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Využijte možnosti získat slevu 
až 9% a výhodné BONUSY

SLEVY ČASOVÉ:
5% do 30.09. 2014

3% do 31.10. 2014

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

SLEVY VĚRNOSTNÍ:
Ještě vyšší slevu získají naši stálí klienti – jako 
poděkování za dosavadní přízeň jim bude sleva 
za včasnou rezervaci navýšena o věrnostní sle-
vu 3%, která není časově omezena.

Věrnostní slevu 4% mohou získat klienti při jed-
norázové úhradě celkové ceny pobytu/zájezdu 
do 30.09. 2014.

Slevy věrnostní se nevztahují na děti a dospělé 
osoby na přistýlkách, jednodenní zájezdy a auto-
busové zájezdy do Francie.

BONUSY – vlastní doprava:
BONUS nad 20  000 Kč/smlouva – ZDARMA 
10-denní rakouská dálniční známka.

V o r a r l b e r s k o

Bregenz

Sölden
(str. 6, 23)

Arlberg (str. 3)
Pitztal (str. 7)

Ischgl (str. 3, 22)

Francie (str. 8-9)

BONUS nad 30  000 Kč/smlouva – ZDARMA 
 asistenční karta ÚAMK v  hodnotě 870 Kč/3 
měsíce Evropa nebo 10-denní rakouská dálnič-
ní známka.

Nárok na bonusy vzniká při jednorázové úhradě 
celkové ceny nejpozději do 01.12.2014. Uvede-
ná hodnota smlouvy je po započtení všech slev 
a bez částky za pojištění.

Asistenční karta ÚAMK se zasílá společně s odba-
vením a aktivuje se dnem nástupu na ubytování. 
Výjimka možná po dohodě s CK.

V  případě storna zájezdu nelze tyto bonusy 
nárokovat.

BONUSY – autobusová doprava:
BONUS při jednorázové úhradě celkové ceny 
zájezdu do 30.09. 2014 – POUKAZ NA SLEVU 
300  Kč/osoba na  jakýkoliv další autobusový 
zájezd pořádaný cestovní kanceláří DATOUR 
v sezoně ZIMA 2014/15 a LÉTO 2015.

Bonus se nevztahuje na  děti a  dospělé osoby 
na přistýlkách.

Cestovní kancelář DATOUR s  r.o. (IČO 26002311, Turinského 1671/4, 500  02 Hradec Králové, zapsána v  obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387) je členem Asociace českých cestovních 
kanceláří a agentur.
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Foto: Tourismusverband Abtenau, Gletscherbahnen Kaprun AG, Gasteiner Bergbahnen, Salzburger Sportwelt, Zeller Bergbahnen Zillertal, Reiteralm Bergbahnen, TVB Kronplatz, Schulzgruppe-Reisebüro, Hochzillertal, Steiermark 
Tourismus, Tourismusmarketing GmbH Schladming-Dachstein, Planai-Hochwurzen-Bahnen, Tourismusverband Saalbach -Hinterglemm,  TVB St. Anton am Arlberg, Tourismusverband Paznaun – Ischgl, Skiregion Dachstein West, 
Arlberger Bergbahnen, Ötztal Tourismus, Eurotours a další zahraniční partneři. Fo
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Jarní prázdniny Okresy Pololetní prázdniny v celé ČR - pátek 30. 01. 2015 
02.02.-08.02.15 Česká Lípa, Jablonec/Nisou, Liberec, Semily, Havl. Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár/Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná H., Písek, Náchod, Bruntál
09.02.-15.02.15 Ml. Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí/Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
16.02.-22.02.15 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí/Orlicí, Ostrava-město
23.02.-01.03.15 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
02.03.-08.03.15 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
09.03.-15.03.15 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hr. Králové, Teplice, Nový Jičín

Vídeň

Eisenstadt

St. Pölten

D o l n í
R a k o u s k o
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Linec

Graz

K o r u t a n y
Klagenfurt

Nassfeld (str. 7, 28)

Gerlitzen Alpen (str. 31)

T y r o l s k o

S a l c b u r s k o

Š t ý r s k o

H o r n í
R a k o u s k o

Innsbruck

Salcburk

Zillertal (str. 4, 7, 25-26)

Heiligenblut - Grossglockner (str. 30)

Zell am See/Kaprun (str. 20)

Saalbach - Hinterglemm (str. 5, 17)

Obertauern (str. 3)

Dachstein - West (str. 5-6, 18, 21)

Východní
Tyrolsko

Schladming (str. 6, 14)

Rauris (str. 21)

Brixental (str. 3, 24)

Kals - Matrei (str. 27)

Bad Kleinkirchheim (str. 31)

Salzburger Sportwelt (str. 16)

Ledovec Möll (str. 29)

Katschberg (str. 31)
Stubaital (str. 4)

Kitzbühel (str. 4, 27)

Waidring (str. 27)

Slovinsko (str. 10-11)

Itálie (str. 10-13)

Semmering (str. 15)

Gaissau – Hintersee (str. 21)

Gastein (str. 19)
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Odbavení zájezdu
Kompletní informace k odjezdu obdrží klienti cca 7 dnů před odjezdem 
 e-mailem příp. poštou. Zájezd doprovází zkušený delegát cestovní kance-
láře DATOUR pokud není uvedeno jinak.

Doprava
Doprava je zajištěna moderními autobusy se zkušenými řidiči. Běžné je 1 za-
vazadlo do zavazadlového prostoru a malé příruční zavazadlo do autobusu, 
jeden pár lyží nebo snowboard ve vaku. Další pár lyží nebo zavazadla jako 
sáně, kartony nápojů nebo kočárky je možné přepravovat pouze se souhla-
sem cestovní kanceláře.

Proplacení jízdného
Klientům ze vzdálenějších míst celé ČR, kteří se dopraví na místo odjezdu naše-
ho autobusu do Pardubic u vlakového nádraží nebo do Prahy ulice Na Floren-
ci či jiného domluveného místa, proplatíme na základě předložené jízdenky 
jízdné za jednu cestu linkovým autobusem nebo vlakem II. třídy. Proplace-
ní jízdného musí být domluveno v CK DATOUR předem, nejpozději 10 dnů 
před odjezdem zájezdu.

Místa a pohodlí v autobuse
V autobuse jsou místa předem stanovena v zasedacím pořádku, který sesta-
vujeme na základě data zakoupení zájezdu. Dále nabízíme možnost připla-
cení dalšího místa v autobuse pro vaše větší pohodlí během cesty za přípla-
tek 500 – 1 500 Kč/osobu dle zájezdu – více informací obdržíte v cestovní 
kanceláři Datour.

Pojištění
U všech autobusových zájezdů je možnost doobjednání komplexního při-
pojištění od pojišťovny KOOPERATIVA, podrobné informace k plnění pojiště-
ní jsou uvedeny v katalogu na straně 32. Klienti, kteří si pojištění zajistí přes 
naši cestovní kancelář, obdrží pojišťovací kartičky od delegáta v autobuse.

Nástupní a svozová místa
Nástupní místa bez příplatku uvádíme u konkrétního zájezdu. Upozorňuje-
me na možnost bezplatného parkování auta v Pardubicích u hypermarketu 
naproti nádraží ČD (odjezdové místo našich zájezdů).
Svozová místa za příplatek: Brno (+400 Kč), Ostrava (+600 Kč), Olomouc 
(+350 Kč), Svitavy (+250 Kč), Litomyšl (+250 Kč), Ústí nad Labem (+350 Kč), 
Jihlava (+250 Kč), Liberec (+300 Kč), Mladá Boleslav (+200 Kč).
České Budějovice a Plzeň se slevou 200 Kč.
Ceny jsou za osobu. Trasa autobusu a svozová místa budou upřesněna v in-
formacích na cestu týden před odjezdem. Svozy jsou osobními auty, mikro-
busy, vlakem nebo autobusy podle počtu přihlášených osob. Nástup na trase 
a další svozová místa pro skupiny lze domluvit v CK Datour.

Permanentky
Permanentky včetně vratné kauce se hradí hotově delegátovi v Eurech v au-
tobuse při příjezdu do střediska nebo si obstarávají klienti permanentky in-
dividuálně pokud není uvedeno jinak.

Program DEN (D) – bez nočního přejezdu
Příjezd na ubytování ve podvečerních hodinách, ubytování. Další dny lyžování, 
poslední den po lyžování odjezd do ČR (převlečení v autobuse). Předpoklá-
daný příjezd do Prahy v nočních až ranních hodinách dle jednotlivých středi-
sek. První stravovací službou je večeře (buď v ceně zájezdu nebo za příplatek) 
v den příjezdu a poslední je snídaně v den odjezdu pokud není uvedeno jinak.

Program NOC (N) – s nočním přejezdem
Příjezd na ubytování v ranních hodinách, převlečení do lyžařského v místnosti 
k tomu určené, odjezd na lyžování. Další dny lyžování, poslední den po lyžo-
vání odjezd do ČR (převlečení v autobuse). Předpokládaný příjezd do Prahy 
v nočních až ranních hodinách dle jednotlivých středisek. První stravovací 
službou je večeře (buď v ceně zájezdu nebo za příplatek) v den příjezdu a po-
slední je snídaně v den odjezdu pokud není uvedeno jinak.

Všeobecné informace 
k autobusovým lyžařským zájezdům do Rakouska a Itálie
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Přehled zájezdů s autobusovou dopravou uvedených v katalogu na straně 3-10 
Země Oblast Termín Program Počet nocí Dní lyžování Cena v Kč Strava

Rakousko Ledovec Stubai 30.10.-03.11.14 N 2 2,5 3 990 SN
Rakousko Ledovce Pitztal a Sölden 14.11.-18.11.14 N 2 3 od 3 600  - 
Rakousko Ledovec Stubai 14.11.-18.11.14 N 2 2,5 3 990 SN
Rakousko Ischgl – Samnaun 04.12.-08.12.14 N 2 3 4 300 PP
Rakousko Schladming 11.12.-15.12.14 N 2 3 4 590 PP
Rakousko Saalbach – Hinterglemm – Leogang 11.12.-15.12.14 N 2 3 od 4 690 SN
Rakousko Obertauern 12.12.-14.12.14 N 0 1 1 490  - 
Rakousko Ski Arlberg 18.12.-22.12.14 N 2 3 4 500 PP
Rakousko Saalbach – Hinterglemm – Leogang 16.01.-20.01.15 N 2 3 4 790 PP
Francie Puy Saint Vincent 23.01.-01.02.15 N 7 6 od 8 440  -
Francie Les Arcs 23.01.-01.02.15 N 7 6 od 11 140  -
Rakousko Nassfeld 28.01.-01.02.15 D 3 3 5 790 SN
Slovinsko Krvavec 28.01.-01.02.15 D 3 2 (3) od 8 750 PP
Rakousko Dachstein – West 29.01.-02.02.15 N 2 3 4 690 PP+
Rakousko Lammertal – běžky 29.01.-02.02.15 N 2 3 4 690 ALL
Rakousko Obertauern 29.01.-02.02.15 N 2 3 3 690 SN
Itálie Kronplatz 10.02.-15.02.15 N 3 4 6 590 PP
Itálie Kronplatz 11.02.-15.02.15 D 3 3 6 590 PP
Rakousko Schladming 13.02.-18.02.15 N 3 4 6 490 PP
Rakousko Schladming 14.02.-18.02.15 D 3 3 6 490 PP
Slovinsko Krvavec 18.02.-22.02.15 D 3 2 (3) od 8 750 PP
Rakousko Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental 28.02.-04.03.15 D 3 3 5 360 PP+
Rakousko Zillertalská Arena + Kitzbühel 04.03.-09.03.15 N 3 4 6 390 PP
Rakousko Zillertalská Arena + Kitzbühel 05.03.-09.03.15 D 3 3 6 390 PP
Rakousko Kitzbühel 04.03.-09.03.15 N 3 4 4 590 SN
Rakousko Kitzbühel 05.03.-09.03.15 D 3 3 4 590 SN
Itálie Val di Fiemme 08.03.-13.03.15 D 4 4 od 7 290 PP+
Francie Les Orres 13.03.-22.03.15 N 7 6 od 8 990  -
Francie Alpe d´Huez 13.03.-22.03.15 N 7 6 od 10 090  -
Itálie Kronplatz 19.03.-23.03.15 N 2 3 4 990 PP
Rakousko Ledovec Stubai 19.03.-23.03.15 N 2 2,5 3 990 SN
Rakousko Obertauern 20.03.-22.03.15 N 0 1 1 490  -
Rakousko Obertauern 03.04.-07.04.15 N 2 3 3 690 SN
Rakousko Ledovec Hintertux 03.04.-07.04.15 N 2 3 4 390 SN
Rakousko Sölden 09.04.-13.04.15 N 2 3 3 990 SN
Program: D - denní přejezd, N - noční přejezd. Strava v ceně: S - snídaně, PP - polopenze, PP+ - polopenze s nápoji, ALL - all inclusive
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Autobusové zájezdy
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental najdete v katalogu na straně 24.

Lyžařskou mapu a popis oblasti Ischgl najdete v katalogu na straně 22 a Ski Arlberg na www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha:  útulný gasthof s rodinnou atmosfé-
rou má klidnou polohu v Breitenbachu - části Schö-
nau. Lyžařské středisko Skiwelt Wilder Kaiser – Brixen-
tal je vzdáleno od gasthofu cca 18 km a cesta naším 
autobusem trvá cca 25 minut. Okolo gasthofu vedou 
běžecké stopy (okruh 15 km). 

Popis a poloha: hotel se nachází v centru vesnič-
ky Strengen. Lyžařské středisko Ischgl – Samnaun 
je vzdáleno cca 25 minut, St. Anton am Arlberg 
cca 20 minut a Lech am Arlberg cca 45 minut jízdy. 
V době autobusových zájezdů se jezdí do středisek 
naším autobusem.
Vybavení: vstupní hala s recepcí, lyžárna, botárna, vý-
tah, jídelna, restaurace, bar, možnost připojení k wi-fi 
ve společenských prostorech za poplatek. 

Gasthof Kaiserblick ***  
v Breitenbachu 

Hotel Post ***+  
ve Strengen am Arlberg 

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
3x ubytování v gasthofu Kaiserblick s polopenzí a nápoji u večeře, 
ložní prádlo, delegáta, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 235 Kč/osoba a  zá-
jezd, 1 lůžkový pokoj 450 Kč/zájezd, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 3-17,9 let platí na  přistýlce ve  2-3 lůžkových 

pokojích viz tabulka cen, dospělí na přistýlce sleva 500 Kč.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Pra-
ha, Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 120 Euro, děti roč. 
08-99 60 Euro a junioři roč. 98-96 96 Euro.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x  ubytování v  hotelu Post, 2x polopenzi, delegáta, ložní prádlo, 
pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 235 Kč/osobu a  zá-
jezd, 1 lůžkový pokoj 550 Kč/zájezd, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 6-12,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 
pokojích viz tabulka cen a  sleva pro dítě 13-17,9 let ubytované 

na přistýlce 1 000 Kč z dospělé ceny.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Pra-
ha, Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní Ischgl - Samnaun dospě-
lí - 124 Euro, děti 8-16,9 let - 82 Euro, 3 denní Ski Arlberg dospělí 
-139 Euro, děti roč. 06-99 - 83 Euro, junioři roč. 98-95 a senioři roč. 
50-41 - 124 Euro a senioři aktiv roč. 40 a starší - 65 Euro.

Autobusový zájezd do Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental 
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 3-13,9  Dítě 14-17,9

28.02.-04.03.15 3 3 5 360 1 490 3 570

Autobusové zájezdy do Ischgl – Samnaun a do Ski Arlberg 
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 6-12,9 Lyžařská střediska

04.12.-08.12.14 2 3 4 300 2 890 3x Ischgl – Samnaun

18.12.-22.12.14 2 3 4 500 2 990 2x St. Anton am Arlberg  
1x Lech am Arlberg

Vybavení: recepce, jídelna, bar, výtah, lyžárna.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
mají vlastní sociální zařízení a TV-Sat, některé i balkon.
Stravování: polopenze s nápoji – snídaně bufet, ve-
čeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního 
jídla od druhého dne, mezi 18.00-20.00 hodinou jsou 
v ceně nápoje jako točené pivo, stolní víno a nealko.
Zázemí/wellness: v ceně pobytu volný vstup do Vod-
ního světa Wave ve Wörglu. V pondělí po večeři odve-
ze náš autobus zájemce na koupání (cca 1,5 hodiny). 
Náš tip: lyžování v jednom z největších rakouských 
středisek s cca 280 km propojených tratí. 

Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení, fén, TV, trezorek, 3. a 4. lůžko je většinou 
rozkládací gauč.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně pára, sauna. 
Náš tip: autobusové zájezdy do luxusních lyžař-
ských středisek za velmi dobrou cenu, neváhejte 
s rezervací. Výhodná cena permanentky ve středis-
ku Ski Arlberg pro aktivní seniory roč. 1940 a starší.

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Obertauern najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: penziony a privátní domy jsou různě 
rozmístěné v rámci celého St. Michaelu včetně St. Mar-
tinu. Cesta naším autobusem na lyžování do Ober-
tauern trvá cca 25 minut.
Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením. 4 lůžkové pokoje doporučujeme jen rodi-
nám s 2 malými dětmi.

Privátní penziony  
v St. Michaelu 

Stravování: rozšířená servírovaná snídaně v penzi-
onech, případně dokoupené večeře (menu o 3 cho-
dech) se podávají v blízké restauraci.
Náš tip: autobusové zájezdy na prodloužené víken-
dy do vysoko položeného střediska Obertauern.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
technický doprovod.
Příplatky: komplexní pojištění 141 Kč/osobu a zájezd, permanentka.

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, 
Praha, Písek/Tábor, České Budějovice. Další nástupní místa za pří-
platek (str. 2).

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x ubytování v  privátních penzionech ve  2-4 lůžkových pokojích 
s  vlastním soc. zařízením, 2x snídani, delegáta, pobytovou taxu, 
ložní prádlo.
Příplatky: 2x večeře 800 Kč, 1 lůžkový pokoj 400 Kč/zájezd, kom-

plexní poj. u Kooperativy 235 Kč/osobu a zájezd, permanentka.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hr. Králové, Pardubice, Praha, 
Písek/Tábor, Č. Budějovice. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 105 Euro, děti roč. 
08-99 60,5 Euro a junioři roč. 98-96 91 Euro.

Autobusové zájezdy do Obertauern 
Termín Počet nocí Dní lyžování Osoba Poznámka

29.01.-02.02.15 2 3 3 690 pololetní prázdniny 30.01.2015
03.04.-07.04.15 2 3 3 690 Velikonoce – nečerpáte dovolenou

Autobusové zájezdy do Obertauern s jednodenním lyžováním
Termín Počet nocí Dní lyžování Osoba Poznámka

12.12.-14.12.14 0 1 1 490 výhodná cena perm. 25 Euro/dosp. a dítě 12 Euro
20.03.-22.03.15 0 1 1 490 výhodná cena perm. 25 Euro/dosp. a dítě 12 Euro

Jarní prázdniny Praha 6 -10

JEDNODENNÍ 

LYŽOVÁNÍ

POLOPENZE 

V CENĚ
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Kitzbühel najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Zillertalská Arena najdete v katalogu na straně 26.

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Stubai najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: penzion leží přímo v centru Mitter-
sillu, kousek od zastávek skibusu nebo vlaku, které 
vás dovezou během 8-10 minut k lanovce v Hollers-
bachu. Obchody, restaurace, bary, bazén a běžecké 
stopy jsou v bezprostřední blízkosti.
Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně.

Popis a poloha: rodinný gasthof leží v centru městeč-
ka Krimml (1.076 m). Lyžařský areál Zillertalská Are-
na (139 km propojených tratí) je vzdálen cca 8 km, 
skibus staví cca 150 m od domu. Lyžařské středisko 
Kitz bühel (168 km propojených tratí), kam vás dove-
ze náš autobus, je vzdáleno cca 20 minut. Běžecké 

Popis a poloha: mezi našimi klienty velmi oblíbený 
penzion v centru Fulpmesu. Ledovec Stubai, kam do-
jedeme naším autobusem, je vzdálen cca 30 minut 
jízdy. Zastávka skibusu, restaurace, obchod a bar jsou 
cca 100 m od penzionu.

Penzion Schnöll **  
v Mittersillu 

Gasthof Zur Post ***  
v Krimmlu 

Penzion Gletscherblick *** 
ve Fulpmesu 

Ubytování: 2-3 lůžkové jednoduché pokoje mají za-
budovanou sprchu na pokoji a WC společné na chod-
bě, jen několik pokojů má společné sociální zařízení, 
tj. umyvadlo s teplou a studenou vodou na pokoji 
a sprcha a WC jsou společné na chodbě.
Stravování: snídaně formou bufetu v penzionu, pří-
padně dokoupené výborné večeře (pestrý salátový 
bufet, polévka, hlavní jídlo a dezert) se podávají v ne-
dalekém gasthofu ****, který má i vlastní pivovar.
Náš tip: oblíbené lyžařské středisko, známé i díky 
konání Světového poháru. Zastávka skibusu pří-
mo u penzionu.

stopy vedou přímo z Krimmlu, další možnosti jsou 
např. v Hochkrimmlu (1.640 m), kde se nachází pa-
noramatický okruh (8 km).
Vybavení: recepce, společenská místnost, jídelna, 
bar, lyžárna, za poplatek je možné využívat interne-
tový koutek a připojit se k wi-fi.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, telefon 
a balkon nebo terasu. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru u hlavního jídla. 

Vybavení: malá recepce, místnost, kde se podávají 
snídaně. V přízemí je také krb s možností posezení, 
lyžárna a botárna.
Ubytování: pěkně vybavené 2-4 lůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením a s TV.
Stravování: snídaně formou bufetu, případně do-
koupené večeře formou menu o 3 chodech se salá-
tovým bufetem se podávají v restauraci cca 5 minut 
od penzionu.
Zázemí/wellness: sauna za příplatek. 

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 3x uby-
tování v penzionu Schnöll se snídaní, ložní prádlo, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 282 Kč/osobu a  zá-
jezd 4 dny lyžování a 235 Kč/osobu a zájezd 3 dny lyžování, 3x večeře 
1 200 Kč /dospělí, děti 6-9,9 let sleva 50% na večeře, permanentka. 
Slevy: ceny pro děti 6-12,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 
pokojích viz tabulka cen, sleva 250 Kč/osoba a zájezd při ubytování 
v pokoji se soc. zař. společným (sprcha i WC na chodbě).

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hr. Králové, Pardubice, Praha, 
Písek/Tábor, Č. Budějovice. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Upozornění: asistence delegáta pouze po  telefonu, klienti si ku-
pují permanentky individuálně, využívají skibusu, který staví přímo 
u domu.
Orientační ceny permanentek: dospělí 3 denní - 137 Euro a 4 den-
ní - 175 Euro, ceny permanentek pro děti a  juniory najdete na  na-
šich www.rakousko-dovolena.cz

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
3x ubytování v gasthofu Zur Post v Krimmlu s polopenzí, delegáta 
v  místě pobytu nebo pouze na  telefonu, ložní prádlo, pobytovou 
taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy 282 Kč/osoba a zájezd 
4 dny lyžování a 235 Kč/osoba a zájezd 3 dny lyžování, permanentka. 
Slevy: ceny pro děti 7-12,9 let platí na  přistýlce ve  2-3 lůžkových 

pokojích viz tabulka cen a  sleva pro děti 13-14,9 let na  přistýlce 
1 000 Kč z dospělé ceny, dospělí na přistýlce sleva 600 Kč.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hr. Králové, Pardubice, Praha, 
Písek/Tábor, Č. Budějovice. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: dospělí 3 denní 140 Euro a 4 den-
ní 190  Euro, ceny permanentek pro děti a  juniory najdete na  na-
šich www.rakousko-dovolena.cz

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x ubytování v penzionu Gletscherblick ve Fulpmesu ve 2-4 lůž. po-
kojích s vlastním soc. zařízením, 2x snídani, delegáta, ložní prádlo, 
pobytovou taxu.
Příplatky: 2x večeře 860 Kč, 1 lůžkový pokoj 500 Kč/zájezd, kom-
plexní poj. u Kooperativy 235 Kč/osobu a zájezd, permanentka.
Slevy: slevy pro děti 5-15,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 

pokojích viz tabulka cen.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Pra-
ha, Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 78 Euro, děti 
do 9,9 let lyžují zdarma, děti 10-14,9 let 39 Euro a junioři 15-18,9 let 
51 Euro a senioři nad 65 let 63 Euro

Autobusové zájezdy do Kitzbühelu 
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 6-12,9 

04.03.-09.03.15 3 4 4 590 3 290
05.03.-09.03.15 3 3 4 590 3 290

Zázemí/wellness: v ceně pěkné wellness se saunou, 
whirlpoolem a odpočívárnou (přístup od 14 let).
Náš tip: kvalitní lyžování ve dvou špičkových stře-
discích o jarních prázdninách Prahy 6-10.

Náš tip: oblíbené autobusové zájezdy. Doporuču-
jeme včasnou rezervaci. Děti do 9,9 let lyžují na le-
dovci Stubai v doprovodu rodiče zdarma.

Autobusové zájezdy do Zillertalské Areny a Kitzbühelu 
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 7-12,9 Lyžařská střediska

04.03.-09.03.15 3 4 6 390 3 890 2x Zillertalská Arena  
2x Kitzbühel

05.03.-09.03.15 3 3 6 390 3 890 2x Zillertalská Arena  
1x Kitzbühel

Autobusové zájezdy na ledovec Stubai
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 5-9,9 Dítě 10-15,9

30.10.-03.11.14 2 2,5 3 990 2 790 3 390
14.11.-18.11.14 2 2,5 3 990 2 790 3 390
19.03.-23.03.15 2 2,5 3 990 2 790 3 390
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Popis a poloha: tra-
diční hotel leží v cen-
tru Abtenau. Zastávka 
místních autobusů je 
vzdálena cca 50 m 
od hotelu.
Vybavení: recepce, výtah, lyžárna, botárna, jídelna, 
restaurace a bar. V suterénu je diskotéka.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV a fénem.

Popis a poloha: privátní penziony jsou rozmístěny 
v rámci celého Abtenau. Zastávka místních autobusů 
je vzdálena cca 300-500 m od penzionů.
Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením. 4 lůžkové pokoje doporučujeme jen rodi-
nám s 2 malými dětmi.
Stravování: rozšířená servírovaná snídaně se podává 
přímo v penzionech.

Hotel Abtenauer ****  
v Abtenau 

Privátní penziony  
v Abtenau 

Běžkařský ráj – údolí Lammertal (Abtenau, Lungötz) a Postalm 

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x ubytování v hotelu Abtenauer s all inclusive nebo 2x ubytování 
v privátních penzionech v Abtenau pouze se snídaní, ložní prádlo, 
delegáta, pobytovou taxu.

Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 235 Kč/osobu a  zá-
jezd, 1 lůžkový pokoj v penzionech 300 Kč/osoba a zájezd.
Slevy: ceny pro děti platí na přistýlce ve 2-4 lůžkových pokojích viz 
tabulka cen.

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, 
Praha, Písek/Tábor, České Budějovice. Další nástupní místa za pří-
platek (str. 2).

Autobusový zájezd do údolí Lammertal – Abtenau pro běžkaře – all inclusive

Termín Počet nocí Dní lyžování
Hotel Abtenauer Privátní penziony

Dospělí Dítě 7-12,9 Dítě 13-14,9 Dospělí Dítě 6-11,9
29.01.-02.02.15 2 3 4 690 2 190 2 990 3 690 2 990
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jsou prvními místy ve spolkové zemi Salcbursko, které byly vyznamenány za skvělé běžkařské 
tratě známkou kvality. Běžecké tratě se nacházejí v romantické krajině obklopené horským 
masivem Tennengebirge. V okolí Abtenau je upravováno cca 60 km běžeckých stop všech ob-
tížností. V  případě zhoršených sněhových podmínek v  Abtenau je možné využívat běžecké 
stopy v Lungötz (cca 15 minut jízdy místním autobusem zdarma) nebo na Postalm (2. největší 
náhorní plošina v Evropě v nadmořské výšce 1.200 m, cca 40 minut jízdy místním autobusem 
/2 Eura/cesta). Na Postalm jsou 3 okruhy o celkové délce 22 km a během dne můžete obdivovat 
nádherná horská panoramata a odpočinout si na jedné z místních horských salaší.

Stravování: all inclusive – snídaně bufet, mezi 12.00-
13.00 hodinou se podává lehký oběd (např. oblože-
né chleby nebo polévka), mezi 14.30-16.30 hodinou 
káva a koláče, večeře jsou formou menu o 4 chodech. 
Do 21.00 hodin jsou k dispozici nápoje jako pivo, víno, 
káva, čaj, voda, které se podávají v jídelně k tomu ur-
čené (nabídka nápojů neplatí na baru ani v restauraci). 
Oběd i odpolední svačinu je možné čerpat jen osobně 
na hotelu, není možné v případě celodenního výletu 
např. na Postalm obdržet obědový balíček na cestu 
nebo nevyužité služby zpětně vyplácet hotově. 
Zázemí/wellness: sauna, pára, odpočívárna.

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti  Saalbach – Hinterglemm – Leogang najdete v katalogu na straně 17.

Popis a poloha: pěkný a příjemný rodinný hotel leží 
na okraji městečka Maishofen a 11 km od lanovky 
ve Vorderglemmu, která vás vyveze do lyžařského 
střediska Saalbach – Hinterglemm.  V době autobuso-
vého zájezdu se jezdí do střediska naším autobusem.
Vybavení: recepce, jídelna, restaurace, bar, výtah, ly-
žárna, herna pro děti.
Ubytování: 2-4 lůžkové prostorné pokoje mají vlast-
ní sociální zařízení, TV-Sat a některé i balkon,  3. a 4. 
lůžko je přistýlka (rozkládací gauč).
Stravování: polopenze – snídaně bohatý bufet, ve-
čeře menu o 3 chodech a salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauna.
Náš tip: hotel s polopenzí v blízkosti lyžařského 
střediska.

Popis a poloha: pěkný penzion leží na kraji centra 
Hinterglemmu, cca 50 m od vleku Bergfriedlift, skibus 
staví také cca 50 m od domu. V centru Hinterglemmu 
jsou obchody, restaurace a bary.
Vybavení: jídelna, kde se podávají snídaně. Ve spo-
lečenských prostorách a většině pokojů je možné se 
zdarma připojit k wi-fi.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení a TV-Sat, v některých pokojích je i možnost 
další přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře si řeší 
účastníci zájezdu individuálně.
Zázemí/wellness: v ceně sauna.
Náš tip: ubytování přímo v lyžařském středisku, 
žádné dojíždění, neváhejte s rezervací. 

Popis a poloha: tradiční gasthof se nachází na okraji 
městečka Maishofen a 11 km od lanovky ve Vorder-
glemmu, která vás vyveze do lyžařského střediska 
Saalbach – Hinterglemm. V době autobusového zá-
jezdu se jezdí do střediska naším autobusem. V pří-
padě potřeby je zastávka skibusu kousek od gastho-
fu. Skibus jezdí cca 3x dopoledne a 4x odpoledne.
Vybavení: gasthof má dvě budovy – hlavní, kde je 
recepce, lyžárna, restaurace a bar, kde je wi-fi zdar-
ma a vedlejší budovu, která se nachází hned naproti. 
Pokoje pro hosty jsou převážně ve vedlejší budově.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení a TV.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, ve-
čeře menu o 3 chodech a salátový bufet.
Náš tip: prodloužený víkend mimo hlavní sezonu.

Hotel Quehenberger ***  
v Maishofenu 

Penzion Riedlsperger ***  
v Hinterglemmu 

Gasthof Kammerlander **+  
v Maishofenu 

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x ubytování ve vybrané kapacitě, ložní prádlo, 2x snídani v penzi-
onu Riedlsperger, 2x polopenzi v hotelu Quehenberger a gasthofu 
Kammerlander, delegáta v místě pobytu nebo pouze na telefonu, 
pobytovou taxu.

Příplatky: komplexní poj. u Kooperativy 235 Kč/osobu a zájezd, 1 lůž-
kový pokoj 480 Kč/osoba/ubytování v P. Riedlsperger a Gh. Kammer-
lander, 1 lůž. pokoj v H. Quehenberger na vyžádání, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 4-12,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 
pokojích viz tabulka cen.

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hr. Králové, Pardubice, Praha, 
Písek/Tábor, Č. Budějovice. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 112-132 Euro 
v závislosti na termínu. Přesné ceny permanentek a ceny pro děti 
a juniory najdete na www.rakousko-dovolena.cz 

Autobusové zájezdy do Saalbach – Hinterglemm – Leogang na 3 dny lyžování

Termín Počet 
nocí

Dní 
lyžování

Hotel Quehenberger Penzion Riedlsperger Gasthof Kammerlander
Dospělí Dítě 4-12,9 Dospělí Dítě 4-12,9 Dospělí

11.12.-15.12.14 2 3 4 990 3 890 4 690 4 290 -
16.01.-20.01.15 2 3 - - - - 4 790
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Schladming najdete v katalogu na straně 14.

Popis a poloha: tradiční gasthof s pohodovou at-
mosférou leží v klidné vesničce Pruggern. Lyžařská 
„houpačka“ přes 4 kopce Hauser - Kaibling, Planai, 
Hochwurzen a Reiteralm, kde se bude během zájez-
du lyžovat, je vzdálena jen cca 10 minut jízdy naším 
autobusem.
Vybavení: nekuřácká jídelna pro hosty, bar, kde je mož-
né po večeři posedět, lyžárna a botárna. Wi-fi zdarma.

Gasthof Pruggererhof  
v Pruggern 

Ubytování: útulně zařízené menší 2 lůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením a TV. Na přání rodin 
s dětmi je možné dát do některých pokojů 1-2 přistýl-
ky (palanda nebo rozkládací křeslo). V tomto případě 
je však nutné počítat s omezeným prostorem v pokoji.
Stravování: po-
lopenze – snída-
ně formou bufe-
tu, večeře menu 
o   4  c h o d e c h 
s  možností vý-
běru u hlavního 

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x  nebo 3x ubytování v  gasthofu Pruggererhof s  polopenzí, ložní 
prádlo, delegáta, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní poj. u  Kooperativy 282 Kč/osobu a  zájezd 
4 dny lyžování a 235 Kč/osobu a zájezd 3 dny lyžování, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 5-14,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 

pokojích viz tabulka cen, dospělí na přistýlce sleva 350 Kč.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hr. Králové, Pardubice, Praha, 
Písek/Tábor, Č. Budějovice. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 117 Euro a 4 den-
ní 156 Euro, děti ročník 08-99 3 denní 58 Euro a  4 denní 78 Euro, 
junioři roč. 98-96 3 denní 88 Euro a 4 denní 118 Euro.

Autobusové zájezdy do Schladmingu 
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 5-14,9

11.12.-15.12.14 2 3 4 590 2 990
13.02.-18.02.15 3 4 6 490 3 990
14.02.-18.02.15 3 3 6 490 3 990

jídla (předkrmo-
vý nebo saláto-
vý bufet, polév-
ka, hlavní jídlo, 
dezert).
Náš tip:  uby-
tování kousek 
o d   s k v ě l é h o 
střediska.
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Sölden najdete v katalogu na straně 23.

Popis a poloha: penziony a privátní domy jsou roz-
místěné v rámci celého Längenfeldu. Do Söldenu 
k základní stanici lanovky Giggijochbahn trvá cesta 
naším autobusem cca 15 minut. Jedny z nejmoder-
nějších termálních lázní v Rakousku – Aqua Dome 
jsou vzdáleny 10-15 minut chůze od penzionů.

Penziony a privátní domy 
v Längenfeldu 

Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociál-
ním zařízením.
S t r a v o v á n í : 
rozšířená serví-
rovaná snídaně 
v  penzionech. 
Večeře si  řeší 
ú č a s t n í c i  z á -
jezdu individu-
álně. V  centru 
Längenfeldu se 
nachází restau-
race i pizzerie.

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: autobusovou dopravu, 
2x ubytování v privátních penzionech v Längenfeldu ve 2-3 lůžko-
vých pokojích s vlastním soc. zařízením, 2x snídani, delegáta, poby-
tovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 235 Kč/osobu a  zá-
jezd, 1 lůžkový pokoj 400 Kč/zájezd, permanentka.

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Pra-
ha, Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 130 Euro, přes-
né ceny permanentek, ceny pro děti a  juniory najdete na  www.
rakousko-dovolena.cz

Autobusový zájezd do Söldenu
Termín Počet nocí Dní lyžování Osoba

09.04.-13.04.15 2 3 3 990
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Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Abtenau, 
cca 15 minut jízdy naším autobusem od Russbachu 
v lyžařském středisku Dachstein – West. 
Vybavení: recepce, výtah, lyžárna, botárna, jídelna, 
restaurace a bar. Ve sklepě je diskotéka.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV a fénem.
Stravování: polopenze s nápoji – snídaně bufet, ve-
čeře menu o 4 chodech. Do 21.00 hodin jsou k dis-
pozici nápoje jako pivo, víno, káva, čaj, voda, které 
se podávají v jídelně k tomu určené (nabídka nápojů 
neplatí na baru ani v restauraci).
Zázemí/wellness: sauna, pára, odpočívárna.

Popis a poloha: privátní penziony jsou rozmístěny 
v rámci celého Abtenau, cca 15 minut jízdy naším au-
tobusem od Russbachu v lyžařském středisku Dach-
stein – West. 
Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením. 4 lůžkové pokoje doporučujeme jen rodi-
nám s 2 malými dětmi.
Stravování: rozšířená servírovaná snídaně v penzionech.

Hotel Abtenauer ****  
v Abtenau 

Privátní penziony  
v Abtenau 

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 2x 
ubytování v  hotelu Abtenauer s  polopenzí a  nápoji nebo 2x uby-
tování v privátních penzionech v Abtenau pouze se snídaní, ložní 
prádlo, delegáta, pobytovou taxu.

Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy 235 Kč/osobu a zájezd, 
1 lůžkový pokoj v penzionech 300 Kč/osoba a zájezd, permanentka.
Slevy: ceny pro děti platí na přistýlce ve 2-4 lůžkových pokojích viz 
tabulka cen.

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hr. Králové, Pardubice, Praha, 
Písek/Tábor, Č. Budějovice. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí - 99,5 Euro, děti 
roč. 08-99 - 47,5 Euro a junioři roč. 98-96 - 74 Euro.

Autobusový zájezd do Dachstein – West 

Termín Počet nocí Dní lyžování
Hotel Abtenauer Privátní penziony

Dospělí Dítě 7-12,9 Dítě 13-14,9 Dospělí Dítě 6-11,9
29.01.-02.02.15 2 3 4 690 2 190 2 990 3 690 2 990

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Dachstein – West najdete v katalogu na straně 18.

Jarní prázdniny Pardubice a Trutnov.

Náš tip:  
zájezd v době pololetních prázdnin v celé ČR.

Náš tip: zájezd do vynikajícího lyžařského stře-
diska Sölden. Doporučujeme jeden večer návště-
vu termálních lázní.
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Nassfeld najdete  v katalogu na straně 28.

Popis a poloha: rodinný hotel leží v části Mauthen, 
cca 5 minut pěší chůze od centra městečka. Cesta na-
ším autokarem na lyžování trvá cca 25 minut, v přípa-
dě potřeby je zastávka skibusu přímo před domem. 
Veřejný bazén je vzdálen cca 15 minut chůze, 100 m 
od hotelu vede běžecká stopa.
Vybavení: hotel má 3 budovy – hlavní, kde je i re-
cepce, restaurace, bar, pokoje pro hosty, zimní zahra-

Hotel Erlenhof ****  
v Mauthenu 

da, sauna, velká herna pro děti s hračkami, trampo-
línou, skluzavkou, lezeckou stěnou, vedlejší budovy 
jsou vzdáleny 30-100 metrů od hlavní budovy a jsou 
v nich pokoje a apartmány pro 4 osoby.
Ubytování: pěkně zařízené 2-4 lůžkové pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením a kabelovou TV, většina po-
kojů má balkon, apartmány pro 4 osoby (50 m2) mají 2 
dvoulůžkové ložnice, kuchyň a koupelnu s WC.
Stravování: snídaně jsou formou bohatého bufetu. 
Večeře za příplatek jsou také formou bufetu. Místní 
kuchyně je vyhlášena nejen rakouskými, ale i italský-
mi specialitami.

Zázemí/wellness: v ceně sauna v hotelu a vstupy 
do veřejného vnitřního bazénu v místní Aquaaréně. 
Náš tip: zájezd s denním přejezdem a s lyžování 
v pěkném lyžařském areálu. 

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Pitztal a Sölden najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: apartmánový dům leží v St. Leon-
hardu – části Köflers, jen cca 6 km od Pitztalského 
ledovce, zastávka skibusu je kousek od domu. 
Vybavení: společenská místnost, lyžárna. 
Ubytování: v domě jsou apartmány pro 2-7 osob, 
apartmány mají 1-4 lůžkové ložnice, koupelnu, WC, 
Sat-TV a obytnou kuchyň vybavenou na vlastní va-
ření – sporák, lednice, kávovar, mikrovlnka (přesnou 

Apartmány Köflerhof  
 v St. Leonhardu 

Penzion Minikus ***  
v St. Leonhardu 

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: autobusovou dopravu, 
2x ubytování v privátních penzionech v Mayrhofenu (příp. Hippachu) 
ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, 2x snídani, ložní 
prádlo, delegáta, pobytovou taxu.
Příplatky: 2x večeře 900 Kč, 1 lůžkový pokoj 550 Kč/zájezd, kom-
plexní pojištění u Kooperativy 235 Kč/osobu a zájezd.

Nástupní místa: Trutnov, Hradec Králové, Pardubice, Praha, Be-
roun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 130 Euro, přes-
né ceny pemanentek a  ceny pro děti a  juniory najdete na  na-
šich www.rakousko-dovolena.cz.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x ubytování v apartmánech nebo 2x ubytování v penzionech se 
snídaní, delegáta, ložní prádlo, pobytovou taxu.
Příplatky: závěrečný úklid apartmánu 150-450 Kč/osoba v závis-
losti na počtu osob v apartmánu, komplexní pojištění u Kooperati-
vy 235 Kč/osobu a zájezd, permanentka. 

Slevy: slevy pro děti do 9,9 let ubytované v penzionech na přistýlce 
ve 2-4 lůžkových pokojích na vyžádání.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Pra-
ha, Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 130 Euro, děti do 9,9 let 
lyžují v doprovu rodiče v Pitztalu zdarma, v Söldenu platí 25 Euro.

Autobusový zájezd na ledovec Hintertux  
Termín Počet nocí Dní lyžování Osoba

03.04.-07.04.15 2 3 4 390
Popis a poloha: penziony se nacházejí v blízkosti 
centra městečka Mayrhofen. Vzdálenost k ledovci 
Hintertux je cca 17 km. Cesta naším autokarem trvá 
cca 20 minut.
Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením.

Privátní penziony  
v Mayrhofenu 

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti ledovec Hintertux najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz
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Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopra-
vu, 3x ubytování v  hotelu Erlenhof se snídaní nebo 3x ubytování 
v apartmánu bez stravování, vstup do místního veřejného bazénu, 
ložní prádlo, delegáta, pobytovou taxu.
Příplatky: 3x večeře 900 Kč, komplexní poj. u Kooperativy 235 Kč/
osobu a zájezd, 1 lůžkový pokoj 660 Kč, permanentka.
Slevy: ceny v hotelu pro děti 6-10,9 let platí na přistýlce viz tabulka 
cen a sleva pro děti 11-14,9 let na přistýlce 1000 Kč z dospělé ceny.

Poznámka: cena za  osobu v  apartmánu je platná při obsazení 
apartmánu 4 osobami. Novinka: ubytování přímo na sjezdovce! 
Ceny na www.rakousko-dovolena.cz, rezervujte co nejdříve.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, 
Praha, Písek/Tábor, České Budějovice. Další nástupní místa za pří-
platek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 111 Euro, děti roč. 
08-00 - 57 Euro a junioři roč. 99-96 a senioři roč. 49 a starší - 90 Euro.

Autobusový zájezd do Nassfeldu 

Termín Počet 
nocí

Dní  
lyžování

Pokoj se snídaní Apartmán pro 4 osoby
Dospělí Dítě 6-10,9 Osoba

28.01.-01.02.15 3 3 5 790 3 790 4 790

Autobusový zájezd do Pitztalu a Söldenu v době Státního svátku 17.11.2014

Termín Počet nocí Dní  
lyžování

Apartmány Penzion 
Lyžařská střediska

Osoba Dospělí
14.11.-18.11.14 2 3 3 600 4 100 1x Sölden a 2x Pitztal

skladbu apartmánů najdete na www.rakousko-do-
volena.cz nebo informace obdržíte přímo v CK).
Stravování: vlastní.
Náš tip: rodiny a skupinky přátel mají možnost vý-
běru apartmánů dle počtu osob, dvojice je možné 
slučovat do jed-
notlivých oddě-
lených pokojů 
v apartmánech. 
Děti do  9,9  let 
lyžují v Pitztalu 
v doprovodu ro-
diče zdarma. 

Popis a poloha: pěkný menší penzion s útulnými 
pokoji se nachází v St. Leonhardu – části Piösmes, 
cca 10 minut jízdy od Pitztalského ledovce. Zastáv-
ka skibusu je 50 m od penzionu.
Vybavení: jídelna/společenská místnost, lyžárna.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, Sat-TV, wi-fi zdarma.
Stravování: snídaně formou bufetu. Večeře si řeší 
účastníci zájezdu individuálně.

Stravování: rozšířené snídaně se podávají v penzi-
onech. V případě zájmu o večerní návštěvu termál-
ních lázní Erlebnistherme Zillertal ve Fügenu, dopo-
ručujeme řešit večeře individuálně. Jinak jsou večeře 
za příplatek formou menu o 3 chodech a dochází se 
do hotelové restaurace.
Náš tip: oblíbený autobusový zájezd na Veliko-
noce. Doporučujeme návštěvu termálních lázní 
Erlebnistherme Zillertal ve Fügenu. K nevšedním 
atrakcím zde patří např. bublinková jeskyně s tlume-
ným osvětlením, bazén s umělými vlnami, kanál s di-
vokou vodou, masážní trysky v bazénech a spojova-
cí vodní kanál mezi venkovním a krytým bazénem. 
Termální bazény a areál se saunami je ideálním mís-
tem pro odpočinek po celodenním lyžování. V pří-

padě zájmu minimálně 10 osob, bude večer v neděli 
organizována doprava naším autobusem do těchto 
termálních lázní. Cena 3 hodinové vstupenky včetně 
saun je cca 20 Euro/dospělí, vstupenka bez vstupu 
do saun cca 12 Euro.

VELIKONOCE
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Arc 1 800 najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Puy Saint Vincent najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Další francouzská lyžařská střediska najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: lokalita Arc 1 800 (Le Charvet, Les 
Villards, Charmettoger), lyžařský areál je vzdálen ma-
ximálně 150 m. Jedná se o studia a apartmány v rám-
ci několika apartmánových domů. 
Ubytování: studia pro 2-5 osob a apartmány pro 6 
osob. Všechna studia a apartmány jsou účelně vyba-
veny (kuchyňský kout, koupelna, WC, balkon).
Náš tip: rodinná atmosféra střediska, skvělé ly-
žování v oblasti Paradiski s propojením na další 
lyžařská střediska.

Nemůžete se rozhodnout, které středisko letos 
navštívit? Potom právě pro vás je tu naše „KOLO 
ŠTĚSTÍ“ za velmi výhodné ceny. Z následující ta-
bulky si zvolte pouze kategorii zájezdu (každá 
kategorie má jiná střediska), termín a dle počtu 
účastníků i typ ubytování. Středisko, do které-
ho pojedete, vám telefonicky sdělíme 1 den před 
odjezdem do Francie (tzn. ve čtvrtek před páteč-
ním odjezdem). Na tyto zájezdy se vztahují pou-
ze slevy pro děti a seniory, které budou doúčto-
vány dle střediska.

Popis a poloha: residence se nacházejí ve výšce 
1.800 m v blízkosti sjezdovek (50-100 m). Nejbližší 
nákupní možnosti jsou cca 800 m.
Ubytování: apartmány pro 4-8 osob. Všechny 
apartmány jsou účelně vybaveny (kuchyň s myč-
kou, koupelna, WC, balkon, TV za příplatek).
Náš tip: velice příjemná atmosféra střediska, čer-
vená sjezdovka s převýšením 1 350 m.

Residence No Name  
v Arc 1 800 

Kolo štěstí 

Residence Hameau des Ecrins, 
Parc aux Etoiles,  
Dame Blanche  
v Puy Saint Vincent 
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Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
7x  ubytování, 6 denní permanentku Les Arcs, delegáta, ložní prá-
dlo, spotřebu energií, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 470 Kč/osoba 
a  zájezd, 7. den lyžování 650  Kč/osoba, 1 den Paradiski 300 Kč/
osoba, 6 denní Paradiski 600  Kč/osoba, vratná kauce za  studio/

apartmán 250-300 Euro.
Slevy: děti do 5,9 let a senioři nad 72 let 3 500 Kč, děti 6-13,9 let a se-
nioři 65-71,9 let 250 Kč.
Nástupní místa: bez příplatku Praha a  Plzeň, za  příplatek: Brno, 
Jihlava, Hradec Králové, Pardubice – 350 Kč/osoba. Jiná nástupní 
místa jsou možná pouze po dohodě s CK a příplatek se může lišit 

dle místa a počtu účastníků.
Upozornění: foto na  permanentku potřebují pouze děti do  6 let 
a senioři nad 72 let, perfektní úklid apartmánů provádí sami klienti, 
v apartmánech nejsou ručníky, toaletní a mycí potřeby.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
7x  ubytování, 6 denní permanentku Puy Saint Vincent, delegáta, 
ložní prádlo, spotřebu energií, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 470 Kč/osoba a  zá-
jezd, 7. den lyžování 300 Kč/osoba, permanentka Galaxie 1 400 Kč/

osoba, vratná kauce za apartmán 250-300 Euro.
Slevy: děti do  4,9 let a  senioři nad 75 let 2  500 Kč, děti 5-11,9 let 
250 Kč.
Nástupní místa: bez příplatku Praha a  Plzeň, za  příplatek: Brno, 
Jihlava, Hradec Králové, Pardubice – 350 Kč/osoba. Jiná nástupní 

místa jsou možná pouze po dohodě s CK a příplatek se může lišit 
dle místa a počtu účastníků.
Upozornění: foto na  permanentku není nutné, perfektní úklid 
apartmánů provádí sami klienti, v  apartmánech nejsou ručníky, 
toaletní a mycí potřeby.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusou dopravu, 
7x ubytování, 6 denní základní permanentku, delegáta, ložní prád-
lo, spotřebu energií, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy 470 Kč/osoba, rozší-
ření permanentek dle jednotlivých středisek, vratná kauce za stu-
dio/apartmán 250-300 Euro.
Nástupní místa: bez příplatku Praha a  Plzeň, za  příplatek: Brno, 
Jihlava, Hradec Králové, Pardubice – 350 Kč/osoba. Jiná nástupní 
místa jsou možná pouze po dohodě s CK a příplatek se může lišit 
dle místa a počtu účastníků.

Autobusový zájezd do Les Arcs

Termín
Studio 2 Studio 4 Studio 5 Apartmán 6

obs. 2 obs. 4 obs. 3 obs. 2 obs. 5 obs. 4 obs. 6 obs. 5 obs. 4
23.01.-01.02.15 12 390 11 390 12 390 14 740 11 140 11 790 11 390 12 040 12 990

Autobusový zájezd do Puy Saint Vincent

Termín
Apartmán 4 Apartmán 6 Apartmán 8

obs. 4 obs. 3 obs. 2 obs. 6 obs. 5 obs. 4 obs. 8 obs. 7 obs. 6
23.01.-01.02.15 8 440 8 990 9 940 8 440 8 740 9 290 8 440 8 690 8 990

Autobusové zájezdy do Francie – kolo štěstí

Termíny
Kategorie 1 Kategorie 2

obs. 2 obs. 4 obs. 5 obs. 6 obs. 4 obs. 5 obs. 6
02.01.-11.01.15 9 150 7 900 7 950 7 750 6 700 6 600 6 650
09.01.-18.01.15 8 250 7 800 7 850 7 700 6 750 6 650 6 700
16.01.-25.01.15 8 950 7 950 7 950 7 750 7 100 6 900 6 950
23.01.-01.02.15 9 100 8 150 8 250 7 900 7 150 6 950 7 100
30.01.-08.02.15 10 150 8 250 8 400 7 950 7 700 7 500 7 600
06.03.-15.03.15 11 750 9 150 9 300 8 800 7 700 7 500 7 600
13.03.-22.03.15 9 950 8 500 8 600 8 250 7 400 7 400 7 400
20.03.-29.03.15 9 750 7 950 8 250 7 850 6 900 6 900 6 900

Kategorie 1 La Plagne, Les Arcs, La Rosiére, Tignes, Les 3 Vallées, Avoriaz, Flaine, Chamonix,  
Les 2 Alpes, Alpe d´Huez, Serre Chevalier

Kategorie 2 Chamrousse, Le Corbier, Valmeinier, Puy St. Vincent, Vars, Les Orres

Upozornění: foto 
na  permanentku nut-
né dle jednotlivých 
středisek, perfektní 
úklid apartmánů 
provádí sami klienti, 
v  apartmánech ne-
jsou ručníky, toaletní 
a mycí potřeby.
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Les Orres najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Lyžařské mapy a popisy lyžařských oblastí najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: residence je v nové čtvrti Bois Méan, 
50 m od sjezdovky a sedačkové lanovky. Centrum je 
1,5 km (skibus zdarma) nebo 15 min pěšky. Ve čtvr-
ti se nachází 2 restaurace, snack-bar a supermarket. 
Ve vedlejší rezidenci Le Balcon de Airelles možnost 
využití bazénu, sauny a vířivky.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma.
Ubytování: apartmány pro 4-8 osob mají koupelnu 
a WC, balkon nebo terasu.
Apartmán 4 (cca 28 m2) a apartmán 5 (cca 30 m2): 
obývací místnost se sedací soupravou s vysouvacími 

Ubytování
Ubytování ve studiích a apartmánech je zajišťováno 
od různých francouzských partnerů. Studia (apartmány) 
jsou účelně situována a vybavena, proto nelze počítat 
s velkým prostorem a komfortem. Ve všech střediscích 
je v ceně povlečení, nikoli však ručníky, mycí a toalet-
ní potřeby a toaletní papír. Popis standardního ubyto-
vání ve Francii najdete na www.rakousko-dovolena.cz.

Kauce
Kauci za studio/apartmán ve výši 250 – 300 Euro musí 
klienti složit buď delegátovi či přímo v agentuře proti 
potvrzení. Kauce bude vrácena na konci pobytu při 
předání uklizeného studia/apartmánu. 

Residence Le Parc  
des Airelles v Les Orres 
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lůžky a s kuchyňským koutem, spací kout s 2 lůžky 
nebo pokoj s 2 lůžky.
Apartmán 6 (33-35 m2): obývací místnost se seda-
cí soupravou s vysouvacím lůžkem a s kuchyňským 
koutem, pokoj s vysouvacím lůžkem, spací kout s pa-
trovou postelí.
Apartmán 8 (40-50 m2): obývací místnost se seda-
cí soupravou s vysouvacím lůžkem a s kuchyňským 
koutem, dva pokoje s dvěma lůžky, spací kout s pa-
trovou postelí nebo s dvěma lůžky.
Náš tip: vysoké procento kvalitních červených 
tratí i přes skutečnost, že se Les Orres řadí mezi 
menší lyžařská střediska Francie. Pohodové lyžo-
vání na nepřelidněných sjezdovkách.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
7x ubytování, 6 denní permanentku Les Orres, delegáta, ložní prád-
lo, spotřebu energií, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 470 Kč/osoba a  zá-
jezd, 7. den lyžování 350 Kč/osoba, vratná kauce za  apartmán 

250-300 Euro.
Slevy: děti do 5,9 let a senioři nad 75 let 2 200 Kč.
Nástupní místa: bez příplatku Praha a  Plzeň, za  příplatek: Brno, 
Jihlava, Hradec Králové, Pardubice – 350 Kč/osoba. Jiná nástupní 
místa jsou možná pouze po dohodě s CK a příplatek se může lišit 

dle místa a počtu účastníků.
Upozornění: foto na  permanentku není nutné, perfektní úklid 
apartmánů provádí sami klienti, v  apartmánech nejsou ručníky, 
toaletní a mycí potřeby.

Autobusový zájezd do Les Orres

Termín
Apartmán 4 Apartmán 5 Apartmán 6 Apartmán 8

obs. 4 obs. 3 obs. 2 obs. 5 obs. 4 obs. 6 obs. 5 obs. 4 obs. 8 obs. 7 obs. 6
13.03.-22.03.15 8 990 9 640 10 940 8 990 9 440 8 990 9 390 9 890 8 990 9 290 9 690

Popis a poloha: residence se nacházejí cca 250 m 
od vleků. Jedná se o studia a apartmány v rámci ně-
kolika apartmánových domů.
Ubytování: studia pro 4 osoby, apartmány pro 4 a 6 
osob jsou účelně vybaveny (kuchyňský kout, kou-
pelna, WC, telefon, balkon). TV je možné si půjčit 
za příplatek.
Náš tip: nejdelší černá sjezdovka Evropy 16 km 
dlouhá La Sarenne s boulemi a převýšením 
1.600 m, 2 kvalitně vybavené snowparky.

Residence No Name  
v Alpe d´Huez 

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Alpe d´Huez najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 
7x  ubytování, 6 denní permanentku Alpe d´Huez, delegáta, ložní 
prádlo, spotřebu energíí, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 470 Kč/osoba 
a  zájezd, 7. den lyžování 500 Kč/osoba, vratná kauce za  studio/

apartmán 250-300 Euro.
Slevy: děti do 4,9 let 3 400 Kč, senioři nad 72 let 1 500 Kč, děti 5-12,9 
let a senioři 65-71,9 let 300 Kč.
Nástupní místa: bez příplatku Praha a  Plzeň, za  příplatek: Brno, 
Jihlava, Hradec Králové, Pardubice – 350 Kč/osoba. Jiná nástupní 

místa jsou možná pouze po dohodě s CK a příplatek se může lišit 
dle místa a počtu účastníků.
Upozornění: foto na  permanentku není nutné, perfektní úklid 
apartmánů provádí sami klienti, v  apartmánech nejsou ručníky, 
toaletní a mycí potřeby.

Autobusový zájezd do Alpe d´Huez

Termín
Studio 4 Apartmán 4 Apartmán 6

obs. 4 obs. 3 obs. 2 obs. 4 obs. 3 obs. 2 obs. 6 obs. 5 obs. 4
13.03.-22.03.15 10 190 10 940 12 390 10 740 11 690 13 390 10 090 10 540 11 190

Stravování
Při ubytování ve studiích/apartmánech není strava za-
hrnuta v ceně zájezdu. Studia/apartmány jsou účelně 
vybaveny kuchyňkou. V každém středisku je několik 
restaurací a občerstvení nabízejících kromě místních 
specialit také klasickou evropskou kuchyni.

Delegát CK
Zástupce CK zajišťuje klidný průběh cesty, ubytování 
a zpětné předání studií/apartmánů, zajištění perma-
nentek, kontakt s recepcí a je případně nápomocen 
při řešení úrazu či nemoci. Vzhledem k charakteru zá-
jezdu není klasickým průvodcem! 

Důležité informace Program zájezdu
1. den - odjezd z ČR v odpoledních/podvečerních 
hodinách.
2. den - příjezd do střediska v dopoledních hodinách, 
ubytování mezi 15.00 až 20.00 hodinou, předání 1 foto-
grafie na permanentku zástupci CK (kromě středisek, 
kde je čipová permanentka a vybírá se na ni kauce).
3.-8. den - individuální program.
9. den - předání uklizených studií/apartmánů mezi 
9.00 a 10.00 hodinou. Odjezd do ČR v odpoledních 
hodinách, přesný čas odjezdu určí zástupce CK.
10. den - příjezd do ČR v dopoledních/odpoledních 
hodinách.
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Val di Fiemme najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz.

Popis a poloha: turistický komplex se nachází u měs-
tečka Carano. Centrum Cavalese a základní stanice la-
novky v Alpe Cermis jsou vzdáleny cca 3 km. V době 
autobusového zájezdu se jezdí lyžovat do středisek 
ve Val di Fiemme (Alpe Cermis, Latemar, Alpe Lusia) 
našim autobusem. V případě potřeby je zastávka ski-
busu do střediska Alpe Cermis přímo u hotelu.
Vybavení: recepce, hala, výtah, wi-fi zdarma, restau-
race, bar, lyžárna a botárna, herna pro děti.

Hotel Veronza ***  
v Carano 

Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky (18 m2) a 2-4 lůžkové pokoje mají obytnou část 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a pokoj s palan-
dou nebo vysunovací postelí (20 m2). Všechny pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech a nápoje u večeře (voda, víno Merlot 
a Chardonnay a nealko).
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén. Za poplatek 
pára, sauna. Do bazénu a wellness je vstup povolen 
dětem pouze v doprovodu rodičů.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
4x ubytování v hotelu Veronza s polopenzí a nápoji u večeře, ložní 
prádlo, delegáta.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 282 Kč/osoba a  zá-
jezd, permanentka. 
Slevy: ceny pro děti 3-11,9 let platí na přistýlce viz tabulka cen
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Pra-
ha, Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).

Orientační ceny permanentek: 4 denní Val die Fiemme-Obereg-
gen dospělí - 167 Euro, junioři nar. po  29.11.1998 - 117 Euro, se-
nioři nar. před 29.11.1949 - 150 Euro, děti nar. po 29.11.2006 lyžují 
zdarma.
Upozornění: v době uzávěrky katalogu nebyla stanovena pobyto-
vá taxa, pokud bude před sezonou zavedena, bude doúčtováno cca 
120 Kč/dospělí.

Autobusový zájezd do Val di Fiemme v době jarních prázdnin Hradce Králové a Plzně

Termín Počet 
nocí

Dní  
lyžování

Dospělí ve 2-3  
nebo 2-4 lůž. pokoji

Děti  
3-11,9 přistýlka

Osoba  
od 12 let přistýlka

08.03.-13.03.15 4 4 7 290 / 8 290 1 690 4 850

Náš tip: hotel s bazénem a výhodnou cenou pro 
děti, nápoje u večeře v ceně.
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Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Kronplatz najdete v katalogu na straně 12.

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Krvavec najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: příjemný rodinný hotel leží v centru 
městečka Kiens v údolí Pustertal. Lyžařské středisko 
Kronplatz je vzdáleno cca 10 km (cca 15 minut jíz-
dy naším autobusem). Případná zastávka skibusu je 
300 m od hotelu (skibus je za poplatek a v Kiens staví 
3x dopoledne a 3x odpoledne).

Popis a poloha: renovovaný rodinný hotel se nachá-
zí v centru městečka Bled. Cesta naším autobusem 
do střediska Krvavec trvá cca 30 minut, v případě po-
třeby je zastávka skibusu cca 50 m od hotelu.
Vybavení: jídelna, kavárna, dětské herny, hotel orga-
nizuje bohatý dětský animační program.

Hotel Elisabeth ***   
v Kiens 

Hotel Savica ***  
v Bledu 

Vybavení: recepce, kavárna, jídelna, restaurace, ku-
želkárna, ve společenských prostorech je možné 
za poplatek připojení k wi-fi. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, trezorek, fén a většina i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech a pestrý salátový bufet včetně různých sýrů. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna, masážní sprchy a od-
počívárna.
Náš tip: pěkné ubytování s polopenzí jen 10 km 
od Kronplatzu.

Ubytování: pěkně vybavené 2-3 lůžkové nebo rodin-
né pokoje pro 4 osoby (2 ložnice propojené dveřmi) 
mají k dispozici vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, 
telefon, minibar, trezorek, některé balkon.
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bu-
fetu. V případě menší obsazenosti hotelu je stravování 
ve vedlejší restauraci (50 m).
Zázemí/wellness: neomezený vstup do bazénové-
ho lázeňského centra v hotelu Golf a sleva na vstup 
do saun.
Náš tip: výborný hotel pro rodiny s dětmi. 1. den 
cesta, 2. den individuální program (neomezené 

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x (3x) ubyt. v hotelu Elisabeth s polopenzí , delegáta, ložní prádlo, 
pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u  Kooperativy 235 Kč/osoba a  zá-
jezd od 11.02. a od 19.03.15, 282 Kč/osoba a zájezd od 10.02.15, 1 
lůžkový pokoj 300 Kč/noc, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 6-11,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 

pokojích viz tabulka cen.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Pra-
ha, Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: dospělí 3 denní Kronplatz 
125-143  Euro v  závislosti na  termínu, 4 denní Dolomiti Superski 
196 Euro. Přesné ceny permanentek a ceny pro děti a seniory najde-
te na našich www.rakousko-dovolena.cz.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
3x ubytování v hotelu Savice v Bledu, 3x polopenzi, 2 denní perma-
nentku Krvavec, delegáta, ložní prádlo, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy 235 Kč/osoba a zájezd, 
1 denní permanentka cca 31 Euro/dospělí, děti 6-13,9 let 17 Euro.
Slevy: slevy pro děti platí na přistýlce viz tabulka cen, sleva pro dítě 

12-13,9 let na přistýlce ve 2-3 lůžkovém pokoji 900 Kč z dospělé ceny.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, 
Praha, Písek/Tábor, České Budějovice. Další nástupní místa za pří-
platek (str. 2).
Upozornění: další možné ubytovací kapacity u tohoto zájezdu na-
jdete na našich www.rakousko-dovolena.cz.

Autobusové zájezdy na Kronplatz
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 6-11,9  Lyžařská střediska

10.02.-15.02.15 3 4 6 590 4 850 1x Plose a 3x Kronplatz
11.02.-15.02.15 3 3 6 590 4 850 3x Kronplatz
19.03.-23.03.15 2 3 4 990 4 200 3x Kronplatz

Autobusový zájezd do Krvavce

Termín Počet nocí Dní lyžování
2-3 lůžkový pokoj Rodinný pokoj

Dospělí Dítě 6-11,9 Dospělí Dítě 6-13,9
28.01.-01.02.15 3 2 (3) 8 750 5 400 10 150 4 000
18.02.-22.02.15 3 2 (3) 8 750 5 400 10 150 4 000

využívání bazénového lázeňského komplexu, 
procházky městečkem Bled s krásným výhledem 
na jezero nebo permanentka za příplatek), dal-
ší 2 dny lyžování v lyžařském středisku Krvavec.

PERMANENTKA 

    V CENĚ



11

D
al

ší
 n

ab
íd

ka
 z

e 
Sl

ov
in

sk
a 

a 
It

ál
ie

Největší slovinské lyžařské středisko nabízí 
výborné a  rozmanité podmínky pro lyžová-
ní a  zaručuje až 100 dní lyžování v  sezoně. 
Tratě jsou pestré a  pravidelně zasněžová-
ny. Ve středisku je lyžařská škola, půjčovna 
a  servis lyží, dětský areál. Velkou atrakcí je 
také „sněžný hotel“ Igloo Village, kde se mů-
žete občerstvit a  pobavit. Nabídka wellness 
a městečko Bled na břehu jezera dotváří pří-
jemnou atmosféru vaší dovolené.

55 km sjezdových tratí (4 km, 44 km, 7 km)  
• 1 kabinka, 12 sedaček, 8 vleků

30 km propojených tratí 
(7 km, 15 km, 8 km)  
• 1 kabinka, 7 sedaček, 3 vleky

Slovinsko a další nabídka z Itálie
Monte Cimone (1.280 – 1.976 m)Krvavec (1.427 – 1.971 m)

Hotel Golf **** v Bledu 

Popis a poloha: moderní hotel leží na tichém místě 
v centru městečka Bled. Cesta skibusem do středis-
ka Krvavec trvá cca 30 minut, skibus staví u hotelu.
Vybavení: restaurace, bary, směnárna, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají k dispozici vlastní 
sociální zařízení, TV-Sat, telefon, minibar, fén a trezorek.
Stravování: polopenze formou bufetu.
Zázemí/wellness: neomezený vstup do bazénového 
lázeňského komplexu přímo v hotelu – vnitřní bazé-
ny s vyhřívanou vodou, masážními křesly, skluzavkou, 
venkovní bazén a dvě vířivé vany s termální vodou. 
Za poplatek: finská a turecká sauna, masáže, zábaly. 
Hosté hotelu mají slevu na vstup do saun. 
Náš tip: hotel uprostřed tichého parku přímo v srd-
ci městečka Bled s krásným výhledem na jezero.

Lyžařské mapy, kompletní ceníky a další nabídky ve Slovinsku a Itálii na www.rakousko-dovolena.cz

Hotel Firenze ***  
ve Fananu 

Popis a poloha: kompletně renovovaný rodinný ho-
tel leží přímo v centru horského městečka Fanano. 
Vzdálenost ke sjezdovkám je cca 11 km.
Náš tip: příjemné ubytování s výbornou regionální 
kuchyní, optimální poměr cena/kvalita.

Hotel Firenze ve Fananu
Období Dospělí

11.01.-28.03.15 10 690
Cena na osobu a pobyt v Kč zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí 
vč. vody, 5 denní permanentku, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let zdarma, 3-5,9 let 
50%, 6-11,9 let 30%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, jedno-
lůžkový pokoj 1 100 Kč.
Poznámka: jiný počet nocí na vyžádání v cestovní kanceláři, ná-
stupní den na ubytování neděle. 

Hotel Buona Stella ***  
v Cimoncino 

Popis a poloha: nedávno rekonstruovaný, moderně za-
řízený hotel leží v lokalitě Cimoncino přímo u sjezdovky. 
Náš tip: přímo na sjezdovce, výborná kuchyně.

Hotel Buona Stella v Cimoncino
Období Dospělí

11.01.-30.01.15 8 890
01.02.-27.02.15 9 490
01.03.-27.03.15 8 890

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 5x ubytování s polopenzí 
vč. vody, 4 denní permanentku, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let zdarma, 3-9,9 let 
50%, 10-12,9 let 20%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, jedno-
lůžkový pokoj 1 190 Kč.
Poznámka: možnost prodloužení pobytu i  rozšíření permanentky, 
více informací o cenách v CK, nástupní den na ubytování neděle.

Monte Cimone je nejvýznamnější lyžařskou oblastí Modenských Apenin. Celé středisko 
se rozkládá ve  4 údolích, která jsou vzájemně propojena. Nabízí 55 km sjezdových tratí 
různých obtížností (40 km je uměle zasněžováno), snowboardový park, 2 dětské parky. 
Ve středisku je široká nabídka stravovacích zařízení, půjčoven lyžařského a snowboardo-
vého vybavení, skiservisů a lyžařských škol. Středisko Monte Cimone je ideální především 
pro pohodové rodinné lyžování. I přes delší cestu doporučujeme jeho návštěvu. Tuto oblast 
vám nabízíme jako jedna z mála cestovních kanceláří v ČR!

Popis a poloha: apartmánový dům leží v lokalitě Ca-
nevare přímo u silnice vedoucí ke sjezdovkám (7 km).
Náš tip: klidné a oblíbené ubytování mimo centrum 
s možností vlastního vaření.

Apartmány Gabriella ***  
v Canevare di Fanano 

Apartmány Gabriella v Canevare di Fanano

Období
Apartmán

2 osoby 3 osoby 4 osoby
11.01.-27.03.15 

(5 nocí) 17 190 25 090 27 890

11.01.-29.03.15 
(7 nocí) 22 490 30 990 34 490

Ceny na apartmán a pobyt v Kč zahrnují: pronájem apartmá-
nu na 5 nocí a 4 denní permanentku nebo pronájem apartmánu 
na  7  nocí a  6 denní permanentku, ložní prádlo, spotřebu energií, 
závěrečný úklid apartmánu, pobytovou taxu.
Slevy: děti do 5,9 let sleva 2 000 Kč/5 nocí a 2 600 Kč/7 nocí.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: nástupní den na ubytování neděle, cena pokoje v ho-
telu Gabriella s polopenzí na vyžádání, možné prodloužení perma-
nentky u pobytu na 5 nocí, více informací o cenách v CK Datour.

Autobusový zájezd – hotel Firenze *** ve Fananu
6x ubytování s polopenzí, 5 denní permanentka, autobusová doprava

Termín: 15.02. – 22.02. 2015, cena: 12 990 Kč/dospělá osoba
v době jarních prázdnin Pardubického kraje

Více informací v cestovní kanceláři Datour nebo na www.rakousko-dovolena.cz

Hotel Park **** v Bledu 

Popis a poloha: hotel se nachází v srdci Bledu na bře-
hu jezera. Cesta skibusem do střediska Krvavec trvá 
cca 30 minut, zastávka skibusu je vzdálena 50 m 
od hotelu. Nedaleko hotelu je i lázeňský park.
Vybavení: restaurace, pizzerie, konferenční sál, smě-
nárna, parkoviště. 
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální za-
řízení, Sat-TV, některé minibar a trezorek, fén, balkon. 
Stravování: polopenze formou bufetu. 
Zázemí/wellness: vnitřní bazén s ohřívanou termální 
vodou, whirlpool, finské sauny a fitness. Hosté mo-
hou též využívat lázeňským komplex v hotelu Golf.
Náš tip: hotel s vlastním bazénem.

PERMANENTKA 

    V CENĚ

Podrobnosti ke stravování a ubytovacím  
kapacitám v Monte Cimone  

na www.rakousko-dovolena.cz



12

Kronplatz (835 – 2.275 m)

Kronplatz je jedno z  nejlepších lyžařských 
středisek v jižním Tyrolsku s více než 100 km 
tratí všech obtížností. Převládají zde kabi-
nové lanovky s  velkou přepravní kapacitou. 
Středisko tvoří majestátní vrchol Concordia 
(2.275 m), ze kterého vedou lanovky a široké 
sjezdové tratě do různých směrů. Díky tomu 
můžete lyžovat na  perfektně upravených 
svazích podle toho, jak se točí slunce. Najde-
te zde široké, pohodlné modré tratě vedoucí 
do  městečka Olang, několik náročných čer-
ných sjezdovek např. Sylvester a  Hernegg 
z vrcholu Concordia do Reischachu a 6 dlou-
hých údolních sjezdů. Téměř 100% tratí je 
uměle zasněžováno. V areálu jsou dva snow-
parky, jeden pro pokročilé a druhý méně ná-
ročný, který mohou vyžít především děti.

K
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116 km propojených tratí 
(56 km, 32 km, 28 km)  
• 22 kabinek, 5 sedaček, 5 vleků 
• 346 sněhových děl

660 km od Prahy

Hotel Friedemann v Niederrasen
Období Dospělí

29.11.-26.12.14 1 470
26.12.-04.01.15 1 870
04.01.-12.04.15 1 470

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí 
a nápojem u večeře (1/4 l domácího vína nebo nealko), ložní prádlo.
Slevy: děti ubyt. na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba od  14 let, kom-
plexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v  období 26.12.-04.01.15 minimální počet nocí 
7  a  nástupní dny na  ubytování pátek, sobota a  neděle, v  období 
15.02.-22.02.15 platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování ne-
děle, v ostatních obdobích minimální počet nocí 2 a nástupní dny 
na ubytování každý den.

Hotel Alp Cron Moarhof v Olang

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
06.12.-25.12.14 2 590 2 890
06.01.-22.01.15 2 590 2 890
25.01.-14.02.15 2 590 2 890
14.02.-21.02.15 3 170 -
21.02.-06.04.15 2 590 2 890

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let zdarma, 3-5,9 let 
60%, ostatní 25%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: po  celou sezonu minimální počet nocí 2 a  nástupní 
dny na ubytování každý den (kromě období 14.02.-21.02.15 - mini-
mální počet nocí 4). V obdobích 06.12.-25.12.14, 06.01.-01.02. 
a 21.02.-06.04.15 platí 7=6.

Popis a poloha: hotel se nachází v centru vesničky 
Niederrasen, pouhé 2 km od Olangu, kde se nachází 
jedna ze základních stanic lanovky na Kronplatz. Za-
stávka skibusu je u domu (skibus za poplatek).
Vybavení: recepce s halou a trezorkem, společen-
ské prostory, jídelna, kavárna, bar, lyžárna a botár-
na, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje, všechny pokoje mají 
vlastní sociální zařízení a TV, rádio, fén, některé balkon.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, ve-
čeře menu o 3 chodech a nápojem u večeře (1/4 l vína 
nebo nealko pro děti).

Hotel Friedemann ***  
v Niederrasen  

Náš tip: hotel za skvělou cenu v blízkosti atrak-
tivního střediska.

Popis a poloha: rodinou vedený hotel leží v městeč-
ku Olang, jen cca 1 km od lyžařského střediska Kron-
platz. Skibus (za poplatek) staví u hotelu a běžecké 
stopy vedou cca 350 m od hotelu.

Hotel Alp Cron Moarhof ***+ 
v Olang 

Vybavení: hala s recepcí, výtah, místnost s TV, jídelna, 
bar, lyžárna, botárna, parkoviště i garáže pro hosty, 
připojení k wi-fi zdarma. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, trezorek, fén a balkon, wi-fi zdarma.
Stravování: polopenze – snídaně bohatý bufet, od-
poledne se podávají koláče, večeře menu o 4 chodech 
s možností výběru z 2 hlavních jídel a salátový bufet.

Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 5 x 10 m 
a wellness (sauna, pára, infrakabina, vstup od 16 let).
Náš tip: hotel s bazénem 1 km od lanovky s mož-
ností krátkých pobytů.



13

D
al

ší
 n

ab
íd

ka
 z

 It
ál

ie

Val di Sole je jedna z  největších lyžařských 
oblastí západního Trentina. Díky novému 
lyžařskému areálu Dolomiti di Brenta (Fol-
garida - Marilleva, Madonna di Campiglio 
a  Pinzolo) nabízí 152 km sjezdových tratí 
v nadmořské výšce až 2.500 m. Kromě zaru-
čeného slunečného počasí a  kvalitních mo-
derních lyžařských terénů si přijdou na  své 
v  tomto údolí určitě i  vyznavači bílé stopy. 
Díky moderním zasněžovacím systémům na-
bízí středisko vynikající sněhové podmínky 
od listopadu až do pozdního jara.

Val di Fiemme je známým lyžařským cen trem, 
které se rozprostírá v oblasti Trentino a cent-
rem oblasti je město Cavalese. Přes 100 km 
sjezdových tratí různých náročností uspokojí 
jak rodiny a začínající lyžaře, kteří můžou ly-
žovat na Bellamonte – Alpe Lusia nebo v cen-
tru Latemar, tak i náročné lyžaře, kteří ocení 
tratě na Alpe Cermis. Údolí je často nazýváno 
„kolébkou běhu na lyžích“, každoročně se zde 
koná mezinárodní závod Marcialonga.

Moderní, vysoko položené, ledovcové lyžař-
ské středisko Sulden láká své návštěvníky 
na slunce, kvalitní sníh a téměř žádné čeka-
cí doby u  lanovek. Díky jeho vysoké poloze 
a ledovcům se zde lyžuje od listopadu do za-
čátku května. Celá lyžařská oblast je tvořena 
třemi areály nad městečkem Sulden, které 
jsou propojeny lanovkami a sjezdovými tra-
těmi. Ve středisku nechybí ani pěkný funpark 
s atra kcemi v oblasti ledovce Madridsch. 

152 km sjezdových tratí  
(62 km, 68 km, 22 km)  
• 15 kabin, 35 sedaček, 11 vleků

115 km sjezdových tratí  
(42 km, 56 km, 17 km)  
• 7 kabin, 28 sedaček, 11 vleků

42,5 km propojených tratí 
(17 km, 10 km, 15,5 km)  
• 3 kabinky, 6 sedaček, 3 vleky

Další nabídka z Itálie
Val di Sole (800 – 2.580 m) Val di Fiemme (860 – 2.238 m)Sulden am Ortler (1.900 – 3.250 m)

Bio hotel Benny ***  
v Commezzadura 

Popis a poloha: 
moderní a k ži-
vo t n í m u  p ro -
středí přátelský 
hotel  lež í  cca 
200 m od centra městečka Commezzadura ve Val di 
Sole, cca 200 m od lanovky Daolasa v lyžařském stře-
disku Marilleva – Folgarida, skibus staví u domu a Pas-
so Tonale je vzdáleno cca 20 km. 
Vybavení: recepce, výtah, lyžárna, botárna, jídelna, 
restaurace, bar, parkoviště. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, trezorek, fén a balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bohatý bufet, veče-
ře menu o 3 chodech s možností výběru z 2 hlavních 
jídel a salátový bufet. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna, finská sauna, odpo-
čívárna, whirlpool (přístupné od 14 let).
Náš tip: hotel s možností krátkých pobytů kou-
sek od lanovky.

Hotel Bambi am Park ***  
v Suldenu am Ortler 

Popis a poloha: hotel leží cca 150 m od centra Sulde-
nu a 1 km od lanovky, skibus staví u hotelu. 
Vybavení: recepce, výtah, lyžárna, botárna, jídelna, 
restaurace, parkoviště. K dispozici je zdarma wi-fi.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, TV-Sat, fénem, trezorkem a balkonem. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla a sa-
látový bufet. 
Náš tip: pěkný hotel jen 1 km od lanovek se zastáv-
kou skibusu u hotelu. Děti do 9,9 let ubytované 
na 3. a 4. lůžku mají pobyt s polopenzí zdarma.

Lyžařské mapy, ceny permanentek a další nabídky v Itálii najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Bio hotel Benny v Commezzadura
Období Dospělí

06.12.-20.12.14 1 520
20.12.-27.12.14 2 050
27.12.-03.01.15 2 830
03.01.-07.02.15 1 620
07.02.-14.02.15 1 820
14.02.-21.02.15 1 990
21.02.-07.03.15 1 790
07.03.-11.04.15 1 620

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 
50%, 13-16,9 let 20%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba od  14 let, kom-
plexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: po  celou sezonu minimální počet nocí 3 a  nástupní 
dny na ubytování každý den (kromě období 20.12.-03.01.15 mini-
mální počet nocí 5).

Hotel Bambi am Park v Suldenu am Ortler
Období Dospělí

09.11.-25.12.14 1 650
04.01.-01.02.15 1 650
01.02.-08.02.15 1 690
22.02.-29.03.15 1 690
29.03.-12.04.15 1 790
12.04.-30.04.15 1 650

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 9,9 let zdarma,10-17,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba od  14 let, kom-
plexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: po celou sezonu platí pobyty na 3 noci (čtvrtek - neděle) 
a na 4 noci (neděle - čtvrtek), při pobytech neděle - čtvrtek platí 4=3.

DĚTI 
ZDARMA

Hotel resort Veronza ***  
v Carano 

Popis a poloha: turistický komplex se nachází u měs-
tečka Carano. Centrum města Cavalese a základní sta-
nice lanovky lyžařského areálu Alpe Cermis, jsou vzdá-
leny cca 3 km. Zastávka skibusu je přímo u resortu.
Vybavení: recepce, hala, výtah, připojení k wi-fi zdar-
ma, restaurace, bar, lyžárna a botárna, parkoviště zdar-
ma, garáž za poplatek 5 Euro/den.
Ubytování: 2 lůž. pokoje s možností 1 přistýlky 
(18 m²), 2-4 lůž. pokoje mají obytnou část s rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby a pokoj s palandou nebo 
vysunovací postelí (20 m²) a rodinné pokoje až pro 
6 osob mají obytnou část s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, 2 lůž. pokoj a pokoj s palandou (28 m²). 
Všechny pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech a nápoje u večeře (voda, víno Merlot 
a Chardonnay a nealko).
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén a fitness, 
za poplatek pára, sauna, masáže. Do wellness je vstup 
povolen dětem pouze v doprovodu rodičů.
Náš tip: děti do 11,9 let ubytované s rodiči na pokoji 
mají pobyt s polopenzí zdarma, nápoje u večeře v ceně.

Hotel resort Veronza v Carano

Období
Dospělí

ve 2-3 lůž. 
pokoji

ve 2-4 lůž. 
pokoji

v pokoji až 
pro 6 osob

07.12.-21.12.14 1 590 1 830 2 090
21.12.-28.12.14 1 830 2 230 2 390
28.12.-08.01.15 3 390 3 990 4 290
08.01.-08.02.15 1 590 1 830 2 090
08.02.-15.02.15 1 830 2 230 2 390
15.02.-22.02.15 1 950 2 350 2 490
22.02.-08.03.15 1 830 2 230 2 390
08.03.-05.04.15 1 590 1 830 2 090

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí 
včetně nápojů u večeří, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku ve 2-4 lůž. pokoji a na 4., 5. (6.) 
lůžku v pokoji pro 6 osob do 11,9 let zdarma, ostatní 50%.
Příplatky: pobytová taxa (pokud bude v sezoně zavedena), kom-
plexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: po celou platí pobyty čtvrtek - neděle a neděle - čtvr-
tek, při pobytech neděle - čtvrtek platí 4=3.

DĚTI 
ZDARMA
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Schladming (745 – 2.700 m)

Lyžařská oblast Schladming patří do  lyžař-
ského sdružení Ski Amadé. V  roce 1982 se 
zde konalo Mistrovství světa ve  sjezdovém 
lyžování a  v  roce 2013 získal Schladming 
v silné konkurenci tuto čest již podruhé. 99% 
sjezdových tratí je uměle zasněžováno, a tak 
se v žádném případě nemusíte bát nedostat-
ku sněhu. Lyžuje se zde od začátku prosince 
až do  Velikonoc. Nejznámější je lyžařská 
houpačka mezi 4 vrcholy se 124 km propoje-
ných tratí, která propojuje lyžařská střediska 
Hauser-Kaibling, Planai, Hochwurzen a  Rei-
teralm. Samozřejmostí jsou lyžařské tratě, 
kde si můžete zkusit slalom nebo změřit 
rychlost, skicrossové a snowboardové areály 
i spousta příjemných restaurací a hospůdek.
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223 km sjezdových tratí 
(75 km, 118 km, 30 km)  
• 9 kabin, 26 sedaček, 55 vleků 
• 659 sněhových děl  
• 472 km běžeckých stop

400 km od Prahy

SKVĚLÉ 

LYŽOVÁNÍ

Hotel Pariente v Rohrmoosu
Období Dospělí

29.11.-20.12.14 1 950   
20.12.-03.01.15 2 490   
03.01.-10.01.15 2 290   
17.01.-24.01.15 2 290   
07.02.-28.02.15 2 490   
28.02.-21.03.15 2 290   
21.03.-06.04.15 1 950   

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-11,9 let 30%. 
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v  obdobích 20.12.-03.01.15 a  07.02.-21.02.15 platí 
počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních ob-
dobích minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý 
den. V obdobích 29.11.-20.12.14 a 14.03.-06.04.15 platí 4=3, 
5=4, 6=5 a 7=6.

Hotel Post v Ramsau am Dachstein 

Období
Dospělí

ve 2 lůž. 
pokoji

ve 2-3 lůž. 
pokoji

v rodinném 
pokoji

20.12.-27.12.14 1 910 2 030 2 240
27.12.-03.01.15 2 380 2 500 2 710
03.01.-24.01.15 1 750 1 870 2 080
24.01.-21.02.15 1 910 2 030 2 240
21.02.-14.03.15 1 750 1 870 2 080
14.03.-04.04.15 1 510 1 630 1 830

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-9,9 let 
75%, 10-12,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: po  celou sezonu minimální počet nocí 3 a  nástupní 
dny na ubytování každý den. V obdobích 03.01.-31.01. a 14.03.-
04.04.15 platí 7=6.

Popis a poloha: rodinný hotel leží v centru Rohrmoo-
su u lanovky na vrchol Hochwurzen. K hotelu je mož-
né sjet na lyžích. 
Vybavení: hala s recepcí, společenská místnost s TV, 
výtah, jídelna, restaurace, bar, kavárna, lyžárna, bo-

Hotel Pariente *** 
v Rohrmoosu  

tárna, parkoviště. V hotelu je možné se připojit zdar-
ma k wi-fi.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV, fénem a balkonem. 3. a 4. 
lůžko je rozkládací gauč.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla a sa-
látový bufet. 
Zázemí/wellness: v ceně wellness se saunou, bio-
saunou, párou a infrakabinou. 
Náš tip: pěkný hotel přímo na sjezdovce.

Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Ram-
sau, cca 6 km od lanovek ve Schladmingu a 10 km 
od Dachsteinského ledovce. Přímo v Ramsau jsou 
menší vleky vhodné pro děti. Běžecké stopy vedou 

Hotel Post ***+  
v Ramsau am Dachstein 

kousek od domu. Skibus staví cca 10 m od domu.  Ho-
tel tvoří 2 vedle sebe ležící budovy, ve vedlejší budo-
vě jsou jen pokoje pro hosty, veškeré služby a zázemí 
jsou v hlavní budově. 
Vybavení: hala s recepcí, společenská místnost s TV, 
výtah, jídelna, restaurace, lyžárna, botárna, parkoviš-
tě. Za poplatek 3 Euro/den je možné připojení k wi-fi. 
Ubytování: 2-3 lůžkové i rodinné pokoje pro 4 oso-
by mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, rádio, fén. Ro-
dinné pokoje jsou dva propojené pokoje s obytnou 
a spací částí nebo kombinace dvou dvoulůžkových 
pokojů, které nejsou vedle sebe. 
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou 
bufetu. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 17 x 7 m, infra-
kabina a odpočívárna. 
Náš tip: oblíbený hotel s bazénem jen 6 km od ly-
žařského střediska Schladming.



15

Menší, ale pěkné lyžařské středisko Sem-
mering – Hirschenkogel leží na  hranicích 
Dolního Rakouska a  Štýrska. Středisko má 
bezkonkurenční výhodu výborné dostup-
nosti z ČR, je vzdáleno jen cca 220 km z Brna. 
Svou trať si zde najdou nejen rodiny s dětmi, 
ale i  dobří lyžaři. Je zde závodní sjezdová 
trať „Panorama“, na které se pravidelně jez-
dí závod v ženském slalomu. Samozřejmostí 
jsou restaurace a  bary a  také velmi pěkný 
snowpark s atrakcemi. Pokud se budete chtít 
bavit i večer, můžete zkusit večerní lyžování 
nebo 3 km dlouhou, osvětlenou sáňkařskou 
dráhu. Dalším dostupným lyžařským středis-
kem v  oblasti je Stuhleck s  24 km převážně 
modrých a červených tratí (4 sedačky, 5 vle-
ků). Všechny tratě jsou zde vybaveny nejmo-
dernějším zasněžovacím zařízením.

14 km propojených tratí  
(6,5 km, 6,5 km, 1 km)
• 1 kabinka, 1 sedačka, 1 vlek
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Semmering – Hirschenkogel (1.000 – 1.360 m)

Gasthof Flackl-Wirt ***  
v Reichenau an der Rax 

bus. Další větší lyžařská střediska Semmering i Stuh-
leck jsou vzdálena cca 25 km. 
Vybavení: hala s recepcí, místnost s TV, zimní zahrada, 
jídelna, restaurace, bar, výtah, parkoviště, k dispozici 
je internetový koutek a v prostorách haly a recepce 
je možné využívat zdarma wi-fi. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV, telefon. Gasthof Flackl-Wirt v Reichenau an der Rax

Období Dospělí
04.12.-25.12.14 1 320
25.12.-04.01.15 1 350
04.01.-12.04.15 1 320

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na  3. (4.) lůžku do  11,9 let zdarma,  
12-14,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: po celou sezonu platí pobyty na 3 noci (čtvrtek - ne-
děle) a na 4 noci (neděle - čtvrtek), při pobytech neděle - čtvrtek 
platí akce 4=3.

Popis a poloha: rodinný gasthof leží cca 1 km od cen-
tra Reichenau, je z něj krásný výhled do okolí. Místní 
malé lyžařské středisko (3 km sjezdových tratí) je cca 
5 km od hotelu. Toto středisko je vhodné pro rodiny 
s dětmi a začátečníky (kotva a kabinka, není uměle 
zasněžováno). K tomuto středisku jezdí i hotelový ski-

220  km od Brna
420 km od Prahy

Hotel Sonnwendhof ***  
v Semmeringu 

Náš tip: hotel u lanovky, s možností prodlouže-
ných víkendových pobytů.

Hotel Sonnwendhof v Semmeringu  
Dospělí včetně 3 denní permanentky

Období 3 noci (ne-st 
nebo po-čt)

3 noci  
(čt-ne)

04.01.-01.04.15 8 490 9 100
Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 3x ubytování s polopenzí, 
3 denní permanentku Semmering, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-12,9 let 50%. 
Příplatky: pobytová taxa 2,29 Euro/noc/osoba od 14 let, komplex-
ní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: po celou sezonu platí pobyty na 3 noci (neděle - středa, 
pondělí - čtvrtek a čtvrtek - neděle). 

Popis a poloha: hotel má vynikající polohu jen cca 
80 m od základní stanice kabinkové lanovky lyžařské-
ho střediska Semmering – Hirschenkogel. K hotelu je 
možné dojet na lyžích. Centrum Semmeringu je cca 
100 m od hotelu. 
Vybavení: hala s recepcí, společenská místnost s TV, 
výtah, lyžárna, botárna, jídelna, restaurace, bar, par-
koviště. Ve veřejných prostorách hotelu je k dispozi-
ci zdarma wi-fi.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, fén, telefon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru z 2 hlavních jídel, sa-
látový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina, odpo-
čívárna.

Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou 
bufetu (výběr z 3 hlavních jídel, saláty, moučníky).
Zázemí/wellness: v ceně pára, sauna, biosauna, in-
frakabina, odpočívárna.
Náš tip: děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.

DĚTI 
ZDARMA
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„Salcburský sportovní svět“ patří mezi jednu z pěti oblastí sdružených pod Ski Amadé. Tvoří ho 8 lyžařských obcí, mezi něž patří známá 
a velká jména jako Flachau, Wagrain nebo Zauchensee. Jednou z výhod tohoto lyžařského střediska je dobrá dopravní dostupnost díky 
své poloze u dálnice. V celém středisku převládají středně náročné tratě, ale svou sjezdovku si zde samozřejmě najdou jak nároční lyžaři, 
tak začátečníci nebo milovníci jízdy ve volném terénu. V pomyslném středu oblasti leží městečko Flachau, které je známé nejen jako rodiště 
slavného Herrmanna Maiera, ale i jako místo, kde se pravidelně pořádají závody Světového poháru ve slalomu. Celá oblast je částečně pro-
pojena, mezi nejlepší střediska patří houpačka přes 3 údolí Zauchensee – Flachauwinkel – Kleinarl, spojení Wagrain – Alpendorf a také tratě 
nad střediskem Flachau. Další pěkná, ale menší střediska jsou nad Altenmarktem nebo u Filzmoosu. Pokud jezdíte raději na snowboardu, 
musíte určitě navštívit Absolutpark ve Flachauwinkel, který patří svou délkou 1,5 km mezi největší v Alpách. Další menší parky jsou pak 
v Ebenu a v Alpendorfu. Jako všude v Rakousku i zde na vás čeká široká nabídka restaurací, barů, ale i lyžařských škol a půjčoven sportovní-
ho vybavení. K relaxaci po náročném dni doporučujeme návštěvu nových termálních lázní Therme Amadé v Altenmarktu (cca 16 Euro/4 ho-
diny) nebo vodního světa Wasserwelt Amadé ve Wagrainu.

268 km sjezdových tratí (105 km, 139 km, 24 km) • 22 kabinek, 46 sedaček, 45 vleků 
• 652 sněhových děl • 230 km běžeckých tratí 

Popis a poloha: typický rakouský gasthof Bacher leží 
nedaleko hlavní silnice, cca 700 m od centra rakouské-
ho městečka St. Johann im Pongau a cca 1,5 km od zá-
kladní stanice lyžařské lanovky v Alpendorfu, která 

Popis a poloha: pěkný apartmánový dům leží na klid-
ném místě ve Flachau, cca 500 m od lanovky Star Jet 
ve Flachau a cca 400 m od centra městečka. Skibus 
staví u domu. 

Gasthof Bacher ***  
v St. Johann im Pongau   

Apartmány Austria ***  
ve Flachau 

Gasthof Bacher v St. Johann im Pongau
Období Dospělí 

06.12.-20.12.14 1 320
20.12.-03.01.15 1 520
03.01.-31.01.15 1 320
31.01.-28.02.15 1 470
28.02.-26.04.15 1 320

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou po-
lopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 
50%, 13-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: v období 20.12.-03.01.15 platí počet nocí 7 a nástup-
ní dny na  ubytování každý den (kromě úterý), v  období 31.01.-
28.02.15 minimální počet nocí 3  a  nástupní dny na  ubytování 
sobota a středa, v ostatních obdobích minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den. V obdobích 06.12.-20.12.14, 
03.01.-31.01. a 28.02.-26.04.15 platí 7=6, v obdobích 06.12.-
20.12.14 a  28.02.-26.04.15 platí 4=3 při pobytech neděle - 
čtvrtek.

Apartmány Austria ve Flachau 

Období Apartmán  
pro 2-3 osoby

Apartmán  
pro 4-6 osob

06.12.-13.12.14 9 890 15 490
13.12.-20.12.14 13 870 21 700
20.12.-27.12.14 16 200 24 700
03.01.-31.01.15 13 870 21 700
31.01.-28.02.15 16 200 24 700
28.02.-14.03.15 13 870 21 700

Ceny na  apartmán a  pobyt v  Kč zahrnují: týdenní pronájem 
apartmánu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, na mís-
tě se hradí: pobytová taxa 1,20 Euro/noc/osoba od 16 let, paušál 
za  spotřebu energií 25 Euro/pobyt a  závěrečný úklid apartmánu 
40 Euro/apartmán.
Poznámky: po celou sezonu platí pobyty na 7 nocí a nástupní den 
na ubytování sobota.

vás vyveze do lyžařské houpačky Flachau-Wagrain-
-Alpendorf. Skibus staví cca 50 m a nejbližší běžecké 
stopy vedou cca 500 od domu. Vodní svět Wasserwelt 
Amadé ve Wagrainu je vzdálen cca 10 km.
Vybavení: jídelna, kavárna, restaurace, bar, lyžárna, 
botárna, terasa, parkoviště pro hosty, k dispozici je 
zdarma připojení k wi-fi.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje jsou jednoduše vyba-
veny, mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon a ka-
belovou TV, 3. a 4. lůžko je rozkládací gauč.
Stravování: rozšířená polopenze – snídaně formou 
bufetu, obědový balíček na svah si můžete připravit 
u snídaně, večeře o 3 chodech.
Zázemí/wellness: bowling za poplatek 8 Euro/drá-
ha/hodina.
Náš tip: ubytování s polopenzí a obědovým ba-
líčkem za dobrou cenu v dosahu více rakouských 
lyžařských středisek.

Vybavení: parkoviště, možnost připojení zdarma 
k wi-fi.
Ubytování: všechny apartmány mají koupelnu s WC, 
kabelovou TV, fén, balkon nebo terasu. Kuchyňské 
kouty jsou vybaveny dvouplotýnkou, ledničkou, myč-
kou nádobí a kávovarem. 
Apartmán pro 2-3 osoby: cca 20 m2, dvoulůžková 
ložnice, obytná místnost s gaučem pro 1 osobu.
Apartmán pro 4-6 osob: cca 60 m2, 2x dvoulůžková 
ložnice, obytná místnost s gaučem pro 2 osoby, v ku-
chyni navíc mikrovlnka a pečící trouba. 
Náš tip: apartmány za dobrou cenu kousek od la-
novky, doporučujeme včasnou rezervaci.

460 km od Prahy

Salzburger Sportwelt (650 – 2.188 m)
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Popis a poloha: apartmány jsou rozmístěny v rám-
ci celého Maishofenu a blízkého okolí (cca do 3 km 
od centra). Na základě vaší poptávky vám vypracuje-
me nabídku s konkrétním popisem ubytování.
Vybavení: parkoviště pro hosty.
Ubytování: každý apartmán má vybavený kuchyňský 
kout a sociální zařízení.

Popis a poloha: gasthofy jsou rozmístěny v rámci ce-
lého Maishofenu a blízkého okolí – výhodná poloha 
mezi lyžařskými středisky Saalbach – Hinterglemm 
a Zell am See – Kaprun. Na základě vaší poptávky 
vám vypracujeme nabídku s konkrétním popisem 
ubytování
Vybavení: jídelna, parkoviště pro hosty.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, 4 lůžkové pokoje doporučujeme jen rodi-
nám s 2 malými dětmi.

Apartmány v Maishofenu 

Gasthofy v Maishofenu Gasthofy v Maishofenu
Období Dospělí

01.12.-20.12.14 1 360
20.12.-27.12.14 1 470
27.12.-03.01.15 1 540
03.01.-10.01.15 1 470
10.01.-07.02.15 1 360
07.02.-14.02.15 1 470
14.02.-21.02.15 1 540
21.02.-07.03.15 1 470
07.03.-30.04.15 1 360

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, po-
bytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 
50% a ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, 1 lůž-
kový pokoj 240 Kč/noc.
Poznámka: v období 27.12.-03.01.15 platí počet nocí 7 a nástup-
ní den na ubytování sobota, v obdobích 20.12.-27.12.14 a 07.02.-
07.03.15 minimální počet nocí 4, při nižším počtu nocí příplatek 
150 Kč/noc, v ostatních obdobích minimální počet nocí 3, nástupní 
dny na ubytování každý den.

2 lůžkové studio tvoří jednu místnost s kuchyňským 
koutem. Na vyžádání připravíme nabídku na ubyto-
vání ve studiu pro 3 osoby.
2-4 lůžkové apartmány mají 1 ložnici a obývací po-
koj s rozkládacím lůžkem pro 1-2 osoby.
4-6 lůžkové apartmány mají 2 ložnice a obývací po-
koj s rozkládacím lůžkem pro 1-2 osoby.
Náš tip: ubytování za dobrou cenu cca 10 minut 
od lyžařského střediska Saalbach – Hinterglemm. 
Doporučujeme návštěvu moderního lázeňského 
světa Tauern Spa v nedalekém Kaprunu.

Stravování: polopenze – rozšířená servírovaná sní-
daně a večeře formou menu o 3 chodech, někdy se 
salátovým bufetem.
Náš tip: ubytování za dobrou cenu cca 10 minut 
od lyžařského střediska Saalbach – Hinterglemm.

Oblast Saalbach – Hinterglemm – Leogang 
s 200 km propojených sjezdových tratí právem 
patří mezi nejlepší rakouská lyžařská středis-
ka. Ať nastoupíte do  střediska v  Leogangu, 
Vorderglemmu, Saalbachu nebo v Hinterglem-
mu, můžete se pohodlně pohybovat po  celém 
areálu. Tato oblast nabízí pro každého něco, 
pro děti a  začátečníky jsou cvičné louky i  ši-
roké mírné svahy, dobří lyžaři budou nadšeni 
z krásných dlouhých středně těžkých a těžkých 
sjezdů. Mezi nejnáročnější a nejhezčí patří sa-
mozřejmě tratě z  vrcholu Zwölferkogel nad 
Hinterglemmem, na  kterých se jezdí Světový 
pohár. Středisko je velmi dobře uměle zasně-
žováno a  jeho příjemnou atmosféru dotváří 
na 40 stylových hospůdek a restaurací. V okolí 
Maishofenu se nachází 150 km běžeckých stop.

200 km propojených tratí 
(90 km, 95 km, 15 km)  
• 17 kabin, 20 sedaček, 18 vleků 
• 500 sněhových děl 

Apartmány v Maishofenu

Období Studio  
2 osoby

Apartmán 
2-4 osoby

Apartmán 
4-6 osob

01.12.-20.12.14 1 440 2 130 2 680
20.12.-27.12.14 1 790 2 460 3 030
27.12.-03.01.15 1 850 2 530 3 200
03.01.-10.01.15 1 790 2 460 3 030
10.01.-07.02.15 1 560 2 290 2 750
07.02.-14.02.15 1 790 2 200 3 030
14.02.-21.02.15 1 850 2 530 3 200
21.02.-07.03.15 1 790 2 460 3 030
07.03.-30.04.15 1 440 2 130 2 680

Ceny na  apartmán a  noc v  Kč zahrnují: pronájem apartmánu 
(studia) na 1 noc, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, na mís-
tě se hradí: pobytová taxa cca 1,15 Euro/noc/dospělí, povinný závě-
rečný úklid apartmánu (studia) 27-45 Euro.
Poznámka: v období 27.12.-03.01.15 platí počet nocí 7 a nástupní 
den na ubytování sobota, v období 07.02.-07.03.15 minimální po-
čet nocí 6, při nižším počtu nocí příplatek 10%, v obdobích 20.12.-
27.12.14 a 03.01.-07.02.15 minimální počet nocí 4, při nižším počtu 
nocí příplatek 10%, v ostatních obdobích minimální počet nocí 3, 
nástupní dny na ubytování každý den.

Saalbach – Hinterglemm – Leogang (840 – 2.096 m)

460 km od Prahy

Doporučujeme zakoupit permanentku Salzburg Super Ski Card, která stojí 
pro dospělou osobu 249 Euro na 6 dní a platí např. v těchto blízkých lyžařských 

střediscích: Saalbach – Hinterglemm, Zell am See/Kaprun, Kitzbühel, Lofer.



18

Dachstein – West (780 – 2.100 m)

Dachstein – West o  sobě hrdě a  oprávněně 
říká, že je ideálním místem na  lyžování pro 
celou rodinu. Jsou zde jak náročné sjezdy pro 
zdatné lyžaře, tak i  cvičné vleky pro nejmen-
ší děti. Nejznámější je lyžařská houpačka 
Russbach, Gosau, Zwieselalm, Annaberg se 
75 km propojených, převážně červených, tratí. 
Zdejší terény ocení ti, kteří mají rádi „turistiku 
na  lyžích“. Pokud začnete den v  Russbachu, 
můžete přejíždět až do Annabergu a zpět. Nej-
delší i  nejnáročnější tratě jsou údolní sjezdy 
do  Russbachu, Gosau a  sjezd z  vrcholu Zwie-
selalm. Hezký je svižný sjezd do  Annabergu. 
V celé oblasti najdete příjemné hospůdky, kde 
si můžete během lyžování odpočinout a  ob-
čerstvit se místními specialitami.
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142 km sjezdových tratí  
(34 km, 96 km, 12 km)  
• 9 kabin, 12 sedaček, 40 vleků 
• 160 sněhových děl  
• 215 km běžeckých stop

Gasthof Kirchenwirt **+  
v Gosau 

Popis a poloha: tradiční gasthof Kirchenwirt leží 
na kraji centra Gosau, cca 2 km od stanice lanov-
ky Hornspitzbahn. Skibus staví cca 50 m od domu 
(2x denně ráno a odpoledne), cca 300 m níže na hlav-
ní silnici jezdí skibus častěji. Veřejný bazén, kam mají 
hosté vstup zdarma, je cca 500 m od domu.
Vybavení: jídelna, restaurace s útulným barem, malá 
herna pro děti, internetový koutek zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, TV-Sat a rádiem, některé s balkonem.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně vstup do veřejného bazé-
nu v Gosau.
Náš tip: pěkný gasthof za dobrou cenu v blízkosti 
lyžařského střediska se vstupem do bazénu v ceně.

Gasthof Kirchenwirt v Gosau
Období Dospělí

27.11.-20.12.14 1 550
20.12.-03.01.15 1 610
03.01.-31.01.15 1 550
31.01.-28.02.15 1 610
28.02.-15.04.15 1 550

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
vstup do místního veřejného bazénu, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 
50% a 12-15,9 let 25%.
Příplatky: 1 lůžkový pokoj bez příplatku, komplexní pojištění u Ko-
operativy viz strana 32.
Poznámka: v  obdobích 27.11.-20.12.14, 03.01.-31.01. a  28.02.-
15.04.15 platí 7=6, minimální počet nocí 2 a  nástupní dny na  uby-
tování každý den. V  období 31.01.-28.02.15 minimální počet nocí 4 
a  nástupní dny na  ubytování každý den. V  období 20.12.-03.01.15 
platí počet nocí 7, akce 7=6 a nástupní den na ubytování sobota.

370 km od Prahy

Hotel Abtenauer ****  
v Abtenau 

Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV, trezorkem a fénem.
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, lehký oběd 
(12.00-13.00 hodinou), mezi 14.30-16.30 hodinou 
se podává káva a koláče, večeře menu o 3 chodech 
s možností výběru a salátový bufet. Od 10.00 do 21.00 
hodin jsou k dispozici nápoje jako pivo, víno, káva, čaj 
a nealko v jídelně k tomu vyhrazené (neplatní na baru 
ani v restauraci).

Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Abtenau, 
cca 10 minut jízdy autem  od základní stanice lanovky 
v Russbachu. Místní lanovky (cca 10 km tratí) se nachá-
zí cca 1,5 km od hotelu, skibus staví 50 m od hotelu. 
Vybavení: recepce, výtah, lyžárna, botárna, jídelna, 
restaurace a bar, v suterénu je diskotéka. Parkoviště 
je za poplatek 2,50 Euro/den. Ve veřejných prosto-
rách hotelu je možné se připojit k wi-fi za jednorá-
zový poplatek 3 Euro.

Hotel Abtenauer v Abtenau
Období Dospělí

29.11.-07.12.14 1 270
07.12.-21.12.14 1 550
21.12.-28.12.14 1 830
04.01.-01.02.15 1 550
01.02.-01.03.15 1 790
01.03.-05.04.15 1 550

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 
75%, 13-14,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,15 Euro/noc/osoba od  15 let, vá-
noční menu 25 Eur/dospělí, pro děti bude cena na menu nabídnuta 
na místě, komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: po  celou sezonu minimální počet nocí 2 a  nástupní 
dny na ubytování každý den.

Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára, masážní spr-
chy, aroma jeskyně, odpočívárna.
Náš tip: hotel s all inclusive s možností krátkých 
pobytů po celou sezonu. 

DACHSTEIN – WEST 
NABÍDKA PRO RODINY S DĚTMI (roč. 1999-2008)

Pokud si permanentku zakoupí alespoň jeden z rodičů,  
za 1. dítě zaplatí dětskou cenu permanentky, za 2. dítě 

zaplatí 50% z dětské ceny a 3. dítě lyžuje zdarma.
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Apartmány Alpina ***  
v Bad Hofgasteinu  

Hotel Helenenburg ***  
v Bad Gasteinu  

Vybavení: malá recepce, spo-
lečenská místnost, lyžárna, 
botárna, parkoviště pro hosty.
Ubytování: pěkné apartmá-
ny (40 m2) pro 2-4 osoby mají 
dvoulůžkovou ložnici, obyt-
nou kuchyni (dvouplotýnka, trouba, myčka nádobí, 
kávovar, varná konvice), TV-Sat, rádio, telefon, balkon, 
koupelnu a WC. V obytné kuchyni je rozkládací gauč 
pro 2 osoby. Wi-fi za poplatek.

Ubytování: 2 lůžkové ne-
kuřácké pokoje (25 m²) mají 
vlastní sociální zařízení, TV-
-Sat, fén, balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze – 
snídaně formou bufetu, ve-
čeře menu o 4 chodech včetně salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauna. Za poplatek masá-
že, termální procedury.
Náš tip: hotel u menšího klidného lyžařského areá-
lu Graukogel a stanice skibusu přímo u hotelu.

Apartmány Alpina v Bad Hofgasteinu 
Období Apartmán 2-4 osoby

06.12.-20.12.14 18 150
20.12.-27.12.14 27 550
10.01.-31.01.15 24 990
31.01.-28.02.15 29 290
28.02.-04.04.15 24 930
04.04.-25.04.15 18 150

Ceny na  apartmán a  pobyt v  Kč zahrnují: týdenní pronájem 
apartmánu, spotřeby energií, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, na mís-
tě se hradí: pobytová taxa cca 2,2 Euro/noc/osoba od 15 let, povin-
ný závěrečný úklid apartmánu 45 Euro.
Poznámka: po  celou sezonu platí počet nocí 7 a  nástupní den 
na ubytování sobota.

Hotel Helenenburg v Bad Gasteinu 
Období Dospělí

13.12.-27.12.14 2 140
03.01.-31.01.15 1 860
31.01.-28.02.15 2 320
28.02.-14.03.15 1 860
14.03.-11.04.15 1 660

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, lož-
ní prádlo, pobytovou taxu.
Slevy: případné slevy pro děti ubytované na přistýlce na vyžádání. 
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v obdobích 13.12.-27.12.14 a 31.01.-21.02.15 platí po-
čet nocí 7 a nástupní dny na ubytování sobota a neděle, v ostatních 
obdobích minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování kaž-
dý den, v  obdobích 03.01.-31.01. a  28.02.-11.04.15 platí 7=6 
a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.
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Gastein (845 – 2.686 m)

Gasteinertal patří do sdružení Skiamadé a je to 
jedno z  nejlepších lyžařských středisek v  Salc-
bursku. Jeho nabídka je skutečně všestran-
ná. Prvním střediskem v  údolí je Dorfgastein. 
Svými 80 km tratí a  propojením se sousedním 
údolím Grossarl má lví podíl na celé gasteinské 
nabídce. Velkou výhodou tohoto překrásného 
střediska jsou tratě chráněné lesy, a  tak si zde 
dobře zalyžujete i  za  horšího počasí. Hlouběji 
v  údolí se nachází lyžařské středisko Bad Hof-
gastein - Angertal - Bad Gastein, kde na  vás 
čeká cca 107 km tratí vysoké kvality. Na  kon-
ci celého údolí je vysoko položené středisko 
Sportgastein s 24 km carvingových tratí. Pokud 
nebudete chtít strávit celý den na lyžích, může-
te se odreagovat v termálních bazénech v údolí.

211 km propojených tratí 
(58 km, 124 km, 29 km)  
• 13 kabin, 17 sedaček, 15 vleků 
• 770 sněhových děl 
• 90 km běžeckých stop

Popis a poloha: menší apartmánový dům leží cca 
300 m do centra Bad Hofgasteinu, základní stanice 
lanovky Stubnerkogelbahn  a 500 m od termálních 
lázní Alpentherme. Zastávka skibusu je vzdálena cca 
30 m od domu. 

Zázemí/wellness: sauna za poplatek 5 Euro/osoba 
mezi 16.00-19.00 hodinou. Hosté apartmánů mohou 
zdarma využívat vnitřní bazén v hotelu Alpina, který 
se nachází cca 100 m od domu.
Náš tip: pěkné apartmány v blízkosti lanovky, ne-
váhejte s rezervací.

Popis a poloha: hotel se nachází na okraji Bad Gas-
teinu, u menšího lyžařského střediska Graukogel. Cen-
trum města je vzdáleno 2 km, základní stanice lanovky 
Stubnerkogelbahn a termální lázně Felsentherme cca 
3 km. Zastávka skibusu je u hotelu. Základní stanice 
lanovky lyžařského střediska Graukogel je cca 300 m 
od hotelu a po lyžování je možné z tohoto střediska 
sjet přímo k hotelu na lyžích.
Vybavení: recepce, hotelová hala, zimní zahrada, re-
staurace, jídelna, bar, terasa, lyžárna, botárna, wi-fi 
zdarma, parkoviště pro hosty.

480 km od Prahy
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Hotel St. Florian *** 
v Kaprunu 

Hotel Lukasmayr *** v Brucku 
an der Grossglocknerstr. 

jídelna, restaurace, bar, lyžárna, botárna, parkoviště 
zdarma, garáže za poplatek 4 Euro/den.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV, rádiem, telefonem, trezor-
kem, fénem, minibarem a balkonem nebo terasou.
Stravování: polopenze – snídaně bohatý bufet, ve-
čeře menu o 4 chodech s možností výběru u hlavní-
ho jídla, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně 2 sauny, infrakabina.
Náš tip: pěkný hotel přímo v Kaprunu.

Vybavení: hala s recepcí, výtah, lyžárna, botárna, jí-
delna, restaurace, bar, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, telefon a některé i balkon. Za poplatek je 
možné se připojit k wi-fi. 
Stravování: rozšířená polopenze – snídaně bufet, 
odpolední svačina (kromě soboty), večeře formou 
bufetu s možností výběru z více jídel. V ceně veče-
ří je i jeden nápoj jako 1/4 l stolního vína, 0,5 l piva 
nebo nealko. 

Popis a poloha: pěkný hotel St. Florian leží na okraji 
centra Kaprunu, jen cca 250 m od lázní Tauern Spa, 
cca 200 m od místních lanovek v Kaprunu. Zastávka 
skibusu na ledovec Kitzsteinhorn, který je vzdálen 
cca 5 km, je 50 m od hotelu. Běžecká osvětlená sto-
pa je před hotelem.
Vybavení: recepce, hala s krbem, internetový kou-
tek zdarma, možnost připojení k wi-fi v hale zdarma, 

Popis a poloha: rodinou vedený hotel leží v centru 
Brucku, cca 3 km od základní stanice lanovky Areit-
bahn v Zell am See a cca 10 km od ledovce Kitzstein-
horn nad Kaprunem. Hotel je známý svojí dobrou ku-
chyní. Zastávka skibusu do Zell am See je u domu. 

Hotel St. Florian v Kaprunu
Období Dospělí

13.11.-28.12.14 1 830
28.12.-04.01.15 2 620
04.01.-11.01.15 2 370
11.01.-01.02.15 2 040
01.02.-01.03.15 2 250
01.03.-29.03.15 2 040
29.03.-26.04.15 1 830

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, po-
bytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 
50% a ostatní 20%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v  obdobích 13.11.-28.12.14, 04.01.-01.02. a  01.03.-
26.04.15 jsou možné pobyty neděle - čtvrtek a  čtvrtek - neděle, 
v ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytová-
ní neděle. V obdobích 13.11.-21.12.14 a 08.03.-26.04.15 platí 
7=6 a  4=3 při pobytech neděle - čtvrtek, v  obdobích 04.01.-
01.02. a 01.03.-08.03.15 platí 7=6.

Zázemí/wellness: v ceně 6x týdně wellness se sau-
nou a párou (přístupné od 14 let a jen v doprovo-
du rodičů). 
Náš tip: děti do 10,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Lukasmayr v Brucku  
an der Grossglocknerstrasse 

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
13.12.-27.12.14 1 470 1 670
27.12.-03.01.15 1 980 2 200
03.01.-14.02.15 1 470 1 670
14.02.-28.02.15 1 720 1 960
28.02.-11.04.15 1 470 1 670

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  rozšířenou 
polopenzí včetně 1 nápoje u večeře, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 10,9 let zdarma, 11-12,9 let 
50% a  ostatní 30%, v  období 04.04.-11.04.15 mají děti ubytování 
na 3. (4.) lůžku zdarma až do 12,9 let.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v období 20.12.-10.01.15 a 31.01.-28.02.15 platí počet nocí 
7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních obdobích minimál-
ní počet nocí 3 a  nástupní dny na  ubytování každý den. V  obdobích 
13.12.-20.12.14, 10.01.-24.01. a 07.03.-11.04.15 platí 7=6.

Zell am See – Kaprun (757 – 3.029 m)
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Lyžařské středisko Europa Sportregion Kaprun 
– Zell am See tvoří město Zell am See, s areá-
lem Schmittenhöhe (77 km tratí), městečko 
Kaprun s areálem Maiskogel (20 km tratí) a le-
dovec Kitzsteinhorn s  celoročním provozem 
(41 km tratí). Lyžařské areály jsou propojeny 
dobře fungující sítí skibusů. Na  ledovci Kitz-
steinhorn jsou převážně lehké a středně těžké 
široké a přehledné tratě. Do lyžařského areá-
lu Schmittenhöhe se můžete dostat kabinkou 
Areitbahn z předměstí Schüttdorf, z centra Zell 
am See i z jeho okraje. Toto středisko má dob-
rou infrastrukturu a  díky vyváženému počtu 
všech tipů sjezdových tratí si tu každý přijde 
na své – dobří lyžaři,  kteří ocení dlouhé údolní 
sjezdy, i ti co teprve s lyžováním začínají.

138 km sjezdových tratí  
(57 km, 49 km, 32 km)  
• 13 kabin, 17 sedaček, 18 vleků 
• 127 sněhových děl  
• 200 km běžeckých stop

470 km od Prahy

DĚTI 
ZDARMA

Další ubytovací kapacity  
v Zell am See/Kaprun a okolí najdete  

na www.rakousko-dovolena.cz
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Popis a poloha: rodinný hotel leží v centru Faistenau. Ly-
žařské středisko Hintersee je vzdáleno cca 9 km od hotelu. 
Vybavení: hala s recepcí, výtah, jídelna, restaurace, 
bar, lyžárna, botárna, parkoviště, za poplatek je mož-
né využívat internetový koutek a připojení k wi-fi. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV, fén, trezorek.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 14 x 6 m, 
pára, sauna, infrakabina, odpočívárna (sauna a pára 
přístupné od 12 let). V hotelu je také posilovna, stol-
ní tenis. Dle kapacit půjčuje hotel svým hostům běž-
kařské vybavení.
N á š  t i p :  d ě t i 
do 10,9 let uby-
tované na 3. a 4. 
lůžku mají po-
byt s polopenzí 
zdarma.

Popis a poloha: rodinný gasthof Torrenerhof leží 
na klidném místě na okraji lesa, cca 2 km od centra 
Gollingu s krásným výhledem na okolní hory. V do-
sahu cca 30 minut jízdy autem jsou rakouská lyžařská 
střediska Mühlbach-Hochkönig, Flachau-Wagrain-Al-
pendorf a Annaberg v Dachstein-West. Běžecké stopy 
vedou nedaleko domu.
Vybavení: recepce, místnost s TV, lyžárna, výtah, par-
koviště, jídelna, restaurace, bar a malá diskotéka (není 
otevřená každý den).
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, TV, telefonem, některé s balkonem.
Stravování: all inclusive - snídaně bufet, obědový 
balíček si zabalíte sami u snídaně, odpolední svači-
na s kávou/čajem, koláči a zmrzlinou pro děti, veče-
ře menu o 3 chodech s možností výběru nebo for-
mou bufetu. Nápoje neomezeně od 10.00 do 21.00 
hodin jako např. točené pivo, stolní víno, nealko ná-
poje, káva, čaj.
Náš tip: gasthof se službami all inclusive a dětmi 
až do 9,9 let zdarma.

Hotel Alte Post ****  
ve Faistenau 

Apartmány Schönblick v Raurisu 

Období Apartmán  
pro 4-6 osob

Apartmán  
pro 6-8 osob

20.12.-27.12.14 5 290 6 300
27.12.-03.01.15 8 350 9 770
03.01.-31.01.15 3 870 4 680
31.01.-28.02.15 6 720 7 740
28.02.-11.04.15 2 850 3 260

Ceny na  apartmán a  noc v  Kč zahrnují: pronájem apartmánu 
na 1 noc, využívání bazénu a wellness.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, na mís-
tě se hradí: povinný příplatek za povlečení a ručníky 10 Euro/osoba, 
pobytová taxa 1,10 Euro/noc/osoba od  15 let, povinný závěreč-
ný úklid apartmánu 80 nebo 100 Euro/apartmán, vratná kauce 
100 Euro/apartmán, garáž 5 Euro/den.
Poznámky: v  obdobích 03.01.-31.01. a  28.02.-11.04.15 mi-
nimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den 
a zároveň platí 7=6. V ostatních obdobích platí počet nocí 7 a ná-
stupní den na ubytování sobota.
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Rauris s  lyžařským střediskem Hochalmbahn 
je jedním z  nejhezčích alpských lyžařských 
areálů. Je sice menší, zato však klidný, pře-
hledný a  nepřeplněný. Díky své nadmořské 
výšce a zasněžovacím systémům nabízí dobré 
sněhové podmínky po  celou sezonu. Ve  stře-
disku najdete tratě různých obtížností, pře-
vládají modré a  červené. Od  horní stanice 
kabinkové lanovky v  2.200 metrech se skýtá 
nádherný výhled na  okolní panorama Vyso-
kých Taur. Ani v tomto spíše rodinném středis-
ku nechybí trať s měřením rychlosti a funpark.

Lyžařské středisko Gaissau – Hintersee je 
zaměřené především na  rodiny s  dětmi. Leží 
nedaleko Salcburku a jeho velkou výhodou je 
tedy i dobrá dostupnost z České republiky. Ro-
diny s dětmi upřednostňuje i ve své cenové po-
litice, druhé dítě do 14,9 let v rodině platí 50% 
z  ceny permanentky a  třetí lyžuje zdarma. 
Lyžařská část střediska směrem na  Gaissau 
je spíše mírnější a  vhodná pro začátečníky 
a rodiny, lepší lyžaři ocení spíše tratě směrem 
na  Hintersee, které jsou prudší a  náročnější. 
Ve středisku nechybí ani funpark a samozřej-
mostí jsou restaurace, bary a  lyžařské školy. 
V okolí je při dobrých sněhových podmínkách 
upravováno 54 km běžeckých stop.

32 km propojených tratí 
(15 km, 12 km, 5 km)
• 2 kabinky, 1 sedačka, 7 vleků

40 km propojených tratí 
(20 km, 19 km, 1 km)
• 3 sedačky, 6 vleků

Rauris (950 – 2.200 m) Gaissau – Hintersee   
 (750 – 1.567 m)

Hotel Alte Post ve Faistenau  
Období 3 noci (čt-ne) 4 noci (ne-čt)

04.01.-01.02.15 5 830 6 520
01.02.-01.03.15 6 270 6 920
01.03.-05.04.15 5 830 6 520

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 3x (4x) ubytování s polo-
penzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 10,9 let zdarma, 11-15,9 let 50%. 
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: po celou sezonu platí pobyty na 3 noci (čtvrtek - nedě-
le) nebo na 4 noci (neděle - čtvrtek).

Lyžařské mapy a další nabídky v Salcbursku najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Apartmány Schönblick **** 
v Raurisu 

Popis a poloha: prázdninový areál cca 200 m od cen-
tra Raurisu a 300 m od stanice lanovky Hochalmbahn 
tvoří tří a čtyřpodlažní domy s komfortními apartmány.
Vybavení: centrální budova s recepcí, kavárna, re-
staurace, bar, parkoviště, lyžárna, botárna.
Ubytování: v apartmánech je kabelová TV, koupelna 
s WC, fénem, kuchyňský kout (el. sporák, varná konvi-
ce, mikrovlnka, lednička, myčka, kávovar, toustovač, 
wi-fi za poplatek 3 Euro/den.
Apartmán pro 4-6 osob: 2 ložnice, obývací pokoj s jí-
delním a kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, balkon/terasa, v jedné ložnici je dvoulůž-
ko (1,4 m), v druhé 2 oddělené postele nebo palanda.
Apartmán pro 6-8 osob: 3 ložnice, obývací pokoj 
s jídelním a kuchyňským koutem, rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, balkon/terasa, ve dvou ložnicích 
jsou dvoulůžka (1,4 m), ve třetí 2 oddělené postele 
nebo palanda, 2 koupelny s WC.
Zázemí/wellness: v centrální budově bazén 110 m2 

(propojený vnitřní i venkovní). Wellness: sauna, pára, 
infrakabina, odpočívárna (přístupné od 16 let), fitness.
Náš tip: luxusní apartmány kousek od lanovky, 
vhodné pro rodiny i skupinky přátel.

Další nabídka ze Salcburska

Gasthof Torrenerhof v Gollingu
Období Dospělí 

07.12.-14.12.14 1 290
14.12.-28.12.14 1 380
28.12.-04.01.15 1 720
04.01.-19.04.15 1 290

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 9,9 let zdarma, 10-15,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32. 
Poznámka: v obdobích 21.12.-04.01. a 08.02.-22.02.15 jsou možné 
pobyty na 7 nocí a nástupní den na ubytování neděle, v obdobích 
07.12-21.12.14, 04.01.-08.02. a 22.03.-19.04.15 jsou možné pobyty 
čtvrtek - neděle a neděle - čtvrtek nebo týdenní pobyty. V obdobích 
07.12. - 28.12.14, 04.01.-15.02. a  01.03.-19.04.15 platí 7=6 
a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Výše uvedená lyžařská střediska jsou dostup-
ná z  Gollingu a  nabízejí pestré a  zajímavé 
lyžování. Pokud chcete lyžovat v těchto 3 do-
stupných střediscích, doporučujeme zakoupit 
permanentku Salzburg Super Ski Card, která 
stojí pro dospělou osobu 249 Euro na 6 dní.

150 km sjezdových tratí

268 km sjezdových tratí

142 km sjezdových tratí

Hochkönig (802 – 2.000 m)

Salzburger Sportwelt (650 – 2.168 m)

Dachstein – West (780 – 2.100 m)

Gasthof Torrenerhof ***  
v Gollingu 

DĚTI 
ZDARMA

DĚTI 
ZDARMA
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Ischgl – Samnaun (1.377 – 2.872 m)
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238 km propojených tratí 
(47 km, 152 km, 39 km) 
• 7 kabin, 25 sedaček, 11 vleků  
• 1 100 sněhových děl

Hotel Silvretta ***  
v Kapplu 

Hotel Silvretta v Kapplu
Období Dospělí

20.12.-27.12.14 1 980
03.01.-07.02.15 1 390
07.02.-28.02.15 1 590
28.02.-11.04.15 1 480

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, lož-
ní prádlo, pobytovou taxu.
Slevy: případné slevy pro děti ubytované na přistýlce na vyžádání.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v období 20.12.-27.12.14 a 07.02.-28.02.15 platí počet 
nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních obdobích 
minimální počet nocí 3 a  nástupní dny na  ubytování každý den, 
v obdobích 03.01.-07.02. a 28.02.-11.04.15 platí 7=6.

skibusu je u hotelu, pokud chcete lyžovat v Ischglu, 
je nutné přestoupit na jiný skibus v centru Kapplu.
Vybavení: recepce, výtah, jídelna, restaurace, bar, 
kavárna, připojení k wi-fi za poplatek, lyžárna, bo-
tárna, parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje mají vlastní sociální za-
řízení, fén, TV, telefon, některé pokoje mají balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla včet-
ně salátového 
bufetu.
Zázemí/well-
ness:  v  ceně 
sauna, infraka-
bina, vstup je 
možný pro děti 
od 14 let.

Náš tip: příjemný hotel ležící přímo na sjezdo-
vé trati menšího lyžařského střediska v Kapplu 
a v dobré dojezdové vzdálenosti od luxusního 
lyžařského střediska Ischgl – Samnaun.

Popis a poloha: hotel Silvretta se nachází přímo 
u sjezdovky lyžařského střediska Kappl, cca 500 m 
nad základní stanicí lanovky Diasbahn. Centrum měs-
tečka je vzdálené cca 800 m. Lyžařské středisko Ischgl 
– Samnaun je vzdáleno cca 8 km od hotelu. Zastávka 

590 km od Prahy

Hotel Post ***+  
ve Strengen am Arlberg 

Hotel Post ve Strengen am Arlberg
Období Dospělí

07.12.-19.12.14 1 470
21.12.-28.12.14 1 850
04.01.-08.02.15 1 850
08.02.-08.03.15 1 950
08.03.-12.04.15 1 850
12.04.-25.04.15 1 470

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, děti 6-12,9 let 
platí cenu 610 Kč/noc a děti 13-17,9 let platí cenu 810  Kč/noc.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,6 Euro/noc/osoba od  15 let, vá-
noční menu 550 Kč/dospělí, děti 5-12,9 let 280 Kč a děti 13-17,9 let 
450 Kč, komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: po  celou sezonu platí 7=6, 4=3 a  nástupní den 
na ubytování neděle, další možné pobyty jsou na 3 noci čtvr-
tek - neděle.

Zázemí/wellness: v ceně sauna a pára. Děti mohou 
do wellness pouze v doprovodu rodičů.
Náš tip: pěkný hotel za dobrou cenu v blízkosti ly-
žařských oblastí Ski Arlberg a Ischgl – Samnaun.

Popis a poloha: hotel se nachází v centru vesnič-
ky Strengen. Díky strategické poloze můžete lyžovat 
ve více luxusních střediscích. Lyžařské středisko  Ischgl 
– Samnaun je vzdáleno cca 25 minut a St. Anton am 
Arlberg cca 20 minut. Zastávka skibusu do St. Anto-
nu je kousek od hotelu.
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, restaurace, kavár-
na, bar, lyžárna, botárna, výtah, parkoviště pro hos-
ty, v prostotách recepce a lobby je možné se připojit 
k wi-fi za poplatek.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, rádio, trezorek, ve 2-4 lůžkových po-
kojích je 3. a 4. lůžko rozkládací gauč. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech, salátový bufet.

SKVĚLÉ 

LYŽOVÁNÍ

Luxusní rakouské lyžařské středisko Ischgl – 
Samnaun se nachází na  hranicích Rakouska 
a  Švýcarska a  patří k  nejkvalitnějším, ale i  nej-
dražším lyžařským střediskům v Rakousku. 90% 
sjezdových lyžařských tratí leží v  nadmořské 
výšce nad 2.000 m. Sjezdové tratě jsou zde širo-
ké a dlouhé a jsou ideální pro carving. Náročněj-
ší lyžařské tratě najdete na Palinkopfu a Greit-
spitzu nad Ischglem, černá sjezdová trať č. 4 
na  svahu Pardatschgrad překonává na  1,6 km 
převýšení 1.200 m. Nejdelší sjezdovka je 11 km 
dlouhá „Eleven“, vedoucí z  vrcholu Greitspitz 
do  Ischglu. V  lyžařském areálu jsou i  2 funpar-
ky s různými překážkami a skokánky. Středisko 
tvoří špičku i co do kvality lanovek, zajímavostí 
je dvoupatrová lanovka pro 180 osob, která vás 
do areálu vyveze ze švýcarské části Samnaun. 
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Sölden patří mezi nejkvalitnější lyžařské 
oblasti v  Rakousku. Díky své nadmořské 
výšce garantuje dostatek sněhu od prosince 
do května. Je to jediná rakouská lyžařská ob-
last, jejíž součástí jsou 3 vrcholy ležící ve výš-
ce nad 3.000 m. Třítisícovkám se říká BIG 3. 
Díky „Zlaté bráně“ se dostanete přímo ze 
Söldenu až do oblasti dvou ledovců - Retten-
bachu a  Tiefenbachu, které jsou propojeny 
lyžařským tunelem. Na  ledovci Rettenbach 
se každoročně koncem října zahajuje Světo-
vý pohár a vede z něj i nejdelší 12,8 km dlou-
hý sjezd do  údolí s  výškovým převýšením 
1.880 m. Svou trať si tady najde každý lyžař, 
od začátečníků až po pokročilé lyžaře.

148 km propojených tratí 
(69 km, 51 km, 28 km)  
• 7 kabin, 18 sedaček, 8 vleků  
• 273 sněhových děl  
• 150 km běžeckých stop
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Sölden (1.350 – 3.250 m)

Gasthof Bergheimat ***  
v Längenfeldu 

Vybavení: jídelna, lyžárna, botárna a bar, u domu je 
parkoviště pro hosty.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech včetně salátového bufetu. Stravování 
probíhá v hlavní budově.
Zázemí/wellness: 1x týdně je v ceně pobytu sauna.

Gasthof Bergheimat v Längenfeldu  
Období Dospělí

29.11.-20.12.14 1 250
20.12.-27.12.14 1 330
27.12.-03.01.15 1 750
03.01.-07.02.15 1 250
07.02.-21.02.15 1 530
21.02.-20.04.15 1 290

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na  3. (4.) lůžku do  11,9 let zdarma,  
12-13,9 let 30%, ostatní 20%. 
Příplatky: pobytová taxa 1,95 Euro/noc/osoba od 15 let, komplex-
ní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v  obdobích 29.11.-20.12.14, 03.01.-07.02., 28.02.-
20.04.15 minimální počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování každý 
den, v ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní den na ubyto-
vání sobota. V obdobích 29.11.-20.12.14, 10.01.-17.01. a 07.03.-
20.04.15 platí 7=5 a v období 17.01.-07.03.15 platí 7=6.

Popis a poloha: tradiční rakouský gasthof Berghei-
mat leží v Hubenu, cca 8 km od Söldenu a cca 4 km 
od termálních lázní Aqua Dome v Längenfeldu, ski-
bus staví cca 50 m od domu. Dům má hlavní a vedlej-
ší budovu. Ve vedlejší budově (cca 300 m od hlavní) 
jsou jen hostinské pokoje.

590 km od Prahy

Apartmány Judith *** 
v Längenfeldu 

Apartmán pro 3 osoby: kuchyně s jídelním koutem 
a TV-Sat, dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj, každý 
se sprchou a WC a balkonem.
Apartmán pro 4 osoby: obytná kuchyně s myčkou 
nádobí a TV-Sat, 2 dvoulůžkové ložnice, každá se spr-
chou a WC a balkonem.
Apartmán pro 5 osob: obytná kuchyně s myčkou 
nádobí, obývací pokoj s TV-Sat a balkonem, 2 lůžko-
vá a 3 lůžková ložnice, společná koupelna s vanou 
a WC a navíc oddělené WC.
Náš tip: klidné ubytování v blízkosti centra.

Apartmány Judith v Längenfeldu
Období Osoba

23.10.-20.12.14 840
10.01.-07.02.15 880
07.02.-21.02.15 1 210
21.02.-28.03.15 920
28.03.-11.04.15 1 030
11.04.-10.05.15 880

Ceny na osobu a noc v apartmánu v Kč zahrnují: 1x ubytování 
v apartmánu, ložní prádlo.
Slevy: slevy pro děti ubytované na přistýlkách na vyžádání.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, na mís-
tě se hradí: pobytová taxa cca 1,8 Euro/osoba a noc, povinný závě-
rečný úklid apartmánu 10 Euro/osoba a pobyt.
Upozornění: v  období 07.02.-21.02.15 jsou možné pobyty od  5 
nocí a nástupní den na ubytování na vyžádání, v ostatních obdo-
bích jsou možné pobyty od 4 nocí a nástupní dny na ubytování kaž-
dý den (kratší pobyty na vyžádání s příplatkem 60 Kč/osoba a noc).

Popis a poloha: pěkný dům s klidnou polohou se na-
chází na malé vyvýšenině u lesa, cca 3-5 minut pěší 
chůze od centra Längenfeldu i od zastávky skibusu. 
Lázně Aqua Dome jsou vzdáleny cca 800 m. Do Söl-
denu trvá cesta autem nebo skibusem cca 15 minut.
Vybavení: v apartmánech je možné připojení k in-
ternetu za poplatek, parkovací místa jsou u domu.
Ubytování: apartmán pro 2 osoby: obytná kuchyně 
s myčkou nádobí a TV-Sat, ložnice, sprcha s WC, balkon.

LYŽOVÁNÍ 

PRO NÁROČNÉ

DĚTI 
ZDARMA

Náš tip: děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.
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Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental (620 – 1.956 m)

Oblast Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental je 
největším vzájemně propojeným lyžařským 
střediskem v  Rakousku a  tvoří ho obce Go-
ing, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter, Hopfgar-
ten, Brixen im Thale a Westendorf. Z 280 km 
je 245 km tratí uměle zasněžováno, během 
3  dnů je možné zasněžit 120 km tratí. Ať 
začnete svůj lyžařský den v  Scheffau, Söllu 
nebo v  Hopfgartenu, budete mít možnost 
dostat se do celého střediska. Každého určitě 
zaujmou dlouhé údolní sjezdy. Nejkrásnější 
je sjezd do  Ellmau a  nejdelší sjezdová trať 
vede do Söllu (12 km dlouhá). Méně nároční 
lyžaři nebo ti, kdo dávají přednost mírnějším 
tratím, najdou svůj svět na  širokých tratích 
nad Scheffau, zdatnější budou určitě nadše-
ni na svazích Hohe Salve nad Hopfgartenem.
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280 km propojených tratí 
(134 km, 129 km, 17 km)  
• 15 kabin, 36 sedaček, 39 vleků  
• 1.500 sněhových děl 

Gasthof Kaiserblick *** 
v Breitenbachu 

Gasthof Kaiserblick v Breitenbachu

Období
Dospělí 

ve 2 lůž. pokoji ve 2-3 lůž. pokoji
26.12.-06.01.15 1 450 1 530
06.01.-07.02.15 1 050 1 130
07.02.-14.02.15 1 130 1 200
14.02.-28.02.15 1 290 1 390
03.03.-15.03.15 1 050 1 130

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou po-
lopenzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  13,9 let zdarma, 14-17,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od  15 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v  termínu 26.12.-02.01.15 platí počet nocí 7, v  ter-
mínu 02.01.-06.01.15 platí počet nocí 4, v  období 14.02.-28.02.15 
platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v obdobích 
06.01.-14.02. a 03.03.-15.03.15 minimální počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den.

Vybavení: recepce, jídelna, bar, výtah, lyžárna.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
mají vlastní sociální zařízení a TV-Sat, některé i balkon.
Stravování: rozšířená polopenze s nápoji – snídaně 
bufet, odpolední svačina (1 šálek kávy a 1 koláč), ve-
čeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního 
jídla od druhého dne, mezi 18.00-20.00 hodinou jsou 
v ceně nápoje jako točené pivo, stolní víno a nealko-
holické nápoje.
Zázemí/wellness: v ceně pobytu volný vstup do Vod-
ního světa Wave ve Wörglu (po-pá 2,5 hodiny). 

Náš tip: levné ubytování v gasthofu kousek od jed-
noho z největších rakouských středisek s cca 
280 km propojených tratí. 

Popis a poloha: útulný gasthof s rodinnou atmosfé-
rou má klidnou polohu v Breitenbachu - části Schö-
nau. Lyžařské středisko Skiwelt Wilder Kaiser – Brixen-
tal je vzdáleno od gasthofu cca 18 km a cesta autem 
trvá cca 20 minut. Okolo gasthofu vedou běžecké 
stopy (okruh 15 km). V gasthofu je možné si zapůjčit 
běžkařský set za cca 6 Euro/den.

480 km od Prahy

Apartmánový komplex 
Schindlhaus *** v Söllu 

Apartmánový komplex Schindlhaus v Söllu
Období Apartmán 2-4 osoby

06.12.-20.12.14 2 060
20.12.-27.12.14 4 990
03.01.-31.01.15 3 150
31.01.-07.02.15 4 200
07.02.-14.02.15 4 990
14.02.-28.02.15 5 650
28.02.-07.03.15 4 990
07.03.-14.03.15 4 200
14.03.-11.04.15 2 060

Ceny na  apartmán a  noc v  Kč zahrnují: pronájem apartmánu 
na 1 noc, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, na mís-
tě se hradí: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 16 let, povinný 
závěrečný úklid apartmánu od 5 nocí 45 Euro, do 4 nocí 35 Euro.
Poznámka: v období 06.12.-20.12.14 minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den kromě neděle, v období 14.03.-
11.04.15 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý 
den, v ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní den na uby-
tování sobota. V období 06.12.-13.12.14 platí 7=5, v obdobích 
13.12.-20.12.14, 03.01.-24.01. a 07.03.-11.04.15 platí 7=6.

Vybavení: recepce, restaurace, banka, sportovní ob-
chod, parkuje se v okolí domu. 
Ubytování: mezonetové apartmány pro 2-4 osoby 
(65-70 m2) mají manželskou postel v patře, v přízemí 
je kuchyňský kout (dvouvařič, kávovar, lednička, jídel-
ní stůl) a obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 
osoby, TV-Sat, dále koupelna s WC, balkon.
Náš tip: pěkné prostorné apartmány kousek 
od lanovky.

Popis a poloha: moderní dům s apartmány leží v cen-
tru městečka Söll, cca 700 m od základní stanice lanov-
ky, která vás vyveze do lyžařského střediska Skiwelt 
Wilder Kaiser - Brixental.

DÍTĚ 
ZDARMA

V OBDOBÍCH 06.12. –19.12. 2014 A 14.03. – 12.04. 2015  
LYŽUJÍ DĚTI DO 15 LET (ročník 1999-2008) 
V DOPROVODU ALESPOŇ JEDNOHO Z RODIČŮ OD 3 DNŮ ZDARMA.
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Lyžařské středisko Ski a  Gletscherwelt Zi-
llertal 3000 tvoří propojení nad městečky 
Hippach, Mayrhofen, Finkenberg a Lanners-
bach a ledovce Hintertux (86 km tratí), který 
celé údolí uzavírá. V  tomto moderním stře-
disku je snad opravdu všechno - lyžařské 
terény, které začínají nad hranicí lesa na ho-
lých pláních, krásné údolní sjezdy lemova-
né stromy, široké carvingové tratě a  kva-
litní prachový sníh ve  vyšších polohách. 
Na  výborné lyžaře čeká na  vrcholu Penken 
„bonbonek“ – sjezdová trať č. 4 „Haraki-
ri“ - nejpříkřejší upravovaná sjezdová trať 
v Rakousku se sklonem až 78% a převýšením 
376 m. Snowboardisty určitě nadchne jeden 
z  nejlepších snowparků v  Alpách - Burton 
Park Mayrhofen u vrcholu Horberg.

192 km propojených tratí 
(54 km, 95 km, 43 km)  
• 14 kabin, 23 sedaček, 37 vleků 
• 148 sněhových děl
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Ski a Gletscherwelt Zillertal 3000 (550 – 3.250 m)

Hotel Panorama ***  
ve Finkenbergu 

Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje jsou zařízené v tyrol-
ském stylu, mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, rádio, 
trezorek a některé i balkon. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru u hlavního jídla, salá-
tový bufet, v ceně večeří jsou 2 malé nápoje jako 0,3 l 
piva, 1/8 l domácího vína nebo 0,2 l nealko.

Hotel Panorama ve Finkenbergu  
Období Dospělí

20.12.-27.12.14 2 150
03.01.-10.01.15 2 150
10.01.-31.01.15 2 060
31.01.-28.02.15 2 150
28.02.-11.04.15 2 060

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí 
a  2  malými nápoji u  večeře (1/8 l domácího vína, 0,3 l piva nebo 
0,2 l nealko), pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let zdarma, 12-15,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, 1 lůž-
kový pokoj bez příplatku.
Poznámka: v  období 14.03.-29.03.15 minimální počet nocí 
3, nástupní dny na ubytování každý den a zároveň platí 7=6 
a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek, v období 10.01.-31.01.15 
akce 7=6. V ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní den 
na ubytování sobota. 

Popis a poloha: rodinou vedený hotel leží v centru 
Finkenbergu, jen cca 100 m od stanice lanovky Fin-
kenberger Almbahn, ledovec Hintertux je vzdálen 
cca 15 km od hotelu. 
Vybavení: recepce, jídelna, bar, lyžárna, v prostorách 
recepce a jídelny je možné se zdarma připojit k wi-fi, 
internetový koutek je za poplatek, parkoviště.

540 km od Prahy

Gasthof Tipotsch  
v Hippachu 

Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech.
Náš tip: gasthof pro nenáročné klienty za dob-
rou cenu v blízkosti lyžařského střediska Ski 
 Zillertal 3000.

Gasthof Tipotsch v Hippachu
Období Dospělí 

20.12.-03.01.15 970
03.01.-07.02.15 890
07.02.-28.02.15 970
28.02.-06.04.15 890

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let 
50%, 13-14,9 let 20%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, kom-
plexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v obdobích 20.12.-03.01. a 07.02.-28.02.15 platí počet 
nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních obdobích 
minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Popis a poloha: rodinný gasthof leží v centru 
 Hippachu a cca 2 km od základní stanice lanov-
ky ve Schwendau, která vás vyveze do lyžařského 
střediska Ski Zillertal 3000. Ledovec Hintertux je 
vzdálený cca 20 km. Zastávka skibusu je cca 150 m 
od domu. Běžecké trasy vedou cca 100 m okolo 
gasthofu.
Vybavení: jídelna, restaurace, terasa, bar, wi-fi zdar-
ma, diskotéka ve vedlejším domě, parkoviště.
Ubytování: jednoduše zařízené 2-4 lůžkové pokoje 
mají umyvadlo na pokoji, sprchy a WC jsou na chodbě. 

Zázemí/wellness: v ceně sauna a pára, děti mohou 
navštěvovat wellness jen v doprovodu rodičů.
Náš tip: hotel jen 100 m od lanovky ve Finkenbergu.

DÍTĚ 
ZDARMA
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Zillertalská Arena (580 – 2.500 m)

Velmi pěkná a  rozsáhlá oblast Zillertalská 
Arena se řadí k největším střediskům v údo-
lí Zillertal. Začíná nad městečkem Zell am 
Ziller, vede přes vysokohorskou obec Gerlos 
do Wald-Königsleiten a končí až v salcburské 
oblasti Krimml-Hochkrimml. Tato lyžařská 
houpačka na  hranici Tyrolska a  Salcburska 
uspokojí díky svým převážně červeným sjez-
dovým tratím určitě každého dobrého lyža-
ře. Mezi nejhezčí tratě patří všechny dlouhé 
sjezdy nad Königsleitenem a  tratě nad Zell 
am Ziller. Na  Gerlosu je pěkný a  rozsáhlý 
snowpark a nad Hochkrimmlem je funpark. 
Ve  středisku nechybí restaurace, bary, pro 
soutěživé jsou zde tratě s  měřením rychlos-
ti, skicrossové a  snowboardcrossové dráhy. 
Pro běžkaře je v okolí připraveno několik ki-
lometrů vysoko položených běžeckých stop.
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139 km propojených tratí 
(33 km, 99 km, 7 km)
• 11 kabin, 22 sedaček, 18 vleků

Gasthof Zur Post ***  
v Krimmlu 

Gasthof Zur Post v Krimmlu
Období Dospělí

06.12.-20.12.14 1 390
20.12.-27.12.14 1 790
27.12.-03.01.15 1 960
03.01.-31.01.15 1 430
31.01.-07.02.15 1 590
07.02.-28.02.15 1 830
28.02.-05.03.15 1 430
08.03.-14.03.15 1 430
14.03.-12.04.15 1 390

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 50%, 
13-14,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: v obdobích 20.12.-03.01. a 14.02.-28.02.15 platí počet 
nocí 7 a  nástupní dny na  ubytování sobota a  neděle, v  obdobích 
06.12.-20.12.14 a 21.03.-12.04.15 minimální počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubytování každý den, v obdobích 03.01.-14.02. a 28.02.-
21.03.15 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování čtvr-
tek, sobota a neděle.

Vybavení: recepce, společenská místnost, jídelna, 
bar, lyžárna, za poplatek je možné využívat interne-
tový koutek a připojit se k wi-fi.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, telefon 
a balkon nebo terasu. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru u hlavního jídla. 
Zázemí/wellness: pěkné wellness se saunou, whirl-
poolem a odpočívárnou (přístup od 14 let).
Náš tip: kvalitní terény jak pro lyžaře, tak i pro 
běžkaře.

Popis a poloha: rodinný gasthof leží v centru městeč-
ka Krimml (1.076 m). Lyžařský areál Zillertalská Arena 
je vzdálen cca 8 km, skibus staví cca 150 m od domu. 
Další lyžařské středisko Kitzbühel (168 km propoje-
ných tratí) je vzdáleno cca 20 minut jízdy autem. Bě-
žecké stopy vedou přímo z Krimmlu, další možnosti 
jsou např. v Hochkrimmlu (1.640 m), kde se nachází 
panoramatický okruh (8 km).

530 km od Prahy

Selský statek Wassererhof  
v Gerlosu 

Selský statek Wassererhof v Gerlosu
Období Dospělí 

06.12.-20.12.14 910
20.12.-03.01.15 1 050
03.01.-14.02.15 910
14.02.-28.02.15 1 050
28.02.-28.03.15 910
28.03.-04.04.15 1 020
04.04.-12.04.15 910

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se snídaní, po-
bytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 3,9 let zdarma, 4-12,9 let 25%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v  obdobích 20.12.-03.01.15 a  14.02.-28.02.15 platí 
počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních ob-
dobích minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý 
den. V obdobích 04.01.-25.01. a 01.03.-12.04.15 platí 7=6 při 
pobytech neděle - neděle nebo čtvrtek - čtvrtek, v  obdobích 
06.12.-26.12.14, 04.01.-25.01. a 01.03.-12.04.15 platí 4=3.

Stravování: roz-
šířené servírova-
né snídaně.
Náš tip: ubyto-
vání na statku 
s možností krát-
kých pobytů.

Popis a poloha: součástí domu je i statek, kde se 
chovají domácí zvířata (krávy, koně, prasata a drů-
bež). Dům má klidnou a slunečnou polohu v části 
Gmünd, cca 3 km od nejbližší lanovky Isskogelbahn 
a centra Gerlosu. Zastávka skibusu i běžecká stopa je 
cca 150 m od domu. 
Vybavení: tradiční místnost, kde se podávají snída-
ně, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení.



27

Popis a poloha: tradičně a zároveň i moderně zaří-
zený hotel leží v centru Matrei, cca 50 m od zastáv-
ky skibusu a cca 1,5 km od stanice lanovky Goldried.
Vybavení: recepce, výtah, bar, restaurace, parkoviště.
Ubytování: pěkné 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní so-
ciální zařízení, telefon, TV-Sat, 3. a 4. lůžko je rozklá-
dací gauč. Pokoje se nachází v původní části hotelu.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře for-
mou menu o 3 chodech s možností výběru.
Zázemí/wellness: v ceně sauna s panoramatickým 
výhledem od 15.00 hodin.
Náš tip: děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Po p i s  a   p o l o -
ha: rodinný pen-
z i o n  l e ž í  c c a 
1 km od  centra 
Waid ringu a cca 
1,5 km od lyžař-
ského střediska 
Waidring – Steinplatte. Zastávka skibusu je vzdále-
na 250 m od penzionu. Středisko St. Ulrich je vzdále-
no cca 8 km, Fieberbrunn cca 16 km. 
Vybavení: recepce, lyžárna, botárna, jídelna, parko-
viště. Za poplatek je možné připojení k wi-fi. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV a rádio, některé balkon. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech.
Náš tip: děti do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Hinteregger ***  
v Matrei 

Penzion Tiroler Hof  
ve Waidringu 
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Jedno z  nejznámějších a  nejtradičnějších 
rakouských lyžařských středisek tvoří pro-
pojení obcí Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg, 
Pass Thurn a  Hollersbach. Většina lidí si při 
názvu Kitzbühel vybaví automaticky závody 
Světového poháru na trati Streit na Hahnen-
kammu. Kitzbühel není jen Hahnenkamm, 
ale  i  pěkné moderní středisko, které nabízí 
dlouhé údolní sjezdy, široké tratě, které jsou 
dobře propojeny, ale i tratě pro začínající ly-
žaře. Samozřejmostí je snowpark, halfpipe 
a dráha na boardercross.

Lyžařské středisko Kals – Matrei se nachází 
na  jižní straně Vysokých Taur ve  východním 
Tyrolsku. Z areálu je při dobrém počasí výhled 
na  nejvyšší horu Rakouska – Grossglockner. 
Díky propojení lyžařských středisek Matrei 
a  Kals se vytvořila úchvatná lyžařská hou-
pačka se 110 km sjezdových tratí. Díky dob-
ré poloze a  také vysoké nadmořské výšce se 
zde lyžuje od  začátku prosince až do  dubna, 
90% sjezdových tratí je uměle zasněžováno. 
Středisko je vhodné zejména pro pokročilejší 
lyžaře, převažují zde tratě střední obtížnosti. 
V areálu je několik černých sjezdovek a u hor-
ní stanice lanovky Matrei – Goldried a  u  zá-
kladní stanice lanovky v  Kalsu se nachází 
dětské parky. Zlatým bodem areálu je vrchol 
Cimaross, odkud je nádherný pohled na okol-
ní panoramata a  odkud vede 12 km dlouhý 
údolní sjezd do  vesničky Kals a  další velice 
dlouhé sjezdy do městečka Matrei.

170 km propojených tratí 
(69 km, 77 km, 24 km)
• 10 kab., 27 sedaček, 15 vleků

110 km propojených tratí 
(30 km, 64 km, 16 km)
• 3 kabinky, 5 sedaček, 5 vleků

Kitzbühel (800 – 2.000 m) Kals – Matrei (980 – 2.426 m)

Lyžařské mapy a další nabídky v Tyrolsku najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Další nabídka z Tyrolska

Penzion Tiroler Hof ve Waidringu
Období Dospělí 

14.12.-21.12.14 1 090
21.12.-28.12.14 1 350
28.12.-04.01.15 1 860
04.01.-01.02.15 1 150
01.02.-01.03.15 1 390
01.03.-15.03.15 1 150
15.03.-29.03.15 1 090
29.03.-05.04.15 1 150

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 12,9 let zdarma, 13-15,9 let 
50%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: v termínu 28.12.-04.01.15 platí počet nocí 7 a nástupní 
den na  ubytování neděle. V  obdobích 14.12.-28.12.14, 04.01.-
15.02. a 01.03.-05.04.15 minimální počet nocí 3, nástupní dny 
na  ubytování každý den a  zároveň platí 4=3, 5=4, 6=5, 7=6. 
V  období 15.02.-01.03.15 platí počet nocí 7, nástupní den 
na ubytování neděle a zároveň platí 7=6.

Hotel Hinteregger v Matrei
Období Dospělí 

06.12.-20.12.14 8 840
20.12.-27.12.14 12 380
27.12.-03.01.15 16 500
03.01.-07.02.15 8 840
07.02.-28.02.15 13 870
28.02.-07.03.15 12 380
07.03.-14.03.15 10 590
14.03.-11.04.15 8 840

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 7x ubytování s polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, 12-15,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od  15 let, kom-
plexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: po  celou sezonu platí počet nocí 7 a  nástupní den 
na ubytování sobota.

Hotel Alpenhof v Aurachu

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji v 2-4 lůž. pokoji
14.12.-21.12.14 6 180 7 090
21.12.-28.12.14 12 890 13 890
28.12.-04.01.15 15 190 16 200
04.01.-01.02.15 10 090 10 990
01.02.-01.03.15 12 390 13 400
01.03.-08.03.15 10 090 10 990
08.03.-06.04.15 8 600 9 490

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 7x ubytování s polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 10,9 let zdarma, 11-15,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,8 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: pobyty platí na  7 nocí a  nástupní den na  ubytování 
neděle, v  obdobích 14.12.-21.12.14 a  08.03.-06.04.15 jsou možné 
pobyty od 3 nocí (3 noci čt-ne nebo 4 noci ne-čt), ceny na vyžádání 
v CK nebo na www.rakousko-dovolena.cz 

Pěkné středisko ležící na  hranicích Tyrolska, 
Salcburska a Bavorska s přístupem z rakous-
ké i německé strany. Středisko nabízí pestrou 
nabídku tratí pro každého lyžaře, od  začá-
tečníků až po  pokročilé. Díky převážně se-
dačkovým lanovkám je středisko opravdu 
pohodlné a moderní a nechybí zde ani snow-
boardpark. Pokud si zakoupíte 4 a vícedenní 
permanentku, platí automaticky na celou ob-
last Schneewinkel se 170 km tratí.

45 km propojených tratí  
(27 km, 16 km, 2 km)
• 2 kabinky, 9 sedaček, 1 vlek

Waidring – Steinplatte    
 (1.100 – 1.900 m)

Hotel Alpenhof ***  
v Aurachu  

Popis a poloha: rodin-
ný hotel leží cca 3 km 
od centra Kitzbühelu 
i od  lanovek, skibus 
staví cca 50 m od domu a centrum Aurachu je cca 1 km. 
Vybavení: hala s recepcí, lyžárna, botárna, výtah, jí-
delna, restaurace, bar, za poplatek je k dispozici in-
ternetový koutek a wi-fi.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, fén, balkon a trezorek. 3. a 4. lůžko 
je palanda. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru u hlavního jídla, sa-
látový bufet. 
Zázemí/wellnes: v ceně sauny (vstup od 15 let a pou-
ze v přítomnosti rodičů).
Náš tip: děti do 10,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.

DĚTI 
ZDARMA

NÁŠ 
TIP



28

110 km propojených tratí 
(30 km, 60 km, 20 km)  
• 5 kabin, 8 sedaček, 17 vleků  
• 150 sněhových děl  
• 300 km běžeckých stop

Apartmánový komplex  
Almresort **** v Nassfeldu  

Popis a poloha: nový 
r a k o u s k ý  m o d e r n í 
apartmánový komplex 
Almresort s „top“ po-
lohou uprostřed areá-
lu, přímo na sjezdovce 
a 300 m nad lanovkou 
Gertnerkofebahn.
Vybavení: parkoviště pro hosty, lyžárna.
Ubytování: v každém apartmánu pro 4-6 osob 
(70 m2) je vybavená kuchyně (mikrovlnka, sporák, 
lednička, myčka, kávovar, varná konvice), 2x ložni-
ce (jedna s manželskou postelí a jedna s 2 palanda-

mi), v obývacím pokoji 
sedací kout, rozkláda-
cí gauč, TV-Sat, wi-fi 
za poplatek, 2x kou-
pelna, balkon nebo 
terasa.N

as
sf
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Nassfeld (600 – 2.002 m)

Apartmány Rosenstöckl v Gundersheimu 

Období TYP C  
3 osoby

TYP B  
2-4 osoby

TYPY A+B1  
4-5 osob

TYP A1  
4-6 osob

TYP A1  
4-7 osob

01.12.-25.12.14 1 520 2 060 2 150 2 630 3 040
25.12.-03.01.15 2 540 3 360 3 640 4 390 4 800
03.01.-31.01.15 1 900 2 500 2 630 3 080 3 510
31.01.-07.02.15 2 120 2 820 2 950 3 610 3 990
07.02.-14.02.15 1 900 2 500 2 630 3 080 3 510
14.02.-21.02.15 2 120 2 820 2 950 3 610 3 990
21.02.-28.03.15 1 900 2 500 2 630 3 080 3 510
28.03.-19.04.15 1 520 2 060 2 150 2 630 3 040

Ceny na apartmán a noc v Kč zahrnují: pronájem apartmánu na 1 noc, využívání sauny ve vedlejším domě, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, na místě se hradí: povinný závěrečný úklid apartmánu 50 Euro.
Poznámka: v obdobích 01.12.-15.12.14, 07.02.-14.02. a 08.03.-18.04.15 platí akce 5=4 a 7=5. V obdobích 25.12.-02.01.15 minimální 
počet nocí 7 a nástupní dny na ubytování čtvrtek, pátek a sobota, v obdobích 31.01.-07.02. a 14.02.-21.02.15 platí počet nocí 7 a nástupní 
den na ubytování sobota, v ostatních obdobích minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Popis a poloha: apartmánový dům se nachází ve ves-
ničce Gundersheim v údolí Gailtal, cca 14 km od zá-
kladní stanice lanovky Millenium Expres v Tröpolachu. 
Zastávka skibusu je u domu. Skibus jezdí k lanovkám 
v hlavní sezoně několikrát denně. Běžecká stopa vede 
kousek od domu.
Vybavení: v domě je k dispozici lyžárna.
Ubytování: v každém apartmánu je vybavený ku-
chyňský kout (lednička, kávovar, myčka nádobí, mi-
krovlnka, toustovač), TV-Sat, fén, trezorek, sociál-

Apartmány Rosenstöckl **** 
v Gundersheimu 

ní zařízení, balkon. Za poplatek je možné připojení 
k internetu.
Apartmán TYP C pro 3 osoby: cca 35 m2, třílůžková 
ložnice, obývací pokoj.
Apartmán TYP B pro 2-4 osoby: cca 52 m2, dvou-
lůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby.
Apartmán TYP A pro 4-5 osob: cca 55 m2, 2 dvou-
lůžkové ložnice, obývací pokoj s gaučem pro 1 osobu.
Apartmán TYP B1 pro 4-5 osob: cca 72 m2, dvou-
lůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby a gaučem pro 1 osobu.

Apartmán TYP A1 pro 4-6 osob: cca 84 m2, 2 dvou-
lůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby.
Apartmán TYP A1 pro 7 osob: cca 84 m2, 2 dvoulůž-
kové ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, v jednom z pokojů je přistýlka pro 1 osobu.
Zázemí/wellness: hosté mohou zdarma využívat sau-
nu v domě Forrelenhof (cca 50 metrů od apartmánů).
Náš tip: pěkné apartmány vzdálené jen cca 10 mi-
nut jízdy od lyžařského střediska Nassfeld. V místě 
pobytu možnost objednání snídaní.

Apartmánový komplex Almresort v Nassfeldu
Období Apartmán 4-6 osob

11.12.-21.12.14 3 590
21.12.-28.12.14 6 720
04.01.-11.01.15 4 390
11.01.-18.01.15 3 590
18.01.-01.02.15 4 390
01.02.-01.03.15 6 720
01.03.-22.03.15 4 390
22.03.-11.04.15 3 590

Ceny za  apartmán a  noc v  Kč zahrnují: pronájem apartmánu 
na 1 noc, spotřebu elektřiny, topení a vody, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32, na mís-
tě se hradí: pobytová taxa cca 2,5 Euro/noc a osoba od 18 let, po-
vinný závěrečný úklid apartmánu 80 Euro.
Poznámky: v obdobích 11.12.-21.12.14, 04.01.-01.02. a 01.03.-
11.04.15 jsou možné pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - nedě-
le a zároveň platí 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek a 7=6 při 
pobytech neděle - neděle. V  ostatních období platí počet nocí 7 
a nástupní den na ubytování neděle.

Náš tip: apartmánový komplex přímo na sjezdovce.

590 km od Prahy

Velice kvalitní rakouská lyžařská oblast tzv. 
Korutanská skiaréna Nassfeld/Hermagor leží 
na slunečném jihozápadě Korutan, na hrani-
cích s  Itálií. Tato lyžařská oblast je  největší 
a  nejmodernější oblastí v  Korutanech a  je 
zařazena mezi „Top 10“ středisek na  světě. 
Najdete tu nejen široké sjezdové tratě všech 
obtížností, dlouhé sjezdy do údolí, útulné re-
staurace, ale i snowboardpark, boardercross-
funpark, 200 m dlouhou halfpipe a také lyžař-
skou trať pro měření rychlosti. Když vyjedete 
nejdelší kabinovou lanovkou v Alpách „Mille-
nium expres“, můžete si vychutnat 7,6 km 
dlouhý sjezd do  údolí „Carintia“, při kterém 
zdoláte převýšení 1.212 m. Všechny sjezdové 
tratě jsou vybaveny sněhovými děly.

Doporučujeme včasnou 
rezervaci!
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Ledovec Möll je jediným korutanským ledov-
cem. Do  lyžařského areálu do  2.200 m se do-
stanete z parkoviště za pouhých 8 minut pod-
zemní lanovkou Gletscherexpres. Nejvyšší bod 
ledovce je vrchol Schareck (3.122 m), odkud je 
překrásný výhled na hory Grossglockner nebo 
Sonnblick. Z  vrcholu ledovce do  mezistanice 
ujedete 7 km a  překonáte převýšení 1.000 m. 
Na  ledovci Möll nechybí funpark ani boarder-
crossová dráha. Lyžařské sjezdové tratě jsou 
převážně široké, vhodné ke carvingu pro všech-
ny lyžaře. Dalším lyžařským střediskem v  ob-
lasti je Ankogel nad městečkem Mallnitz, kde je 
35 km tratí převážně střední obtížnosti. Jelikož 
většina lyžařských tratí leží nad 2.000 m, jsou 
zde dobré sněhové podmínky i v březnu.

24 km propojených tratí
(3 km, 12 km, 9 km) 
• 1 podzemní zubačka,  
1 kabinka, 5 sedaček, 2 vleky  
• 45 sněhových děl
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Ledovec Möll (2.100 – 3.122 m)

560 km od Prahy

Popis a poloha: pěkný dům leží cca 500 m od centra 
Mallnitzu a cca 2 km od lyžařského střediska Anko-
gel, ledovec Möll je vzdálený cca 20 km, skibus staví 
100 m od domu. 
Vybavení: recepce, společenská místnost s TV, jídel-
na, parkoviště pro hosty.

Popis a poloha: příjemný hotel leží cca 100 m od cen-
tra Flattachu a tvoří ho 2 budovy vzdálené cca 50 m. 
Mölltalský ledovec je vzdálen cca 10 km od hotelu, 
lyžařské středisko Ankogel v Mallnitzu cca 15 km. Ski-
bus na ledovec staví 3x denně u domu. 
Vybavení: hala s recepcí, výtah, restaurace, bar, par-
koviště pro hosty, za poplatek je možné se připojit 
k wi-fi. 

Hotel-penzion Hubertus *** 
v Mallnitzu 

Sporthotel Mölltal *** 
ve Flattachu 

Ubytování:  2-3 lůžkové i rodinné pokoje pro 4 osoby 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, některé i balkon. 
Rodinné pokoje mají pak 2 lůžkovou ložnici a obyt-
nou místnost s gaučem pro 1-2 osoby.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru u hlavního jídla, sa-
látový bufet. 

Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení a kabelovou TV, pokoje v hlavní budově jsou 
vybaveny navíc rádiem, fénem a telefonem. 3. a 4. 
lůžko je rozkládací gauč nebo palanda. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru ze 2 hlavních jídel. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 7 x 3 m s pro-
tiproudem, sauna a pára. Děti mohou do bazénu jen 
v doprovodu dospělé osoby. Sauna s párou jsou pří-
stupné od 14 let. 
Náš tip: hotel s bazénem nedaleko ledovce. 

Hotel-penzion Hubertus v Mallnitzu 

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji

v rodinném 
pokoji

20.12.-03.01.15 1 590 1 650
03.01.-31.01.15 1 290 1 340
31.01.-28.02.15 1 390 1 390
28.02.-11.04.15 1 290 1 390

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
vstup do veřejného bazénu, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 7,9 let zdarma, 8-15,9 let 
50%, 16-30,9 let 30%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: v  obdobích 03.01.-31.01. a  27.02.-11.04.15 minimální 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v ostatních ob-
dobích platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota. V ob-
dobích 10.01.-24.01., 14.03.-28.03. a 04.04.-11.04.15 platí 7=6.

Sporthotel Mölltal ve Flattachu

Období
Dospělí 

ve 2-4 lůž. po-
koji/ hl.budova

ve 2-3 lůž. poko-
ji/ vedl. budova

01.11.-20.12.14 2 040 1 550
20.12.-27.12.14 2 130 1 630
27.12.-03.01.15 2 390 1 830
03.01.-10.01.15 2 130 1 630
10.01.-31.01.15 2 040 1 550
31.01.-14.03.15 2 130 1 630
14.03.-28.03.15 2 040 1 550
28.03.-12.04.15 2 130 1 630

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-13,9 let 
70% a ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od  18 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: v  obdobích 01.11.-20.12.14, 03.01.-24.01., 21.02.-
28.03.15 minimální počet nocí 3 a  nástupní dny na  ubytování 
každý den, v ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní dny 
na  ubytování každý den. V  obdobích 01.11.-20.12.14, 10.01.-
17.01. a 21.03.-28.03.15 platí 7=6.

Zázemí/wellness: hosté mají volný vstup do míst-
ního veřejného bazénu se saunami, který je vzdálen 
cca 100 m od domu. 
Náš tip: oblíbený a cenově příznivý gasthof s vol-
ným vstupem do bazénu.

Permanentka SKI HIT platí v následujících střediscích v Korutanech a Osttirol: 
ledovec Möll, Ankogel, Lienz, Kals/Matrei, Hochpustertal/Sillian, Obertilliach,  

St. Jakob, Kartitsch. Ceny permanentek najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Lyžařské středisko Heiligenblut – Grossglock-
ner má jedinečnou polohu na  hranicích Ná-
rodního parku Vysoké Taury. Během lyžování 
tak můžete obdivovat nejvyšší horu Rakouska 
Grossglockner. Díky vysoké nadmořské výšce 
se zde lyžuje od prosince do dubna. Ve středis-
ku převládají středně obtížné tratě a  je tedy 
vhodné pro dobré lyžaře. Další výhodou je 
možnost jízdy v  prachovém sněhu, středisko 
nabízí i 10 km tzv. skirout, které nejsou upravo-
vané. O kvalitě tohoto menšího střediska svěd-
čí i to, že nejdelší sjezdová trať je 9 km dlouhá 
a  má převýšení 1.300 m. V  celém lyžařském 
areálu vás čeká i několik příjemných hospůdek, 
kde si můžete během lyžování odpočinout. Pří-
mo v Heiligenblutu je krytý bazén s panorama-
tickým výhledem na Grossglockner.

55 km propojených tratí 
(20 km, 34 km, 1 km)  
• 4 kabinky, 1 sedačka, 7 vleků
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Heiligenblut – Grossglockner (1.301 – 2.902 m)

590 km od Prahy

Popis a poloha: tradiční hotel se nachází v centru 
Grosskirchheimu, cca 8 km od lyžařského střediska 
Heiligenblut. Zastávka skibusu je cca 100 m od domu. 
V okolí jsou běžecké stopy, nejbližší je vzdálena cca 
500 m od hotelu.
Vybavení: vstupní hala s recepcí, denní místnost, 
restaurace, bar, vinný sklep, jídelna, lyžárna, botár-
na, parkoviště.

Popis a poloha: hotel leží cca 300 m od centra i od zá-
kladní stanice lanovky. Zastávka skibusu je cca 20 m 
od domu, běžecké stopy vedou cca 100 m od domu. 
Vybavení: hala s recepcí, místnost s TV, výtah, jídelna, 
restaurace, bar s možností připojení k wi-fi zdarma, 
lyžárna, botárna, parkoviště. 
Ubytování: 2-3 lůžkové a rodinné pokoje pro 5 osob 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, trezorek, rádio, 

Vital-hotel Post ***  
v Grosskirchheimu 

Hotel Heiligenblut ***+ 
v Heiligenblutu 

Ubytování: 2-3 lůžkové a rodinné pokoje pro 4-5 osob 
jsou vybavené starším nábytkem a mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat a telefon. Rodinné pokoje  tvoří obyt-
ná místnost s dvoulůžkem a ložnice s 2-3 lůžky, mají 
minimálně jednu koupelnu s WC. Pokoje pro 5 osob 
jsou v omezeném počtu pouze na vyžádání.
Stravování: polopenze - snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně pěkné wellness: sauna, 
pára, zážitkové sprchy, relaxační místnost, odpočí-
várna s krbem, vyhřívaná lehátka (vstup povolen dě-
tem od 14 let a v doprovodu dospělého). Wellness je 
otevřeno každý den mezi 16.00-19.00 hodinou.

fén, lodžii a připojení k internetu pomocí wi-fi. Ro-
dinný pokoj tvoří jedna ložnice s manželskou postelí 
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu a druhá ložnice 
v patře, 1x sociální zařízení. 
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bu-
fetu (předkrmy, saláty, hlavní jídlo, dezerty).
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 10 x 5 m. Well-

ness se saunou, 
párou a infraka-
binou (přístupné 
od 16 let). Za po-
platek je možné 
využívat tenisový 
a squashový kurt. 

Vital-hotel Post v Grosskirchheimu 

Období

Dospělí
ve 2-3 

lůž. 
pokoji

v rodinném 
pokoji pro 

4 osoby

v rodinném 
pokoji pro 

5 osob
13.12.-20.12.14 9 090 9 790 10 850
20.12.-27.12.14 10 590 11 490 12 600
27.12.-03.01.15 13 390 14 290 15 400
03.01.-31.01.15 9 490 10 290 11 450
31.01.-28.02.15 10 590 11 690 12 850
28.02.-21.03.15 9 490 10 290 11 450
21.03.-11.04.15 8 150 8 850 9 790

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 7x ubytování s polopenzí, 
pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3., 4. (5.) lůžku do 13,9 let zdarma, 14-17,9 
let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: po  celou sezonu platí počet nocí 7 a  nástupní den 
na ubytování sobota, v období 21.03.-11.04.15 jsou možné i zkrá-
cené pobyty od 3 nocí  na vyžádání.

Hotel Heiligenblut v Heiligenblutu

Období

Dospělí

ve 2 lůž. 
pokoji

ve 2-3 lůž. 
pokoji

v rodinném 
pokoji pro 

5 osob
05.12.-20.12.14 1 820 1 900 1 990
20.12.-27.12.14 2 200 2 290 2 370
27.12.-03.01.15 2 400 2 490 2 580
03.01.-31.01.15 1 900 1 990 2 080
31.01.-07.03.15 2 200 2 290 2 370
07.03.-28.03.15 2 100 2 200 2 290
28.03.-04.04.15 2 200 2 290 2 370
04.04.-12.04.15 1 900 1 990 2 080

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na  3., 4. (5.) lůžku do  5,9 let zdarma, 
6-15,9 let 50%, ostatní 35%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,1 Euro/noc/osoba od 16 let, Silves-
trovské menu 1  430 Kč/dospělí, dítě 6-15,9 let 720 Kč, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámky: po  celou sezonu minimální počet nocí 2 a  nástupní 
dny na ubytování každý den (kromě Silvestrovského termínu 27.12.-
03.01.15 - platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota).

Náš tip: děti do 13,9 let ubytované na 3., 4. nebo 
5. lůžku (přistýlce) mají pobyt s polopenzí zdarma 
a děti do 10 let (ročník 2005) lyžují v doprovodu 
alespoň jednoho z rodičů za symbolický popla-
tek 2 Euro/den.

Náš tip: hotel s bazénem kousek od lanovky 
a s možností krátkých pobytů po celou sezonu.

DĚTI 
ZDARMA
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Popis a poloha: rodinný hotel leží cca 300 m od cen-
tra Ossiachu, je z něj krásný výhled na jezero a okolní 
hory. Základní stanice lanovky lyžařského střediska 
Gerlitzen v Annenheimu je cca 8 km od domu. Lázně 
Kärnten Therme ve Villachu jsou vzdáleny cca 14 km.
Vybavení: hala s recepcí, místnost s TV, jídelna, restau-
race, lyžárna, botárna, parkoviště, wi-fi za poplatek. 
Ubytování: 2 lůžkové i rodinné pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, TV-Sat. Rodinné pokoje jsou dva po-
koje – ložnice a obývací pokoj s gaučem pro 2 osoby.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech, salátový bufet. 
Náš tip: děti 
d o   1 1 , 9  l e t 
u b y t o v a n é 
na 3. a 4. lůž-
ku mají pobyt 
s   p olop enzí 
zdarma.

Gasthof Prinz ***  
v Ossiach am See 

Hotel Katschberghof v Katschbergu

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pok. 
3 noci / 4 noci

ve 2-4 lůž. pok. 
3 noci / 4 noci

04.12.-25.12.14 6 480 / 7 290 6 880 / 7 690
04.01.-01.02.15 8 060 / 8 880 8 470 / 9 280
22.02.-29.03.15 8 060 / 8 880 8 470 / 9 280

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 3x nebo 4x ubytování s roz-
šířenou polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 
35%, 13-17,9 let 15%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: po  celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a  čtvr-
tek - neděle.

D
al

ší
 n

ab
íd

ka
 z

 K
or

ut
an

Lyžařské středisko Katschberg leží v  sedle 
na  hranicích Korutan a  Salcburska. Je jed-
ním z  lyžařských areálů s  lyžováním přímo 
ode dveří. Areál se rozkládá na  vrcholech 
Tschaneck a  Aineck, převládají zde krásné 
široké tratě vhodné na  carving a  je vhodný 
doslova pro celou rodinu. Pro začátečníky 
a děti jsou k dispozici cvičné louky u dolních 
stanic lanovek a dobří lyžaři ocení převláda-
jící široké, červené carvingové tratě. Ve stře-
disku nechybí ani snowpark a zajímavostí je 
velmi prudká, 3 km dlouhá, trať Direttissima. 
O  kvalitě tohoto střediska svědčí i  skuteč-
nost, že 100% tratí je uměle zasněžováno. 

Lyžařské středisko Bad Kleinkirch heim se pyšní 
sjezdovkami zalitými sluncem s dlouhými a ši-
rokými tratěmi – 9 tratí ve středisku je delších 
než 4 km. Heslem tohoto střediska je „ze sjez-
dovky do lázní“ – relaxovat po lyžování může-
te buď v lázních St. Kathrein nebo Römerbad, 
které patří mezi nejmodernější lázeňské areá-
ly v Rakousku. 97% tratí je uměle zasněžováno 
a  o  kvalitě tohoto střediska svědčí i  to, že se 
zde jezdí pravidelně závody Světového poháru 
ve sjezdu, letos to bude začátkem ledna.  

Menší, ale velmi pěkný lyžařský areál Gerlit-
zen Alpen s 39 km tratí, se nachází nedaleko 
rakouského Villachu a je tedy dobře dostup-
ný z  dálnice. Jeho velkou výhodou je, i  přes 
nižší polohu, dobrý systém zasněžování. 
Ve  středisku převládají široké tratě střední 
obtížnosti. Samozřejmě zde nechybí černé 
sjezdové tratě pro náročné lyžaře a jsou tady 
i 3 areálky pro nejmenší děti. Středisko myslí 
opravdu na všechny - v areálu je také upra-
vován park pro snowboardisty a freestylisty 
s různými atrakcemi.

70 km propojených tratí  
(10 km, 50 km, 10 km)
2 kabinky, 6 sedaček, 8 vleků

103 km propojených tratí  
(18 km, 77 km, 8 km)
4 kabinky, 6 sedaček, 15 vleků

39 km propojených tratí  
(11 km, 25 km, 3 km)
1 kabinka, 7 sedaček, 7 vleků

Další nabídka z Korutan
Katschberg (1.066 – 2.220 m) Bad Kleinkirchheim  

 (1.100 – 2.055 m)
Gerlitzen Alpen  (1.000 – 1.911 m)

Hotel Katschberghof **** 
v Katschbergu 

Popis a poloha: pěkný hotel s rodinnou atmosfé-
rou leží přímo u sjezdové tratě v centru Katschbergu.
Vybavení: recepce, výtah, restaurace, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV, rádio, telefon. 
Stravování: rozšířená polopenze – snídaně bufet, 
mezi 12.00-13.00 hodinou se podává lehká svačin-
ka (polévka nebo pečivo), večeře menu o 4 chodech 
s možností výběru nebo bufetová večeře.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 6 x 9 m, pára, 
sauna, biosauna, finská sauna, infrakabina, venkov-
ní  sauna i   venkovní 
whirlpool, posilovna. 
Do saun je vstup povo-
len od 16 let, do bazénu 
bez omezení věku v do-
provodu rodičů.
Náš tip: luxusní hotel 
přímo na sjezdovce.

Hotel Sportalm ***  
v Bad Kleinkirchheim 

Popis a poloha: ho-
tel leží na kraji centra 
Bad Kleinkirchheim, 
jen cca 100 m od la-
novky Kaiserburgbahn a cca 50 m od termálních láz-
ní Römerbad. 
Vybavení: recepce, místnost s TV, jídelna, restaura-
ce, parkoviště. 
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení a kabelovou TV, za poplatek je možné se při-
pojit k wi-fi, některé balkon. 
Stravování: polopenze – snídaně bohatý bufet s bio-
koutkem, večeře menu o 3 chodech s možností vý-
běru hlavního jídla, salátový nebo předkrmový bufet.
Zázemí/wellness: wellness s aromapárou, bylinnou 
a finskou saunou, masážními sprchami a odpočívár-
nou. Wellness je přístupné od 16 let.
Náš tip: hotel kousek od lanovky a termálních lázní.

Gasthof Prinz v Ossiach am See

Období
Dospělí 

ve 2 lůžkovém 
pokoji

v rodinném 
pokoji

25.12.-06.01.15 1 570 1 890
06.01.-07.03.15 1 390 1 750

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, ostatní 
30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,6 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v období 25.12.-06.01.15 minimální počet nocí 5 a ná-
stupní dny na ubytování každý den. V období 06.01.-07.03.15 mi-
nimální počet nocí 2 a nástupní dny na ubytování každý den 
a zároveň platí 4=3, 5=4, 6=5, 7=6.

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

Hotel Sportalm v Bad Kleinkirchheim

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pok. 
/ bez balkonu

ve 2-3 lůž. pok. 
/ s balkonem

06.12.-23.12.14 1 890 2 050
06.01.-31.01.15 2 120 2 250
31.01.-21.02.15 2 250 2 370
21.02.-07.03.15 2 120 2 250
07.03.-06.04.15 2 370 2 490

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 3,9 let zdarma, 4-9,9 let 40%, 
10-13,9 let 20%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od  16 let, komplexní 
pojištění u Kooperativy viz strana 32.
Poznámka: v  obdobích 06.12.-23.12.14 a  10.01.-07.03. a  21.03.-
06.04.15 minimální počet nocí 2 a nástupní dny na ubytování každý den, 
v termínu 06.01.-10.01.15 platí počet nocí 4 a v období 07.03.-21.03.15 
platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota. V období 06.12.-
22.12.14 platí 4=3, 5=4, 6=5, 7=6, v termínu 06.01.-10.01.15 platí 
4=3, v obdobích 10.01.-31.01. a 21.02.-07.03.15 platí 7=6.

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

Ubytování
– ubytování nabízíme v různých kategoriích. U jednotlivých zájezdů/pobytů 
je vždy přesný popis ubytovacího zařízení. Pokud jedete do ubytovny, musíte 
počítat s  palandami, pokud dáváme na  výběr mezi pokojem s  vlastním 
a  pokojem se společným sociálním zařízením, je třeba si vždy při vašem 
výběru pobytu uvědomit, že mezi těmito kategoriemi je značný rozdíl 
i v zařízení pokojů. Nejsou-li v daném zařízení k dispozici ručníky, budete na to 
upozorněni u jednotlivých zájezdů nebo v pokynech k odjezdu. Při ubytování 
v apartmánech bývá na místě účtován povinný závěrečný úklid. Velice často 
se stává, že penzion nebo vedlejší dům má vlastní hospodářství. Dále je nutné 
počítat s tím, že pokoje jsou běžně vytopeny na 20°C.

Stravování
– rozsah a  typ stravování je popsaný u  jednotlivých zájezdů/pobytů. 
Nejčastěji se v  Rakousku setkáte s  těmito typy stravování: servírovaná 
rozšířená kontinentální snídaně (pečivo, sýr, salám, káva, čaj), snídaně formou 
bufetu (pestřejší výběr samoobslužnou formou, bohatost bufetu záleží 
na kategorii ubytování, v penzionech bývá bufet jednodušší než v hotelech). 
Večeře bývají zpravidla servírované, dle kategorie zařízení je někdy možnost 
výběru z  menu, v  hotelech bývá u  večeří i  salátový bufet. Typ stravování je 
vždy popsaný v  popisku jednotlivých ubytovacích zařízení. Nápoje nejsou 
standardně v ceně stravování.

Autobusová doprava, odjezdová a svozová místa
– doprava je zajištěna většinou zahraničními autobusy, v  případě menší 
obsazenosti autobusu jsou využívány kvalitní mikrobusy. Naši dopravu 
zajišťuje zejména Trutnovská autobusová doprava. Obvyklá nástupní místa 
na naší hlavní trase jsou Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice a Praha, 
Tábor/Písek, Plzeň (sleva 200 Kč) nebo České Budějovice (sleva 200 Kč) dle 
směru jízdy autobusu. Svozová místa jsou: Brno (+400 Kč), Ostrava (+600 Kč), 
Olomouc (+350 Kč), Svitavy (+250 Kč), Litomyšl (+250 Kč), Jihlava (+250 Kč), 
Liberec (+300 Kč), Mladá Boleslav (+200 Kč), Ústí nad Labem (+350 Kč). 
Ceny jsou za  osobu. Trasa autobusu a  svozová místa budou upřesněna 
v  pokynech na  cestu, které zasíláme týden před odjezdem. Svozy jsou 
osobními auty, mikrobusy, vlakem nebo autobusy podle počtu přihlášených 
osob. Jiná odjezdová místa pro skupiny a  kolektivy rádi zajistíme 
po dohodě.

Vlastní doprava
– pokud se rozhodnete cestovat vlastním automobilem, obdržíte od nás týden 
před odjezdem voucher, kterým se prokážete u  ubytovatele, doporučenou 
trasu a plánek s vyznačením ubytování, popř. místní agentury, kde se budete 
po příjezdu hlásit. Na voucheru budete mít kontakt na našeho zahraničního 
partnera i  asistenční linku v  ČR, kde vám pomůžeme případné problémy 
vyřešit v  češtině. Pokud si budete chtít s  sebou vzít domácí zvíře, je nutné 
to předem nahlásit v CK a tato možnost bude ověřena u ubytovatele. Pokud 
již zaslaný voucher před odjezdem ztratíte nebo pokud uvedete na smlouvě 
chybnou adresu a bude nutné vystavit celé odbavení znovu, budeme po vás 
žádat poplatek 200 Kč. 
Využijte našich bonusů a  získejte ZDARMA 10-denní rakouskou dálniční 
známku nebo asistenční kartu ÚAMK při objednání vašeho pobytu do 01. 12. 
2014. Podrobnější informace najdete na úvodní straně tohoto katalogu.

Zavazadla
– za  běžné považujeme 1 pár lyží nebo snowboard, 1 zavazadlo 
do  zavazadlového prostoru, 1 malé příruční zavazadlo. Kartony s  nápoji, 
sáňky, kola nebo dětské kočárky, další pár lyží nebo snowboard nebudou 
z kapacitních důvodů a z důvodu přetěžování autobusu přepravovány, pokud 
nebude předem s CK dohodnuto jinak.

Delegát CK
– všech autobusových zájezdů se účastní náš delegát. Pokud nepojede s vámi 
autobusem, bude vás očekávat po příjezdu autobusu v místě pobytu a cestu 
koordinují zkušení řidiči. Pokud jedete vlastním autem, není náš delegát 
v  místě vašeho pobytu přítomen – k  dispozici máte mobilní telefonní číslo 
do ČR, na které můžete volat v případě neočekávaných problémů.

Délka zájezdu
– délka zájezdu je upřesněna u  jednotlivých autobusových zájezdů. Pokud 
vyjíždíte první den ještě před půlnocí a vracíte se poslední den již po půlnoci, 
je nutné pojistit i  tyto dny určené jen na  cestu autobusem. Pokud zvolíte 
pobyt s vlastní dopravou je obvyklý čas příjezdu na místo ubytování 14.00-

Základní informace
18.00 hod., v  poslední den je třeba opustit pokoj do  10.00 hod. O  pozdních 
příjezdech je vždy nutné ubytovatele informovat.

Cena zájezdu
– upřesnění, co cena obsahuje, najdete vždy u  cenových tabulek v  katalogu. 
Cena je uváděná v  Kč, u  přehledu cen permanentek v  Euro. Ceny v  katalogu 
jsou kalkulovány ke dni 1. 7. 2014, zvýší-li se kurzy měn o více než 10%, je CK 
oprávněna nejpozději 21 dní před odjezdem navýšit cenu zájezdu o tento rozdíl. 
Pokud je v ceně zájezdu obsažena permanentka na určitou lyžařskou oblast, kde se 
například z důvodu malého množství sněhu nebude lyžovat a zájezd bude dojíždět 
za lyžováním do jiného (dražšího) lyžařského střediska, vyhrazujeme si právo navýšit 
cenu zájezdu o rozdíl ceny mezi permanentkami v daných lyžařských oblastech.
Využijte možnosti získat slevu za včasnou rezervaci a slevu stálého klienta!

Skupinové slevy
– již 15 osob, přihlášených společně na jeden zájezd s autobusovou dopravou, 
tvoří skupinu, což znamená možnost získat některou z  dalších výhod, např. 
přistavení autobusu do vybraného nástupního místa, cenové zvýhodnění, apod. 
Více informací vám poskytneme při rezervaci zájezdu.

Permanentky
– informace, zda cena zájezdu či pobytu obsahuje i  cenu permanentky, jsou 
uvedeny u jednotlivých tabulek v katalogu. Obvykle cena zájezdu permanentku 
neobsahuje, vybere od vás cenu v Euro náš delegát a permanentky vám obstará. 
Pokud jedete vlastním automobilem, zajišťujete si permanentku na místě sami. 
V některých oblastech je možné zajistit a zaplatit permanentku již v ČR, na místě 
si jí pak vyzvednete oproti voucheru. Permanentky jsou čipové, vratná záloha 
na tyto permanentky bývá 2-5 Euro. Ceny permanentek jsou pouze orientační 
a u autobusových zájezdů budou upřesněny v informacích na cestu.

Počasí a sněhové podmínky
– bohužel nejsme schopni zajistit ty nejlepší sněhové podmínky a  po  celý váš 
pobyt modrou oblohu :-). Pokud plánujete svoji dovolenou již před sezonou 
nebo naopak na  konci sezony, je třeba počítat s  tím, že nemusí být v  provozu 
všechny vleky a  sjezdové a  běžecké tratě ve  vámi vybraném středisku. Někdy 
naopak nejsou v provozu všechny tratě z důvodu velkého množství sněhu a tedy 
lavinového nebezpečí, nebo silného větru. Není možné zrušit zájezd nebo pobyt 
bez odpovídajících stornopoplatků, je-li pro daný region špatná předpověď počasí.

Cestovní pojištění
– základní cena zájezdu/pobytu neobsahuje žádné cestovní pojištění. 
Naše cestovní kancelář zajišťuje za  příplatek komplexní cestovní pojištění 
u Kooperativy – více níže v tabulce. 
Pojistné pro děti do 5,9 let ZDARMA! V cestovním pojištění Kolumbus cestuje-
li dítě ve věku do 5,9 let společně s jednou dospělou osobou, je pojistné na toto 
dítě zahrnuto v pojistném dospělé osoby.

Děti do věku minimálně 15 let jsou povinny nosit při zimních 
sportech na  rakouských sjezdovkách ochrannou přilbu. 
Lyžařskou přilbu doporučujeme i dospělým osobám.



PRODEJ POBYTŮ JARO 2015 ZAHÁJEN. DOPRODEJ POSLEDNÍCH 
MÍST PODZIM 2014 – více informací na www.seniorikmori.cz

CENOVĚ VÝHODNÁ DOVOLENÁ  
pro SENIORY 55+!

Mar Menor – Hotel 4*  
Izán Cavanna

JARO 2015 CENA

10.05. - 21.05. 14 490 Kč/ 
11 nocí

14.05. - 21.05. 12 990 Kč
21.05. - 28.05. 13 490 Kč
28.05. - 04.06. 13 990 Kč
04.06. - 11.06. 14 490 Kč
11.06. - 18.06. 14 990 Kč
18.06. - 25.06. 15 490 Kč

18.06. - 28.06. 16 990 Kč/ 
10 nocí

Ostrov Sicílie – Hotel 3* 
Cittá del Mare ve středisku 
Terrasini 

JARO 2015 CENA
12.05. - 19.05. 12 990 Kč
19.05. - 26.05. 13 490 Kč
26.05. - 02.06. 13 990 Kč
02.06. - 09.06. 14 490 Kč
09.06. - 16.06. 14 990 Kč
16.06. - 23.06. 15 490 Kč
23.06. - 30.06. 15 990 Kč

Ostrov Menorca – Hotel 4* 
Aparthotel Blanc Palace

JARO 2015 CENA
20.05. - 27.05. 13 490 Kč
27.05. - 03.06. 13 990 Kč
03.06. - 10.06. 14 490 Kč

Andalusie – Hotel 4*  
na pobřeží Costa del Sol  
v letovisku Las Palmeras

JARO 2015 CENA
07.05. - 14.05. 12 490 Kč
14.05. - 21.05. 12 990 Kč
21.05. - 28.05. 13 490 Kč
28.05. - 04.06. 13 990 Kč
04.06. - 11.06. 14 490 Kč
11.06. - 18.06. 14 990 Kč
18.06. - 25.06. 15 490 Kč

CENA NA OSOBU U VŠECH POBYTŮ ZAHRNUJE: leteckou dopravu vč. všech poplatků, ubytování na 7/10/11 nocí v hotelu kat. 3*/4*, polopenzi vč. vody a vína, transfery 
z letiště do hotelu a zpět, služby česky mluvícího delegáta. Příplatky: komplexní cestovní poj. Kooperativa vč. storna zájezdu za 39 Kč/os./den, u všech termínů a desti-
nací 1/1 pokoj s příplatkem pouze 1 500 Kč/7 nocí. O dalších příplatcích více info v CK. U Sicílie se hradí na místě pobyt. taxa 1 Euro/os./den. Děti do 9,9 let taxu nehradí.
Změna hotelu za hotel stejné kategorie v rámci destinace ze strany pořádající CK je vyhrazena. 
Pokud se ceny nebo termíny uveřejněné v katalogu liší od cen na webu, platí ceny na webu www.seniorikmori.cz

Mar Menor aneb největší přírodní bazén Evropy, je laguna oddělena od Středozemního moře úzkým pásem 
písčité pevniny. Laguna je známá především díky svým léčebným účinkům vody i bahna. Zvýšena koncen-
trace minerálů a solí ve vodě má pozitivní účinky i na dýchací aparát. Díky své malé hloubce, pozvolnému 
vstupu a stálé teplotě je tato oblast vhodná jak pro seniory, tak pro rodiny s dětmi. Na jaře i na podzim 
můžete očekávat teploty mezi 22°C a 26°C.

MAR MENOR Španělsko 

Sicílie je nádherný a největší středomořský ostrov, který se nachází jen 3 km od italské pevniny. Nalezneme 
zde mnoho kulturních památek, nedotčenou přírodu, výtečnou gastronomii a také doposud činnou sopku 
Etnu. Počasí je typicky středomořské, což na ostrově zaručuje příjemné podzimní teploty dosahující 25°C, 
jarní teploty se pohybují mezi 18°C a 27°C.

OSTROV SICÍLIE Itálie 

Spojte odpočinek na pláži s návštěvou krásných kulturních památek a měst jako jsou Sevilla, Granada, Al-
hambra či Cordóba. Andalusie je proslulá nádhernými čistými plážemi, jako je Costa del Sol (Slunečné po-
břeží). Tři sta kilometrů písčitých pláží vhodných ke koupání, odpočinku, příjemným procházkám či výletům. 
Teplota vzduchu na podzim se pohybuje kolem 26°C, na jaře mezi 22°C a 30°C.

ANDALUSIE Španělsko

Menorca, druhý největší ostrov souostroví Baleáry, leží ve Středozemním moři a rozkládá se na cca 668 km2. 
Menorca je ostrovem klidu, nedotčené přírody i historických krás. Najdete zde jedny z nejkrásnějších pláží, 
mnohdy s velmi malým počtem turistů. Největším a hlavním městem ostrova je město Mahon a za návštěvu 
stojí i historické město Ciutadella de Menorca. Zdejší středomořské podnebí je příjemné po celý rok, prů-
měrné teploty na podzim se pohybují kolem 23°C a na jaře od 18°C do 28°C.

OSTROV MENORCA Španělsko

Krásy Salcburska 05.10. – 09.10. 2014 Nástupní místa: info v CK Datour

Historický Salcburk, hora Untersberg, relaxace v termálních lázních, největší skanzen Salcburska, nenáročná 
turistika, poutavé přednášky, all inclusive a Salcburská karta na vstupy v ceně. 

Cena 6 790 Kč zahrnuje: dopravu klim. busem, 4x ubytování v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x obě-
dový balíček, 4x večeře formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje do 21.00 hodin (nealko, točené pivo, stolní 
víno), 1x svačina na hotelu, všechny vstupy dle programu, odborné přednášky, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo.

V září 2014 zahajujeme prodej poznávacích zájezdů pro seniory do Rakouska na rok 2015. Oblíbený zájezd 
DACHSTEINSKÁ BOMBA PRO SENIORY bývá počátkem roku vyprodán. Doporučujeme neváhat s rezervací.

NAVÍC BONUS PRO STÁLÉ KLIENTY: komplexní pojištění ZDARMA při přihlášení do 30. 09. 2014!

BONUS při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu do 31.10. 2014 – POUKAZ NA SLEVU 300 Kč/os. 
na jakýkoliv další zájezd pořádaný cestovní kanceláří DATOUR v sezoně ZIMA 2014/15 a LÉTO 2015.



RAKOUSKO ...
ZEMĚ I PRO VAŠI 

LETNÍ DOVOLENOU!

A PŘED VÁNOCEMI? 
ŠIROKÁ NABÍDKA 
ADVENTNÍCH ZÁJEZDŮ!
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