vyhlídkovými soupravami Glacier Express a Bernina Express s nesmírně bohatou tradicí. Extrémy
vyhledávající sportovce nadchne heliskiing. Rodiny s dětmi pak ocení typicky místní pohostinnost, speciální rodinné
balíčky či kluby pro děti se službou hlídání.

PERFEKTNÍ SLUŽBY JEDNOTÍCÍM PRVKEM JAZYKOVĚ ČLENITÉ ZEMĚ
Oficiálně se ve Švýcarsku hovoří 4 jazyky (německy, francouzsky, italsky a rétorománsky). Umíte-li některou z těchto
řečí, Švýcary určitě potěšíte, promluvíte-li jejich jazykem. Univerzálním jazykem pro komunikaci na celém území je
však angličtina. Na horách se tradičně setkáte s milými lidmi, kteří si hostů váží, a věřte, že poskytnuté služby budou
té nejvyšší kvality, na které si místní obyvatelé po generace opravdu zakládají.
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810

2 844 ★★★★★

Engadin - St. Moritz

347

347

11

20

26

57

1 716 3 303

★★★★★

Val d’Anniviers

220

220

7

8

30

45

1 340 3 026

★★★★

4 Vallées

412

200

18

17

32

67

821

3 330 ★★★★★

poznámka: hodnotící kritéria jsou totožná jako u použitých piktogramů viz stejnojmenná kapitola na straně 4
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Davos / Klosters

počet přepravních
zařízení
kabiny

ŠVÝCARSKA

sjezdovky
v (km)
v základním
skipasu

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ
LYŽAŘSKÝCH
STŘEDISEK

v samotném
středisku

ŠVÝCARSKO

LYŽOVÁNÍ SKUTEČNĚ VYSOKOHORSKÉ
Švýcarsko je zemí nesmírně členitou. Na jejím území najdete nejvíce čtyřtisícovek a také nejvyšší koncentraci ledovců
na území kontinentální Evropy. Díky umístění sjezdových tratí ve vyšších nadmořských výškách a zpravidla slušnému
systému umělého zasněžování k tomu se určitě nemusíte bát navštívit Švýcarsko i v okrajových termínech sezóny.
U švýcarských velehor obecně platí, že co vrchol, to světový pojem. Pohled na jedny z nejznámějších štítů, mezi
něž patří například Matterhorn, Dom, Allalin, Titlis, Jungfrau či Mont Fort, Vám doslova vezme dech. Neuvěřitelná
panoramata, která znáte z propagačních obrázků, si můžete vychutnat „naživo“. Zjistíte, že ledovcové vrcholky
jsou skutečně tak zářivě bílé, jezera blankytně modrá a krávy pasoucí se na údolních lukách mají opravdu ony
typické zvonce. Podle červených ozubnicových vlaků, které se šplhají do závratných výšek, si opravdu můžete
seřizovat hodinky a celá země je doslova synonymem čistoty. Švýcarsko je oživlý reklamní prospekt, jenž je zároveň
všudypřítomnou realitou každého všedního dne.

★★★★

web

★★★★★
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★★★★

web

★★★★

web

TOP KVALITA NA DOSAH
Stále ještě váháte? Říkáte si, že Švýcarsko je daleko a cesta přes horské průsmyky příliš riskantní a objízdné trasy
dlouhé? Nabízíme legendární středisko Engadin - St. Moritz v kantonu Graubünden, který je z ČR pohodlně dostupný.
Cesta z Prahy sem trvá jen něco málo přes 6 hodin!
Nahlédněte proto do následující nabídky a s chutí ji vyzkoušejte! Vynikající služby a úchvatné sjezdové tratě v těch
nejkrásnějších přírodních amfiteátrech promění dozajista Vaši dovolenou v nevšední zážitek.

ŠVÝCARSKO

to nejlepší z Alp
DAVOS / KLOSTERS
FLIMS LAAX FALERA
CHUR

FLIMS

ENGELBERG

KLOSTERS
DAVOS

ENGELBERG

FRIBOURG / FREIBURG

LAAX

AROSA

ILANZ
INTERLAKEN

MEIRINGEN

LENZERHEIDE-LAI

TIEFENCASTEL

GRINDELWALD

WILDERSWIL
WENGEN

ZERNEZ

LENZERHEIDE / AROSA
SAVOGNIN

SAVOGNIN
ZUOZ

MÜRREN

POTRESINA

JUNGFRAU REGION

ADELBODEN
GSTAAD

ST. MORITZ

ENGADIN - ST. MORITZ

LENK

LES MOSSES
LES DIABLERETS
CRANS MONTANA
ANZÉRE

AMINONA
BRIG
SIERRE
VERCORIN

SION

VAL D´ANNIVIERS
NENDAZ

SIMPLON
GRÄCHEN

VEYSONNAZ
ZINAL
SAAS-FEE

VERBIER

4 - VALLÉES

TÄSCH
ZERMATT

SAAS-GRUND

SAASTAL
ZERMATT

© Engadin St. Moritz / Gian Andri Giovanoli

ŠVÝCARSKO

CERVINIA
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© Engadin St. Moritz / Filip Zuan

ENGADIN - ST. MORITZ
Graubünden

ENGADIN - ST. MORITZ

Graubünden
Corvatsch

3.303 m

Corvatsch - Furtschellas

1.587 m

18
15

89
74

13
11

skinabídka


komplexně



1.716 m

120
km

95

181

km

71

km

km

%

%

%

27

52

21

11

20

347
km

26

57

195 km
os./ hod.

56 %

65.000

3x

8x

230 km

1 HOTEL REINE VICTORIA ★★★★

Corviglia

St. Moritz / Corviglia - Marguns
42
26

do výše uvedených údajů o „černých“ jsou započteny
i žlutě značené volné terény o délce 24 km

2
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79
48

42
26

163
km

ENGADIN - ST. MORITZ

2 HOTEL LAUDINELLA ★★★

1
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ENGADIN - ST. MORITZ
VÝ
VÝHODY:
:
absolutní legenda a dodnes i špička švýcarského, evropského i světového zimního sportu
322 slunečných dnů v roce, křišťálově čistý vzduch a léčivé prameny i bahna
■ místo setkání světové smetánky s nebývalou plejádou hotelů nejvyšší kategorie, postavených často
v palácovém stylu a navozujících atmosféru všudypřítomného luxusu a elegance
■ St. Moritz pořadatelem Mistrovství světa v alpském lyžování 1934, 1948, 1974, 2003 a 2017, Zimních
olympijských her 1928 a 1948 (spolu s Lake Placid a Innsbruckem jediný dvojnásobný organizátor)
■ nesčetné volné „freeridové“ terény, popularizované i díky závodům jako „Freeride World Tour“ a 2 špičkové
snowparky
■ vysoká nadmořská výška a 2 ledovcové areály naprostou zárukou dokonalých sněhových podmínek
a prašanu až do jara, nemluvě o délce zimní sezóny přes 5 měsíců
■ start mužského sjezdu Mistrovství světa z vrcholu Piz Nair, nabízející nejzdatnějším lyžařům možnost
vyzkoušet si zrychlení z 0 na 130 km/h za méně než 7 vteřin
■ zdánlivě nekonečný sjezd po širokém ledovci Corvatsch z výšky 3 303 m n. m. do obce Surlej u jezera
Silvaplana jakožto unikátní zážitek z jiných lyžařských sfér
■ ledovec Diavolezza adrenalinovou výzvou pro vyznavače dlouhých freeridů a protější areál Lagalb jako
jeho více než důstojný vyzyvatel
■ neprávem opomíjené, a proto často poloprázdné skiareály Muottas Muragl, Zuoz, Pontresina a další stojící
nepochybně za lyžařskou návštěvu
■ celkově značná rozloha 11 skiareálů údolí Horní Engadin zahrnutých v rámci celoplošného skipasu,
posouvající možnost proježdění všech téměř 350 kilometrů sjezdovek za jediný týden na samou hranici
lidských možností
■ řada terénů pro méně a středně vyspělé lyžaře, činící spolu s pohodlnými přepravními zařízeními pobyt
v St. Moritz vhodnou alternativou i pro rodiny s dětmi
■ 230 km dokonale připravených běžkařských tratí a možnost projet si trasu slavného „laufu“ Engadin
Skimarathon s atraktivní pasáží přes zamrzlé jezero
■ neskonale bohatá nabídka střediska od luxusních nákupů, přes olympijskou bobovou dráhu, zimní golf
v Silvaplaně, tandemové seskoky padákem, koňská a psí spřežení, dostihy a turnaje v pólu či kriketu,
gourmetský festival, curling, 150 km zimních vycházkových tras, až třeba po jízdu romantickým vláčkem
Bernina Express do italského Tirana
■ velmi příznivá kilometrická vzdálenost při cestě z ČR
■
■

© Engadin St. Moritz / Gian Andri Giovanoli

TYPY SKIPASŮ

ENGADIN - ST. MORITZ

■
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Engadin St. Moritz
platí neomezeně pro všechna přepravní zařízení
v oblasti Engadin St. Moritz (Maloja, Corvatsch,
Silvaplana, Suvretta, Corviglia, Piz Nair, Celerina,
Samedan, Pontresina, Diavolezza / Lagalb, Zuoz,
S-chanf, La Punt); dále existují i vlastní skipasy
na jednotlivá střediska Corvatsch, Corviglia,
Diavolezza/Lagalb, Zuoz a Samedan

SKIBUS

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München,
Garmisch-Partenkirchen, Imst, tunel u Landecku, Scuol,
Zernez, St. Moritz, Silvaplana
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, tunel
u Landecku, Scuol, Zernez, St. Moritz, Silvaplana
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg,
Innsbruck, tunel u Landecku, Scuol, Zernez, St. Moritz,
Silvaplana
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck, tunel
u Landecku, Scuol, Zernez, St. Moritz, Silvaplana
Bratislava, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck, tunel
u Landecku, Scuol, Zernez, St. Moritz, Silvaplana

v ceně celoplošného skipasu skibusové linky
společností Engadin Bus, PostAuto a místní bus
St. Moritz; dále též vlaky společnosti Rhätische
Bahn (2. třída) v úsecích
Cinuos-chel / Brail ➔ Maloja,
St. Moritz ➔ Alp Grüm,
Samedan ➔ Pontresina,
Bever ➔ Spinas

ST. MORITZ BAD

km

Celerina

4 km

Silvaplana / skiareál Corvatsch

7 km

Pontresina

7,5 km

skiareál Diavolezza / Lagalb

18,5 km

Praha 645 km ● Brno 790 km

Thusis / dálnice

60 km

Bratislava 730 km

Landeck / dálnice

118 km

NEVÝHODY:
vysoká cenová hladina ubytovacích kapacit a řady služeb
způsobená mimořádnou prestiží střediska
■ vzájemná nepropojenost jednotlivých menších lyžařských
areálů rozložených na ohromné ploše a související
nutnost přesunů mezi nimi autem, vlakem či skibusem
■ značný zájem návštěvníků vedoucí k často až překvapivé
zaplněnosti sjezdovek centrálního skiareálu Corviglia Piz Nair
■ poměrně velká část skiareálu bez umělého zasněžování
■ některé nepříliš moderní a pohodlné přepravní kapacity
v oblasti Corvatsch - Furtschellas
■ větší počet závěrečných kilometrů mimo dálnici
■

© Engadin St. Moritz / Filip Zuan
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ENGADIN - ST. MORITZ

Graubünden
1

CHF

HOTEL ★★★★

REINE VICTORIA

od 2.940 Kč
os. / noc
2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: Hotel Reine Victoria a sesterský Hotel Laudinella jsou vzdálené cca 50 m od sebe; v hotelu
Laudinella se podávají večeře, v hotelu Reine Victoria jsou pak všechny níže nabízené pokoje a ostatní služby
poloha: St. Moritz Bad, centrum - 500 m, skiareál Corviglia - 350 m, skiareál Corvatsch - 6 km, ledovec
Diavolezza Glacier - 20 km, skibus - 100 m
★
vybavenost a služby: recepce / velká lobby / bar, jídelna pro snídaně, stylová restaurace vyhrazená pro
hotelové hosty (v hotelu Laudinella), wi-fi připojení k internetu, společenská místnost, dětský koutek,
hotelové divadlo / kino, místnost pro úschovu zavazadel, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené
HB
parkoviště, garážová stání v hotelu Laudinella*
sport a relaxace: neomezený vstup do OVAVERVA Spa 3200 m² s bazény a saunami, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
ZDARMA
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, polévek, hlavních jídel s přílohou, salátů
a dezertů, nápoje za poplatek; za příplatek na místě lze večeři čerpat i formou tzv. „dine around“ s možností návštěvy
jakékoliv z 6 vybraných restaurací v okolí (více info na místě, rezervace nutná)
popis pokojů: ■ Standard 3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. lůžka vždy pevná; 4. lůžka formou přistýlky; sociální
zařízení se sprchou či vanou; minimální obsazenost pokoje jsou 3 osoby
■ Standard 1+1 - 17 m² - pokoj s 1 až 2 samostatnými lůžky či manželskou postelí šířky 140 cm, sociální zařízení
se sprchou či vanou; pokoj lze obsadit 1 osobou či 1 dospělou osobou a 1 dítětem do nedovršených 16 let
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - zpravidla balkon; sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat, telefon, fén, minibar*, trezor, župany do wellness*; wi-fi připojení k internetu
350 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ENGADIN - ST. MORITZ

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ jeden z nejtradičnějších místních hotelů postavený koncem 19. století v palácovém stylu
■ ideální poloha hotelu nedaleko lanovky Signal a centra střediska přímo vybízející k nákupům i večerním
procházkám ■ skipas s celoplošnou platností Engadin - St. Moritz za zvýhodněnou cenu 45 CHF / den
■ možnost doplacení večeře tzv. „dine around“ umožňující večeřet každý den v jiné restauraci (tradiční švýcarská,
thajská, rakouská, francouzská, italská, raclette-fondue a japonská restaurace) ■ vstup zdarma do Ovaverva
Spa na 3200 m² s širokou nabídkou vodních radovánek pro malé i velké návštěvníky ■ velké množství
společenských prostor včetně hotelového divadla ■ chybějící plavecký bazén přímo v hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci a pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní
pobyty s nástupním dnem v neděli a ve čtvrtek, speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku

299

ENGADIN - ST. MORITZ
2

CHF

HOTEL ★★★

LAUDINELLA

Graubünden

od 2.649 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: St. Moritz Bad, centrum - 500 m, skiareál Corviglia - 550 m, skiareál Corvatsch - 5,9 km, skiareál
ledovec Diavolezza Glacier - 17,1 km, skibus - 50 m; aquapark OVAVERVA Spa 3200 m² - 240 m
vybavenost a služby: recepce, 6x à la carte restaurace (švýcarská „Stüva-Buffet“ a fondue / raclette
„Le Carnotzet“, thajská „Siam Wind“, rakousko-francouzská „La Brasserie“, italská pizzerie „Caruso“
★★
a japonská „Kura“), bar, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa s posezením, seminární
místnost, konferenční místnost, místnost pro úschovu zavazadel, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah,
vyhrazené parkoviště, garážová stání*, hotelový shuttle* (pouze od / k nádraží)
HB
sport a relaxace: finská sauna#, sauna#, pára#, relaxační koutek s lehátky#; neomezený vstup
do OVAVERVA Spa 3200 m² s bazény a saunami, masáže*, kosmetické služby*, posilovna* (cca 50 m
od hotelu); služby označené # mohou využívat děti až od 16 let
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, polévek, hlavních jídel s přílohou, salátů a dezertů, nápoje
za poplatek; za příplatek na místě lze večeři čerpat i formou tzv. „dine around“ s možností návštěvy jakékoliv
z 6 vybraných restaurací v okolí (více info na místě, rezervace nutná)
popis pokojů: ■ Standard 1+1 - 20 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem a případně přistýlkou pro 1 dítě
do nedovršených 16 let, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka formou přistýlek; sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2 - základní popis viz str. 5 - sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ moderní a stylový hotel nedaleko lanovky Signal a centra střediska ■ neobvyklá nabídka
6 restaurací s programem „DINE AROUND“ s pestrým menu nejen evropské kuchyně, ale např. i specialit
japonské či thajské kuchyně za malý příplatek na místě ■ vstup zdarma do Ovaverva Spa na 3200 m² s širokou
nabídkou vodních radovánek pro malé i velké návštěvníky ■ skipas s celoplošnou platností Engadin - St. Moritz
za zvýhodněnou cenu 45 CHF / den ■ rodinné pokoje a pokoje se slevou pro děti do 16 let i s 1 dospělou
osobou ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ chybějící plavecký bazén
přímo v hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci a pevně dané týdenní, čtyřdenní a třídenní
pobyty s nástupním dnem ve čtvrtek a v neděli, speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku

300

sl
e

6 %vy až

ENGADIN - ST. MORITZ

550 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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Zimní sezóna 2020 / 2021

Objednejte si zapůjčení lyžařského a snowboardového vybavení
v ČR a vyzvedněte si jej až ve středisku!
■
■
■
■
■
■

výhodnější cena oproti půjčení ve středisku
pohodlnější cestování
půjčovny ve všech francouzských a ve vybraných italských* střediscích
objednání při rezervaci zájezdu online či přímo u Vašeho prodejce
v nabídce snadno ovladatelné lyže a snowboardy, spolehlivé i na tvrdém sněhu,
pro začátečníky až středně pokročilé lyžaře a snowboardisty
ve středisku za příplatek možnost půjčení vybavení i pro ty nejnáročnější

SET lyže + hůlky + boty / snowboard + boty 1.620 - 1.750 Kč / dospělý od 12 let
POUZE lyže + hůlky / snowboard 1.290 - 1.390 Kč / dospělý od 12 let
SET lyže + hůlky + boty / snowboard + boty 990 - 1.390 Kč / junior od 6 do 11 let
SET lyže + hůlky + boty 830 - 970 Kč / dítě od 3 do 5 let
HELMA 270 - 330 Kč pouze k setu pro juniora či dítě
Cenové rozpětí dle jednotlivých zemí a středisek. Uvedené ceny nezahrnují pojištění, vratnou kauci a jsou platné na pronájem
vybavení na 6 či 7 dní. Pojištění lze sjednat v CK. Ve středisku možnost příplatku v EUR za vyšší kategorii. Ilustrativní foto.
Půjčovna může dodat jiný model stejné kategorie.
* Folgaria, Kronplatz - Plan de Corones, Livigno, Madesimo, Marilleva, Passo Tonale, San Martino di Castrozza,
Santa Caterina Valfurva, Val di Fassa, Val Gardena / Alpe di Siusi
Bližší informace na webových stránkách www.nev-dama.cz/slevy-beneﬁty/skiset

SNOW VOLLEYBALL
port ví

z

turnaj ve snow volleyballu za účasti známých sportovních osobností

tkov z

club

S

SANTA CATERINA 10. 4. - 17. 4.

PR

AHA

Váš oblíbený prodejce:

Sdílejte s námi
své zážitky z dovolené

již od

2se skipasem
990 Kč / os.

5 nocí + 4 dny skipas

#nevdama
@nev_dama

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

