
ZIMA 15-16
 LYŽOVÁNÍ  ADVENT

RAKOUSKO, NĚMECKO, ITÁLIE ...



BONUS:
Komplexní pojištění ZDARMA

V ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, 
které je možné doobjednat za 35 Kč/osoba/den. 
Jedná se o komplexní cestovní pojištění včetně 

pojištění pro případ storna zájezdu ze zdravotních 
nebo vážných rodinných důvodů. 

V případě jednorázové úhrady celkové ceny  
zájezdu při přihlášení do 9.9. 2015 Vám 

poskytneme cestovní pojištění na zájezd ZDARMA! 

BONUS pojištění zdarma se vztahuje i na jednodenní 
zájezdy, nevztahuje se na zájezdy ze str. 24-27 a 44-45. 
Nevztahuje se na děti a dospělé osoby na přistýlkách.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ OBJEDNAT  
PŘI SEPISOVÁNÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU, 
POZDĚJŠÍ DOOBJEDNÁNÍ NENÍ MOŽNÉ!

Cestovní 
pojištění

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE, REPATRIACE ............................................................. 3 000 000 Kč
• náklady na doprovázející osobu (2 000 Kč/den) .......................... max. 10 000 Kč
• ošetření zubů .......................................................................................................... 7 500 Kč
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
• smrt s následkem úrazu ................................................................................. 100 000 Kč
• trvalé následky .................................................................................................. 200 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL ....................................................................................15 000 Kč
• za jednu věc maximálně ...................................................................................10 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
• újma na zdraví nebo při usmrcení ......................................................... 2 500 000 Kč
• újma na majetku .......................................................................................... 1 000 000 Kč
• újma na věci svěřené nebo zapůjčené ..................................................... 100 000 Kč
PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ A OBHAJOBU POJIŠTĚNÉHO ........................ 250 000 Kč
POJIŠTĚNÍ STORNA CESTY (80% stornopoplatků) ..................... max. 20 000 Kč
POJIŠTĚNÍ NEVYUŽITÉ DOVOLENÉ (1 500 Kč/den)................... max. 20 000 Kč
ASISTENČNÍ SLUŽBY v rozsahu cestovní a předcestovní asistence ... neomezeně 

Naši klienti si mohou sjednat pojištění od ČPP za 35 Kč 
na osobu a den. Cestovní pojištění se vztahuje na pohyb 
a organizovanou turistiku po vyznačených turistických cestách 
v běžném nenáročném terénu do výšky 4 000 m.n.m. Pojištění 
není limitované věkem a zahrnuje krytí v tomto rozsahu:

Na 3 dny i na týden

již 25 let s Datourem
P R O  K L I E N T Y  C K  D A T O U R

ceník CK DATOUR

Zvýhodněné ceny s CK DATOUR při použití promo kódu DTR546

WWW.DATOUR.CZ

Cestuji sám/sama
Nabízíme možnost ubytování s dalším individuálním 

klientem stejného pohlaví. V případě, že se doobsazení 
nepodaří, je třeba uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj.

Pořadatelem zájezdů uvedených v tomto katalogu je Cestovní kancelář DATOUR s r. o., IČO 26002311, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387.  
Cestovní kancelář DATOUR s r. o. je řádně pojištěna proti úpadku ve znění zákona 159/99 Sb. 
u pojišťovny ČPP. Uváděné ceny jsou v Kč za osobu. 

Cestovní kancelář DATOUR s r. o. je členem  
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Nabízíme odvoz mikrobusem Citroën JUMPY při odletu/odjezdu nebo při 
příletu/příjezdu. Svoz je možné objednat oběma nebo jen jedním směrem. 
Po dohodě v CK Datour možnost odjezdu přímo z Vašeho bydliště. 
Např. z Pardubic, Hradce Králové nebo Hořic  
je cena transferu do Prahy 400 Kč/os./1 cesta.
Odjezdy z dalších měst po dohodě. Pro skupinky 8 a více osob 
individuální kalkulace. Kapacita transferu je omezená – doporučujeme 
objednávat co nejdříve.

Transfery ke všem zájezdům  
zakoupeným v prodejnách CK Datour

NOVĚ NABÍZÍME VE SPOLUPRÁCI S POJIŠŤOVNOU ČPP 
MOŽNOST VÝHODNÉHO PŘIPOJIŠTĚNÍ  
ZIMA PLUS – 15 KČ/OSOBA/DEN 
Škody na zimním sportovním vybavení, nájem náhradního 
zimního sportovního vybavení, pojištění při uzavření 
sjezdovek, pojištění pro případ laviny, …
Více informací na www.rakousko-dovolena.cz 
nebo v prodejnách CK DATOUR.



OBSAH KATALOGUVážená paní, vážený pane, naši milí klienti!

Dne 3. října 2015 slaví cestovní kancelář Datour 25. narozeniny a je to díky Vám, našim klientům. 
Já bych moc ráda využila tohoto prostoru a příležitosti, abych poděkovala všem, kteří ve mě a mé 
kolegyně a kolegy vložili důvěru a využili a využívají našich služeb. Pokaždé je to pro mě moc hezký 
zážitek, když se v kanceláři v Pardubicích potkám s klienty, kteří s námi cestují od samého začátku 
nebo téměř od počátku. Někdy jsou to i 3 generace z jedné rodiny a právě to mi dává víru, že zvolená 
cesta byla a je ta správná. Už při zakládání cestovní kanceláře před čtvrtstoletím jsem si přála, 
aby to bylo „na celý život“ a stále věřím, že to tak i bude. Opravdu si těch 25ti let nesmírně vážím 
a určitě je to důvod k oslavě. Hlavní oslavenec, Datour, už dárek dostal – od května vozíme klienty 
na letiště zcela novým mikrobusem Citroen JUMPY pro 7 osob. Takže „teď“ přijde řada na dárky pro 
naše stálé klienty jako důkaz, že si Vaší přízně opravdu vážíme. Jelikož dárek by měl potěšit a každý 
jsme jiný, bude i několik dárků na výběr. Více se dozvíte společně s katalogem na rok 2016 ve druhé 
polovině října tohoto roku. 

Zatím si můžete krátit čas výběrem pobytu nebo zájezdu na období podzim 2015 – jaro 2016. 
Tentokrát je vše v jednom katalogu. Už z obsahu vidíte, že je z čeho vybírat. V Rakousku a Itálii 
lyžování s dopravou autobusem i vlastním autem, Francii zde nabízíme včetně dopravy autobusem, 
ale umíme nabídnout i celou řadu dalších středisek světoznámých jmen s typem dopravy dle Vašeho 
výběru. Další nabídky z Rakouska, Itálie i Francie budeme postupně přidávat i na náš specializovaný 
web www.rakousko-dovolena.cz. 

I mezi  adventními zájezdy najdete několik novinek. Věřím, že Advent 2015 bude mezi našimi klienty 
alespoň tak populární, jako byl v roce 2014, kdy s námi na adventní zájezdy vycestovalo téměř 2.000 
klientů. Za adventem následuje ochutnávka z nabídky na rok 2016, kterou jsme zařadili zejména 
proto, že se nás na termíny některých oblíbených a brzy vyprodaných zájezdů již nyní klienti dotazují.

Stále platí, že pokud si z katalogu ani z webu nevyberete, rádi Vám připravíme nabídku na míru. 
Kontaktovat nás můžete e-mailem, telefonicky, přes naše smluvní prodejce i osobně na některé 
z našich prodejen – v letošním roce došlo v našich adresách k několika změnám a ještě je v jednání 
změna v Hradci Králové. Aktuální kontakty vč. otevírací doby prodejen najdete také na webech.

Ještě jste s námi  necestovali? Budeme rádi, pokud si naši cestovní kancelář zvolíte jako partnera 
pro Vaši dovolenou. V naší nabídce máme i zájezdy partnerských cestovních kanceláří a s výběrem 
vám rádi poradíme!

Ing. Dana Kozáková a kolektiv pracovníků cestovní kanceláře DATOUR

Na 3 dny i na týden

již 25 let s Datourem

www.datour.cz
www.rakousko-dovolena.cz

www.korfu-dovolena.cz
www.seniorikmori.cz

Udělejte radost svým blízkým!

Rozhodli jste se navštívit nějaké divadelní představení nebo koncert? 
V Praze i jinde? V tom případě si u nás můžete zakoupit vstupenky. 

Certifikát vyhotovíme „na míru“ podle Vašich  
požadavků, tj. v různé hodnotě a ke konkrétní  
příležitosti, např. k narozeninám nebo k Vánocům.

pro tatínka
k narozeninám

na lyžařský zájezd 
do Rakouska

Termín:
16. - 20. 12. 2015

Dárkový poukaz

Příjemné zážitky přeje CK DATOUR

www.rakousko-dovolena.cz, www.datour.cz, www.korfu-dovolena.cz

Nejen vstupenka může být vhodným dárkem.  
Náš tip je dárkový certifikát! 

str. 3-6 DO RAKOUSKA  
NA LYŽE AUTOBUSEM

str. 7  DO ITÁLIE  
NA LYŽE AUTOBUSEM

str. 8 ITÁLIE – KRONPLATZ 

str. 9 ITÁLIE – VAL DI FIEMME 

str. 10-23  RAKOUSKO  
VLASTNÍM AUTEM

str. 10 SALZBURGER SPORTWELT 

str. 11 SAALBACH – HINTERGLEMM 

str. 12 DACHSTEIN – WEST 

str. 13 HOCHKÖNIG – SKI AMADÉ

str. 14 ZELL AM SEE – KAPRUN

str. 15 SALCBURSKO – DALŠÍ NABÍDKY 

str.16 SCHLADMING – DACHSTEIN

str. 17 NASSFELD/HERMAGOR

str. 18 KATSCHBERG

str. 19 KORUTANY – DALŠÍ NABÍDKY 

str. 20 SÖLDEN

str. 21 WILDER KAISER – BRIXENTAL

str. 22 ZILLERTALSKÁ ARENA

str. 23 TYROLSKO – DALŠÍ NABÍDKY 

str. 24-25 ITÁLIE 
VIA LATTEA/SESTRIERE

str. 26-27 DO FRANCIE NA LYŽE 
AUTOBUSEM

str. 28 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
K LYŽAŘSKÝM ZÁJEZDŮM

str. 29 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
K ADVENTNÍM ZÁJEZDŮM

str. 30-33 JEDNODENNÍ  
ADVENTNÍ ZÁJEZDY 

str. 34-41 VÍKENDOVÉ  
ADVENTNÍ ZÁJEZDY

str. 42-43 RAKOUSKO 
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2016

str. 44-45 ZÁJEZDY PO EVROPĚ 
JARO 2016
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Francie (str. 26-27)

PROGRAM SLEV 
A BONUSŮ
U LYŽAŘSKÝCH 
ZÁJEZDŮ
SLEVY ČASOVÉ:
5% do 02.10. 2015

3% do 30.10. 2015

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

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

Věrnostní slevu 4% mohou získat klienti při 
jednorázové úhradě celkové ceny pobytu/zájezdu 
do 02.10. 2015.

Slevy věrnostní se nevztahují na děti a dospělé 
osoby na přistýlkách a autobusové zájezdy 
do Francie.

U autobusového zájezdu Monte Cimone/Abetone 
se slevy snižují o 50%.

BONUSY – vlastní doprava:
Při zakoupení týdenního pobytu do 04.12. 2015 
ZDARMA 10-denní rakouská dálniční známka.

BONUSY – autobusová doprava:
BONUS při jednorázové úhradě celkové ceny 
zájezdu do 02.10. 2015 – POUKAZ NA SLEVU 
300 Kč/osoba na jakýkoliv další autobusový zájezd 
pořádaný cestovní kanceláří DATOUR  
v sezoně ZIMA 2015/16 a LÉTO 2016.

Bonus se nevztahuje na děti a dospělé osoby 
na přistýlkách.

Tyto bonusy lze sčítat s bonusem 
pojištění zdarma na úvodní straně.

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

Bregenz

Innsbruck

Sölden
(str. 6, 20) Zillertal (str. 22)

Arlberg (str. 3)

Brixental (str. 21)

Fiss (str. 23)

Ischgl (str. 6, 23)

Itálie (str. 7-9, 24-25)
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Foto: Nassfeld-Pressegger See, Ski Amadé, Salzburger Sportwelt Ramsau.Photo-Austria.Simonlehner, Hochkönig Tourismus GmbH, Tourismusmarketing GmbH Schladming-Dachstein, Ötztal Tourismus, TVB Kronplatz, 
Katschbergbahneh GmbH, Eurotours a další zahraniční partneři.

Fo
to

: ©
 S

ki
 A

m
ad

é

Jarní prázdniny Okresy Pololetní prázdniny v celé ČR – pátek 29. 01. 2016 
01.02.-07.02.16 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hr. Králové, Teplice, Nový Jičín
08.02.-14.02.16 Česká Lípa, Jablonec/Nisou, Liberec, Semily, Havl. Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár/Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná H., Písek, Náchod, Bruntál
15.02.-21.02.16 Ml. Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí/Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
22.02.-28.02.16 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí/Orlicí, Ostrava-město
29.02.-06.03.16 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
07.03.-13.03.16 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
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Graz

K o r u t a n y
Klagenfurt

Nassfeld (str. 17)

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

Salcburk

Heiligenblut - Grossglockner (str. 19)

Zell am See/Kaprun (str. 14)

Saalbach - Hinterglemm (str. 3, 11)

Dachstein - West (str. 5, 12, 15)

Východní
Tyrolsko

Schladming (str. 4, 16)

Rauris (str. 15)

Bad Kleinkirchheim (str. 19)

Salzburger Sportwelt (str. 4, 10)

Ledovec Möll (str. 19)

Katschberg (str. 18)

Waidring (str. 23)

Gastein (str. 15)

Innerkrems (str. 6)

Hochkönig (str. 5, 13)
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Odbavení zájezdu
Informace k odjezdu (pokyny k odjezdu) obdrží klienti cca týden před odjez-
dem e-mailem případně poštou. Zájezd doprovází zkušený delegát cestovní 
kanceláře 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 připo-
jištění od ČPP, podrobné informace k plnění pojištění jsou uvedeny v katalo-
gu na straně 28. Klienti, kteří si pojištění zajistí prostřednictvím naší cestovní 
kanceláře, obdrží pojišťovací kartičky od delegáta v autobuse.

Samostatně cestující klienti
Pokud cestují klienti naším autobusem sami, žádáme je i o uvedení dalšího 
kontaktního telefonního čísla na blízkou osobu v ČR. V případě úrazu a hos-

pitalizace v zahraničí budeme pak tuto osobu kontaktovat a informovat ji 
o situaci účastníka zájezdu. 

Nástupní a svozová místa
Nástupní místa bez příplatku uvádíme u konkrétního zájezdu. Upozorňu-
jeme na možnost bezplatného parkování v Pardubicích u hypermarketu na-
proti nádraží ČD (odjezdové místo všech 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/oba směry. Trasa autobusu a svozová místa budou upřes-
něna v informacích na cestu týden před odjezdem. Svozy jsou osobními auty, 
mikrobusy, vlakem nebo autobusy podle počtu přihlášených osob. Nástup 
na trase a další svozová místa pro skupiny lze domluvit v CK Datour. Cestovní 
kancelář je oprávněna již potvrzený transfer zrušit, pokud jsou na trase méně 
než 4 cestující – příplatek za tzv. „svoz“ bude samozřejmě vrácen.

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

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

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

Všeobecné informace 
k autobusovým lyžařským zájezdům do Rakouska a Itálie

2

Přehled zájezdů s autobusovou dopravou uvedených v katalogu na stranách 3-7 
Země Oblast Termín Program Počet nocí Dní lyžování Cena v Kč Strava

Rakousko Ischgl – Samnaun 04.12.-08.12.15 N 2 3 4 150 SN
Itálie Livigno s 4 denní permanentkou v ceně 04.12.-09.12.15 D 4 4 11 390 PP
Itálie Livigno s 4 denní permanentkou v ceně 07.12.-13.12.15 N 4 5 11 390 PP
Itálie Livigno s 4 denní permanentkou v ceně 08.12.-13.12.15 D 4 4 11 390 PP
Rakousko Ischgl – Samnaun 10.12.-14.12.15 N 2 3 4 150 SN
Rakousko Ski Arlberg 13.12.-18.12.15 D 4 4 9 300 PPS
Rakousko Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn 17.12.-21.12.15 N 2 3 5 490 PP
Rakousko Dachstein – West 28.01.-01.02.16 N 2 3 3 690 SN
Itálie Monte Cimone a Abetone s 5 denní perm. v ceně 31.01.-07.02.16 D 6 5 13 990 PP
Rakousko Hochkönig 31.01.-05.02.16 D 4 4 6 990 PPSN
Rakousko Ski Amadé (Salzburger Sportwelt a Ski Reiteralm) 21.02.-25.02.16 D 3 3 5 750 SN
Itálie Monte Cimone a Abetone s 5 denní perm. v ceně 21.02.-28.02.16 D 6 5 13 990 PP
Rakousko Schladming – Dachstein 01.03.-06.03.16 N 3 4 6 690 PP
Rakousko Schladming – Dachstein 02.03.-06.03.16 D 3 3 6 690 PP
Rakousko Ski Arlberg 13.03.-18.03.16 D 4 4 9 650 PPS
Rakousko Innerkrems + Katschberg 25.03.-29.03.16 N 2 3 4 850 PP
Rakousko Sölden 01.04.-05.04.16 N 2 3 4 150 SN

Program: D - denní přejezd, N - noční přejezd.
Strava v ceně: S - snídaně, PP - polopenze, PPS - polopenze a odpolední svačina, PPSN - polopenze, odpolední svačina, nápoje.
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Popis a poloha: hotel leží přímo v lyžařském stře-
disku, u lanovky ve Fieberbrunnu, která vás přiblíží 
k novému propojení s lyžařským střediskem Saalbach 
– Hinterglemm. K hotelu je možné dojet na lyžích. 
Centrum městečka je vzdáleno cca 3 km.
Vybavení: recepce, hala, výtah, lyžárna, botárna, res-
taurace, bar, parkoviště, wi-fi zdarma. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV, fénem. 
Stravování: v ceně polopenze – snídaně bufet, veče-
ře menu o 4 chodech s možností výběru u hlavního 
jídla, salátový bufet. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 12 x 8 m (dě-
tem povolen vstup pouze v doprovodu rodiče), sau-
na s odpočívárnou je přístupná od 16 let, posilovna. 

Popis a poloha: velmi pěkný hotel má klidnou po-
lohu v části Oberdorf, 800 m nad centrem luxusního 
městečka St. Anton. Základní stanice lanovek Galzig, 
Gampen a Rendl jsou také vzdáleny 800 m. Hotel má 
vlastní hotelový skibus, který vozí své hosty k lanov-
kám mezi 8.30-11.00 hodinou a pak od lanovek mezi 
15.00-17.00 hodinou.  Navíc je možné využít zastáv-
ku místního veřejného skibusu (linka č. 3), který sta-
ví 50 m od hotelu. 
Vybavení: hala s recepcí, výtah, jídelna, restaurace, 
útulný bar, parkoviště, wi-fi zdarma. 
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje zařízené v tyrolském 
stylu mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, rádio, 
fén, některé i balkon. Koupací plášť je možné si vypůj-
čit za jednorázový poplatek 5 Euro/pobyt.
Stravování: v ceně polopenze – snídaně bohatý bu-
fet, po lyžování se v lobby podává lehká svačina (mezi 
15.00-17.00 hodinou), večeře menu o 3 chodech 
s možností výběru u hlavního jídla, salátový bufet. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 5 x 9 m, well-
ness s párou, panoramatickou saunou, infrakabinou 
a odpočívárnou (wellness přístupné od 12 let), malý 
fitness koutek. 

Sporthotel Fontana *** ve Fieberbrunnu 

Hotel Karl Schranz **** v St. Anton am Arlberg 

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x ubytování ve Sporthotelu Fontana, 2x polopenzi, delegáta, ložní 
prádlo.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplex-
ní pojištění 175 Kč/osobu/zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 100 Kč/zájezd, 
permanentka.

Slevy: ceny pro děti 6-14,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 
pokojích viz tabulka cen.
Nástupní místa: Trutnov, Hradec Králové, Pardubice, Praha, Tábor/
Písek, České Budějovice. Další nástupní místa za příplatek str (str. 2).
Orientační ceny skupinových permanentek: 3 denní dospělí 
108 Euro, děti roč. 2000-2009 54 Euro, junioři roč. 97-99 81 Euro.

Autobusový zájezd do Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn 
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 6-14,9 let

17.12.-21.12.15 2 3 5 490 4 750

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
4x ubytování v hotelu Karl Schranz, 4x polopenzi, 3x svačinu na ho-
telu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa 280 Kč/osoba od 16 let/zájezd, komplex-
ní pojištění 210 Kč/osobu/zájezd, 1 lůžkový pokoj 500 Kč/zájezd, 
permanentka.
Slevy: ceny pro děti 7-14,9 let platí na  přistýlce ve  2-3 lůžkových 
pokojích viz tabulka cen, dospělá osoba na přístýlce sleva 1 500 Kč.

Nástupní místa: Trutnov, Hradec Králové, Pardubice, Praha, Be-
roun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek v  prosinci: 4 denní Ski Arlberg 
dospělí 157 Euro, děti roč. 2000-2007 92 Euro, junioři roč. 96-99 
a senioři roč. 1951-1942 137 Euro, senioři roč. 1941 a starší 90 Euro.
Orientační ceny permanentek v  březnu: 4 denní Ski Arlberg 
dospělí 183 Euro, děti roč. 2000-2007 110 Euro, junioři roč. 96-99 
a senioři roč. 1951-1942 159 Euro, senioři roč. 1941 a starší 90 Euro.

Autobusové zájezdy do Ski Arlberg (St. Anton am Arlberg, Lech-Zürs/Warth)
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 7-14,9 let

13.12.-18.12.15 4 4 9 300 5 700
13.03.-18.03.16 4 4 9 650 5 850

Naše tipy: 
-  ubytování u legendy rakouského lyžování 

Karla Schranze
- hotel s bazénem a wellness
- zájezdy bez nočního přejezdu
-  TOP středisko s nejmodernějšími lanovkami 

na světě
-  výhodné ceny permanentek pro aktivní 

seniory (roč. 1941 a starší)
- možnost večerních procházek po St. Antonu
- na místní poměry výhodná cena

Naše tipy: 
- hotel s bazénem přímo u stanice lanovky
- žádné dojíždění, jste pánem svého času
-  lyžování v jednom z nejlepších středisek 

v Rakousku
- areál s 270 km propojených sjezdových tratí
- doporučujeme včasnou rezervaci zájezdu

Lyžařskou mapu a popis oblasti Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn najdete v katalogu na straně 11.

Lyžařskou mapu a popis oblasti Ski Arlberg najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz



4

Sk
i A

m
ad

é 
(6

50
 –

 2
.1

88
 m

)
Sc

hl
ad

m
in

g 
– 

D
ac

hs
te

in
 

(7
45

 –
 2

.7
00

 m
)

Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Ramsau, 
cca 6 km od lanovek ve Schladmingu. Běžecké stopy 
vedou kousek od domu. Cesta naším autobusem trvá 
10-20 minut v závislosti nástupu na konkrétní lyžař-
skou houpačku. V případě potřeby staví skibus cca 
10 m od domu. Hotel tvoří 2 vedle sebe ležící budovy, 
ve vedlejší budově jsou jen pokoje pro hosty, veškeré 
služby a zázemí jsou v hlavní budově.
Vybavení: hala s recepcí, výtah, jídelna, restaurace, 
lyžárna. Wi-fi za poplatek 3 Euro/den.

Popis a poloha: rodinný hotel leží v centru menší 
obce Hüttau, kde nechybí obchody ani restaurace. 
Tato obec má strategickou polohu, kterou využije-
me během zájezdu k lyžování v různých střediscích: 
1x Flachau - Wagrain - Alpendorf, 1x Zauchensee - Fla-
chauwinkl - Kleinarl. V den odjezdu do ČR se přesune-
me do oblasti Schladming - Dachstein, konkrétně pod 
houpačku na Reiteralm. Do uvedených středisek trvá 
cesta naším autobusem cca 15-20 minut.
Vybavení: recepce, lyžárna, jídelna kde se podáva-
jí snídaně.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV a rádiem. 
Stravování: v ceně snídaně formou bufetu v hotelu, 
případně dokoupené večeře (polévka a hlavní jídlo) 
se podávají v restauraci cca 150 m od hotelu. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna s odpočívárnou. 

Hotel Post ***+ v Ramsau am Dachstein 

Hotel Hubertushof *** v Hüttau 

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
3x ubytování v hotelu Post s polopenzí, ložní prádlo, delegáta.
Příplatky: komplexní poj. 210 Kč/osobu a  zájezd 4 dny lyžování 
a  175 Kč/osobu a  zájezd 3 dny lyžování, pobytová taxa 2,3 Euro/
noc/osoba od 15 let, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 6-12,9 let platí na přistýlce ve 2-3 a rodinných 

pokojích viz tabulka cen, dospělí na přistýlce sleva 350 Kč.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, 
Praha, Tábor/Písek, České Budějovice. Další nástupní místa za pří-
platek (str. 2).
Orientační ceny skupinových permanentek: 3 denní dospě-
lí 120  Euro a  4 denní 160 Euro, děti ročník 09-00 3 denní 60 Euro 

a  4  denní 80 Euro, junioři roč. 99-97 3 denní 90 Euro a  4 denní 
120 Euro, děti roč. 2010 a mladší lyžují za 5 Euro/den.
Orientační ceny pro běžkaře: 3 denní permanentka na využívání 
všech běžecký tratí v  Ramsau am Dachstein 23,5 Euro a  2 denní 
19,5 Euro. Bližší info včetně map tratí obdrží klienti v místě pobytu.

Autobusové zájezdy do Schladmingu pro lyžaře a běžkaře

Termín Počet 
nocí

Dní  
lyžování

2 lůž. pokoj 2-3 lůžkový pokoj rodinný pokoj
Dospělí Dospělí Dítě 6-9,9 let Dítě 10-12,9 let Dospělí Dítě 6-9,9 let Dítě 10-12,9 let

01.03.-06.03.16 3 4 6 690 7 000 2 990 4 390 7 590 3 100 4 650
02.03.-06.03.16 3 3 6 690 7 000 2 990 4 390 7 590 3 100 4 650

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
3x  ubytování v  hotelu Hubertushof se snídaní, pobytovou taxu, 
ložní prádlo, delegáta.
Příplatky: 3x večeře 900 Kč/osobu a zájezd, komplexní poj. 175 Kč/
osobu a zájezd, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 2-14,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 

pokojích viz tabulka cen, dítě do  14,9 let ubytované s  1 dospělou 
osobou sleva 500 Kč z ceny dospělé osoby.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hr. Králové, Pardubice, Praha, Be-
nešov, Tábor, Č. Budějovice. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny skupinových permanentek: 3 denní dospělí 120 Euro, 
děti ročník 2009-2000 60 Euro, junioři ročník 1999-1997 90 Euro. 

Autobusový zájezd do Ski Amadé (Salzburger Sportwelt a Ski Reiteralm) 
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 2-10,9 let Dítě 11-14,9 let

21.02.-25.02.16 3 3 5 750 3 700 4 250

Naše tipy: 

- ubytování v hotelu s bazénem

-  k dispozici náš autobus nebo místní skibus 
do Schladmingu

-  lyžování na Hauser-Kaibling, Planai, 
Hochwurzen a Reiteralm

-  zájezd vhodný i pro běžkaře,  
Ramsau – mekka běžeckého lyžování

- jarní prázdniny Praha 1-5

Naše tipy: 
-  pestrá kombinace 3 vysoko hodnocených 

středisek
- zájezd bez nočního přejezdu
-  lyžování ve všední dny mimo přetížené víkendy
- krátké dojíždění do areálů 15-20 minut
-  jarní prázdniny Trutnov, Pardubice, Benešov 

a České Budějovice

Lyžařskou mapu a popis oblasti Schladming – Dachstein najdete v katalogu na straně 16.

Lyžařské mapy a popis oblastí Salzburger Sportwelt a Schladming – Dachstein najdete v katalogu na stranách 10 a 16.

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: v ceně polopenze – snídaně i večeře for-
mou bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 17 x 7 m, in-
frakabina a odpočívárna. Dětem do 12 let povolen 
vstup jen v doprovodu rodiče.

Autobusové zájezdy



5

D
ac

hs
te

in
 –

 W
es

t 
(7

80
 –

 2
.1

00
 m

)

Lyžařskou mapu a popis oblasti Dachstein – West najdete v katalogu na straně 12.

Autobusové zájezdy

Popis a poloha: tradiční gasthof leží v centru Maria 
Alm, má dvě budovy, stanice lanovky v Maria Alm 
je vzdálena cca 500 m od domu. Zastávka skibusu 
je cca 100 m od gasthofu. Běžecká stopa vede kou-
sek od domu.
Vybavení: recepce, restaurace, jídelna, kavárna, wi-
-fi zdarma. 
Ubytování: 2 lůžkové jednoduše zařízené pokoje 
s možností 1-2 přistýlek pro děti mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV a některé i balkon. 
Stravování: v ceně rozšířená jednoduchá polopenze 
s nápoji – snídaně bufet, odpoledne se podává sva-
čina (koláč, káva, čaj), večeře jsou formou menu o 3 
chodech a salát. Mezi 10.00-20.00 hodinou jsou k dis-
pozici nealko nápoje jako limonády a voda. K večeřím 
je navíc v ceně i točené pivo a stolní víno. 

Gasthof Almerwirt ** v Maria Alm 

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 4x uby-
tování v gasthofu Almerwirt s rozšířenou polopenzí a nápoji, ložní prá-
dlo, delegáta.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osobu a  zájezd, pobytová 
taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 2-17,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 

pokojích viz tabulka cen.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, 
Praha, Tábor/Písek, České Budějovice. Další nástupní místa za pří-
platek (str. 2).
Orientační ceny skupinových permanentek: 4 denní dospělí 
160 Euro, děti ročník 09-00 80 Euro, junioři ročník 99-97 120 Euro.

Autobusový zájezd do Hochkönigu (Maria Alm – Dienten – Mühlbach) pro lyžaře a běžkaře
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 2-12,9 let Dítě 13-17,9 let

31.01.-05.02.16 4 4 6 990 1 490 4 400

Naše tipy: 
-  žádné dojíždění našim autobusem
- zájezd bez nočního přejezdu
- zájezd vhodný i pro běžkaře
- levný gasthof pro nenáročné klienty
- jarní prázdniny Hradec Králové

Lyžařskou mapu a popis oblasti Hochkönig najdete v katalogu na straně 13.
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Popis a poloha: privátní penziony a gasthofy jsou 
rozmístěny v rámci celého Abtenau, cca 15 minut jíz-
dy naším autobusem od Russbachu v lyžařském stře-
disku Dachstein – West. 
Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně nebo 
polopenze dle typu ubytování.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením. 4 lůžkové pokoje doporučujeme jen rodi-
nám s 2 malými dětmi.
Stravování v penzionech: v ceně rozšířená servíro-
vaná snídaně, případně dokoupené večeře se podá-
vají v blízké restauraci.
Stravování v gasthofech: v ceně polopenze, snída-
ně formou bufetu a večeře menu o 3 chodech se sa-
látem se podávají v jídelně gasthofu.

Privátní penziony a gasthofy v Abtenau 

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x  ubytování v  privátních penzionech v  Abtenau se snídaní nebo 
2x ubytování v gasthofech v Abtenau s polopenzí, ložní prádlo, de-
legáta, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu a  zájezd, 1 lůžkový 
pokoj 300 Kč/zájezd, 2x večeře 900 Kč/osobu a zájezd při ubytování 
v privátních penzionech, 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, 
Praha, Tábor/Písek, České Budějovice. Další nástupní místa za pří-
platek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 103 Euro, děti roč. 
2009-2000 51 Euro a junioři roč. 1999-1997 77Euro.

Autobusový zájezd do Dachstein – West pro lyžaře a běžkaře

Termín Počet 
nocí

Dní  
lyžování

Penziony se snídaní Gasthofy s polopenzí
Dospělí Dítě 6-11,9 let Dospělí Dítě 6-11,9 let

28.01.-01.02.16 2 3 3 690 2 600 5 150 3 400

Bežkařský ráj – údolí Lammertal (Abtenau, Lun-
götz) a Postalm byly vyznamenány za skvělé běžkař-
ské tratě známkou kvality. V okolí Abtenau je upra-
vováno cca 60 km běžeckých stop všech obtížností. 
V případě zhoršených sněhových podmínek v Abtenau 
je možné využívat stopy v Lungötz (cca 15 minut jízdy 
místním autobusem zdarma) nebo na Postalm (2. nej-
větší náhorní plošina v Evropě v 1.200 m, cca 45 minut 
jízdy místním autobusem/2 Eura/cesta). Na Postalm 
jsou 3 okruhy o celkové délce 22 km a během dne mů-
žete obdivovat nádherná horská panoramata a odpo-
činout si na jedné z místních horských salaší.

Naše tipy: 
-  pololetní prázdniny v celé ČR
- zájezd vhodný i pro běžkaře
-  krátká vzdálenost z ČR (cca 400 km)

  POLOLETNÍ 

PRÁZDNINY



6

Penziony a privátní domy 
v Längenfeldu 

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: autobusovou dopravu, 
2x  ubyt. v  privátních penzionech v  Längenfeldu ve  2-3 lůžk. pokojích 
s vlastním soc. zařízením, 2x snídani, delegáta, pobyt. taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu a  zájezd, 1 lůžkový 
pokoj 500 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 140 Euro, přesné 
ceny permanentek najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Autobusový zájezd do Söldenu
Termín Počet nocí Dní lyžování Osoba

01.04.-05.04.16 2 3 4 150

Lyžařskou mapu a popis oblasti Sölden najdete v katalogu na straně 20.
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Autobusové zájezdy

Popis a poloha: penziony a privátní domy jsou roz-
místěné v rámci celého Längenfeldu. Do Söldenu k zá-
kladní stanici lanovky Giggijochbahn trvá cesta naším 
autobusem cca 15 minut. Jedny z nejmodernějších ter-
málních lázní v Rakousku – Aqua Dome jsou vzdáleny 
10-15 minut chůze od penzionů. V lázních je několik 
venkovních i vnitřních termálních bazénů, s teplotou 
vody 34-36 stupňů a sportovní bazén s chladnější vo-
dou. Světově proslulé jsou 3 bazény ve tvaru létajících 

Lyžařskou mapu a popis oblasti Ischgl – Samnaun najdete na www.rakousko-dovolena.cz a v katalogu na str. 23.

Popis a poloha: tradiční gasthof má klidnou polohu v his-
torickém centru Landecku, do lyžařského střediska Ischgl 
– Samnaun vás doveze náš autobus za cca 35 minut. 
Vybavení: recepce, jídelna, restaurace, bar. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, rádio, některé i balkon. 
Stravování: v ceně snídaně formou bufetu, večeře 
menu o 3 chodech za příplatek. 

Gasthof Sonne ***  
v Landecku 

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x ubytování v gasthofu Sonne v Landecku, 2x snídani, pobytovou 
taxu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu a  zájezd, 2x večeře 
440 Kč, 1 lůžkový pokoj 600 Kč/zájezd, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 5-14,9 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 128,5 Euro, děti 
8-16,9 let 84,5 Euro.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
2x ubytování v gasthofu Schihof v Innerkremsu, 2x polopenzi, po-
bytovou taxu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osobu a  zájezd, 1 lůžkový 
pokoj na vyžádání, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 5-14,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 

pokojích viz tabulka cen.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Praha, 
Tábor/Písek, České Budějovice. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Orientační ceny permanentek: 3 denní dospělí 110 Euro, děti roč. 
2009-2001 56 Euro, junioři roč. 2000-1997 90 Euro, senioři roč. 1950 
a starší 95 Euro.

Autobusové zájezdy do Ischgl – Samnaun 
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 5-8,9 let Dítě 9-14,9 let

04.12.-08.12.15 2 3 4 150 1 700 2 950
10.12.-14.12.15 2 3 4 150 1 700 2 950

talířů. Každý bazén má jinou funkci (vířivka, léčivý ba-
zén se sirnou nebo slanou vodou). Vstup do bazénů 
na 3 hodiny stojí cca 23 Euro, sauny jsou za příplatek.
Vybavení: místnost, kde se podávají snídaně.

Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením.
Stravování: rozšířená servírovaná snídaně v penzi-
onech. Večeře si řeší účastníci zájezdu individuálně. 
V centru Längenfeldu se nachází restaurace i pizzerie.

Naše tipy: 
-  oblíbený zájezd do vynikajícího lyžařského 

střediska
-  garance sněhu od prosince do května
-  doporučujeme jeden večer návštěvu 

termálních lázní Aqua Dome
- doporučujeme včasnou rezervaci zájezdu

Gasthof Schihof ***  
v Innerkremsu 

Lyžařské mapy a popis oblastí Innerkrems a Katschberg najdete na www.rakousko-dovolena.cz a v katalogu na str. 18.
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Popis a poloha: gasthof leží jen cca 800 m od základ-
ních stanic lanovek v Innerkremsu, skibus staví přímo 
u domu. V den příjezdu a druhý den budeme lyžo-
vat v menším, ale moc pěkném středisku Innerkrems 
(1.550 -2.200 m) s 36 km převážně středně těžkých 
tratí, v den odjezdu se přesuneme naším autobusem 
do střediska Katschberg - Aineck, kde je 70 km tratí. 
Vybavení: recepce, restaurace, bar, lyžárna.

Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bu-
fetu, včetně salátového bufetu. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna.

Autobusový zájezd do Innerkrems a na Katschberg 
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 5-15,9

25.03.-29.03.16 2 3 4 850 3 250

Naše tipy: 

-   zájezd v době Velikonoc, nečerpáte žádný 
den dovolené

-  kombinace dvou velmi pěkných středisek

-   ubytování v gasthofu jen 800 m od lanovek, 
skibus přímo u domu

Naše tipy: 
-  Ischgl – Samnaun – jedno z nejkvalitnějších 

a nejdražších středisek v Rakousku
- nejmodernější lanovky na světě
-  areál s 238 km propojených sjezdových tratí
- lyžování na rakousko-švýcarském pomezí
- 90% tratí v nadmořské výšce nad 2.000 m

Zázemí/wellness: v ceně pára a sauna s odpočívárnou.

Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, TV, připojením k internetu a balkonem. 
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Popis a poloha: pěkný hotel má klidnější polohu 
na kraji Livigna, u lesa, jen cca 200 m od lanovky, která 
vás vyveze do areálu Mottolino. Hotel tvoří centrální 
budova s několika vzájemně propojenými trakty. Za-
stávka skibusu je 50 m. Centrum Livigna a areál Caro-
sello jsou vzdáleny cca 1,5 km.
Vybavení: hala s recepcí, společenské prostory, re-
staurace, bar, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
(většinou rozkládací křeslo) mají vlastní sociální zaří-
zení, TV-Sat, wi-fi zdarma.
Stravování: v ceně polopenze – snídaně bufet, veče-
ře menu o 3 chodech a salátový/předkrmový  bufet. 
Všechny služby probíhají v centrální budově.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 15 x 6 m, 2 ven-
kovní finské sauny, vnitřní relaxační místnost a posilovna.

Hotel Alpen Village *** v Livignu 

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 4x uby-
tování v hotelu Alpen Village, 4x polopenzi, 4 denní permanentku, dele-
gáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osobu/zájezd 4 dny lyžování 
a 245 Kč/5 dní lyžování, 1 lůžkový pokoj 1 700 Kč/zájezd, 1. den lyžování 
v den příjezdu na zájezd v termínu 07.12.-13.12.15 - 700 Kč/osoba.

Slevy: ceny pro děti 2-11,9 let platí na přistýlce ve 2-3 lůžkových pokojích 
viz tabulka cen, dospělá osoba na přístýlce sleva 1 500 Kč.
Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Praha, 
Beroun, Plzeň. Další nástupní místa za příplatek (str. 2).
Upozornění: v době uzávěrky nebyla stanovena pobytová taxa, pokud 
bude před sezonou zavedena, bude doúčtována.

Autobusové zájezdy do Livigna se 4 denní permanentkou v ceně
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 2-11 let

04.12.-09.12.15 4 4 11 390 6 990
07.12.-13.12.15 4 5 11 390 6 990
08.12.-13.12.15 4 4 11 390 6 990

Naše tipy: 
- hotel s bazénem kousek od lanovky
- předvánoční lyžování za výhodnou cenu
- množství velmi širokých sjezdovek
-  možnost volby pohodlného denního přejezdu
- výhodné nákupy v bezcelní zóně

Lyžařskou mapu a popis oblasti Livigno najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz
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Autobusové zájezdy

Lyžařské mapy a popis oblastí Monte Cimone a Abetone najdete na našich stránkách www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: kompletně renovovaný rodinný 
hotel leží přímo v centru horského městečka Fana-
no. Cesta naším autobusem do lyžařského střediska 
Monte Cimone s cca 55 km sjezdových tratí převážně 
střední obtížností, trvá cca 30 minut a do lyžařské-
ho střediska Abetone s 54 km sjezdových tratí pak 
přibližně hodinu jízdy. V městečku je řada restaurací 
a obchůdků. Nachází se zde zimní stadion s možností 
zapůjčení bruslí a krytý bazén v hotelu Parkhotel, či 
v sousedním městečku Sestola.
Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 
pizzerie, lyžárna, wi-fi zdarma.
Ubytování: 2-4 lůžkové stylově zařízené pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, fén, TV-Sat, některé pokoje 
mají balkon. 4 lůžkové pokoje jsou s palandou. 
Stravování: v ceně polopenze – snídaně formou bu-
fetu, večeře menu o 4 chodech, salátový bufet. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna, malá posilovna s re-
laxační místností. Za poplatek whirlpool (1x za pobyt 
mají klienti vstup na 15 minut zdarma).

Hotel Firenze *** ve Fananu 

Naše tipy: 
-  příjemné ubytování s výbornou regionální 

kuchyní
- optimální poměr cena/kvalita
-  kombinace 2 lyžařských středisek 

Monte Cimone a Abetone
-  jarní prázdniny Pardubic a Hradce Králové
-  lyžování ve všední dny mimo přetížené 

víkendy

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
6x  ubytování v  hotelu Firenze, 6x polopenzi (1x slavnostní večeře 
mimo hotel), 5 denní permanentku (4x Monte Cimone, 1x Abetone), 
technický doprovod, ložní prádlo, úschovu lyží a bot, pobyt. taxu. 
Příplatky: komplexní pojištění 280 Kč/osobu/zájezd, 1 lůžkový po-
koj 1 100 Kč/zájezd.

Slevy: ceny pro děti 3-11,9 let platí na  přistýlce ve  2-4 lůžkových 
pokojích viz tabulka cen.
Nástupní místa: Hradec Králové (+300 Kč), Pardubice (+300 Kč), 
Choceň, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Mikulov.

Autobusové zájezdy do Monte Cimone a Abetone s 5 denní permanentkou v ceně
Termín Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 3-5,9 let Dítě 6-11,9 let

31.01.-07.02.16 6 5 13 990 6 990 9 790
21.02.-28.02.16 6 5 13 990 6 990 9 790
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Kronplatz (950 – 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 využít především děti.

K
ro

np
la

tz

116 km propojených tratí 
(56 km, 31 km, 29 km)  
• 21 kabin, 5 sedaček, 6 vleků  
• 346 sněhových děl

660 km od Prahy

Hotel Friedemann v Niederrasen
Období Dospělí

29.11.-26.12.15 1 490
26.12.-06.01.16 1 910
06.01.-24.04.16 1 500

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 1,5 Euro/noc/osoba od  14 let, kom-
plexní pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: po celou sezonu minimální počet nocí 2 a nástupní dny 
na ubyt. každý den (kromě termínu 26.12.-06.01.16, zde platí mini-
mální počet nocí 7 a nástupní dny na ubytování sobota a neděle).

Popis a poloha: hotel leží v centru vesničky Niederra-
sen, pouhé 2 km od Olangu, kde se nachází jedna ze 
základních stanic lanovky na Kronplatz. Zastávka ski-
busu je u domu (skibus za poplatek). Wellness cent-
rum Kron 4 je vzdáleno cca 10 km od hotelu.

Hotel Friedemann ***  
v Niederrasen  

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).
Náš tip: hotel s možností krátkých pobytů po ce-
lou sezonu (kromě Silvestra) v blízkosti atraktiv-
ního střediska.

Popis a poloha: rodinný hotel leží v centru Uttenhei-
mu, cca 9 km od lyžařského střediska Kronplatz, ski-
bus (za poplatek) staví cca 50 m od hotelu. 

Hotel Oberleiter *** 
v Uttenheimu 

Vybavení: hala s recepcí, jídelna, restaurace, kavárna, 
výtah, lyžárna a botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové nekuřácké pokoje mají vlastní 
sociální zařízení a TV-Sat, některé balkon.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, ve-
čeře menu o 3 chodech a salátový bufet. 

Náš tip: pěkný hotel za dobrou cenu nedaleko ly-
žařského střediska Kronplatz. Po celou sezonu 
možnost krátkých pobytů.

Hotel Oberleiter v Uttenheimu
Období Dospělí

06.01.-06.02.16 1 390
06.02.-13.02.16 1 510
13.02.-02.04.16 1 390

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 4,9 let zdarma, 5-11,9 let 
50%, 12-14,9 let 20%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, kom-
plexní pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: po  celou sezonu minimální počet nocí 2 a  nástupní 
dny na ubytování každý den.
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Val di Fiemme je známým lyžařským centrem, 
které se rozprostírá v oblasti Trentino a cent
rem oblasti je město Cavalese. Přes 100 km 
sjezdových tratí různých náročností uspoko
jí jak rodiny a  začínající lyžaře, kteří můžou 
lyžovat na  Bellamonte – Alpe Lusia nebo 
v centru Latemar, tak i náročné lyžaře, kteří 
můžou zkusit sjezdovou trať Olympia na Alpe 
Cermis. Vzhledem k poloze a možnosti využi
tí permanentky Dolomiti Superski je možné 
vyjet i na tratě na okruhu Sella Ronda, který 
je vzdálen z Predazza cca 20 minut jízdy au
tem. Údolí je často nazýváno „kolébkou běhu 
na lyžích“, po mnoho let se zde koná tradiční 
závod Marcialonga, 70 km dlouhý meziná
rodní závod v běhu na lyžích.

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

700 km od Prahy

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, wi-fi zdarma, inter-
netový koutek zdarma, jídelna, restaurace, bar, lyžár-
na a botárna, parkoviště zdarma, garáž za poplatek 
7 Euro/den.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
(18 m2, podkrovní), 2-4 lůžkové pokoje mají obytnou 

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, wi-fi zdarma, inter-
netový koutek zdarma, jídelna, restaurace, bar, lyžár-
na a botárna, parkoviště zdarma, garáž za poplatek 
7 Euro/noc.
Ubytování: k dispozici jsou 3 typy ubytování. Kaž-
dé studio a apartmán jsou vybaveny kabelovou TV, 
fénem a trezorkem.

Hotel resort Veronza ***  
v Carano 

Studia a apartmány resort 
Veronza *** v Carano 

část s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a pokoj s pa-
landou, oddělený od obytné místnosti posuvnými 
dveřmi (20 m2). Rodinné pokoje až pro 6 osob mají 
obytnou část s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2 lůž-
kový pokoj a pokoj s palandou (28 m2). Všechny poko-
je mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén, trezorek. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s nápoji u večeře (voda, víno Merlot 
a Chardonnay a nealko).
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén (nutná koupa-
cí čepice) a posilovna, za poplatek pára, sauna, masá-
že. Do sauny a páry je vstup povolen dětem od 8 let 
a pouze v doprovodu rodiče.

Studio pro 2-4 osoby v podkroví: 25 m2, podkrovní 
malá studia, malá obytná část s gaučem pro 2 oso-
by a s kuchyňským koutem, závěsem oddělená spací 
část s dvěma oddělenými postelemi, koupelna s WC.
Studio pro 2-4 osoby: 28 m2, obytná část s gaučem 
pro 2 osoby a s kuchyňským koutem, dřevěnými po-
suvnými dveřmi oddělená spací část s palandou, kou-
pelna s WC, balkon.
Apartmán pro 4-6 osob: 44 m2, obytná část s gau-
čem pro 2 osoby a s kuchyňským koutem, ložnice 
s dvoulůžkem a ložnice s palandou, koupelna s WC.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén (nutná koupa-
cí čepice) a posilovna, za poplatek pára, sauna, masá-
že. Do sauny a páry je vstup povolen dětem od 8 let 
a pouze v doprovodu rodiče.

Náš tip: děti do 11,9 let ubytované s rodiči na po-
koji mají pobyt s polopenzí zdarma, nápoje u ve-
čeře v ceně.
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Val di Fiemme (860 – 2.238 m)

Hotel resort Veronza v Carano

Období
Dospělí

ve 2-3 lůž. 
pokoji

ve 2-4 lůž. 
pokoji

v pokoji až 
pro 6 osob

06.12.-20.12.15 1 590 1 830 2 090
20.12.-27.12.15 1 830 2 240 2 400
29.12.-02.01.16 3 430 3 990 4 350
02.01.-06.01.16 3 430 3 990 4 350
06.01.-10.01.16 1 590 1 830 2 090
10.01.-31.01.16 1 590 1 830 2 090
31.01.-07.02.16 1 830 2 240 2 400
07.02.-14.02.16 1 990 2 350 2 540
14.02.-06.03.16 1 830 2 240 2 400
06.03.-03.04.16 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 cca 2 Euro/osoba, komplexní pojištění 
viz úvodní strana.
Poznámka: v  termínech 29.12.-02.01., 02.01.-06.01. a  06.01.-
10.01.16 platí počet nocí 4, jinak po celou sezonu platí pobyty čtvr-
tek - neděle a neděle - čtvrtek, při pobytech neděle - čtvrtek platí 4=3.

Studia a apartmány resort Veronza v Carano

Období
Studio Apartmán

2-4 osoby 
podkroví 2-4 osoby 4-6 osob

06.12.-20.12.15 1 400 1 590 2 050
20.12.-27.12.15 2 150 2 440 3 050
29.12.-02.01.16 5 280 5 870 9 300
02.01.-06.01.16 4 500 5 240 7 860
06.01.-10.01.16 1 400 1 590 2 050
10.01.-31.01.16 1 400 1 590 2 050
31.01.-07.02.16 1 700 1 920 2 720
07.02.-14.02.16 2 150 2 440 3 050
14.02.-06.03.16 1 700 1 920 2 720
06.03.-03.04.16 1 400 1 590 2 050

Ceny na studio/apartmán a noc v Kč zahrnují: pronájem studia 
/apartmánu na 1 noc, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana, na místě se hra-
dí: poplatek za ručníky, spotřebu el. energie a služby 22 Euro/noc/
studia a 30 Euro/noc/apartmán, vratná kauce 200 Euro, pobytová 
taxa cca 2 Euro/osoba, v případě neuklizené kuchyně se vybírá po-
platek 30 Euro/úklid.
Poznámka: v  termínech 29.12.-02.01., 02.01.-06.01. a  06.01.-
10.01.16 platí počet nocí 4, jinak po celou sezonu platí pobyty čtvrtek 
- neděle a neděle - čtvrtek.

Náš tip: studia a apartmány s bazénem jen 3 km 
od lanovky, s možností krátkých pobytů.

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 kabin,  
46 sedaček, 45 vleků • 652 sněhových děl • 230 km běžeckých tratí 

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

Popis a poloha: dům s apartmány má klidnou po-
lohu ve Flachauwinkelu, cca 200 m od lanovky. Cen-
trum Flachau je cca 5 km, nejbližší restaurace je cca 
150 m od domu. 

Gasthof Bacher ***  
v St. Johann im Pongau   

Apartmány Wieselbauer 
ve Flachauwinkel 

Gasthof Bacher v St. Johann im Pongau
Období Dospělí 

05.12.-19.12.15 1 390
19.12.-02.01.16 1 620
02.01.-30.01.16 1 390
30.01.-27.02.16 1 580
27.02.-24.04.16 1 390

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 viz úvodní strana.
Poznámky: v období 19.12.-02.01.16 platí počet nocí 7 a nástup-
ní dny na  ubytování každý den (kromě úterý), v  období 30.01.-
27.02.16 minimální počet nocí 3 a  nástupní dny na/z ubytování 
sobota a  středa, v  ostatních obdobích minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den (kromě úterý), v obdobích 
05.12.-19.12.15, 02.01.-30.01. a 27.02.-24.04.16 platí 7=6, v obdo-
bích 05.12.-19.12.15 a 27.02.-24.04.16 platí 4=3 při pobytech nedě-
le - čtvrtek.

Apartmány Wieselbauer ve Flachauwinkel

Období Apartmán  
pro 2-4 osoby

Apartmán  
pro 4-6 osob

05.12.-19.12.15 13 490 18 660
19.12.-26.12.15 18 870 26 130
09.01.-30.01.16 15 650 18 460
30.01.-27.02.16 24 990 31 000
27.02.-05.03.16 19 750 26 700
05.03.-02.04.16 16 930 22 900

Ceny na  apartmán a  týden v  Kč zahrnují: týdenní pronájem 
apartmánu, spotřebu energií.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana, na místě se hradí: 
pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, závěrečný úklid apartmá-
nu 40 Euro/pobyt/apt. 2-4 osoby a 70 Euro/pobyt/apt. 4-6 osob, ložní 
prádlo a ručníky vlastní nebo 10 Euro/set/osoba a pobyt.
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, svačinový 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 svačinovým ba-
líčkem za dobrou cenu v dosahu více rakouských 
lyžařských středisek.

Vybavení: parkoviště pro hosty, wi-fi zdarma.
Ubytování: součástí každého apartmánu je vyba-
vený kuchyňský kout (sporák, kávovar, mikrovlnka, 
lednička), kou-
pelna s WC, TV-
-Sat a balkon.
Apartmán pro 
2-4 osoby: 48 m2, 
dvoulůžková lož-
nice, obývací po-
koj s kuchyňským 
koutem a gaučem 
pro 2 osoby.

440 km od Prahy

Salzburger Sportwelt (650 – 2.188 m)
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Apartmán pro 4-6 osob: 65 m2, 2x dvoulůžková lož-
nice, obývací pokoj s gaučem pro 2 osoby, kuchyňka, 
myčka nádobí.
Náš tip: apartmány kousek od lanovky, doporu-
čujeme včasnou rezervaci.
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Popis a poloha: apartmány a gasthofy jsou rozmís-
těny v rámci celého Maishofenu a blízkého okolí (cca 
do 3 km od centra). Na základě vaší poptávky vám vy-
pracujeme nabídku s konkrétním popisem ubytování.
Vybavení: parkoviště, v gasthofech navíc jídelna.
Ubytování v  apartmánech (studiích): každý 
apartmán (studio) má vybavený kuchyňský kout 
a sociální zařízení. 
2 lůžkové studio je jedna místnost s kuchyňským 
koutem.
2-4 lůžkové apartmány mají 1 ložnici a obývací po-
koj s rozkládacím lůžkem pro 1-2 osoby.

Apartmány a gasthofy 
v Maishofenu 

Alpine Resort Fieberbrunn **** 
ve Fieberbrunnu 

Alpine Resort Fieberbrunn ve Fieberbrunnu
Období Dospělí

06.12.-27.12.15 2 320
27.12.-03.01.16 4 350
03.01.-31.01.16 2 570
31.01.-28.02.16 2 740
28.02.-27.03.16 2 570

Ceny na os. a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-14,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, Silvestrovské 
menu 1 950 Kč/dosp., dítě 6-14,9 let 970 Kč, komplexní poj. viz str. 28.
Poznámky: v  obdobích 06.12.-27.12.15, 03.01.-31.01., 07.02.-
21.02.16 platí pobyty na 3 noci čtvrtek - neděle a na 4 noci neděle 
- čtvrtek nebo týdenní pobyty s  nástupními dny neděle a  čtvrtek, 
v obdobích 27.12.-03.01., 31.01.-07.02. a 21.02.-06.03.16 platí počet 
nocí 7 a nástupní den na ubytování neděle, v období 06.03.-27.03.16 
minimální počet nocí 3 a nástupní dny na a výstupní dny z ubytování 
každý den kromě středy, v období 06.12.-19.12.15 platí 7=6.

Gasthofy v Maishofenu
Období Dospělí

03.12.-19.12.15 1 410
19.12.-26.12.15 1 520
26.12.-02.01.16 1 590
02.01.-09.01.16 1 520
09.01.-30.01.16 1 410
30.01.-20.02.16 1 520
20.02.-27.02.16 1 590
27.02.-12.03.16 1 520
12.03.-30.04.16 1 410

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 viz úvodní strana, 1 lůžkový pokoj 
240 Kč/noc.
Poznámka: v období 26.12.-02.01.16 platí počet nocí 7 a nástup-
ní den na ubytování sobota, v obdobích 19.12.-26.12.15 a 31.01.-
12.03.16 minimální počet nocí 4, při nižším počtu nocí příplatek 
170 Kč/noc, v ostatních obdobích minimální počet nocí 3, nástupní 
dny na ubytování každý den.

4-6 lůžkové apartmány mají 2 ložnice a obývací po-
koj s rozkládacím lůžkem pro 1-2 osoby.
Stravování: vlastní.
Ubytování v gasthofech: 2 lůžkové pokoje s možnos-
tí 1-2 přistýlek převážně pro děti, vlastní soc. zařízení.

Vybavení: recepce, hala, výtah, restaurace, bar, lyžár-
na, wi-fi zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV, fénem, balkonem. 3. a 4. lůž-
ko v pokoji je rozkládací gauč. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru u hlavního jídla, sa-
látový bufet. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 12 x 7 m 
(dětem povolen vstup pouze v doprovodu rodiče), 
wellness – pára, sau-
na, infrakabina, od-
počívárna (přístupné 
od 12 let), posilovna. 
Náš tip: hotel s bazé-
nem přímo u stanice 
lanovky. 

Novinkou letošní sezony je propojení top 
lyžařské oblasti Saalbach – Hinterglemm – 
Leogang s  vedlejším lyžařským střediskem 
Fieberbrunn. Dohromady bude mít toto jed
no z největších propojení v Rakousku 270 km 
sjezdových tratí. Tato střediska budou spoje
na přes vrchol Reiterkogel nad Saalbachem. 
Ať nastoupíte do střediska v Leogangu, Vor
derglemmu, Saalbachu, v  Hinterglemmu 
a nově ve Fieberbrunnu, můžete se pohodlně 
pohybovat po  celém areálu. Oblast nabízí 
pro každého něco, pro děti a  začátečníky 
jsou cvičné louky i široké mírné svahy, dob
ří lyžaři budou nadšeni z krásných dlouhých 
středně těžkých a  těžkých sjezdů. Mezi nej
náročnější a nejhezčí patří samozřejmě tratě 
z vrcholu Zwölferkogel nad Hinterglemmem, 
na kterých se jezdí Světový pohár. Středisko 
je velmi dobře uměle zasněžováno a jeho pří
jemnou atmosféru dotváří na  40 stylových 
hospůdek a  restaurací. V  okolí Maishofenu 
i Fieberbrunnu se nachází běžecké stopy.

270 km propojených tratí 
(140 km, 110 km, 20 km)  
• 28 kabin, 22 sedaček, 20 vleků 

Apartmány v Maishofenu

Období Studio  
2 osoby

Apartmán
2-4 osoby 4-6 osob

03.12.-19.12.15 1 570 2 180 2 760
19.12.-26.12.15 1 850 2 540 3 030
26.12.-02.01.16 1 900 2 610 3 300
02.01.-09.01.16 1 850 2 540 3 110
09.01.-30.01.16 1 910 2 260 2 830
30.01.-20.02.16 1 850 2 540 3 110
20.02.-27.02.16 1 900 2 610 3 300
27.02.-12.03.16 1 850 2 540 3 110
12.03.-30.04.16 1 570 2 180 2 760

Ceny na  apartmán a  noc v  Kč zahrnují: pronájem apartmánu 
(studia) na 1 noc, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana, na místě se hradí: 
pobytová taxa cca 1,15 Euro/noc/osoba od 15 let, povinný závěreč-
ný úklid apartmánu (studia) 27-45 Euro.
Poznámka: v období 26.12.-02.01.16 platí počet nocí 7 a nástupní 
den na ubytování sobota, v období 30.01.-12.03.16 minimální po-
čet nocí 6, při nižším počtu nocí příplatek 10%, v obdobích 19.12.-
26.12.15 a 02.01.-30.01.16 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

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. 

Popis a poloha: velmi pěkný hotel leží přímo v lyžař-
ském středisku, u lanovky ve Fieberbrunnu, která vás 
přiblíží k novému propojení s lyžařským střediskem 
Saalbach – Hinterglemm. K hotelu je možné dojet 
na lyžích. Centrum městečka je vzdáleno cca 3 km.



12

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. V  loňském roce vybudovalo středis
ko mezistanici na  lanovce z  Gosau/Hintertal 
a novou kabinku z Astauwinkelu na Riedlkopf, 
která nahradila zastaralou sedačku. V celé ob
lasti najdete příjemné hospůdky, kde si může
te během lyžování odpočinout a občerstvit se 
místními specialitami.

D
ac
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142 km sjezdových tratí  
(34 km, 96 km, 12 km)  
• 10 kabin, 11 sedaček, 40 vleků 
• 160 sněhových děl  
• 215 km běžeckých stop

Apartmánový dům Russbach 
v Russbachu 

Popis a poloha: větší dům se studii se nachází v cen-
tru Russbachu, jen cca 400 m od základní stanice la-
novky Hornspitzbahn, zastávka skibusu je kousek 
od domu. V okolí jsou restaurace i obchody.
Vybavení: lyžárna, výtah, restaurace, pračka za po-
platek, parkoviště.
Ubytování: součástí každého studia je vlastní so-
ciální zařízení, rozkládací gauč pro 1-2 děti (max. 
do 14,9 let), vybavený kuchyňský kout, některá stu-
dia mají i balkon. 
Studio pro 2-3 osoby nebo studio pro 2-4 osoby 
tvoří jedna místnost 29-35 m2 s dvoulůžkem a rozklá-
dacím gaučem pro 1-2 děti do max. 14,9 let.

370 km od Prahy

Hotel Abtenauer ****  
v Abtenau 

2,5 Euro/auto/den. Připojení k wi-fi je za jednorázo-
vý poplatek 3 Eura/pobyt.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV, fén, trezorek, telefon, 3. a 4. 
lůžko je rozkládací gauč. 
Stravování: rozšířená polopenze – bohatý snídaňový 
bufet, večeře menu o 4 chodech s možností výběru 
u hlavního jídla, salátový bufet. K večeřím, podáva-
ným v jídelně, jsou mezi 18.30-20.00 hodinou v ceně 
nápoje jako pivo, víno, káva, nealko. 
Zázemí/wellness: v ceně pára, sauna, odpočívárna 
a masážní sprchy. 
Náš tip: dítě do 12,9 let ubytované na 3. lůžku 
zdarma, na 4. lůžku na vyžádání. 

Popis a poloha: tradiční hotel s příjemnou atmosfé-
rou leží v centru Abtenau, cca 10 minut jízdy od zá-
kladní stanice lanovky v Russbachu. Skibus staví cca 
50 m od domu. Místní malé lyžařské středisko Karko-
gel s cca 10 km tratí je vzdáleno 1,5 km od hotelu. Ve-
řejný bazén Aqua-Salza v Gollingu je 12 km.
Vybavení: hala s recepcí, výtah, lyžárna, botárna, 
jídelna, restaurace, bar. Poplatek za parkování je 

Hotel Abtenauer v Abtenau
Období Dospělí

05.12.-19.12.15 1 490
19.12.-26.12.15 1 860
26.12.-02.01.16 2 070
02.01.-30.01.16 1 490
30.01.-27.02.16 1 740
27.02.-25.03.16 1 490

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 12,9 let zdarma, dítě 13-14,9 let 
50% (2. dítě na 4. lůžku do 12,9 let zdarma pouze na vyžádání v ob-
dobích od 05.12.-26.12.15 a od 27.02.-25.03.16). 
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od  15 let, Vánoční 
menu 750 Kč/dospělí, Silvestrovské menu 1  350 Kč/dospělí a  dítě 
13-14,9 let 770 Kč, jednolůžkový pokoj bez příplatku, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámky: po  celou sezonu minimální počet nocí 3 a  nástupní 
dny na ubytování každý den (kromě termínu 26.12.-02.01.16 - zde 
platí počet nocí 7).

Apartmánový dům Russbach v Russbachu
Období Studio 2-3 osoby Studio 2-4 osoby

03.12.-19.12.15 1 850 2 220
19.12.-26.12.15 2 180 2 660
26.12.-02.01.16 2 550 2 920
02.01.-30.01.16 1 850 2 220
30.01.-05.03.16 2 180 2 660
05.03.-15.04.16 1 850 2 220

Ceny na studio a noc v Kč zahrnují: pronájem studia na 1 noc, 
spotřebu energií.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana, na místě se hradí: 
pobytová taxa 1,8 Euro/od 15 let a  noc, povinný závěrečný úklid 
studií 30 Euro/pobyt, ložní prádlo a ručníky 10 Euro/set nebo vlast-
ní, pozdní příjezd po 20:00 hodině 25 Euro.
Upozornění: v obdobích 19.12.-02.01. a 30.01.-05.03.16 platí po-
čet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních obdo-
bích minimální počet nocí 3 a  nástupní dny na  ubytování každý 
den, v  obdobích 03.12.-19.12.15, 02.01.-30.01 a  05.03.-15.04.16 
platí 7=6.

Zázemí/wellness: sauna za poplatek 8 Euro/osoba.
Náš tip: ubytování kousek od lanovky.

 DÍTĚ 
ZDARMA
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Popis a poloha: tradiční gasthof leží v centru Maria 
Alm, má dvě budovy, stanice lanovky v Maria Alm je 
vzdálena cca 500 m od domu. Zastávka skibusu je cca 
100 m od gasthofu. 
Vybavení: recepce, restaurace, jídelna, kavárna, wi-fi 
zdarma, menší parkoviště u domu. 
Ubytování: 2 lůžkové jednoduše zařízené pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV a někte-
ré i balkon. 
Stravování: rozšířená jednoduchá polopenze s ná-
poji – snídaně bufet, odpoledne se podává čaj, káva 
a koláče, večeře jsou formou menu o 3 chodech a sa-

Gasthof Almerwirt **  
v Maria Alm 

Hotel Hindenburg ****  
v Saalfeldenu 

Gasthof Almerwirt v Maria Alm 
Období Dospělí

13.12.-27.12.15 1 090
27.12.-03.01.16 1 490
03.01.-31.01.16 1 200
31.01.-28.02.16 1 290
28.02.-03.04.16 1 090

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou po-
lopenzí a nápoji, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 12,9 let zdarma (pouze na vy-
žádání v konkrétních termínech).
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámky: v  obdobích 13.12.-27.12.15, 03.01.-31.01. a  13.03.-
03.04.16 platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle a zároveň 
platí při pobytech od neděle akce 4=3 nebo 7=6, v ostatních obdo-
bích platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování neděle.

lát. Mezi 10.00-20.00 hodinou jsou k dispozici nealko 
nápoje jako limonády a voda, k večeřím navíc i toče-
né pivo a stolní víno. 
Náš tip: levný gasthof pro nenáročné klienty.

Vybavení: hala s recepcí, společenská místnost, vý-
tah, jídelna, restaurace, bar, botárna, lyžárna. Parko-
viště je za poplatek 3 Euro/noc, garáže 7 Euro/noc. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zaří-
zením, kabelovou TV, fénem, wi-fi zdarma. 
Stravování: polopenze – snídaně teplý i studený 
bufet, večeře menu o 4 chodech s možností výbě-
ru hlavního jídla a salátový bufet. Mezi 12.00-14.00 
hodinou se podává obědová polévka, kterou využijí 
především běžkaři. 
Zázemí/wellness: v ceně wellness se saunou, párou, 
infrakabinou a odpočívárnou, posilovna. 
Náš tip: hotel s možností krátkých pobytů v dosa-
hu 2 kvalitních lyžařských středisek. 

Lyžařské středisko Hochkönig patří do sdruže
ní Ski Amadé a tvoří ho lyžařská houpačka Ma
ria Alm – Dienten – Mühlbach. Díky lyžařské 
houpačce můžete projíždět pohodlně celé stře
disko oběma směry a  obdivovat při tom ma
jestátní masiv Hochkönigu, který celé oblasti 
dominuje. Náročnější tratě jsou především 
mezi Maria Alm, Hintermoos a Dienten, modré 
tratě vhodné pro rodiny s dětmi a méně zdatné 
lyžaře pak převládají nad Mühlbachem. Pro 
svou přátelskou atmosféru a  nabídku zázemí 
i  tratí pro celou rodinu patří Hochkönig mezi 
jedno z  nejoceňovanějších rodinných lyžař
ských středisek v  Salcbursku. Jako všude, na
jdete i  zde na  sjezdovkách restaurace a  bary, 
půjčovny lyží a lyžařské školy. Oblast Hochkö
nigu je vhodná i pro běžkaře, přímo v okolí Ma
ria Alm je síť cca 30 km tratí. Další výše polože
né tratě jsou v Dientenu a Mühlbachu. Během 
běžkování si můžete vychutnávat nádherné 
výhledy na masiv Hochkönig.

120 km propojených tratí 
(52 km, 41 km, 27 km)  
• 5 kabin, 9 sedaček, 19 vleků 

460 km od Prahy

Popis a poloha: hotel s dlouhou tradicí leží v cent-
ru Saalfeldenu, cca 5 km od Maria Alm - lyžařského 
střediska Hochkönig. Skibus staví u domu. Běžecké 
stopy, které jsou napojené na cca 80 km dlouhou síť 
tratí, vedou cca 500 m od domu. Leogang, který je 
součástí lyžařského areálu Saalbach – Hinterglemm 
– Leogang – Fieberbrunn, je vzdálen cca 10 km. 

Hochkönig (1.071 - 1.800 m)

Hotel Hindenburg v Saalfeldenu 

Období
Dospělí 

ve 2 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
27.12.-03.01.16 2 530 2 570
03.01.-31.01.16 2 100 2 150
31.01.-07.02.16 2 350 2 350
07.02.-14.02.16 2 440 2 440
14.02.-28.02.16 2 350 2 350
28.02.-27.03.16 2 100 2 150
27.03.-10.04.16 1 450 1 490

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%, 13-17,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, Silvestrov-
ské menu 1200 Kč/dospělí, 600 Kč/dítě 11-16,9 let, jednolůžkový 
pokoj bez příplatku, komplexní pojištění viz úvodní strana.
Poznámky: v  obdobích 03.01.-07.02. a  14.02.-10.04.16 platí po-
byty neděle - čtvrtek a  čtvrtek - neděle, v  obdobích 03.01.-31.01. 
a  28.02.-10.04.16 platí 7=6 při pobytech neděle - neděle, navíc 
v obdobích 03.01.-31.01., 28.02.-20.03. a 27.03.-10.04.16 platí 4=3 
při pobytech neděle - čtvrtek, v  termínech 27.12.-03.01. a  07.02.-
14.02.16 platí počet nocí 7.

OD 12.03. 2016 LYŽUJÍ DĚTI DO 15 LET
V DOPROVODU ALESPOŇ JEDNOHO Z RODIČŮ  
OD 6 DNŮ ZDARMA.
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Hotel St. Florian *** 
v Kaprunu 

Hotel Lukasmayr *** v Brucku 
an der Grossglocknerstr. 

Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV, rádiem, telefonem, trezor-
kem, fénem, minibarem a balkonem nebo terasou.

Vybavení: hala s recepcí, výtah, lyžárna, botárna, jí-
delna, restaurace, bar, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení. Pokoje pro 2-4 osoby mají balkon. Wi-fi 
za poplatek.
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.
Zázemí/well-
ness: v  ceně 
6x týdně well-
ness se sau-
nou a  párou 
( p ř í s t u p n é 
od 14 let a jen 
v doprovodu 
rodiče).

Popis a poloha: pěkný hotel St. Florian leží na okra-
ji centra Kaprunu, jen cca 250 m od lázní Tauern Spa 
a 200 m od místních lanovek v Kaprunu. Zastávka ski-
busu na ledovec Kitzsteinhorn, který je vzdálen cca 
5 km, je 50 m od hotelu. Běžecká osvětlená stopa je 
před hotelem.
Vybavení: recepce, hala s krbem, internetový koutek 
zdarma, wi-fi v hale zdarma, jídelna, restaurace, bar, 
lyžárna, botárna, parkoviště zdarma, garáže za po-
platek 4 Euro/den.

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

12.11.-27.12.15 1 900
27.12.-03.01.16 2 720
03.01.-10.01.16 2 430
10.01.-31.01.16 2 110
31.01.-28.02.16 2 330
28.02.-27.03.16 2 110
27.03.-24.04.16 1 900

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 viz úvodní strana.
Poznámka: v  obdobích 12.11.-20.12.15, 03.01.-31.01. a  28.02.-
24.04.16 jsou možné pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle a zá-
roveň platí 7=6, v obdobích 12.11.-20.12.15 a 06.03.-24.04.16 platí 
4=3 při pobytech neděle - čtvrtek, v ostatních obdobích platí počet 
nocí 7 a nástupní den na ubytování neděle.

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.

Náš tip: děti do 10,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s rozšířenou polopenzí zdarma.

Hotel Lukasmayr v Brucku  
an der Grossglocknerstrasse 

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
12.12.-26.12.15 1 520 1 720
26.12.-02.01.16 2 030 2 290
02.01.-06.02.16 1 520 1 720
06.02.-20.02.16 1 770 2 020
20.02.-02.04.16 1 520 1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou polo-
penzí 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%.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: v obdobích 19.12.-09.01. a 23.01.-27.02.16 platí počet nocí 
7 a nástupní den na ubytování sobota, v ostatních obdobích minimální 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, navíc v obdobích 
12.12.-19.12.15, 09.01.-23.01. a 05.03.-02.04.16 platí 7=6.

Zell am See – Kaprun (757 – 3.029 m)
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138 km sjezdových tratí  
(54 km, 55 km, 29 km)  
• 14 kabin, 17 sedaček, 26 vleků  
• 200 km běžeckých stop

470 km od Prahy

DĚTI 
ZDARMA

Lyžařské středisko Europa Sportregion Kaprun 
– Zell am See tvoří město Zell am See s areálem 
Schmittenhöhe (77 km tratí) a  městečko Kap
run. Přímo nad Kaprunem je rodinný lyžařský 
areál Maiskogel (20 km tratí) a  ledovec Kitz
steinhorn (41 km tratí) je vzdálený přibližně 
5 km od  Kaprunu. Lyžařské areály jsou vzá
jemně propojeny dobře fungující sítí skibusů. 
V posledních letech doznal především ledovec 
velkých změn. Byly vybudovány nové sedačko
vé lanovky a  černá sjezdová trať Black Mam
ba. Novinkou letošní sezony jsou kabinky, 
které povedou pod vrchol ledovce, kde byly 
jen méně pohodlné vleky. Do lyžařského areá
lu Schmittenhöhe se můžete dostat kabinou 
z předměstí Schüttdorf a z centra Zell am See. 
Podél těchto lyžařských lanovek vedou pěkné 
a dlouhé údolní sjezdy. Díky vyváženému po
čtu všech sjezdových tratí si zde každý přijde 
na své. Na kraji Kaprunu je moderní lázeňský 
areál „Tauern Spa“ s bazény a se saunami.
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Gasthof Platzwirt v Raurisu
Období Dospělí

19.12.-26.12.15 2 100
26.12.-02.01.16 2 190
02.01.-30.01.16 1 690
30.01.-27.02.16 2 100
27.02.-02.04.16 1 690

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou po-
lopenzí a 2 nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 10,9 let zdarma, 11-14,9 
let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od  15 let, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámky: v obdobích v obdobích 09.01.-30.01. a 05.03.-19.03.16 
minimální počet nocí 3 a  nástupní dny na  ubytování každý den, 
v ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytová-
ní sobota, v obdobích 09.01.-30.01., 05.03.-19.03. a 26.03.-02.04.16  
platí akce 7=6.

Hotel Helenenburg v Bad Gasteinu
Období Dospělí

12.12.-26.12.15 1 780
26.12.-02.01.16 3 050
02.01.-30.01.16 1 860
30.01.-05.03.16 2 320
05.03.-28.03.16 1 860

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: případné slevy pro děti ubytované na přistýlce na vyžádání. 
Příplatky: pobytová taxa 2,2 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: v obdobích 13.12.-02.01. a 31.01.-20.02.16 platí počet 
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 02.01.-31.01. a 28.02.-27.03.16 platí 7=6 a 4=3 
při pobytech neděle - čtvrtek.

Popis a poloha: hotel se 
nachází na okraji Bad Gas-
teinu, u menšího lyžařského střediska Graukogel. Cen-
trum města je 2 km, základní stanice lanovky Stubner-
kogelbahn a termální lázně Felsentherme cca 3 km. 
Zastávka skibusu je u hotelu. Lyžařské středisko Grau-
kogel je cca 300 m od hotelu a po lyžování je mož-
né z tohoto střediska sjet přímo k hotelu na lyžích.
Vybavení: recepce, hala, zimní zahrada, restaurace, 
jídelna, bar, terasa, lyžárna, wi-fi zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové nekuřácké 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. 
Náš tip: doporučujeme včasnou rezervaci.

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, wi-fi zdarma, lyžár-
na, výtah, parkoviště, 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 ba-
líček si zabalíte sami u snídaně, odpolední svačina 
(káva, čaj, koláče, zmrzlina pro děti), večeře menu o 3 
chodech s možností výběru nebo formou bufetu. Ná-
poje neomezeně od 10.00 do 21.00 hodin jako např. 
točené pivo, stolní 
víno, nealko.
Náš tip: gasthof se 
službami all inclu-
sive a  dětmi až 
do 9,9 let zdarma.

Hotel Helenenburg ***  
v Bad Gasteinu 
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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.

Gasteinertal patří do  sdružení Skiamadé. 
Jeho nabídka je skutečně všestranná. Prv
ním střediskem v  údolí je Dorfgastein. Svými 
80 km tratí a  propojením se sousedním údo
lím 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. Po
kud nebudete chtít strávit celý den na lyžích, 
můžete se odreagovat v termálních bazénech. 

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

211 km propojených tratí 
(58 km, 124 km, 29 km)
• 13 kabin, 17 sedaček, 15 vleků

Rauris (950 – 2.200 m) Gastein (845 – 2.686 m)

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

Gasthof Platzwirt ***  
v Raurisu 

Popis a poloha: gasthof leží na pěší zóně v centru 
Raurisu, cca 400 m od lanovky Hochalm, skibus staví 
20 m od domu. 
Vybavení: recepce, výtah, jídelna, restaurace, lyžár-
na a parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůž. pokoje s vlastním soc. zařízením, 
kabelovou TV, 3. a 4. lůžko je rozkl. gauč nebo palanda. 
Stravování: rozšířená polopenze s nápoji u večeře 
– snídaně bufet, svačinový balíček, odpolední svači-
na (koláče, káva, čaj, zmrzlina pro děti), večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, saláto-
vý bufet. V ceně večeří jsou zahrnuty i 2 nápoje jako 
0,25 l nealko, 1/8 l stolního vína, malé pivo. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára, infrakabina 
a odpočívárna, děti mohou do wellness jen v dopro-
vodu rodičů. 
Náš tip: děti do 10,9 let 
ubytované na 3. a 4. 
lůžku mají pobyt s roz-
šířenou polopenzí s ná-
poji u večeře zdarma.

Další nabídka ze Salcburska

Gasthof Torrenerhof v Gollingu
Období Dospělí 

13.12.-27.12.15 1 370
27.12.-03.01.16 1 800
03.01.-27.03.16 1 370

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 9,9 let zdarma, 10-15,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: v obdobích 13.12.-27.12. a 07.02.-21.02.16 jsou mož-
né pobyty na  7 nocí a  nástupní den na  ubytování neděle, v  ob-
dobích 03.01.-07.02. a  21.02.-27.03.16 jsou možné pobyty čtvr-
tek - neděle a  neděle - čtvrtek nebo týdenní pobyty, v  obdobích 
13.12.27.12.15, 03.01.14.02. a  28.02.27.03.16 platí 7=6, 
v obdobích 03.01.07.02. a 28.02.27.03.16 navíc platí 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 256 Euro na 6 dní.

120 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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Schladming – Dachstein (745 – 2.700 m)

Lyžařská oblast Schladming – Dachstein patří do lyžařského sdružení Ski Amadé, na jednu permanentku můžete lyžovat na 760 km tratí. 
Nejznámější je lyžařská houpačka mezi 4 vrcholy se 123 km propojených tratí, která propojuje lyžařská střediska HauserKaibling, Planai, 
Hochwurzen a Reiteralm. Již 2x se zde konalo Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Závodilo se na svazích, které spousta z nás dobře 
zná. Samozřejmostí je spousta příjemných restaurací a hospůdek, které lákají k posezení a odpočinku během lyžařského dne. Menší ly
žařská střediska v oblasti, která nejsou vzájemně propojená, jako Rittisberg, Fageralm nebo Galsterbergalm, nabízejí příjemné lyžování 
na málo zaplněných sjezdových tratích. Oblast je velmocí i v běžeckém lyžování  v roce 1999 se zde konalo Mistrovství světa. Nejlepší a nej
krásnější jsou stopy na vysoko položené náhorní plošině Ramsau (1.100 m), kde je 130 km klasických tratí a 70 km tratí na bruslení. Celkem 
je zde 30 okruhů nejrůznějších obtížností s délkou až 30 km. 
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223 km sjezdových tratí (75 km, 118 km, 30 km) • 9 kabin, 26 sedaček, 55 vleků  
• 690 sněhových děl • 472 km běžeckých stop

400 km od Prahy

Hotel Pariente v Rohrmoosu
Období Dospělí

06.12.-19.12.15 1 990   
19.12.-02.01.16 2 570   
02.01.-30.01.16 2 320   
06.02.-27.02.16 2 570   
27.02.-29.03.16 2 320   
29.03.-10.04.16 1 990   

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 2,5 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: v obdobích 19.12.-02.01. a 30.01.-27.02.16 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 06.12.-19.12.15, 12.03.-19.03. a  29.03.-10.04.16 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

19.12.-26.12.15 2 010 2 140 2 340
26.12.-02.01.16 2 530 2 650 2 860
02.01.-23.01.16 1 830 1 950 2 160
23.01.-13.02.16 2 010 2 140 2 340
13.02.-27.02.16 2 030 2 160 2 370
27.02.-12.03.16 1 830 1 950 2 160
12.03.-26.03.16 1 600 1 720 1 930

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 viz úvodní strana.
Poznámky: po  celou sezonu minimální počet nocí 3 a  nástupní 
dny na  ubytování každý den, v  obdobích 02.01.-30.01. a  12.03.-
26.03.16 platí 7=6.

Popis a poloha: rodinný hotel leží v centru vesnice 
Rohrmoos u lanovky na vrchol Hochwurzen. K hote-
lu je možné sjet na lyžích.
Vybavení: hala s recepcí, společenská místnost s TV, 
botárna, wi-fi zdarma, parkoviště.

Hotel Pariente *** 
v Rohrmoosu  

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 polévky a hlavního 
jídla, salátový 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 
kousek od domu. Skibus staví cca 10 m od domu. Ho-

Hotel Post ***+  
v Ramsau am Dachstein 

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, in-
frakabina a odpočívárna. Dětem do 12 let povolen 
vstup jen v doprovodu rodiče.
Náš tip: oblíbený hotel s bazénem jen 6 km od ly-
žařského střediska Schladming.
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Nassfeld (600 – 2.002 m)

110 km propojených tratí 
(30 km, 60 km, 20 km)  
• 5 kabin, 9 sedaček, 15 vleků  
• 150 sněhových děl  
• 300 km běžeckých stop

Hotel Marcius ***  
v Nassfeldu  

Náš tip: pěkný hotel s bazénem v lyžařském stře-
disku téměř u lanovky.

Popis a poloha: apartmány se nacházejí ve 2 domech 
vzdálených cca 100 m od hotelu Erlenhof, kde mohou 
hosté využívat velmi pěknou dětskou hernu i saunu. 
Lyžařské středisko Nassfeld je vzdáleno cca 25 minut 
jízdy autem, u hotelu je i zastávka skibusu. Místní ro-
dinné lyžařské středisko s 6 km tratí a veřejný bazén 
jsou vzdáleny cca 1,5 km od domu. 
Vybavení: recepce a restaurace v hlavní budově, par-
koviště, wi-fi zdarma.

Apartmány Erlenhof ***+  
v Mauthenu 

Ubytování: součástí každého apartmánu je plně vy-
bavená kuchyně, fén, TV-Sat.
Apartmán pro 4-5 osob: 2 ložnice, koupelna s WC, 
velká obytná kuchyně.
Apartmán pro 6 osob: 3 ložnice, 2x koupelna 
a 2x WC, velká obytná kuchyně.
Apartmán pro 6-7 osob: 3 ložnice, 3x koupelna 
a 3x WC, velká obytná kuchyně.
Zázemí/wellness: hosté mohou využívat saunu 
v hlavní budově hotelu, volný vstup do veřejného 
bazénu v Mauthenu.

Náš tip: velmi pěkné apartmány za příznivou cenu.

590 km od Prahy

Velice kvalitní rakouská lyžařská oblast 
Nassfeld/Hermagor leží na  slunečném jiho
západě Korutan, na  hranicích s  Itálií. Tato 
lyžařská oblast je  největší a  nejmoderněj
ší oblastí v  Korutanech a  je zařazena mezi 
„Top 10“ středisek na  světě. Najdete tu ne
jen široké sjezdové tratě všech obtížností, 
dlouhé sjezdy do  údolí, útulné restaurace, 
ale i  snowboardpark, boardercrossfunpark, 
200 m dlouhou halfpipe a také lyžařskou trať 
pro měření rychlosti. Když vyjedete nejdelší 
kabinovou lanovkou v  Alpách „Millenium 
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.

Apartmány Erlenhof v Mauthenu

Období
Apartmán

4-5 osob 6 osob 6-7 osob
10.12.-19.12.15 2 490 2 750 3 150
19.12.-05.01.16 3 300 4 100 4 400
05.01.-23.01.16 2 490 2 750 3 150
23.01.-28.03.16 3 150 3 550 3 850

Ceny na  apartmán a  noc v  Kč zahrnují: pronájem apartmánu 
na 1 noc, spotřebu energií, ložní prádlo, závěrečný úklid, využívání 
hotelového wellness a vstup do veřejného bazénu.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,5 Euro/noc/osoba od 16 let, kom-
plexní pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: po  celou sezonu minimální počet nocí 3 a  nástupní 
dny na ubytování každý den (kromě období 26.12.-05.01.16 – zde 
platí minimální počet nocí 5).

Hotel Marcius v Nassfeldu

Období
Dospělí 

ve 2-4 lůž. 
pokoji

ve 2-4 lůž.  
pokoji/ LUX

03.12.-20.12.15 2 040 2 200
20.12.-27.12.15 2 830 2 990
03.01.-31.01.16 2 520 2 670
31.01.-28.02.16 2 960 3 140
28.02.-13.03.16 2 520 2 670
13.03.-03.04.16 2 040 2 200

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 1,9 let zdarma, 2-5,9 let 
70% a 6-13,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 17 let, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: v  obdobích 03.12.-20.12.15, 10.01.-24.01. a  13.03.-
03.04.16 jsou možné pobyty čtvrtek - neděle a neděla - čtvrtek, při 
pobytech neděle - čtvrtek platí 4=3, v ostatních obdobích platí po-
čet nocí 7 a nástupní den na ubytování neděle.

Popis a poloha: zrenovovaný hotel leží přímo v lyžař-
ském středisku u sjezdových tratí, v nadmořské výš-
ce 1.380 m, v části Sonnleiten, 4 sedačková lanovka 
je vzdálena od hotelu cca 50 m.
Vybavení: recepce, společenské prostory, restaurace, 
pizzerie, skibar, lyžárna, parkoviště pro hosty. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, fén, 3. a 4. lůžko je rozkládací gauč. 
Pokoje Lux jsou po rekonstrukci. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře for-
mou bufetu, který se skládá ze 4 chodů.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 10 x 20 m 
a sauna s odpočívárnou. 
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Lyžařské středisko Katschberg leží v  sedle 
na  hranicích Korutan a  Salcburska. Je jed
ním z  lyžařských areálů s  lyžováním přímo 
ode dveří. Postupně se zde staví další hotely, 
což dokresluje úspěšnost resortu, který pro
myšleně cílí na rodinnou klientelu. Lyžařský 
areál se rozkládá na  vrcholech Tschaneck 
a Aineck a převládají zde krásné široké tra
tě vhodné na carving a pro děti je zde něko
lik areálů. Toto středisko se díky své poloze 
na  jižní straně Alp chlubí výrazně vyšším 
počtem slunečních dní než ostatní střediska 
v Taurách. S permanentkou Skiregion Ober
lungau si můžete zajet zalyžovat i  do  sou
sedních areálů v údolí Grosseck – Speiereck 
nebo Fanningberg.

70 km propojených tratí
(10 km, 50 km, 10 km)  
2 kabiny, 6 sedaček, 8 vleků  
• 700 sněhových děl

500 km od Prahy

Popis a poloha:  rakouskou rodinnou vedený gasthof 
leží v centru Kremsbrücke, cca 10 km od lyžařské-
ho střediska Katschberg se 70 km sjezdových tratí 

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 svačina 
(polévka a pečivo), večeře menu o 4 chodech s mož-
ností výběru nebo bufetová večeře.

Gasthof Klammer ***  
ve Kremsbrücke 

Hotel Katschberghof **** 
v Katschbergu 

a cca 12 km od lyžařského střediska Innerkrems, kde 
je 45 km sjezdových tratí.
Vybavení: v domě je recepce, lyžárna, restaurace, bar, 
wi-fi zdarma a parkoviště pro hosty.
Ubytování: 2-3 lůžkové i rodinné pokoje pro 4 oso-
by mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, rádio, fén. Ro-
dinné pokoje pro 4 osoby tvoří 2 místnosti s jedním 
sociálním zařízením. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech. 

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 povolen od 16 let, do bazénu můžou děti bez 
omezení věku v doprovodu rodičů.
Náš tip: luxusní hotel přímo na sjezdovce.

Zázemí/wellness: kluziště u domu.
Náš tip: gasthof s možností krátkých pobytů, např. 
pro víkendové lyžaře.

Gasthof Klammer v Kremsbrücke
Období Dospělí 

05.12.-24.12.15 1 450
24.12.-06.01.16 1 620
06.01.-29.03.16 1 450

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 3,9 let zdarma, 4-7,9 let 
50%, 8-17,9 let 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od  16 let, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: v obdobích 05.12.-24.12.15 a 06.01.-29.03.16 minimál-
ní počet nocí 2 a nástupní dny na ubytování každý den a zároveň 
platí 4=3, 5=4, 6=5, 7=6, v období 25.12.-02.01.16 minimální počet 
nocí 7 a nástupní dny na ubytování pátek a sobota.

Hotel Katschberghof v Katschbergu

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pok. 
3 noci / 4 noci

ve 2-4 lůž. pok. 
3 noci / 4 noci

10.12.-20.12.15  6 590 / 7 400  7 000 / 7 800
20.12.-24.12.15  –     / 7 900  –     / 8 300
07.01.-31.01.16  8 700 / 9 500  9 100 / 9 950
31.01.-06.03.16  10 000 / 10 850  10 400 / 11 200
06.03.-20.03.16  8 700 / 9 500  9 100 / 9 950
20.03.-27.03.16  10 000 / 10 850  10 400 / 11 200
27.03.-10.04.16  6 590 / 7 400  7 000 / 7 800

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: uvedený počet nocí s rozší-
řenou polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 
35%, 13-17,9 let 15%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: po  celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a  čtvr-
tek - neděle.

Katschberg (1.066 – 2.220 m)

K
at

sc
hb

er
g



19

D
al

ší
 n

ab
íd

ka
 z

 K
or

ut
an

Ledovec Möll je jediným korutanským le
dovcem. Do  lyžařského areálu do  2.200 m 
se dostanete z  parkoviště za  pouhých 8 mi
nut podzemní lanovkou Gletscherexpres. 
Nejvyšší bod ledovce je vrchol Schareck 
(3.122  m), odkud je překrásný výhled 
na hory Grossglockner nebo Sonnblick. Z vr
cholu ledovce do  mezistanice ujedete 7 km 
a  překonáte převýšení 1.000 m. Na  ledovci 
Möll nechybí funpark ani boardercrossová 
dráha. Lyžařské sjezdové tratě jsou převážně 
široké, vhodné ke carvingu pro všechny lyža
ře. Dalším lyžařským střediskem v  oblasti 
je Ankogel nad městečkem Mallnitz, kde je 
18 km tratí převážně střední obtížnosti. Jeli
kož většina lyžařských tratí leží nad 2.000 m, 
jsou zde dobré sněhové podmínky i v březnu.

Lyžařské středisko Bad Kleinkirch heim se pyš
ní sjezdovkami zalitými sluncem s  dlouhými 
a širokými tratěmi – 9 tratí ve středisku je del
ších než 4 km. Heslem tohoto střediska je „ze 
sjezdovky do  lázní“ – relaxovat po  lyžování 
můžete buď v lázních St. Kathrein nebo Römer
bad, které patří mezi nejmodernější lázeňské 
areály v  Rakousku. 97% tratí je uměle zasně
žováno a o kvalitě tohoto střediska svědčí i to, 
že se zde často jezdí na černé trati závody Svě
tového poháru ve sjezdu.

Lyžařské středisko Heiligenblut – Gross
glockner má jedinečnou polohu na hranicích 
Národního parku Vysoké Taury. Díky vysoké 
nadmořské výšce se zde lyžuje od  prosince 
do  dubna. Ve  středisku převládají středně 
obtížné tratě a je tedy vhodné pro dobré ly
žaře. Další výhodou je možnost jízdy v  pra
chovém sněhu, středisko nabízí i  10 km tzv. 
skirout, které nejsou upravované. V  celém 
lyžařském areálu vás čeká i  několik příjem
ných hospůdek, kde si můžete během lyžo
vání odpočinout.

24 km propojených tratí

18 km propojených tratí

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

55 km propojených tratí  
(20 km, 34 km, 1 km)
4 kabiny, 6 sedaček, 7 vleků

Další nabídka z Korutan
Ledovec Möll (2.100 – 3.122 m)

Ankogel – Mallnitz (1.066 – 2.220 m)

Bad Kleinkirchheim  
 (1.100 – 2.055 m)

Heiligenblut – Grossglockner  
 (1.301 – 2.902 m)

Hotel – penzion Hubertus *** 
v Mallnitzu 

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.
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.
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 penzion s vol-
ným vstupem do veřejného bazénu.

Hotel Sportalm ***  
v Bad Kleinkirchheim 

Popis a poloha: hotel 
leží na kraji centra, zá-
kladní stanice lanov-
ky Kaiserburgbahn a termální lázně Römerbad jsou 
vzdáleny jen cca 100 m od hotelu. 
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, wi-fi zdarma, 
parkoviště. 
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV a rádiem, některé pokoje 
mají balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet s biokout-
kem, večeře menu o 3 chodech s možností výběru 
u hlavního jídla, salátový nebo předkrmový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně wellness s aromapárou, fin-
skou a bylinnou saunou (přístupné od 16 let).
Náš tip: v období 05.03.-29.03.16 platí akce „Ski-
-Inclusive“ - permanentka v ceně pobytu a 50% 
sleva na vstup do termálních lázní Römerbad nebo 
Kathreinbad.

Hotel Heiligenblut **** 
v Heiligenblutu 

Popis a poloha: pěk-
ný hotel leží cca 300 m 
od centra Heiligenblu-
tu i od základní stanice 
lanovky, zastávka skibusu je kousek od hotelu. 
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, restaurace, bar, wi-fi 
zdarma na baru, výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení, TV-Sat, fén, rádio, balkon a wi-fi zdarma. 
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou 
bufetu. V rámci bufetové večeře je předkrmový a sa-
látový bufet, výběr z několika polévek a 5 hlavních 
jídel, sýry, ovoce. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén s protiprou-
dy, wellness se saunou, párou a infrakabinou, děti 
do 16 let mají vstup povolen jen v doprovodu rodičů. 
Náš tip: pěkný hotel s bazénem v pěším dosahu 
lanovky s možností krátkých pobytů. 

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

05.12.-23.12.15 1 930 2 020
06.01.-30.01.16 2 170 2 280
30.01.-27.02.16 2 360 2 460
27.02.-05.03.16 2 170 2 280
05.03.-29.03.16 2 450 2 550

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, ložní 
prádlo. V období 05.03.-29.03.16 v ceně zahrnuta i permamentka.
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 viz úvodní strana.
Poznámka: v obdobích 05.12.-23.12.15 a 20.02.-29.03.16 minimál-
ní počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v období 
06.01.-30.01.16 platí pobyty středa - sobota a sobota - středa, v ob-
dobí 30.01.-20.02.16 platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování 
sobota, v období 05.12.-23.12.15 platí 4=3, 5=4, 6=5, 7=6, v období 
09.01.-30.01. a 27.02.-05.03.16 platí 7=6.

Hotel Heiligenblut v Heiligenblutu

Období
Dospělí 

ve 2 lůž.  
pokoji

ve 2-3 lůž. 
pokoji

04.12.-19.12.15 2 170 2 320
19.12.-26.12.15 2 690 2 840
26.12.-02.01.16 2 980 3 100
02.01.-09.01.16 2 690 2 840
09.01.-30.01.16 2 300 2 440
30.01.-27.02.16 2 690 2 840
27.02.-19.03.16 2 300 2 440
19.03.-26.03.16 2 690 2 840
26.03.-10.04.16 2 300 2 440

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-15,9 let 50%, 
ostatní 35%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,1 Euro/noc/osoba od 16 let, Silves-
trovské menu 1  350 Kč/dospělí a  dítě 6-15,9 let 680 Kč, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.
Poznámky: po  celou sezonu minimální počet nocí 2 a  nástupní 
dny na ubytování každý den (kromě Silvestrovského termínu 26.12.-
02.01.16 - platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota).

Hotel – penzion Hubertus v Mallnitzu 

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji

v rodinném 
pokoji

19.12.-02.01.16 1 640 1 680
02.01.-30.01.16 1 330 1 370
30.01.-27.02.16 1 400 1 450
27.02.-02.04.16 1 330 1 370

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 viz úvodní strana.
Poznámky: v obdobích 02.01.-30.01. a 27.02.-02.04.16 minimální 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v ostatních 
obdobích platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, 
v obdobích 09.01.-23.01. a 12.03.-19.03.16 platí 7=6.
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Sölden (1.350 – 3.250 m)
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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

Gasthof Weisskugel ***  
ve Ventu 

ním přestupem i do Hochgurgl-Obergurgl, je cca 20 m 
od domu. 
Vybavení: recepce, zimní zahrada, restaurace, wi-fi 
za poplatek, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, fénem, TV, některé s balkonem.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru z 2 hlavních jídel, 
3-4x do týdne také salátový bufet.
Zázemí/wellness: za poplatek infrakabina/sauna.

Gasthof Weisskugel ve Ventu
Období Dospělí

19.12.-26.12.15 1 860
02.01.-09.01.16 1 700
09.01.-06.02.16 1 490
06.02.-13.02.16 1 860
13.02.-19.03.16 1 700
19.03.-26.03.16 1 860
26.03.-02.04.16 1 490

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, 7-13,9 let 50% 
a ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní po-
jištění viz úvodní strana.
Poznámka: v  obdobích 19.12.-26.12.15, 02.01.-30.01., 20.02.-
02.04.16 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 obdobích 09.01.-06.02. a 05.03.-19.03.16 platí 7=6.

Popis a poloha: gasthof se nachází v centru horské 
vesnice Vent (1.900 m) přímo na sjezdovce menšího 
místního lyžařského areálu (cca 15 km sjezdových tra-
tí). Lyžařské středisko Sölden je vzdáleno cca 17 km, 
středisko Hochgurgl-Obergurgl cca 23 km. Zastáv-
ka skibusu, který jezdí přímo do Söldenu nebo s jed-

590 km od Prahy

Apartmány Judith *** 
v Längenfeldu 

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.
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

22.10.-19.12.15 850
09.01.-30.01.16 850
30.01.-27.02.16 1 220
27.02.-12.03.16 850
12.03.-02.04.16 1 030
02.04.-22.05.16 810

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 poj. viz str. 28, na místě se hradí: pobyt. taxa 3 Euro/
osoba a noc, povinný závěrečný úklid apartmánu 10 Euro/os. a pobyt.
Upozornění: v období 30.01.-27.02.16  jsou možné pobyty od 5 nocí 
a nástupní den na ubytování na vyžádání, v ostatních obdobích jsou 
možné pobyty od  4 nocí a  nástupní dny na  ubytování každý den 
(kratší pobyty na vyžádání s příplatkem 60 Kč/osoba a noc).

Popis a poloha: pěkný dům s klidnou polohou se 
nachází na malé vyvýšenině u lesa, cca 3-5 minut 
pěší chůze od centra Längenfeldu i od zastávky ski-
busu. Do Söldenu trvá cesta autem nebo skibusem 
cca 15 minut. Lázně Aqua Dome jsou vzdáleny cca 
800 m. V lázních je několik venkovních i vnitřních ter-
málních bazénů, s teplotou vody 34-36 stupňů a spor-
tovní bazén s chladnější vodou. Světově proslulé jsou 
3 bazény ve tvaru létajících talířů. Každý bazén má 
jinou funkci (vířivka, léčivý bazén se sirnou nebo sla-
nou vodou). Vstup do bazénů na 3 hodiny stojí cca 
23 Euro, sauny jsou za příplatek.

Náš tip: gasthof v centru menšího lyžařského stře-
diska a v dojezdové vzdálenosti dvou kvalitních 
lyžařských středisek.
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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.-06.01.16 1 490 1 580
06.01.-30.01.16 1 080 1 160
30.01.-06.02.16 1 160 1 240
06.02.-27.02.16 1 330 1 410
27.02.-24.03.16 1 080 1 160
24.03.-29.03.16 1 160 1 240

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 viz úvodní strana.
Poznámka: v  termínu 26.12.-02.01.16 a v období 06.02.-27.02.16 
platí počet nocí 7 a  nástupní den na  ubytování sobota, v  termí-
nu 02.01.-06.01.16 platí počet nocí 4, v  obdobích 06.01.-07.02. 
a  27.02.-29.03.16 minimální počet nocí 3 a  nástupní dny na  uby-
tování 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 jen 20 minut 
jízdy autem od jednoho z největších rakouských 
středisek s 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

Penzion Unterbräu ***  
v Hopfgartenu 

Penzion Unterbraü v Hopfgartenu
Období Dospělí 

19.12.-26.12.15 9 870
02.01.-09.01.16 11 330
09.01.-23.01.16 9 870
23.01.-30.01.16 11 330
30.01.-05.03.16 12 780
05.03.-26.03.16 9 870

Ceny na osobu a týden v Kč zahrnují: 7x ubytování s polopenzí, 
pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 7,9 let zdarma, 8-15,9 let 50%, 
ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: po  celou sezonu platí počet nocí 7 a  nástupní den 
na ubytování sobota.

Vybavení: hala s recepcí, restaurace, jídelna, lyžár-
na, botárna, připojení k wi-fi zdarma, parkoviště je 
cca 200 m od domu. 
Ubytování:  2-3 lůžkové pokoje jsou zařízené v tra-
dičním venkovském stylu, mají koupelnu s WC, ka-
belovou TV, fén, některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru u hlavního jídla. 

Popis a poloha: příjemný penzion s rodinnou atmo-
sférou leží v centru Hopfgartenu, cca 400 m od lanov-
ky, skibus staví 50 m od domu. 

 DÍTĚ 
ZDARMA

V OBDOBÍCH 05.12. –18.12. 2015 A 12.03. – 03.04. 2016  
LYŽUJÍ DĚTI DO 15 LET V DOPROVODU ALESPOŇ 
JEDNOHO Z RODIČŮ OD 3 DNŮ ZDARMA.

Zázemí/wellness: sauna za poplatek 5 Euro/osoba 
(min. 2 osoby). 
Náš tip: ubytování s polopenzí za dobrou cenu jen 
cca 400 m od lanovky. 

Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental je největším 
vzájemně propojeným lyžařským střediskem 
v Rakousku. Tvoří ho obce Going, Ellmau, Sche
ffau, Söll, Itter, Hopfgarten, Brixen im Thale 
a  Westendorf. Stranou je jen malé lyžařské 
středisko Kelschau, kde je jen 19 km tratí. Toto 
velmi pěkné středisko je dobře dostupné z Čech 
po dálnici na Mnichov a nabízí převážně krásné 
široké tratě. Jeho velkou výhodou je propoje
nost, můžete přejíždět z  jedné části střediska 
do druhé, zastavit se v jedné z mnoha hospůdek 
a při tom obdivovat nádheru mohutného masi
vu Wilder Kaiser. Středisko neustále investuje, 
letošní novinkou je kabina z Ellmau, která bude 
mít více než dvounásobnou kapacitu oproti 
staré zubačce a nová, nejrychlejší osmisedačka 
světa, povede z Brixen im Thale. Ve středisku je 
243 km tratí které jsou uměle vysněžovány.
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Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental (620 – 1.956 m)
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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 WaldKönigsleiten a končí až v salcburské 
oblasti KrimmlHochkrimml. 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 

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.

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 běžecký okruh (8 km).

530 km od Prahy

Gasthof Hamberg ***  
v Hart im Zillertal 

Gasthof Hamberg v Hart im Zillertal
Období Dospělí 

12.12.-19.12.15 1 450
19.12.-26.12.15 1 650
02.01.-30.01.16 1 450
30.01.-27.02.16 1 650
27.02.-09.04.16 1 450

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%.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana.
Poznámky: v  obdobích 12.12.-19.12.15 a  05.03.-09.04.16 mini-
mální počet nocí 3, nástupní dny na  ubytování každý den a  platí 
akce 7=6, v ostatních obdobích platí počet nocí 7 a nástupní den 
na ubytování sobota.

Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru z 3 hlavních jídel.
Zázemí/wellness: v ceně sauna a infrakabina (dětem 
vstup povolen pouze v doprovodu rodiče).
Náš tip: klasický gasthof za dobrou cenu v dojez-
dové vzdálenosti do různých lyžařských středisek 
v rámci celého Zillertalského údolí.Popis a poloha: rodinou vedený gasthof leží v obci 

Hart, cca 3 km od lanovky ve Fügenu a 8 km od ly-
žařského střediska Hochzillertal v Kaltenbachu. 
 Zillertalská Arena je cca 15 km a lyžařské středisko 
Ski Zillertal 3000 cca 20 km od domu. Zastávka ski-
busu, který jezdí do lyžařského střediska Hochzillertal 
v Kaltenbachu, je u domu.
Vybavení: recepce, jídelna, restaurace, výtah, par-
koviště, v prostorách recepce a restaurace je k dis-
pozici wi-fi zdarma. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, TV-Sat a balkonem, ve 2-4 lůžkových po-
kojích je dvoulůžko a palanda. 

Gasthof Zur Post v Krimmlu

Období 3 noci 
(ČT-NE)

4 noci 
(NE-ČT)

7 nocí 
(NE-NE)

13.12.-20.12.15 3 420   4 360 7 780
03.01.-07.02.16 4 360   5 270 9 630
07.02.-28.02.16 – – 17 550
28.02.-13.03.16 4 360   5 270 9 630
13.03.-20.03.16 3 420   4 360 7 780
20.03.-27.03.16 4 360   5 270 9 630
27.03.-03.04.16 3 420   4 360 7 780

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: uvedený počet nocí s po-
lopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 50%, 
ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní 
pojištění viz úvodní strana.

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. V období mimosezony je možné vyžá-
dat pobyty od 2 nocí.

HOTEL PANORAMA 
VE FINKENBERGU
Cena od 13.950 Kč/ 
osoba a týden, 
rozšířená polopenze.

1 dítě do 11,9 let 
zdarma.

PENZION GREDLER 
V HIPPACHU
Cena od 950 Kč/
osoba a noc, snídaně.

Možnost krátkých 
pobytů.

Z další nabídky na www.rakousko-dovolena.cz vybíráme:
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Popis a poloha: gasthof 
leží v centru Fliessu, cca 
15 km od  lyžařského 
střediska Fiss a 20 km 
od Serfaus. Menší klid-
nější středisko Venet 
s 22 km tratí, kam jezdí 
od hotelu skibus, je cca 

5 km. Bazén v Landecku je vzdálen cca 9 km.
Vybavení: vstupní hala, restaurace, bar, lyžárna, inter-
netový koutek zdarma, wi-fi za poplatek, parkoviště. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje zařízené v tyrolském 
stylu mají koupelnu s WC, TV-Sat a některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech.
Zázemí/wellness: v ceně pára, sauna, infrakabina. 
Náš tip: cenově příznivé ubytování s možností 
krátkých pobytů 
v  mimosezoně. 
Luxusní středis-
ko Fiss – Ladis – 
Serfaus je vzdá-
leno cca 20 minut 
jízdy autem. 

Popis a poloha: 
rodinný penzion 
leží 1 km od cent-
ra Waidringu a cca 
1,5 km od  lyžař-
ského Střediska 
Waidring – Steinplatte. Zastávka skibusu je vzdále-
na 250 m od penzionu. Středisko St. Ulrich je vzdá-
leno cca 8 km, Fieberbrunn s napojením na lyžařské 
středisko Saalbach – Hinterglemm cca 16 km.
Vybavení: recepce, lyžárna, botárna, jídelna, wi-fi 
za poplatek, parkoviště.
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.

Gasthof Traube ***  
ve Fliess im Oberinntal 

Penzion Tiroler Hof  
ve Waidringu 
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Luxusní rakouské lyžařské středisko Ischgl 
– Samnaun se nachází na hranicích Rakous
ka a Švýcarska a patří k nejkvalitnějším, ale 
i  nejdražším lyžařským střediskům v  Ra
kousku. 90% tratí leží v  nadmořské výšce 
nad 2.000 m. Sjezdové tratě jsou zde široké 
a dlouhé a jsou ideální pro carving. Středisko 
tvoří špičku i  co do  kvality lanovek, zajíma
vostí je dvoupatrová lanovka pro 180 osob, 
která vás do areálu vyveze ze švýcarské části 
Samnaun. Pokud si budete chtít odpočinout 
v menším a výrazně klidnějším areálu, dopo
ručujeme zůstat v Kapplu. Tento areál nabízí 
42 km propojených pestrých sjezdových tratí.

Pěkné, vysoko položené středisko, leží na slu
nečním plató a vzniklo spojením 3 původních 
horských obcí  Fiss, Ladis a  Serfaus. Celý 
 areál leží nad hranicí lesa a  je zde široká 
a pestrá paleta sjezdových tratí všech obtíž
ností. Dá se přejíždět z  jedné části střediska 
do  druhé a  vychutnávat tzv. turistiku na  ly
žích. K nejhezčím sjezdovkám patří tratě nad 
Serfausem a nad Fissem. Nejdelší 10 km dlou
hý sjezd vede od vrcholu Schönjoch do Fissu. 
Středisko je vybaveno velmi moderními la
novkami s dostatečnou přepravní kapacitou. 
Zajímavostí je „vesnické metro“ se 4 stanice
mi, které přepravuje hosty po  obci Serfaus. 
Pohodovou atmosféru dokreslují restaurace 
s lehátky a krásné výhledy na okolní hory. 

238 km propojených tratí 
(47 km, 152 km, 39 km)
• 7 kab., 25 sedaček, 11 vleků

212 km propojených tratí 
(47 km, 121 km, 44 km)
• 11 kab., 16 sedaček, 11 vleků

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

Další nabídka z Tyrolska

Penzion Tiroler Hof ve Waidringu
Období Dospělí 

06.12.-20.12.15 1 070
20.12.-27.12.15 1 360
27.12.-03.01.16 1 850
03.01.-10.01.16 1 360
10.01.-31.01.16 1 110
31.01.-28.02.16 1 360
28.02.-20.03.16 1 110
20.03.-10.04.16 1 070

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 viz úvodní strana.
Poznámka: v  obdobích 06.12.-27.12.15, 03.01.-07.02. a  28.02.-
10.04.16 minimální počet nocí 3, nástupní dny na ubytování každý 
den a zároveň platí 4=3, 5=4, 6=5, 7=6, v termínu 27.12.-03.01.16 
platí počet nocí 7 a  nástupní den na  ubytování neděle, v  období 
07.02.-28.02.16 platí počet nocí 7, nástupní den na ubytování ne-
děle a zároveň platí 7=6.

Hotel Silvretta v Kapplu
Období Dospělí 

19.12.-26.12.15 14 260
02.01.-30.01.16 8 700
30.01.-27.02.16 11 600
27.02.-09.04.16 9 250

Ceny na osobu a týden v Kč zahrnují: 7x ubytování s polopenzí, 
pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: po  celou sezonu platí počet nocí 7 a  nástupní den 
na ubytování sobota. Kratší pobyty od 3 nocí od 12.03. jsou možné 
na vyžádání.

Pěkné středisko Waidring – Steinplatte ležící 
na  hranicích Tyrolska, Salcburska a  Bavor
ska s přístupem z rakouské i německé strany. 
Středisko nabízí pestrou nabídku tratí pro ka
ždého lyžaře, od začátečníků až po pokročilé. 
Díky převážně sedačkovým lanovkám je stře
disko opravdu pohodlné a moderní a nechybí 
zde ani snowboardpark. Pokud si zakoupíte 4 
a vícedenní permanentku, platí automaticky 
na celou oblast Schneewinkel se 170 km tratí.

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

Waidring – Steinplatte    
 (1.100 – 1.900 m)

Ischgl – Samnaun 
 (1.377 – 2.872 m)

Fiss – Ladis – Serfaus   
 (1.200 - 2.850 m)

Hotel Silvretta *** v Kapplu  

Popis a poloha: hotel Silvretta se nachází přímo 
u sjezdovky lyžařského střediska Kappl, cca 500 m nad 
základní stanicí lanovky Diasbahn. Centrum městeč-
ka je vzdálené cca 800 m. Lyžařské středisko Ischgl - 
Samnaun je vzdáleno cca 8 km od hotelu. Zastávka 
skibusu je u hotelu, pokud chcete lyžovat v Ischglu, 
je nutné přestoupit na jiný skibus v centru Kapplu.
Vybavení: recepce, výtah, jídelna, restaurace, bar, ka-
várna, wi-fi za poplatek, lyžárna, botárna, 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 včetně 
salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina, vstup 
je možný od 14 let.
Náš tip: doporučujeme včasnou rezervaci.

Gasthof Traube ve Fliess im Oberinntal

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
19.12.-26.12.15 1 760 1 870
26.12.-02.01.16 1 790 1 900
02.01.-23.01.16 1 440 1 580
23.01.-30.01.16 1 580 1 700
30.01.-06.02.16 1 760 1 870
20.02.-12.03.16 1 440 1 580
26.03.-09.04.16 1 580 1 700

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, 7-11,9 let 
50% a 12-16,9 let 10%.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana.
Poznámka: v  obdobích 02.01.-30.01., 20.02.-12.03. a  26.03.-
09.04.16 jsou možné pobyty od 3 nocí a nástupní dny na ubytová-
ní každý den, v  ostatních obdobích platí počet nocí 7 a  nástupní 
den na ubytování sobota, v obdobích 02.01.-23.01. a 27.02.-12.03. 
a 26.03.-09.04.16 platí 7=6.

DĚTI 
ZDARMA



24

Lyžařská oblast Via Lattea/Sestriere datuje svůj věhlas a oblibu u lyžařů převážně od MS v roce 1997 a od roku 2006, kdy zde byly uspo
řádány Olympijské hry. S tímto rozsáhlým lyžařským areálem může v Itálii co do rozsahu soupeřit snad jen Sella Ronda a k ní přidružená 
střediska. Jedná se o propojení 7 italských středisek (Sestriere, Sansicario, Sauzed´Oulx, Cesana, Claviere, Pragelato) a 1 francouzského 
(Montgenevre), aby vytvořily kolos zvaný Via Lattea: celkem 400 km spolehlivě propojených tratí. Dokonce ani snowboardisté zde nebudou 
zklamáni, 7snowparků dokáže naplnit jejich očekávání. Středisko ovšem nezklame ani příznivce heliski, volných terénů a běžkaře. Z dal
ších sportovních aktivit si zde můžete vybrat mezi tenisem nebo squashem.

400 km propojených tratí (14 km, 120 km, 180 km, 86 km)
• 1 visutá lanovka, 3 kabinové lanovky, 2 telemix, 35 sedaček, 23 vleků, 100 km běžeckých tratí
• 66 % sjezdovek je uměle zasněžováno

Villaggio Olimpico **** 
v Sestriere   

Popis a poloha: moderní stavba architektonicky 
vhodně zakompovaná do svého okolí, která se na-
chází přímo u sjezdovek a 350 m od centra Sestriere. 
Jedná se o turisticko – hotelový komplex s panora-
matickým výhledem na kouzelnou alpskou scené-
rii Sestriere a  Montidella Luna. Komplex se skládá 
z několika budov.

1 070 km od Prahy

Villaggio Olimpico v Sestriere
Období  

7 nocí so-so
Bilo / 4

Obsaz. 4
12.12.-19.12.15 9 990
19.12.-26.12.15 12 490
09.01.-16.01.16 14 250
16.01.-30.01.16 14 990
30.01.-06.02.16 16 690
06.02.-13.02.16 19 950
13.02.-12.03.16 16 690
12.03.-26.03.16 14 990

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 7 x ubytování v apartmánu 
dle obsazenosti, 6 denní permanentku Vialattea, 2 x typická italská 
večeře „Taste of Italy“, ložní prádlo, závěrečný úklid, spotřeby ener-
gií, klubová Olympic card, která umožňuje vstup do fitness, bazénu, 
animační programy denní i večerní, mini klub pro děti od 3-12 let.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana, pobytová taxa 
2  Eura/noc/osoba nad 12 let, vratná kauce 100 Euro/apartmán/
týden, autobusová doprava 2 600 Kč.

Via Lattea/Sestriere (1.350 – 2.800 m)
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Vybavení: 2 bary, 2 restaurace, minimarket, fitness, 
sauna, masáže, bazén 12 x 6m, recepce se vstupní 
halou, klub pro děti, animační programy, kryté pod-
zemní parkoviště, výtah, lyžárna, wi-fi ve společných 
prostorech zdarma.
Ubytování: všechny apartmány mají vybavený ku-
chyňský kout, koupelnu s WC, TV sat, balkon nebo 
terasu.
Apartmán bilo (2-4 osoby): 36m2, 1 pokoj s man-
želskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby. Každý apartmán má k dispozici 1 kryté 
parkovací místo, 1 skibox v lyžárně.
Náš tip: ubytování s bazénem přímo u sjezdovek, 
2x večeře a permanentka již v ceně.

PERMANENTKA 
    V CENĚ

Autobusová doprava luxusními autobusy 
s odjezdem z Prahy za 2 600 Kč/os.

Svozy z celé řady měst za příplatek: např. Pardubice, Hradec Králové, 
Poděbrady, Mladá Boleslav, Liberec, Brno, Ostrava, Olomouc, Prostějov, Zlín, 

České Budějovice. Možný nástup v Berouně a Plzni bez příplatku.

Více info v CK Datour a na www.rakousko-dovolena.cz

Nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.
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Hotel & residence I Cavalieri *** 
v Sestriere   

Chalety Gofree  
v Pragelatu   

Popis a poloha: moderní hotel & residence s pano-
ramatickým výhledem, který má strategickou polo-
hu jen 350 m od lanovek a 500 m od centra Sestriere. 
Vybavení: restaurace, bar, společenská místnost s kr-
bem, kde se konají každý večer animační programy, 
TV místnost, výtah, lyžárna, garáž za poplatek, mož-
nost parkování zdarma v blízkosti hotelu. Letos jako 
novinka wi-fi zdarma.
Ubytování: k dispozici jsou 3 typy ubytování. 
2-4 lůžkové pokoje apartmánového typu s manžel-
skou postelí a případně 1 samostatným lůžkem nebo 
palandou v částečně separované vstupní části, kou-
pelna se sprchou a WC, fén, TV a balkon.
Apartmán mono pro 2 osoby: pokoj s manželskou 
postelí, koupelna (sprchový kout, WC, fén), kuchyň-
ský kout (malá lednička, dvouvařič).

Popis a poloha: rozsáhlý turistický komplex se nachá-
zí v údolí Val Chisone v 1.535 m.n.m. v areálu Count-
ry clubu a nabízí ubytování ve „finských“ dřevěných 
chaletech. Vzdálenost od lanovek Vialattea cca 4 km. 
K nástupní stanici Vialattea jezdí zdarma  „miniskibus 
Gofree“ a do Sestriere autobus několikrát denně dle 
jízdního řádu.
Vybavení: recepce, restaurace, pizzerie, bar s TV sat., 
čajovna s čítárnou, welness a hlídané parkoviště zdar-
ma. V centrální budově wi-fi zdarma.
Ubytování: chalety nemají oficiální kategorizaci, ale 
dle našeho názoru odpovídají ***. Všechny chalety 
mají kuchyňský kout (mikrovlnná trouba a varná kon-
vice), koupelnu s WC, TV sat a terasu.
Chalet: cca 35 m2, 1 pokoj s manželskou postelí, po-
kojík s palandou, obývací pokoj s rozkládacím gau-
čem a kuchyňským koutem. Chalety jsou vhodné pro 

Ceny na  osobu a  pobyt v  Kč zahrnují u  Residence Cavalieri: 
7x ubytování v apartmánu dle obsazenosti, 6 denní permanentku 
Vialattea, 1x večeře jako dárek ke  koupi klubové karty, ložní prá-
dlo, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), spotřeby energií, 
u  hotel Cavalieri: 7x ubytování v  hotelovém pokoji s  polopenzí 
(snídaně bufet, večeře servírovaná-výběr z menu, salátový bufet), 
6 denní permanentku Vialattea, klubovou kartu.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana, pobytová taxa 
1,5  Euro/noc/osoba nad 12 let, autobusová doprava 2  600 Kč, 

Residence I Cavelieri v Sestriere
Období  

7 nocí so-so
Mono / 4 Mono / 2
Obsaz. 4 Obsaz. 2

19.12.-26.12.15 9 990 12 590
26.12.-02.01.16 15 690 25 250
02.01.-09.01.16 10 990 14 990
09.01.-16.01.16 9 190 12 150
16.01.-30.01.16 9 490 12 550
30.01.-06.02.16 9 990 12 800
06.02.-27.02.16 12 790 16 900
27.02.-05.03.16 10 750 14 990
05.03.-12.03.16 9 990 13 750
12.03.-28.03.16 9 190 11 990

Chalety Gofree v Pragelatu
Období 

7 nocí so-so 
nebo ne-ne

Trilo/ 6

obs. 6
05.12.-19.12.15 6 990
09.01.-30.01.16 7 990
30.01.-12.03.16 8 990
12.03.-06.04.16 7 990

Ceny na  osobu a  pobyt v  Kč zahrnují: 7x ubytování v  chaletu 
na  osobu dle obsazenosti, 6 denní permanentku Vialattea, ložní 
prádlo, závěrečný úklid, spotřeby energií.
Příplatky: komplexní pojištění viz úvodní strana, pobytová taxa 
1 Euro/noc/osoba nad 12 let, vratná kauce 100 Euro/chalet/týden.
Poznámka: možnost pobytů sobota-sobota i neděle-neděle po ce-
lou sezonu. 
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PLATNOST PERMANENTKY VIA LATTEA: 
6 DENNÍ PERMANENTKA (5 ITALSKÝCH STŘEDISEK  
 + 1 DEN FRANCOUZSKÉ STŘEDISKO MONTGENEVRE). 
KOMPLETNÍ CENÍKY (OBSAZENÍ KAPACITY JINÝM POČTEM OSOB),  
SLEVY PRO DĚTI, JUNIORY A SENIORY NAJDETE  
NA WWW.RAKOUSKO-DOVOLENA.CZ 

Apartmán mono 2-4 osoby: pokoj s manželskou po-
stelí, částečně oddělená nika s palandou, koupelna 
(sprchový kout, WC, fén), kuchyňský kout (malá led-
nička, dvouvařič), zpravidla s balkonem.
Náš tip: pokoje a apartmány jen 350 m od sjezdo-
vek s permanentkou v ceně, vysoká úroveň služeb. 

4 osoby (max. obsazenost 6 osob, v tomto případě je 
však nutné počítat s omezeným prostorem).
Zázemí/wellness (za poplatek): přímo v centrální 
budově, sauna, hydromasáže, turecká lázeň, tallas-
soterapie, tepidarium, Kneipp lázeň. Zvýhodněné 
vstupné pro ubytované v areálu Gofree.

Hotel I Cavalieri v Sestriere
Období  

7 nocí so-so
Pokoj 1 / 2-4

Obsaz. 4
19.12.-26.12.15 16 590
26.12.-02.01.16 21 990
02.01.-09.01.16 18 250
09.01.-30.01.16 16 590
30.01.-06.02.16 17 250
06.02.-27.02.16 18 750
27.02.-05.03.16 18 250
05.03.-28.03.16 16 790

povinný příplatek za silvestrovskou večeři 68 Euro (děti do 12 let 
– 50%). U  osob ubytovaných v  residenci povinný příplatek 
za  klubovou kartu (od  3 let) 35 Euro/pobyt. Karta je povinná pro 
ubytované v  termínu 19.12.19.03.16. Vratná kauce 150  Euro/
apartmán/týden. Platby jsou povinné na místě. Možnost ubytovat 
malé domácí zvíře za poplatek 15 Euro/den.

Náš tip: ubytování s wellness, vhodné pro rodiny 
s dětmi i pro skupiny. Možnost ubytovat malé do-
mácí zvíře zdarma.

Klubová karta: u hotelu již zahrnuta v ceně. 
Zahrnuje uvítací koktejl, denní i večerní animač-
ní programy, piano bar, program a exkurze pro 
nelyžaře, dětský klub od 3 let, hotelový skibus, 
slevy a výhody na vstupy např. do bazénu, disko, 
sport. půjčovny atd...

Nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.
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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 rámci 
několika apartmánových domů. 
Ubytování: studia pro 2-5 osob a apartmány pro 
6 osob. Všechna studia a apartmány jsou účelně vy-
baveny (kuchyňský kout, koupelna, WC, balkon).
Náš tip: skvělé lyžování v oblasti Paradiski s pro-
pojením na další lyžařská střediska. Vhodné pro 
rodinnou dovolenou i pro velmi náročné lyžaře.

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  ČPP 350 Kč/osoba/zájzed, 7.den 
lyžování 700 Kč/osoba, 1 den Paradiski 350 Kč/osoba, 6 denní Pa-

radiski 750 Kč/osoba. 
Slevy: děti do 5,9 let a senioři nad 72 let 3 800 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, 7 denní permanentku Puy Saint Vincent, delegáta, 
ložní prádlo, spotřebu energií, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní poj. u ČPP 350 Kč/osoba a zájezd, permanent-
ka 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 
400 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  ČPP 350 Kč/osoba, rozšíření 
permanentek dle jednotlivých středisek, vratná kauce za  studio/
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
22.01. - 31.01.16 12 740 11 840 13 090 15 590 11 440 12 290 11 790 12 590 13 690

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
22.01. - 31.01.16 8 440 8 940 9 940 8 440 8 740 9 240 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
01.01. - 10.01.16 9 400 8 250 8 250 7 950 6 800 6 700 6 700
08.01. - 17.01.16 8 950 8 150 8 150 7 850 6 850 6 750 6 750
15.01. - 24.01.16 8 950 8 200 8 200 7 900 7 250 7 100 7 100
22.01. - 31.01.16 9 450 8 400 8 400 8 150 7 300 7 150 7 200
29.01. - 07.02.16 10 450 8 950 8 950 8 600 7 950 7 750 7 800
04.03. - 13.03.16 10 950 8 750 8 750 8 500 7 950 7 750 7 800
11.03. - 20.03.16 10 500 8 600 8 600 8 300 7 300 7 200 7 250
18.03. - 27.03.16 9 500 8 100 8 100 7 750 6 950 6 950 6 950

Kategorie 1 La Plagne, Les Arc, La Rosiére, Tignes, Les 3 Vallés, Avoriaz, Flaine, Les 2 Alpes, 
Alpe d´Huez, Sere Chevalier, Auris

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.

Nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.



27

Lyžařskou mapu a popis lyžařské oblasti Vars 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: rezidence se nacházejí cca 250 m 
od vleků. Jedná se o studia a apartmány v rámci ně-
kolika apartmánových domů.
Ubytování: studia pro 2 a 4 osoby a apartmány pro 
6 osob. Všechna studia a apartmány jsou účelně vy-
baveny (kuchyňský kout, koupelna, WC) u někte-
rých typů residencí: balkon, telefon, TV možno půj-
čit za poplatek.
Náš tip: moderní zimní středisko Vars (1850 m. n.m.) 
je součástí oblasti zvané La Forêt Blanche. Díky 

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 No Name  
ve Vars 
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svým přírodním krásám a lyžařským možnos-
tem ve spojení se sousedním střediskem Risoul 
(1850 m.n.m.) má veškeré předpoklady uspokojit 
všechny kategorie lyžařů a snowboardistů.

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: autobusovou dopravu, 
7x  ubytování, 6 denní permanentku Vars, delegáta, ložní prádlo, 
spotřebu energií, pobytovou taxu.
Příplatky: komplexní pojištění u ČPP 350 Kč/osoba a zájezd, 7. den 
lyžování 350 Kč/osoba, vratná kauce za apartmán 250-300 Euro.
Slevy: děti do 4,9 let a senioři nad 75 let 2 650 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 Vars

Termín
Studio 2 Studio 4 Apartmán 6

obs. 4 obs. 4 obs. 3 obs. 2 obs. 6 obs. 5 obs. 4
11.03. - 20.03.16 10 440 9 440 10 440 12 390 9 440 10 090 11 440

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 ČPP 350 Kč/osoba a zájezd, 7. den ly-
žování 550 Kč/osoba, vratná kauce za studio/apartmán 250-300 Euro.

Slevy: děti do 4,9 let 3 500 Kč, senioři nad 72 let 1 500 Kč, děti 4,9-
13 let a senioři 65-72 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
11.03. - 20.03.16 10 890 11 690 13 290 11 240 12 190 14 090 10 690 11 090 11 790

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.

Nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.
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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 nebo společným sociálním zařízením, je 
třeba si vždy při vašem výběru pobytu uvědomit, že mezi těmito 
kategoriemi je značný rozdíl i v zařízení pokojů. Nejsou-li v daném 
zařízení k dispozici ručníky, budete na to upozorněni u jednotlivých 
zájezdů nebo v pokynech k odjezdu. Při ubytování v apartmánech 
bývá na  místě účtován povinný závěrečný úklid. Velice často se 
stává, že penzion nebo vedlejší dům má vlastní hospodářství. Dále 
je nutné počítat s tím, že pokoje jsou běžně vytopeny na 20°C.

Stravování
– rozsah a  typ stravování je popsaný u  jednotlivých zájezdů/
pobytů. Nejčastěji se 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 (nevztahuje 
se k zájezdům do Francie a Itálie – Sestriere)
– 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. Cestovní kancelář 
je oprávněna již potvrzený transfer zrušit, pokud jsou na trase méně 
než 4 cestující – příplatek za  tzv. „svoz“ bude samozřejmě vrácen. 
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 při objednání vašeho týdenního pobytu do 04. 12. 
2015. Podrobnější informace najdete v úvodu katalogu.

Všeobecné informace k lyžařským zájezdům
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 14.00-18.00 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 19. 6. 2015, 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, sjezdové a běžecké tratě ve vámi 
vybraném středisku. Někdy naopak nejsou v  provozu všechny tratě 
z důvodu velkého množství sněhu a  tedy lavinového nebezpečí nebo 
silného větru. Není možné zrušit zájezd nebo pobyt bez odpovídajících 
stornopoplatků, je-li pro daný region špatná předpověď počasí.

Cestovní pojištění
– základní cena zájezdu/pobytu neobsahuje cestovní pojištění. Naše 
cestovní kancelář zajišťuje za příplatek komplexní cestovní pojištění 
u ČPP – více v tabulce na úvodní straně.

Děti do věku minimálně 15 let jsou povinny nosit při zimních 
sportech na rakouských a italských sjezdovkách ochrannou 
přilbu. Lyžařskou přilbu doporučujeme i dospělým osobám.
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ZMĚNA PROGRAMU
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu programu či úpra-
vu časového harmonogramu jednotlivých zájezdů. Program může 
být upraven na základě změny termínu konání nějaké akce či 
z důvodu nepřízně počasí, vždy však v zájmu klientů. Časový 
harmonogram konkrétních zájezdů je v kompetenci průvodce. 

NÁSTUPNÍ MÍSTA JEDNODENNÍCH ZÁJEZDŮ
Nástupní místa jsou uvedena u jednotlivých zájezdů. Při menším 
počtu účastníků v některém nástupním místě může dojít ke svozu 
mikrobusem nebo např. autobusem partnerské cestovní kanceláře 
do nejbližšího nástupního místa. Výsledná trasa bude stanovena 
na základě počtu přihlášených osob z jednotlivých míst tak, aby 
co nejvíce vyhovovala maximálnímu počtu účastníků a organizaci 
konkrétního zájezdu. Nástupní místa se budou postupně redu-
kovat podle prodejů – ze zkušeností víme, že většina zájezdů 
nakonec má cca 5 nástupních míst, tj. není se třeba obávat, 
že budete autobusem „objíždět republiku“.
Za příplatek 100 – 400 Kč/osoba/obě cesty zajišťujeme svozy a roz-
vozy i z /do dalších míst. Podrobnosti o nabídce svozu u konkrét-
ního zájezdu nebo o tom, které zájezdy jedou aktuálně z místa 
Vašeho bydliště bez příplatku, Vám rádi poskytneme v prodejnách 
cestovních kanceláří Datour a Redok. V případě, že je nástupní 
místo uvedeno již v základní nabídce a není příplatek vyznačen 
v závorce, je nástup v tomto místě bez příplatku. U některých ná-
stupních míst je v závorce uvedená sleva. 
Další možná nástupní místa: Častolovice, Heřmanův Městec, 
Chlumec nad Cidlinou, Chotěboř, Kolín, Lázně Bělohrad, Miletín, 
Nová Paka, Nový Bydžov, Poděbrady, Rychnov nad Kněžnou, Tý-
niště nad Orlicí, Vamberk.
Pro skupiny nad 15 osob možný odjezd i z dalších měst dle 
dohody v cestovní kanceláři.

NÁSTUPNÍ MÍSTA VÍCEDENNÍCH ZÁJEZDŮ
Jsou uvedena v tabulce na straně 40. 

SLEVY ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ
do 9. 9. 2015 – 10%, do 2. 10. 2015 – 5%
Maximální výše slevy 500 Kč/osoba. Sleva se počítá ze základní 
ceny bez příplatků. Časové slevy se nevztahují na nákup jed-
nodenních zájezdů.

SLEVY PRO SKUPINY při společném přihlášení 
10. osoba se slevou 40% 
15. osoba se slevou 70% 
21. osoba zcela zdarma!
Slevy pro skupiny na zájezdy s leteckou dopravou se stanovují 
individuálně.

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

VSTUPY
Vstupy neuvedené v odstavci „cena zahrnuje“ si klienti hradí 
individuálně na místě. Orientační ceny vstupného budou uvedeny 
v pokynech k odjezdu, které klienti obdrží 3-5 pracovních dnů 
před odjezdem. 

ZÁLOHA
Při rezervaci víkendových zájezdů stačí nyní složit zálohu pouze 
500 Kč/osoba, u jednodenních zájezdů a zájezdů s leteckou dopravou 
je záloha 30%. Doplatek je splatný 35 dní před odjezdem na zájezd. 

POJIŠTĚNÍ
Více informací k pojištění na úvodní straně.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
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Adventní Salcburk
Termín: 12.12. 2015 Cena: 1 190 Kč

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd do  Salcburku, prohlídka 
města a jeho největších pamětihodností s průvodcem, zámek Mirabell, 
rodný dům W. A. Mozarta, Salcburský dóm se slavnými adventními trhy, 
největší středověká pevnost v  Evropě Hohensalzburg s  nádvořím, 

na  kterém se koná kouzelný adventní trh a  hradbami ze 
kterých jsou krásné výhledy na  celé město i  neda-

leké Alpy. K  pevnosti je možné vystoupat pěšky 
nebo vyjet lanovkou, která přepravuje turisty už 

od roku 1892. Individuální volno, které je možné 
využít k  návštěvě adventních trhů, nákupu 
pravých Mozartových koulí nebo k  posezení 
u Sacher dortu. V podvečer odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvod-
ce a pojištění proti úpadku CK.

Příplatky: komplexní cestovní pojištění včetně storna 
zájezdu 35 Kč.

Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl 
(+120 Kč), Vysoké Mýto (+100 Kč), Česká Třebová (+120 Kč), 

Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo 
Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč) , Úpice 

(+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují 
(+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120  Kč), 
Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), 
Praha, České Budějovice (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Drážďany s průvodem štól
Termín: 5.12. 2015 Cena: 790 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, po příjezdu do Dráždan pro-
hlídka města a jeho největších pamětihodností s průvodcem - proslulý 
Zwinger, kostel Frauenkirche, Semperoper, procházka po  Brühlské 
terase podél řeky Labe, adventní trh Striezelmarkt s největší dřevě-
nou pyramidou světa... Během dne účast na festivalu štól, několik set 
metrů dlouhý průvod s největší štólou na světě. Poté individuální volno 
k návštěvě adventních trhů vonících cukrovím a svařeným vínem, kde 
můžete ochutnat řadu adventních dobrot, zejména tradiční místní 
pochoutku drážďanskou štólu. V podvečer odjezd zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: viz zájezd Adventní Míšeň a Drážďany na str. 31.

Drážďany, historické městečko Pirna 
a advent v pevnosti Königstein
Termín: 12.12. 2015 Cena: 850 Kč

1. den: V  ranních hodinách odjezd do  Drážďan, krátká prohlídka 
města s průvodcem, procházka po Brühlské terase, proslulý Zwinger... 
Prohlídka adventních trhů. Poté zastávka v  historickém městečku 
na břehu Labe Pirně, prohlídka zrekonstruovaného náměstí s advent-
ním trhem. Následuje přejezd k  pevnosti Königstein (vstup cca 
6  EUR/ osoba), kde najdete romantický historický adventní trh plný 
zdobených středověkých stánků místních řemeslníků, ukázky řemesel, 
nejdelší adventní kalendář. Možnost prohlídky více než 400 let staré 
pevnosti. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: viz zájezd Adventní Míšeň a Drážďany na str. 31.

Koupání v lázních Amberk a vánoční Norimberk
Termín: 28.11., 5.12. a 12.12. 2015 Cena: 990 Kč

1. den: V časných ranních hodinách odjezd do Amberku a cca 2,5 hodi-
ny koupání v  komplexu Kurfiřtských lázní (vstup cca 9 EUR/os.), kde 
najdete několik bazénů, skluzavku, bazén s divokou řekou, parní lázně, 
sauny. Případně prohlídka Amberku. Poté přejezd do  Norimberku – 
prohlídka hlavních pamětihodností nejzachovalejšího středově-
kého města s průvodcem – chrám sv. Vavřince, kostel Panny 
Marie s orlojem, kostel sv. Sebalda, radnice, dům A. Dürera. 
Návštěva adventních trhů Christkindlmarkt, vonících 
svařeným vínem, pečenými kaštany a spoustou dalších 
vánočních dobrot. Trh patří k  největším a  nejproslu-
lejším v  celém Německu a  má dlouholetou historii. 
Možnost nákupu známého norimberského perníku 
a lahodného punče. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojiš-
tění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), 
Vysoké Mýto (+100  Kč), Česká Třebová (+120 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), 
Choceň (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hr. 
Králové, Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové n. L. (+120 Kč), Hořice (+80 
Kč), Jaroměř (+100 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha (-200 Kč), Beroun (-200 Kč), Plzeň (-200 Kč) 
a další nástupní místa dle dohody v CK. 
V  TERMÍNU 28.11. a  12.12. 2015 NAVÍC MOŽNÝ NÁSTUP: Úpice (+120 Kč), Červený 
Kostelec (+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), 
Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč).

Advent v Norimberku
Termín: 28.11., 5.12. a 12.12. 2015 Cena: 990 Kč

1. den: Odjezd v  ranních hodinách do  Norimberku. Zde navštívíte 
kostel sv. Vavřince, pěší zónou se dostanete přes Ostrov všech svatých 
k  historické Zlaté kašně a  na  hlavní náměstí s  vánočním trhem. Dále 
půjdeme kolem radnice na  hrad, kolem domu A. Dürera, přes katovu 
lávku, kolem Velké kašny (kolotoč manželství) a  Německého národní-
ho muzea zpět  na  vánoční trh Christkindlmarkt. Individuální volno 
k návštěvě adventních trhů, kde můžete ochutnat např. známé norim-
berské perníčky. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: viz zájezd Koupání v lázních Amberk a vánoční Norimberk na str. 30.

Vánoční vesnička na zámku Hof a Vídeň
Termín: 28.11. a 29.11. 2015 Cena: 850 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd k císařskému zámku Hof (vstup cca 
5 EUR/os.), který se nachází na východ od Vídně, téměř na hranicích se 
Slovenskem a kde se odehrává působivý adventní trh, jehož se účastní 
zhruba stovka nejen rakouských vystavovatelů. Část trhu se odehrává 
také na romantickém nádvoří s arkádami a můžete tu ochutnat vybra-
né vánoční pochoutky. Následuje přesun do centra Vídně a jeho pěší 
prohlídka s  průvodcem. Poté individuální volno, které můžete využít 
k  návštěvě některého z  mnoha muzeí nebo k  posezení v  kavárně 
u Sacher dortu. K večeru odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: viz zájezd Nákupy v outletovém městečku Parndorf a Vídeň na str. 31.

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
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Adventní Wroclaw
Termín: 5.12.,12.12. a 13.12. 2015 Cena: 550 Kč

1. den: V  ranních hodinách odjezd 
do  Wroclawi, přezdívané „město sta 
mostů“, které patří k nejstarším a nejhez-
čím městům v  celém Polsku. Městem 
protéká řeka Odra, která dělí město 
na  12 částí a  odtud pochází jeho 
přezdívka. Prohlídka města s  prů-
vodcem – Tumský ostrov, Staré 
Město, pestrobarevné štítové domy 
na  náměstí, vánoční trhy na  Solném 
náměstí a  Vratislavském Rynku, kte-
rému dominuje středověká radnice. 
Na  trzích můžete ochutnat svařené víno, 
vánoční punč nebo místní specialitu pitný 
med, případně k  zakousnutí grilovaný sýr, různé 
druhy klobásek, pečené kaštany apod. V podvečer odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto (+100 Kč), Holice nebo 
Chrudim (+100 Kč), Česká Třebová (+100 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), 
Pardubice, Hradec Králové, Hořice (+80 Kč), Jaroměř, Náchod (-100 Kč) a další nástupní místa 
dle dohody v CK.

Vídeň v adventním čase
Termín:  22.11. 2015 Cena: 670 Kč 

28.11., 5.12. a 12.12. 2015 750 Kč

1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách, prohlídka vánočně vy -
zdobeného centra Vídně s průvodcem. Individuální volno k návštěvě 
adventních trhů, z  nichž nejznámější je adventní trh před vídeňskou 
radnicí s vůní punče a vánočního cukroví, kde na Vás dýchne nefalšo-
vaná vánoční nálada. Volno můžete využít i k návštěvě některé z mno-
hačetných výstav, případně posezení v  kavárně. Zastávka u  zámku 
Schönbrunn a krátká prohlídka adventního trhu před zámkem. Odjezd 
v podvečerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč) , Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), 
Hořice (+80 Kč), Jaroměř (+100 Kč), Hradec Králové, Pardubice, Chrudim nebo Holice, Česká 
Třebová (+100 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), Vysoké Mýto, Litomyšl, 
Svitavy, Brno (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK. 
V  TERMÍNU 28.11. a  12.12. 2015 NAVÍC MOŽNÝ NÁSTUP NA  TRASE: Úpice (+120  Kč), 
Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška 
(+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč).

Advent u jezera Wolfgangsee
Termín: 5.12. 2015 Cena: 1 090 Kč

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd 
k  jezeru Wolfgangsee, na  jehož březích se 

nachází 3 městečka Strobl, St. Gilgen 
a  St. Wolfgang, mezi nimiž jezdí lodě, 
které se potkávají uprostřed u obří 19 m 
vysoké lucerny. Zdejší advent je poklá-
dám za  jeden z  nejzdařilejších v  celém 
Rakousku, zejména díky bohaté a nápa-

dité výzdobě.  Ve Stroblu najdete unikát-
ní plovoucí adventní trh, spoustu betlémů, 

v Sant Gilgenu 11 metrů vysokou svíci, dům 
Mozartovy rodiny a St. Wolfgang kromě nád-

herného adventního trhu láká k projížďce zubač-
kou Schafbergbahn na vyhlídku Dorneralpe, odkud se vám naskytnou 
neopakovatelné výhledy na jezero. V podvečer odjezd do ČR.  
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100  Kč), Česká Třebová (+120 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), Holice 
(+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč), Úpice 
(+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), 
Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hostinné 
(+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, 
České Budějovice (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Advent u jezera Traunsee a Linec
Termín: 28.11. 2015 Cena: 1 090 Kč

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd do  Gmundenu, přezdí-
vaného „město keramiky“, kde má výroba keramiky tradici již více 

než 500  let. Krátká prohlídka města s  průvodcem, radnice s  kera-
mickou zvonkohrou, která se rozezní vždy v  celou hodinu, pro-

hlídka adventního trhu. Romantický advent na  vodním zámku 
Orth (vstup cca 2,5  EUR) na  jezeře Traunsee, který je spojen 
s  pevninou 123 metrů dlouhým dřevěným mostem, adventní 
trh na  nádvoří zámku vonící všemožnými adventními dob-
rotami. V  odpoledních hodinách přejezd do  Lince, adventní 

trh na  barokním náměstí, kde můžete ochutnat vánoční punč, 
domácí medovinu nebo svařené víno či zakoupit některý z mnoha 

řemeslnických výrobků. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100  Kč), Česká Třebová (+120 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), Holice 
(+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč), Hostinné 
(+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, 
České Budějovice (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Nákupy v outletovém městečku 
Parndorf a Vídeň 
Termín: 28.11. 2015 Cena: 790 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd do rakouského outletového centra 
Designer Outlet Parndorf, ležícího cca 35 km od Vídně, kde budete 
mít dostatek času na nákupy ve více než 150 obchodech nabízejících 
slevy 30-70%. Najdete zde širokou paletu dámské, pánské i  dětské 
módy, obuv, doplňky, dárkové předměty a  mnoho dalšího. Po  náku-
pech přejezd do centra Vídně, krátká prohlídka hlavních pamětihod-
ností s  průvodcem a  poté individuální volno k  návštěvě adventních 
trhů a  vychutnání všemožných dobrot, které vídeňské adventní trhy 
nabízí. V podvečer odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč
Nástupní místa: Trutnov, Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice 
(+80 Kč), Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), 
Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Jaroměř, 
Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí (+100 Kč), 
Litomyšl, Svitavy, Brno (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK. 

Adventní Míšeň a Drážďany
Termín: 28.11. 2015 Cena: 890 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, po příjezdu do Míšně krátká 
prohlídka města, kostel Panny Marie s nejstarší porcelánovou zvonko-
hrou v Evropě, pro zájemce prohlídka výrobny světoznámého míšeň-
ského porcelánu, prohlídka adventních trhů. V odpoledních hodinách 
přejezd do Drážďan, krátká prohlídka města s průvodcem. Poté indivi-
duální volno k návštěvě adventních trhů, kde můžete ochutnat různé 
druhy drážďanských štól. Známý trh Striezelmarkt patří k nejnavště-
vovanějším a nejstarším adventním trhům v Evropě a má tradici již více 
než 500 let. V podvečer odjezd zpět do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: Brno (+250 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto (+100 
Kč), Česká Třebová (+120 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), Holice (+100 Kč) 
nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč), Úpice (+120 Kč), 
Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška 
(+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr 
Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha (-200 Kč), Lovosice 
(-200 Kč), Ústí nad Labem (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.
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Ježíškův Štýr s průvodem čertů
Termín: 12.12. 2015 Cena: 990 Kč

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd do  Štýru – rakouského 
města Vánoc, vánočních ozdob a  betlémů. Najdeme zde největší 
betlém světa s více než 700 figurami, ale také pohyblivý betlém s 300 
figurami od  krkonošského mistra. Nevynecháme ani světový unikát 
Christkindl – vánoční poštovní úřad, odkud můžete poslat „nebeské 
pozdravy“. Návštěva adventních trhů na náměstí a na promenádě, pro-
hlídka jesliček ve skále Jägerkrippe a adventní trh na zámku Lamberg. 
V  podvečer přejezd do  nedalekého Steinbachu, kde najdete největší 
rakouský adventní kalendář a kde se od 17:15 koná tzv. „Perchtenlauf“ 
– menší průvod masek. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: viz zájezd Advent u jezera Wolfgangsee na str. 31.

Koupání v Laa an der Thaya 
a advent v klášteře Göttweig
Termín: 28.11. 2015 Cena: 890 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd do Laa na der Thaya a cca 3 hodiny 
koupání v lázních Therme Laa (vstup cca 15 EUR/ osoba), kde můžete 
relaxovat ve  vodě mající až 40°C nebo v  jednom ze tří venkovních 
bazénů, kde teplota ani v největších mrazech neklesá pod příjemných 
36°C. Případně možnost individuálního pobytu v  městečku. Přejezd 
ke klášteru Göttweig, který se nachází na okraji údolí Wachau a kde se 
na nádvoří, ale i ve sklepeních koná působivý adventní trh (vstup cca 
2,5 EUR/os.), na kterém můžete ochutnat četné speciality místní 
kuchyně, zakoupit výrobky lidových řemesel, ale i  spoustu 
dalšího. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění 
proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: Trutnov (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad 
Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 
Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 
Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hradec Králové, 
Pardubice, Česká Třebová (+200 Kč), Litomyšl (+200 Kč), Svitavy (+200 Kč), Polič-
ka (+200 Kč), Chrudim, Ždírec nad doubravou (Chotěboř), Havlíčkův Brod, Jihlava 
(-150 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK. U tohoto zájezdu navíc nástupní 
místa Ústí nad Orlicí (+120 Kč), Choceň (+120 Kč), Vysoké Mýto (+120 Kč).

Melk, Krems a advent v klášteře Göttweig 
Termín: 5.12. 2015 Cena: 990 Kč 

1. den: V  brzkých ranních hodinách odjezd do  dolnorakouského 
městečka Melk, jehož dominantou je stejnojmenný klášter. Po krátké 
prohlídce městečka prohlídka kláštera, jež patří k  nejvýznamnějším 
rakouským barokním stavbám. Poté přejezd do městečka Krems a pro-
hlídka jeho historického centra a adventního trhu. Následuje benedik-
tinský klášter Göttweig (vstup cca 2,5 EUR/osoba) založený roku 1083, 
který se nachází na  jižním břehu Dunaje na okraji údolí Wachau, kde 
Vás zaujme tradiční vánoční trh nabízející speciality místní kuchyně, 
ručně vyřezávané jesličky, výrobky lidových řemesel, foukané ozdoby 
na vánoční stromeček a mnoho dalších adventních zvyklostí. V podve-
černích hodinách odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100  Kč), Česká Třebová (+120 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), Holice 
(+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč), Hostinné 
(+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha, 
České Budějovice (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK.

Koupání v Laa an der Thaya 
a advent na zámku Grafenegg
Termín: 5.12. 2015 Cena: 850 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd do Laa na der Thaya a cca 3 hodiny 
koupání v lázních Therme Laa (vstup cca 15 EUR/osoba), kde můžete 
relaxovat ve  vodě mající až 40°C nebo v  jednom ze tří venkovních 
bazénů, kde teplota ani v  největších mrazech neklesá pod příjem-
ných 36°C. Můžete si zde užít i mnohé atrakce jako např. perličkovou 
koupel, masážní trysky či kruhový protiproud. Případně možnost 
individuálního pobytu v městečku Laa an der Thaya. Přejezd na zámek 
Grafenegg (vstup 5 EUR/osoba), na kterém se jen pár dní v roce koná 
jeden z největších dolnorakouských adventních trhů s neodolatelnou 
vůní pečených kaštanů a  jablek – vše v prostředí kouzelného zámec-
kého nádvoří, ale i v jízdárně nebo reprezentačních prostorách zámku. 
V podvečer odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: viz zájezd Koupání v Laa a advent v klášteře Göttweig na str. 32.

Norimberk a Regensburk, 
nejhezčí adventní trhy Bavorska
Termín: 28.11., 5.12. a 12.12. 2015 Cena: 990 Kč

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd do Regensburku, středově-
kého města nacházejícího se na břehu Dunaje. Prohlídka centra města, 
dominantní katedrála sv. Petra, brána Porta Praetoria, Kamenný most, 

který je nejstarším v  Evropě a  křivolaké uličky se spoustou 
adventních trhů, jimž dominuje tradiční Neupfarrplatz. 

Nejkrásnější adventní trhy najdete v  areálu knížecího 
zámku Thurnů a  Taxisů, původně kláštera, přesta-

věného během 19. století a  dodnes obývaného. 
Poté přejezd do neméně půvabného Norimberku, 
prohlídka centra města, které si dodnes zachovalo 
středověký ráz, kostel Panny Marie, dům A. Dürera, 
císařský hrad Kaiserburg... Návštěva adventních 

trhů Christkindlmarkt, vonících svařeným vínem, 
pečenými kaštany a spoustou dalších vánočních dob-

rot. Trh patří k  největším a  nejproslulejším v  celém 
Německu, možnost nákupu známého norimberského per-

níku a lahodného punče. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: viz zájezd Koupání v lázních Amberk a vánoční Norimberk na str. 30.

Klodzsko a Wroclaw
Termín: 12.12. 2015 Cena: 550 Kč

1. den: V  ranních hodinách odjezd z  ČR, zastávka v  Klodzsku, pro-
hlídka města s  průvodcem, uvidíte Staré Město, Baziliku Panny 
Marie, kde se nachází hrobka Arnošta z  Pardubic, tzv. Malý Karlův 
Most. Poté přejezd do Wroclawi, přezdívané „město sta mostů“, které 
patří k nejstarším a nejhezčím v celém Polsku. Město si prohlédnete 
s průvodcem, nevynecháte Tumský ostrov, Staré Město, kde budete 
moct obdivovat pestrobarevné štítové domy, vánoční trhy na Solném 
náměstí a  Vratislavském Rynku. Celým městem Vás bude provázet 
místní rarita – sošky trpaslíků, kterých je po celém městě více než 200. 
Individuální volno k návštěvě adventích trhů a případným nákupům 
a v podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč.
Nástupní místa: viz zájezd Adventní Wroclaw na str. 31.
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Salcburk a průvod čertů ve Schladmingu
Termín: 21.11. 2015 Cena: 1 190 Kč

1. den: Odjezd z ČR v nočních hodinách, ráno příjezd do Salcburku. 
Prohlídka města s průvodcem – zámek Mirabell, salcburský dóm, rodný 
dům Mozarta... Individuální volno, které je možno využít k  návště-
vě adventních trhů např. na  Mirabellplatz nebo před salcburským 
dómem, případně k  vystoupání nebo vyjetí lanovkou na  pevnost 
Hohensalzburg, odkud jsou nádherné výhledy na celé město i neda-
leké Alpy. Navečer přejezd do Schladmingu na největší průvod čertů 
v Evropě zvaný „Krampuslauf“ (vstupenka na průvod čertů cca 7 EUR/
osoba). Podívaná na průvod více než tisíce čertů z celé Evropy v nejrůz-
nějších maskách a s povozy, ze kterých šlehají plameny, se pro Vás jistě 
stane nezapomenutelným zážitkem. Ve  večerních hodinách odjezd 
zpět do ČR, návrat v časných ranních hodinách druhého dne.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč. Vzhledem k  tomu, že zájezd 
zasahuje do dalšího dne, je nutné uzavřít cestovní pojištění na 2 dny, tj. 21. a 22.11. 2015.
Nástupní místa: Trutnov, Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), 
Hořice (+80 Kč), Jaroměř, Hradec Králové, Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), 
Vysoké Mýto (+100 Kč), Česká Třebová (+120 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň 
(+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Poděbrady (dálni-
ce), Praha, Tábor, České Budějovice (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK. 

Drážďany a výstava „Tři oříšky pro Popelku“
Termín: 28.11. 2015 Cena: 850 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, zastávka na zámku Moritzburg 
nedaleko Drážďan, kde shlédneme výstavu vztahující se k  jedné 
z našich nejznámějších pohádek  „Tři oříšky pro Popelku“ (vstup cca 
5,50  EUR/osoba). Zde uvidíte nejen originální kostýmy, ale výstava 
se zaměřuje také na  filmovou tvorbu režiséra Karla Vorlíčka a  hudbu 
skladatele Karla Svobody a  jejich největší úspěchy. Následuje přejezd 
do  Drážďan, krátká prohlídka města s  průvodcem. Poté individuální 
volno k návštěvě adventních trhů, kde můžete ochutnat různé druhy 
drážďanských štól. Známý trh Striezelmarkt patří k nejnavštěvovaněj-
ším a nejstarším adventím trhům v Evropě a má tradici již více než 500 
let. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč
Nástupní místa: viz zájezd Adventní Míšeň a Drážďany na str. 31.

„Tři oříšky pro Popelku“ 
a advent v pevnosti Königstein
Termín: 12.12. 2015 Cena: 850 Kč

1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, zastávka na zámku Moritzburg 
nedaleko Drážďan, kde shlédneme výstavu vztahující se k jedné z našich 
nejznámějších pohádek „Tři oříšky pro Popelku“ (vstup cca 5,50 EUR/
osoba). Zde uvidíte nejen originální kostýmy, ale výstava se zaměřuje 
také na  filmovou tvorbu režiséra Karla Vorlíčka a  hudbu skladatele 
Karla Svobody a jejich největší úspěchy. Následuje přejezd k pevnosti 
Königstein (vstup cca 6 EUR/osoba), kde najdete romantický historický 
adventní trh plný zdobených středověkých stánků místních řemeslní-
ků, ukázky řemesel a  nejdelší adventní kalendář. Možnost prohlídky 
více než 400 let staré pevnosti. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč
Nástupní místa: viz zájezd Adventní Míšeň a Drážďany na str. 31.

Adventní Vídeň a klášter Klosterneuburg   
Termín: 5.12. 2015 Cena: 850 Kč

1. den: Odjezd v časných ranních hodinách do Vídně, pěší prohlídka 
rakouské adventní metropole s  průvodcem. Poté individuální volno, 
které můžete využít k návštěvě některého z mnoha muzeí nebo k pose-
zení v  kavárně u  Sacher dortu. Přejezd ke  klášteru Klosterneuburg, 
kde najdete císařské pokoje jako např. Gobelínový sál, Mramorový sál, 
Slavnostní sál. V rámci adventu se v klenutých prostorách kláštera koná 
také malý adventní trh. V podvečer odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 35 Kč
Nástupní místa: viz zájezd Nákupy v outletovém městečku Parndorf a Vídeň na str. 31.

Wroclaw
Termín: 3.12. a 10.12. 2015 Cena: 490 Kč

Program viz zájezd ADVENTNÍ WROCLAW na straně 31.
Nástupní místa: Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto (+100 Kč), Holice nebo 
Chrudim (+100 Kč), Česká Třebová (+100 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), 
Pardubice, Hradec Králové, Hořice (+80 Kč), Jaroměř, Náchod (-100 Kč) a další nástupní místa 
dle dohody v CK.

Vídeň 
Termín: 3.12. a 10.12. 2015 Cena: 670 Kč

Program viz zájezd VÍDEŇ V ADVENTNÍM ČASE na straně 31.
Nástupní místa: Trutnov, Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice 
(+80 Kč), Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), 
Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Jaroměř, 
Hradec Králové, Pardubice, Holice nebo Chrudim, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí (+100 Kč), 
Litomyšl, Svitavy, Brno (-200 Kč) a další nástupní místa dle dohody v CK. 

Salcburk
Termín: 3.12. a 10.12. 2015 Cena: 990 Kč

Program viz zájezd ADVENTNÍ SALCBURK na straně 30.
Nástupní místa: Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto (+100 Kč), Česká Třebová 
(+120 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), Holice (+100 Kč) nebo Chrudim 
(+100  Kč), Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč), Úpice (+120 Kč), Červený Kostelec 
(+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), Dobruška (+120 Kč), Opočno 
(+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120 Kč), Hostinné (+120 Kč), Dvůr Králové nad Labem 
(+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha a další nástupní místa dle dohody v CK.

Norimberk
Termín: 3.12. a 10.12. 2015 Cena: 890 Kč

Program viz zájezd ADVENT V NORIMBERKU na straně 30.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100  Kč), Česká Třebová (+120 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), Holice 
(+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč), Úpice 
(+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), 
Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120  Kč), Hostinné 
(+120  Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha 
a další nástupní místa dle dohody v CK.

Drážďany
Termín: 3.12. a 10.12. 2015 Cena: 590 Kč

Program viz DRÁŽĎANY A VÝSTAVA „TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU“ na straně 33.
Nástupní místa: Brno (+350 Kč), Svitavy (+120 Kč), Litomyšl (+120 Kč), Vysoké Mýto 
(+100  Kč), Česká Třebová (+120 Kč), Ústí nad Orlicí (+100 Kč), Choceň (+100 Kč), Holice 
(+100 Kč) nebo Chrudim (+100 Kč), Pardubice, Hradec Králové, Trutnov (+120 Kč), Úpice 
(+120 Kč), Červený Kostelec (+120 Kč), Náchod (+120 Kč), Nové Město nad Metují (+120 Kč), 
Dobruška (+120 Kč), Opočno (+120 Kč), Třebechovice pod Orebem (+120  Kč), Hostinné 
(+120  Kč), Dvůr Králové nad Labem (+120 Kč), Hořice (+80 Kč), Poděbrady (dálnice), Praha 
a další nástupní místa dle dohody v CK.

ADVENTNÍ ZÁJEZDY 
VE VŠEDNÍ DNY
S návštěvou adventních trhů ve všední dny děláme našim kli-
entům radost již několik let. Letos jsme nabídku opět rozšířili 
a přidali i nedělní termíny – ty uvádíme přímo u konkrétních 
zájezdů. Ve všední dny jezdíme na nejnavštěvovanější trhy 
a místa, takže si jejich vánoční atmosféru užijete ve větším 
klidu a pohodě díky menšímu počtu návštěvníků.
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Adventní Krakow a solný důl Wieliczka 
Termín: 5. – 6.12. 2015 Cena: 1 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: D, G, L
1. den: Odjezd z  ČR v  ranních hodinách. Prohlídka jednoho z  neja-
traktivnějších dolů na  světě, Solného dolu 
Wieliczka. Odjezd do  Krakowa, první část 
prohlídky města tzv. „Jagellovské perly“. 
Procházka Starým městem - Královská 
cesta - Kanovnická ulice, nejkrásněj-
ší ulice starého Krakova, Floriánská 
brána, Hlavní náměstí s  pouličními 
kavárnami a  Mariánským kostelem, 
návštěva Sukiennice - na místě bý-
valé gotické tržnice se suknem, kos-
tel Panny Marie s největším gotickým 
vyřezávaným oltářem na  světě a  rad-
niční věží. Ubytování.

2. den: Dokončení prohlídky Krakowa, býva-
lá židovská čtvrť Kazimierz, synagoga Remuh, 
židovský hřbitov, dominanta a  turistický magnet – pahorek Wawel 
s impozantním Královským zámkem z 10. století, gotickou katedrálou 
sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu 
v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmo-
sféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování - hotel***-  2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 1x snídani formou bufetu, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 350 Kč, 1x večeře 250 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 
70 Kč, nástup Praha +400 Kč, Poděbrady +400 Kč.
 

Bratislava a Budapešť – vánoční trhy a termály
Termín: 27. – 29.11. a 11. – 13.12. 2015  Cena: 3 590 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, B, L
1. den: Odjezd v ranních hodinách z republiky do Bratislavy. Prohlídka 
nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v  histo-
rickém jádru Starého města - Michalská brána - jediná z  původních 
středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se 
na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kos-
tel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě 
a místo rytířských ceremonií. Kouzelné uličky Starého města a tradiční 
vánoční trhy na Hlavním a Františkánském náměstí, výrobky z kera-
miky, vrbových proutků, včelího vosku, ale i  klobásy, kapustnice aj. 
Večer ubytování v Bratislavě. 
2. den: Celodenní výlet do vánoční Budapešti, jež byla stavěna jako 
hlavní město Uherska. Prohlídka historických částí: Buda - hradní 
čtvrť Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uher-
ská koruna a  Pešť - impozantní budova Parlamentu, vánoční trhy 
na Vörösmartyho náměstí, které patří k největším v Evropě - tradiční 
lidové a řemeslné předměty, perníčky, langoše, svařené víno, pěší zóna 
Váci utca a proslulá tržnice, kde nakoupíme klasický uherák, čabajku, 
sušené papričky i maďarské víno. Nebo lze individuálně navštívit např.: 
termální lázně Széchényi nebo lux. secesní lázně hotelu Gellért. Večer 
návrat na ubytování. 

3. den: Po snídani odjedeme relaxovat do termálního koupaliště Velký 
Meder. Moderní areál se řadí po  celkové rekonstrukci k  jednomu 
z  nejhezčích na Slovensku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci 
organismu (celodenní vstupné do termálů cca 9 EUR, seniorské a dět-
ské slevy). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 2x ubytování v hotelu v Bratislavě – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 105 Kč. 

Adventní Krakow a solný důl Wieliczka 
Termín: 5. – 6.12. a 12. – 13.12. 2015 Cena: 2 790 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: D, G
1. den: V ranních hodinách odjezd do Krakowa - jednoho z největších 
a nejstarších měst v Polsku. Prohlídka města s průvodcem - katedrála, 
ve  které bylo korunováno 37 polských králů a  princů, královský hrad 
Wavel, krakowský rynek, tržnice Sukiennice, Radniční věž... Ubytování 
nedaleko centra Krakowa. Individuální volno k procházkám po advent-
ních trzích, k nákupům dárků nebo posezení u hrníčku svařeného vína. 
Večerní Krakow s průvodcem nebo individuální volno.

2. den: Po  snídani dokončení prohlídky Krakowa, krátké individuální 
volno a přejezd do cca 10 km vzdálené Wieliczky - jednoho z nejpro-
slulejších solných dolů na světě, který je zapsán na Seznamu UNESCO 
a  jež vznikal více než 700 let postupnou těžbou soli - ve  středověku 
byla sůl mocným nástrojem vládců. Prohlídková trasa je dlouhá cca 
3,5 km, vede nádherným světem solných chodníků a komor, během ní 
můžete obdivovat sochy a  obrazy vytesané ze soli a  spoustu dalších 
solných skvostů. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1 x ubytování v *** hotelu nedaleko centra Kra-
kowa, 1x snídani formou bufetu, vstupné do solného dolu (prohlídka 120 minut), 
služby průvodce a pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: za příplatek 300 Kč/os. možnost doobjednání večeře v hotelu, 70 Kč kom-
plexní pojištění vč. storna, léčebných výloh v zahraničí.
Sleva: při nástupu na trase Olomouc – Český Těšín -200 Kč/os.

Advent ve Štýru a Salcburku s čerty 
Termín: 21. – 22.11. 2015 Cena: 2 850 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: H, G
1. den: V  časných ranních hodinách odjezd do  Štýru – rakouské-
ho města Vánoc, vánočních ozdob a  betlémů ležícího na  soutoku 
řek. Najdeme zde největší betlém světa s  více než 700 figurami, 
ale také pohyblivý betlém s  300 figurami od  krkonošského mistra. 
Nevynecháme ani Muzeum Vánoc, kde uvidíte bezpočet vánočních 
ozdob a  dekorací a  skrz které jezdí vánoční vláček. Návštěva advent-
ních trhů na  náměstí a  na  promenádě a  adventní trh na  zámku 
Lamberg. V  podvečer příjezd do  Schladmingu, kde se koná největší 
průvod čertů na  celém světě, tzv. „Krampuslauf“ (vstup cca 7 EUR/
osoba). Podívaná na průvod více než tisíce čertů z celé Evropy v nejrůz-
nějších maskách a s povozy, ze kterých šlehají plameny, se pro Vás jistě 
stane nezapomenutelným zážitkem. Ve  večerních hodinách odjezd 
na ubytování nedaleko Salcburku.

2. den: Po  snídani přejezd do  Salcburku, prohlídka města s  průvod-
cem - zámek Mirabell, rodný dům W. A. Mozarta, salcburský dóm a další. 

Individuální volno, které je možné využít k návště-
vě adventních trhů v centru města – např. před 

Salcburským dómem na  Mirabellplatz 
či k  vystoupání nebo vyjetí lanovkou 

na  pevnost Hohensalzburg, odkud 
jsou nádherné výhledy na celé město 

i nedaleké Alpy, případně posezení 
v  některé z  mnoha kaváren u  pra-
vého Sacher dortu. V  podvečer 
odjezd do ČR, návrat ve večerních/
nočních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizova-
ným busem, 1x ubytování v  gasthofu *** 

nedaleko Salcburku se snídaní, služby prů-
vodce a pojištění proti úpadku CK.

Příplatky: komplexní pojištění vč. storna 70 Kč.
Sleva: při nástupu na trase Tábor – České Budě-

jovice -200 Kč/os.

VÍKENDOVÉ ZÁJEZDY
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Adventní Vídeň a představení Tosca 
ve Vídeňské státní opeře 
Termín: 5.12. – 6.12. 2015 Cena: 2 590 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A
1. den: Odjezd v  ranních hodinách do  Vídně. Prohlídka historického 
centra, klasická secesní architektura, Stará Radnice, náměstí Hoher 
Markt - nejstarší náměstí města, monumentální Dóm sv. Štěpána, Fi-
garohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg 
- bývalá císařská rezidence aj. Individuální volno na Radničním náměstí, 
slavný adventní trh Christkindlmarkt. V podvečer se odjedeme uby-
tovat - individuální volno ve Vídni - večerní město. Zájemci o operu 
TOSCA (Giacomo Puccini) odjedou večer s průvodcem na představe-
ní do Vídeňské Státní opery, která je jednou z nejpřednějších oper-
ních scén světa a první budova kterou nechal postavit František Josef I. 
na prestižní Ringstrasse. Po představení návrat na hotel.

2. den: Dopoledne navštívíme předvánočně vyzdobený zámek Schön-
brunn s  krásnými interiéry, hlavní sídlo císařského rodu Habsburků. 
Prohlídka zámku, rozlehlých zahrad, vánoční trhy u zámku. Odpoled-
ne dokončíme prohlídku města - procházka po Augustinerstrasse se 
souborem náměstí a paláců, projdeme životem pulzující ulicí Graben 
a  Kärntner Strasse..., variantně možnost návštěvy muzeí a  světových 
galerií. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování v hotelu ve Vídni - 2lůžk. po-
koje s  příslušenstvím, 1x snídani, pobytovou taxu, služby průvodce, pojištění proti 
úpadku CK. 
Příplatky: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč, nástup Praha 400 Kč.
Sleva: nástup v Brně 200 Kč.

Poznámka pro zájemce o lístky na představení ve Vídeňské Stát-
ní opeře!
Vstupenky na představení nejsou v ceně zájezdu. Ceny vstupenek nižší a střední 
třídy se pohybují v  rozmezí 50 -130 EUR, dle vašeho výběru. Většina vstupenek se 
prodává měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná 
vaše včasná rezervace! Na představení postačí formální společenský oděv.
Ředitelství Státní opery ve Vídni si vyhrazuje právo na změnu programu i případnou 
změnu sólistů.

Vídeň - kouzlo adventu, zámek Schönbrunn, 
Belvedere a Hofburg
Termín: 12. – 13.12. 2015 Cena: 2 490 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, L
1. den: Odjezd v  ranních hodinách do Vídně (UNESCO). Návštěvu ra-
kouské metropole zahájíme pěším okruhem po  slavné Ringstrasse 
- majestátní budova Opery, náměstí Hoher Markt - nejstarší náměstí 
ve Vídni, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, 
monumentální Dóm sv. Štěpána, Stará Radnice, Hofburg - bývalá cí-
sařská rezidence, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměs-
tí a  paláců, Vídeňský vánoční trh před Novou radnicí - individuální 
volno, vánoční atmosféra, známý srdíčkový strom, horký punč, neodo-
latelná vůně pečených kaštanů a jablek... Večer odjezd na ubytování.

2. den: Po snídani navštívíme předvánočně vyzdobený zámek Schön-
brunn (UNESCO), zde se v roce 1830 narodil císař František Josef I. Vnitř-
ní vybavení ve  stylu rokoka láká překrásnými interiéry, exteriéry nás 
okouzlí překrásnými zahradami a vánočním trhem u zámku - tradiční 
výrobky ručních řemesel, šperky a rustikální ozdoby na stromeček. S vá-

noční Vídní se rozloučíme u barokního 
zámku Belvedere - okouzlující vánoč-

ní vesnička, vánoční pochoutky, 
řemeslné výrobky i leccos k du-

chovnímu prožitku Vánoc. 
V  podvečerních hodinách 
odjezd do ČR. 

Cena zahrnuje: dopravu lux. 
klim. busem, 1x ubytování 
v  hotelu - 2lůžk. pokoje s  pří-
slušenstvím, 1x snídani, služby 

průvodce a pojištění proti úpad-
ku CK.

Příplatky: komplex. pojištění vč. 
storna zájezdu 70 Kč, nástup Praha 

400 Kč/os.
Sleva: nástup v Brně -200 Kč/os.

Advent v Bratislavě, zámek Hof a Vídeň 
Termín: 5.12. – 6.12. 2015 Cena: 2 590 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G
1. den: V  ranních hodinách odjezd k  císařskému zámku Hof (vstup 
cca 6 EUR), nacházejícímu se cca 30 minut jízdy od  Bratislavy, kde 
se koná působivý adventní trh s  více než stovkou prodejců, jež 
doplňuje bohatý doprovodný program pro děti a  dospělé. Trh se 
částečně odehrává i  na  romantickém nádvoří s  arkádami a  můžete 
tu ochutnat vybrané vánoční speciality. Poté přejezd do  Bratislavy, 
prohlídka nejzajímavějších pamětihodností s  průvodcem – Michelská 
brána, jediný zbytek původního opevnění města, Františkánský kos-
tel, dominanta města Bratislavský hrad, adventní trhy na  Hlavním 
a Františkánském náměstí, kde můžete ochutnat typické halušky, lokše, 
či další slovenské pochoutky. Ubytování v Bratislavě. 

2. den: Po  snídani přejezd do  Vídně, kterou si užijete bez sobotních 
davů turistů. Zastávka u Schönbrunnu, prohlídka vánočního trhu před 
zámkem, poté přesun do centra Vídně a prohlídka města s průvodcem, 
nevynecháme Stephansdom, budovu Opery, Hofburg, nejznámější 
adventní trh před novou radnicí, ale i  spoustu menších a  klidnějších 
adventních trhů, kterými je Vídeň doslova protkaná. Individuální volno, 
které můžete využít dle svých představ, k návštěvě některého z mnoha 
muzeí, posezení u  Sacher dortu či nad pravým vídeňským řízkem 
mnohdy přesahujícím celý talíř. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování v 3* hotelu v Bratislavě se sní-
daní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč. 

Advent v Bratislavě, husí hody v Grobu  
a Budapešť s koupáním
Termín: 5.12. – 6.12. 2015 Cena: 2 890 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G
1. den: V  ranních hodinách odjezd z  ČR. V  dopoledních hodinách 
příjezd do  Grobu, vesničky nedaleko Bratislavy, která je známá široko 
daleko husími hody. Zde si pochutnáte na  dokřupava upečené huse 
podávané s  lokšemi, která je vyhlášená po  celém Slovensku. Nutno 
objednat předem, cena na  vyžádání v  CK nebo bližší info na  webu. 
Poté přejezd do Bratislavy, prohlídka nejzajímavějších pamětihodností 
s  průvodcem – Michelská brána, jediný zbytek původního opevnění 
města, Františkánský kostel, dominanta města Bratislavský hrad, advent-
ní trhy na Hlavním a Františkánském náměstí, kde můžete ochutnat typ-
ické halušky, lokše, či další slovenské pochoutky. Ubytování v Bratislavě. 

2. den: Po snídani přejezd od Budapešti, prohlídka města s průvodcem 
– Rybářská Bašta, palác  s  Matyášovým chrámem, Řetězový most, 
Bazilika Sv. Štěpána, proslulá nákupní ulice Váci utca, Parlament, 
adventní trhy se spoustou místních specialit, od klobásek, přes lango-
še, až po  trdelníky. Odpoledne buď individuální volno nebo koupání 
v některých z místních termálních lázní. Doporučujeme lázně Gellért, 
postavené v secesním stylu, jež napájejí prameny staré přes dva tisíce 
let. V podvečer odjezd do ČR a návrat ve večerních/nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování v 3* hotelu v Bratislavě se sní-
daní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna 70 Kč. 
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Bavorská města Vánoc 
Norimberk - Regensburg - Rothenburg
Termín: 12.12. – 13.12. 2015 Cena: 2 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G, L
1. den: Odjezd v  časných ranních hodinách z  ČR do  středověkého 
drahokamu Bavorska Rothenburg ob der Tauber - idylické dlážděné 
uličky, rozházené domky, městské hradby, neuvěřitelně malebné měs-
tečko s  krásným adventním trhem a  vánoční atmosférou - náměstí 
Markt, radnice s vyhlídkou - výhledy na řeku Tauber, kostel sv. Jakuba 

- významné poutní místo..., ochutnejte místní specialitu 
Schneeballen. Po  návštěvě a  prohlídce odjedeme 

do  Norimberku, ubytování a  podvečerní vá-
noční trh Christ kindlmarkt v  samém centru 

Altstadtu, nejslavnější z  celého Německa. 
Ochutnáme tradiční Bratwürste (klobásky) 

a  Lebkuchen - velké, měkké perníkové 
tvary tradičně prodávané v době Vánoc.

2. den: Dokončení prohlídky města - 
zrestaurované historické jádro - kostel 
Panny Marie, Krásná fontána, kostel sv. 
Sebalda, dům A.  Dürera, obrovský hrad 

Kaiserburg (Císařský palác). Následuje 
památka UNESCO – Regensburg (Řezno). 

Prohlídka starobylého a středověkého města 
na břehu Dunaje, majestátní katedrála sv. Pet-

ra, oblouková brána Porta Praetoria, Stará kaple, 
Kamenný most, křivolaké uličky a  všudypřítomné 

vánoční trhy, patřící k těm nejhezčím. Navštívíme tradič-
ní Regensburský vánoční trh na náměstí Neupfarrplatz, pochod-

němi osvětlené trhy u paláce, řemeslné výrobky - výroba svíček, kera-
mických hrnců, foukání skla. V podvečerních hodinách odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v hotelu v Norimberku - 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč. 

Vánoce v Solné komoře, 
romantika rakouského adventu
Termín: 12.12. – 13.12. 2015 Cena: 3 190 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G, L
1. den: Odjezd dle nástupních míst, Praha v cca 5.30 hod., do oblasti 
Solné komory k jezeru Traunsee. Radostné očekávání Ježíška zde po-
cítí každý. Návštěva Gmundenu, adventní trhy na náměstí, keramická 
zvonkohra na  radnici. Pokračujeme jezerní promenádou k  vodnímu 
zámku Orth, ojedinělá atmosféra, arkádové náměstí s vánoční výzdo-
bou, tradiční adventní trh. Přejezd do císařského městečka Bad Ischl, 
volno k  návštěvě adventních trhů v  centru města, možnost  koupání 
ve zdejších termálních lázních Europatherme. 

2. den: Půvabný adventní trh na  malebném náměstí v  městečku 
 Hall statt, ležícím u břehů stejnojmenného jezera. Pokračujeme k jezeru 
Wolfgangsee, tisíce světélek, 19 metrů vysoká svítící lucerna uprostřed 
jezera, tradiční trhy, to je Wolfgangský advent, který patří k nejkrásněj-
ším v  Rakousku. Návštěva St. Gilgen s  obří adventní svící, prohlídka 
rodiště Mozartovy matky. Fakultativní plavba po  jezeře kolem lucerny 
do  St.  Wolf gangu na  druhém břehu - živé jesličky, výstava betlémů, 
kostel sv. Wolf ganga se slavným vyřezávaným oltářem. Odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v  hotelu - 2lůžk.pokoje 
s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč.

Mnichov, Regensburg 
a andělští muzikanti v Augsburgu
Termín: 05.12. – 06.12. 2015 Cena: 3 190 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G, L
1. den: Odjezd v časných ranních hodinách z ČR do starobylého a stře-
dověkého města Regensburgu. Prohlídka města na břehu Dunaje, ma-
jestátní katedrála sv. Petra, oblouková brána Porta Praetoria, křivolaké 
uličky a  všudypřítomné vánoční trhy vč. toho tradičního na  náměstí 
Neupfarrplatz - který patří k  těm nejhezčím, výroba svíček, keramic-
kých hrnců, foukání skla. Následuje jednoho z  nejstarších měst 
v  Německu Augsburg - prohlídka podvečerního starého 
města  a velkolepého bulváru Maximilianstrasse s paláci 
bohatých kupců. K večeru se přesuneme na Radniční 
náměstí - krásný vánoční trh, velkolepá magická 
světelná show na budově radnice a andělští mu-
zikanti na  radničním balkonu - jeden z  nejhez-
čích adventních zážitků.

2. den: Po  snídani odjedeme do  nedalekého 
Mnichova. Navštívíme rušné uličky starého 
města s  jeho památkami a  kostely - kostel sv. 
Petra, věhlasná zvonkohra na Nové radnici, Stará 
radnice, kostel sv. Michaela aj., hlavní nákupní 
třída Kaufinger Strasse, prohlídka centra města 
v  okolí Mariánského náměstí vč. slavného stře-
dověkého trhu Christkindlmarktem navazujícího 
na  Krip perlmarkt na  náměstí Ridermarkt - skvělá po-
dívaná s  neodolatelnými lákadly na  trzích: pečená jablka, 
bavorské klobásky, svařené víno, ručně vyráběné ozdoby. V pod-
večerních hodinách odjezd do republiky, návrat do Prahy kolem 23.00 
a dále dle míst nástupů. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v  hotelu - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 800 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč.

Vánoční romantika Bavorska a zámky Ludvíka II. 
Termín: 05.12. – 06.12. 2015 Cena: 3 390 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G, L
1. den: Odjezd z republiky v nočních až časných ranních hodinách (dle 
míst nástupů). Kolem 11 hodiny příjezd do  bavorského přístavního 
městečka Prien, na břehu Chiemsee - největší bavorské jezero s řadou 
ostrovů. Odtud fakultativně odplujeme lodí na  ostrov Herreninsel, 
prohlídka slavného zámku Ludvíka II. Herrenchiemsee, jenž je repli-
kou Versailles - překrásné interiéry a  francouzská zahrada. Pokračuje-
me na ostrov Fraueninsel s půvabným vánočním trhem, který patří 
k nejromantičtějším z celého Německa. Můžeme se těšit na příjemnou 
adventní procházku, na vánoční dobroty, punč, umělecká řemesla, dře-
vořezbu aj. Jako speciální lahůdka rybářů z ostrova se nabízejí rybí spe-
ciality. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování. 

2. den: Po snídani přejedeme vánoční krajinou k zámku Neuschwan-
stein na břehu Labutího jezera - Schwansee, zámek byl postaven v lé-
tech 1869 - 1886 Ludvíkem II. Po prohlídce zámku procházka k zámku 
Hohenschwangau s  výhledy do okolí, možnost nákupu suvenýrů. Ná-
sleduje romantické a vánočně vyzdobené městečko Füssen s krásnými 
adventními trhy ve staré části města - umělecká řemesla, chutné vánoč-
ní dárky. V podvečerních hodinách odjezd do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování v  hotelu - 2lůžk.pokoje 
s příslušenstvím, 1x bufetovou snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč.
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Budapešť s koupáním v termálech 
Termín: 4.12. – 6.12. 2015 Cena: 2 790 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G
1. den: Odjezd v pozdních večerních hodinách.

2. den: Příjezd do  Budapešti, na  úvod krátká okružní jízda městem, 
zastávka u Rybářské bašty a paláce s Matyášovým chrámem, Řetězový 
most… Pěší prohlídka vyzdobeného centra metropole s  průvodcem, 
možnost nákupů v  proslulé tržnici, adventní trhy s  mnoha lákadly - 
rukodělné výrobky, vánoční ozdoby a dekorace a pro mlsouny tradiční 
trdelník nebo maďarské klobásky. Ubytování v  hotelu v  Budapešti, 
nedaleko centra města. Večer Gellértův vrch s vyhlíd-
kou na kouzelně osvětlené město.

3. den: Po  snídani odjezd do  centra 
Budapešti, dokončení prohlídky města 
s  průvodcem. V  odpoledních hodi-
nách návštěva některých z  vyhláše-
ných lázní - doporučujeme luxusní 
termální lázně Gellért (vstup cca 
4  200  Ft), postavené v  secesním 
stylu, jež napájejí prameny známé 
již přes dva tisíce let. Lázně jsou 
otevřené již od  roku 1918 a najde-
te zde vnitřní i  venkovní bazény 
s  teplotou vody dosahující až 36  °C, 
perličkové koupele, saunu, parní lázeň 
a  bazén s  umělým vlnobitím. Případně 
volný program v centru Budapešti – návštěva 
vybraných pamětihodností či posezení v  někte-
ré z  kaváren – doporučujeme návštěvu jedné z  nejstarších cukráren 
v  Evropě – Gerbaud, která před několika lety oslavila 150. výročí své 
existence. Předpokládaný odjezd do ČR cca v 16:00. Návrat ve večerních/
nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování v hotelu **** nedaleko centra 
Budapešti, 1 x snídani formou bufetu, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění vč. storna zájezdu 105 Kč, možnost dokoupení veče-
ře v hotelu za 450 Kč/ osoba.
Sleva: při nástupu v Brně -200 Kč/os.

Salcburk - město adventu 
a termální wellness pod Alpami
Termín: 12.12. – 13.12. 2015 Cena: 2 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, G, L
1. den: V  časných ranních hodinách odjezd z  republiky, kolem pole-
dne příjezd do  vánočního Salcburku, prohlídka historického jádra 
(UNESCO), které se rozprostírá mezi horou Mönchsberg (Mnišská hora) 
a řekou Salzach, po trase - náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, 
náměstí Residenzplatz se známou zvonkohrou, Getrei degasse – jed-
na z nejdelších a nejmalebnějších ulic v historickém centru, Mozartův 
rodný dům aj. Na závěr dne navštívíme „Ježíškův trh“ na náměstí před 
Salcburským dómem a na Rezidenčním náměstí. Ochutnáme pečené 
kaštany, pražené mandle, horký punč nebo svařené víno. Trh byl spo-
lečně s vánočními trhy ve Vídni, Paříži, Amsterdamu a Norimberku vy-
hlášen za jeden z nejkrásnějších v Evropě. 

2. den: Po snídani navštívíme léčivé termální lázně Bad Vigaun. Poho-
dové lázně v blízkosti Salc burku nám nabídnou dopolední odpočinek 
a doplnění energie. K dispozici jsou tři moderní bazény s teplotou vody 
28 - 36˚C, velká panoramatická okna odkrývají výhled na  fascinující 
svět hor a ideálním způsobem tak přispívají k uklidnění a relaxaci. Voda 
z  pramene Barbora je používána v  rámci léčby poruch pohybového 
ústrojí, revmatismu a únavy. V oddělení saun najdeme tradiční finské 
sauny, aroma parní lázeň, parní solnou lázeň, infrakabiny aj. Odpoledne 
nás čeká skutečný klenot mezi adventními trhy v Salcburku tzv. Hell-
brunnské adventní okouzlení, romantický, nápaditý a  staromódně 
nostalgický trh na nádvoří Hellbrunnského zámku. Cestu nám budou 
lemovat hořící pochodně, pochutnáme si na vánočním cukroví a bu-
deme obdivovat obrovský adventní kalendář. Tímto se rozloučíme se 
Salcburkem a v podvečer odjedeme do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 1x  ubytování v  hotelu - 2lůžk.pokoje 
s příslušenstvím, 1x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 70 Kč komplexní pojištění vč. storna, léčebných výloh v zahraničí.

Adventní víkend ve Wroclawi
Termín: 5.12. – 6.12. 2015 Cena: 1 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: O
1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR, zastávka v Klodzku, prohlídka 
města s průvodcem, uvidíte Staré Město, Baziliku Panny Marie, kde se 
nachází hrobka Arnošta z Pardubic, tzv. Malý Karlův Most. Poté přejezd 
do Wroclawi, odpoledne prohlídka historického jádra města s průvod-
cem Dómský ostrov s  mnoha nádhernými kostely, Tržnice, Univerzita, 
Jatki, Hlavní náměstí (Rynek), kde budete moct obdivovat pestro-
barevné štítové domy, z  nichž jsou nejznámější domy pojmenované 
Jeníček a  Mařenka. Náměstí dominuje radnice, v  jejích sklepeních se 
nachází nejstarší pivnice z Polsku, tzv. Pivnice Swídnická. Adventní trhy, 
které se konají na  Solném a  náměstí a Vratislavském Rynku. Zájemci 

mohou navštívit Sky Tower – místní mrakodrap, z  jehož 49. patra 
máte celou Wroclaw jako na dlani. Ubytování v hotelu nedaleko 

centra a pro zájemce večerní Wroclaw.

2. den: Po  snídani dokončení prohlídky Wroclawi, na  trzích 
ochutnávka místních specialit, k nimž patří pitný med nebo 
uzený grilovaný sýr s brusinkami. Po obědě přejezd do staro-
bylého města Swídnice, rodiště třetí manželky Karla IV., pro-
hlídka historické části města a jedné z největších hrázděných 

budov na  světě, evangelického Kostela Míru s  dechberoucí 
barokní výzdobou. V podvečer odjezd do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování v 3* hotelu ve Wrocla-
wi se snídaní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.

Příplatky: jednolůžkový pokoj 400 Kč, 70 Kč komplexní cestovní pojištění vč. 
storna zájezdu, nástup Praha +400 Kč, Poděbrady +400 Kč.  

Advent ve Wroclawi a Krakowě
Termín: 12.12. – 13.12. 2015 Cena: 2 490 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: O
1. den: V ranních hodinách odjezd do Wroclawi, přezdívané „město sta 
mostů“, které patří k nejstarším a nejhezčím v celém Polsku. Město si pro-
hlédneme s průvodcem, nevynecháme Tumský ostrov, Staré Město, kde 
budete moct obdivovat pestrobarevné štítové domy. Celým městem 
Vás bude provázet místní rarita – sošky trpaslíků, kterých je po celém 
městě více než 200. Zájemci mohou v  podzemí radnice navštívit 
Pivnici Swídnickou, o které se říká, že je nejstarší v Evropě. Individuální 
volno k návštěvě adventních trhů, které se konají na Solném náměstí 
a  Vratislavském rynku, kde najdete opravdu vánoční zboží a  kde 
můžete ochutnat místní specialitu pitný med nebo uzený grilovaný sýr. 
V podvečer přejezd do Krakowa, ubytování v hotelu nedaleko centra.

2.den: Po snídani přejezd do centra Krakowa, prohlídka města s prů-
vodcem – katedrála, ve které bylo korunováno 37 polských králů a prin-
ců, královský hrad Wavel, krakowský rynek, tržnice Sukiennice, Radniční 
věž, bývalá židovská čtvrť Kazimierz. Individuální volno k  návštěvě 
adventních trhů, tradiční trh se koná na Hlavním náměstí, kde nakoupí-
te polské ruční výrobky nebo ochutnáte některou z místních specialit.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování v 3* hotelu v Krakowě se snída-
ní, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: jednolůžk. pokoj 400 Kč, 70 Kč komplexní cestovní poj. vč. storna zájezdu, 
nástup Praha +400 Kč, Poděbrady +400 Kč, Olomouc +200 Kč.
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Advent v Paříži a zámek Versailles,
hotel na Montmartru
Termín: 9. – 13.12. 2015 Cena: 5 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, B, F, G
1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den: Ráno příjezd do Paříže – vánoční výzdoba Paříže, to jsou mili-
ony žárovek, 150 km vyzdobených ulic, 180 km světelných řetězů. Pro-
hlídka ostrova La Cité – gotická katedrála Notre Dame, Prefektura, Jus-
tiční palác, Pařížská radnice, centrum Pompidou, Les Halles, Královský 
palác, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečer ubytování ve čtvr-
ti Montmartre. Individuální volno - večerní Montmartre.
3. den: Pro zájemce výlet do Versailles - prohlídka nejznámějšího sym-
bolu francouzské renesanční architektury, královské rezidence Ludvíka 
XIV. Odpoledne vánoční atmosféra Paříže, vánoční trhy, individuální 
volno, posezení v typických pařížských kavárničkách, možnost návště-
vy Louvru nebo dalších muzeí. V  podvečer náměstí Pigalle, Moulin 
Rouge, bazilika Sacré-Coeur – krásný výhled na Paříž. 
4. den: Celodenní prohlídka města s průvodcem: Invalidovna, Eiffelova 
věž, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, třída Champs Elysées a  její 
slavné vánoční trhy - nádherné osvětlení zkrášluje již tak nejkrásnější 
bulvár na  světě, náladu Vánoc navodí i  prodejní stánky, které lemují 
Champs Elysées od Vítězného oblouku na náměstí Svornosti. Během 
procházky můžete nakoupit vánoční dárky nebo si dát svařené víno či 
něco chutného z  regionu. Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině 
s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu ve čtvrti Montmar-
tre - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani formou studeného bufetu, služby prů-
vodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 550 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 175 Kč. 

Advent v Amsterdamu 
s výletem do Zaanse Schans 
Termín: 10.12. – 13.12. 2015 Cena: 9 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Odlet z  Prahy s  českým průvodcem, přílet do  Amsterdamu, 
transfer na hotel, ubytování. Odpoledne historické centrum města, vá-
noční náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe 
Kerk, dům Anny Frankové, Begijnhof s  posvátnou atmosférou, ulice 
Nes. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.   
2.den: Dopoledne se přesuneme do muzejní čtvrti - návštěva brusírny 
diamantů Coster Diamonds. Návštěva známé obrazárny Rijksmuse-
um s  ojedinělou sbírkou nizozemského umění, variantně muzeum 
Van Gogha. Odpoledne  procházka městem kolem radnice a  Opery, 
možnost návštěvy Rembrandtova domu, jenž skýtá fascinující pohled 
do života nejslavnějšího amsterdamského umělce, čtvrť červených luce-
ren. Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.   
3.den: Dopoledne fakultativní výlet do  Zaanse Schans (cca 15 EUR), 
obydlený skanzen s dřevěnými domy a větrnými mlýny, ukázky výroby 
dřeváků, vánoční tradice, variantně individuální volno ve  městě - at-
mosféra uliček a domů na grachtech, posezení v některé z nábřežních 
kaváren, nákupy nebo návštěva dalších známých muzeí Amsterdamu. 
Odpoledne Amsterdam, společná procházka čtvrtí Jordaan - charakte-
ristické úzké uličky a půvabné grachty. V podvečer fakultativní projížďka 
po amsterdamských kanálech. Individuálně večerní město.
4.den: Po snídani transfer z hotelu na letiště, návrat do ČR.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Amsterdam - Praha vč. letištních tax, trans-
fer z/na hotel, 3x ubyt. v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, služby prů-
vodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč, 1lůžk. pokoj 2 800 Kč (zde 
povinné při nedoobsazení).

Kouzlo Vánoc v zemích Beneluxu: Luxemburg 
- Valkenburg - Brusel - Bruggy - Amsterdam
Termín: 1.12. – 5.12. 2015 Cena: 5 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: A, B, G, L
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR.

2. den: Ráno příjezd do vánočního Luxemburgu - s dominantou stře-
dověkého knížecího hradu. Odpoledne strávíme ve městečku Valken-
burg, které je proslulé svými vánočními trhy, které se konají v jeskyních. 
Najdeme zde i úžasné sochy z několika tun písku s vánoční tématikou. 
V podvečerních hodinách odjezd na ubytování.

3. den: Navštívíme hlavní město Belgie Brusel, oděné do  vánočního 
hávu. Prohlídka historického města - gotická radnice z  15. stol. (Hôtel 
de Vile), socha sv. Michala – patrona Bruselu, cechovní domy, galerie sv. 
Huberta, nejstarší nákupní pasáž v Evropě, katedrála sv. Michala a Gu-
duly, královský palác a především vánočně laděné náměstí Grand Place 
(UNESCO), nádherné vánoční trhy, betlémy, horká čokoláda. Odpoled-
ne prohlídka středověkého města Bruggy – historické jádro na ostro-
vě (UNESCO), náměstí Burg s  radnicí Stadhuis a  bazilikou Svaté Krve, 
náměstí Markt – hlavní náměstí, krásné vánoční trhy, belgické krajky 
a  pralinky. Celé město přehlédneme z  83 m vysoké věže zvonice Bel-
fort. Další významnou perlu umění spatříme v gotickém kostele Panny 
Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem z bílého mramoru. 
Na  závěr fakultativní projížďka otevřenou výletní lodí po  kouzelných 
městských kanálech a večerní osvícené město.  

4. den: Ráno přejezd k prohlídce korunovačního města a města umění 
Amsterdam – vánoční město a trhy, pečené kaštany, historie, památky, 
možnost fakultativní projížďky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlá-
šených muzeí (Van Gogh Museum, Rijksmuseum, dům Anne Frankové 
známý z Deníku Anne Frankové…) náměstí Dam, Královský palác, bru-
sírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, individuální volno. 
Podvečerní vánoční město a  jeden z  nejkrásnějších vánočních trhů 
v Evropě. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

5. den: Předpokládaný návrat do republiky v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s pří-
slušenstvím, 2x snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 400 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 175 Kč. 
Sleva: 3.osoba na pokoji 300 Kč.

Advent v Drážďanech a okolí
Míšeň, Moritzburg, Budyšín, Königstein
Termín: 12.12. – 13.12. 2015 Cena: 2 390 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: G,H
1. den: V ranních hodinách odjezd do Míšně, krátká prohlídka města, 
kostel Panny Marie s nejstarší porcelánovou zvonkohrou v Evropě, pro 
zájemce prohlídka výrobny světoznámého míšeňského porcelánu, 
adventní trhy. Přejezd k  zámku Moritzburg, na  kterém se natáčela 
jedna z  nejznámějších českých vánočních pohádek „Tři oříšky pro 
Popelku“ (vstup cca 5,50 EUR), kde shlédneme stejnojmennou výstavu. 
V odpoledních hodinách Bautzen (Budyšín), adventní trhy na náměs-
tích Kornmarkt a Neumarkt. V podvečer odjezd na ubytování.

2. den: Po snídani do Drážďan, prohlídka města a jeho největších paměti-
hodností – procházka po Brühlské terase, Zwinger, kostel Frauenkirche. 
Adventní trh Strizelmarkt, který patří k  nejnavštěvovanějším a  nejstar-
ším v  celém Německu a  má tradici již téměř 600 let. Individuální volno 
k návštěvě adventních trhů. V odpoledních hodinách pevnost Königstein 
(vstup cca 6 EUR), na které se koná romantický adventní trh plný zdobe-
ných středověkých stánků místních řemeslníků. Možnost prohlídky více 
než 400 let staré pevnosti. V podvečer odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem, 1x ubytování se snídaní, služby průvodce 
a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč.



39

Istanbul předvánoční a silvestrovský 
Termín:  26.11. – 29.11. 2015 Cena: 14 490 Kč 

30.12. 2015 – 2.1. 2016 14 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Dle letového řádu odlet z Prahy s českým průvodcem do Istan-
bulu. Transfer do  hotelu. První seznámení s  metropolí na  Bosporu – 
městem Istanbul - večerní město.

2. den: Prohlídka památek historického centra Starého Istanbu-
lu v okolí antického Hippodromu – Modrá mešita s hrob-
kou sultána Ahmeda I. - modré glazované dlaždice a štíh-
lé minarety,  byzantský kostel z 6. stol. Malá Hagia So-
fia a nejslavnější chrám Byzantské říše Hagia Sofia 
- „chrám Boží moudrosti“ - jedna z nejznámějších 
sakrálních staveb světa, stojící ve  čtvrti Sultana-
hmet, postavena v  letech 532-537 východořím-
ským císařem Justiniánem I. a již více jak 1400 let 
nepřestává ohromovat svou krásou, elegantní 
architekturou a propracovanými detaily. Návštěva 
slavného Archeologického muzea s  významnou 
sbírkou antického umění a největší mešity v  Istan-
bulu – Sulejmanovy Měšity (Süleymaniye Camii) nad 
zátokou Zlatý roh, na  pozemcích starého paláce Eski 
Saray. Podvečerní procházka po  březích zátoky Zlatý roh 
s rušným Galatským mostem s kavárnami a restauracemi.

3. den: Dopoledne prohlídka  rozsáhlého paláce Topkapi, ležícího 
v  místě zvaném Serailový mys, kde se střetává Marmarské moře, Bo-
spor a Zlatý roh, po dlouhá staletí rezidence osmanských sultánů (řada 
nádvoří s výhledem na Marmarské moře, klenotnice sultánů, zbrojnice, 
obrazárna,  sbírky porcelánu, možnost návštěvy harému). Odpoledne 
návštěva Yerebatanské cisterny (antická podzemní zásobárna vody), 
Egyptského bazaru s  Novou mešitou a  orientální atmosféra Velkého 
Bazaru - Kapali Çarşisi, nacházejícího se ve staré části Istanbulu, v ob-
jektu tržnice pocházející z 15. století na ploše 20 tisíc m2. Dnes jej tvoří 
rozlehlá soustava uliček a průchozích domů s více než 4500 obchůdky, 
restauracemi, kavárnami. Fakultativně podvečerní plavba po Bosporu.

4. den: Po snídani individuální volno v Istanbulu a dle letového řádu 
transfer na letiště a odlet do ČR.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Istanbul - Praha, letištní taxy, transfer z/
na letiště v Istanbulu, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x 
snídani, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, spropitné a vše ostatní, co není uve-
deno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 890 Kč (zde povinný při nedoobsazení), komplex. pojištění 
vč. storna zájezdu 140 Kč.

Advent v Římě 
Termín: 3. – 6.12. 2015 Cena: 12 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Dle letového řádu odlet s českým průvodcem z Prahy. Po příle-
tu do Říma transfer do hotelu ve městě. Individuální volno, alternativně 
procházka s průvodcem po slavnostně vyzdobeném městě, plném bet-
lémků a vánoční atmosféry. 

2. den: Řím - Vatikán (UNESCO) - celodenní prohlídka města, Svatope-
trské náměstí vč. chrámu sv. Petra se slavnou Michelangelovou Pietou, 
Vatikánská muzea, Sixtinská kaple. Mimo jiné navštívíme spleť úzkých 
uliček u Piazza Navona s Berniniho fontánou, Andělský hrad, Pantheon, 
baziliku S. Giovanni in Laterano, Španělské schody a Fontánu di Trevi. 
Večerní město, individuální volno.

3. den: Řím – antické velkoměsto - Forum Romanum, Koloseum - nejvý-
znamnější římský amfiteátr, Kapitol, jezdecká socha Marka Aurelia, Pala-
tin, Císařská fóra, bazilika San Gio vanni in Laterano, kostel San Pietro in 
Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města, vánoční trhy.

4. den: Individuální volno ve vánočně laděném městě a dle letového 
řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Řím – Praha, letištní poplatky a taxy, trans-
fer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, 
služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč, rezervace vstupenky do Va-
tikánských muzeí 590 Kč (mladší 18 let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora 
Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18 let 70 Kč).

Milano – adventní víkend v Itálii  
a světové Vánoční trhy řemesel, nákupy
Termín: 3. - 6.12. 2015  Cena: 10 990 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2
1. den: Dle letového řádu odlet s  českým průvodcem z  Prahy, přílet 
do Milana - pulzující město Lombardie, město umění, designu a svě-
tové módy. Transfer na  ubytování do  hotelu. Následuje   prohlídka 

Piazza Duomo se slavnou milánskou gotickou katedrálou 
Duomo – fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka 

ze střechy katedrály, kde za  jasného počasí můžeme 
vidět i  Alpy, honosná obchodní pasáž Galleria 

Vittorio Emanuele II. – zde můžeme v Il. Salotto 
ochutnat údajně nejlepší kávu v Miláně, budova 
Pinacoteca di Brera – jedna z  nejslavnějších 
italských obrazáren s  díly od  A. Mantegny, 
Rafaela, Belliniho, Rembrandta a dalších mistrů. 
Vánoční atmosféra historického centra, indivi-
duální volno, návrat na hotel. 

2. den: Navštívíme Castello Sforzesco – původně 
pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, 

arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, světoznámá 
muzea např: Museo d´Arte Antica a známé vánočními 

trhy před zámkem. Ochutnáme Panettone, vždyť Vánoce 
v  Itálii a  Panettone jsou jedno. Navštívíme i  Zlatý čtyřúhelník 

Quadrilatero d´Oro. Obchody a butiky všech proslulých módních návr-
hářů. Individuální volno k  procházkám a  nákupům v  pavoučích sítích 
úzkých, dlážděných milánských ulic. 

3. den: Ráno po  snídani odjedeme k  milánskému Fieramilano, kde 
navštívíme světové Vánoční trhy řemesel  - lidové tradice, krása 
řemesel, vystavovatelé ze 130 zemí celého světa, přes 3  000 expozic, 
originální vánoční dárky, italská káva, tropické koktejly. Ponoříme se 
do  vůní francouzských parfémů, chuťové buňky budeme rozmazlo-
vat pokrmy s  indickým kořením, zaposloucháme se do  rytmu bubnů 
Senegalců, navštívíme africké tržiště, meditační náladu nasajeme 
u tibetského domu nebo koupíme svetřík z vyhlášeného kašmíru. Pro 
ty z vás, kdo nechtějí na Vánoční trhy, individuální volno ve městě - 
bohaté možnosti nákupů, návštěvy muzeí a galerií, ev. návštěva centra 
Fashion District - jeden z největších outletů v Evropě - opravdový ráj 
nákupů.

4. den: Po  snídani dokončíme prohlídku města s  průvodcem - diva-
delní muzeum v La Scala, honosné paláce, slavné kostely vč. chrámu 
sv. Ambrože. Individuální volno, dle letového řádu transfer na  letiště 
a odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Milano - Praha, letištní taxy a poplatky, 
kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, transfer z/na letiště, 3x ubyto-
vání v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – poloha hotelu na trase MHD, 3x 
snídani, pobytovou taxu, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 1 990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč, odbavené 
zavazadlo do 20 kg 890 Kč. Pro zájemce možnost zajištění prohlídky fresky Leonarda 
da Vinciho „Poslední večeře páně“ v Chiesa di Santa Maria delle Grazie – cena 450 Kč. 
Doporučujeme velmi včasnou rezervaci minimálně měsíc před odletem, bližší info v CK.
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Vánoční Londýn a nákupy na Oxford Street  
Termín: 26. – 29.11. 2015 Cena: 12 190 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Odlet z  Prahy s  českým průvodcem do  Londýna. Transfer 
na hotel v Londýně a dle časových možností prohlídka města. 

2. den: Po  snídani přejedeme místní dopravou do  předvánočního 
centra Londýna a  prohlídku města zahájíme ve  čtvrti Westminster 
- většina zdejších památek je nějakým způsobem spojena s  králov-
ským dvorem, parlamentem nebo anglikánskou církví. Od  dominanty 
jižního břehu Temže, London Eye s  krásným výhledem na  Houses of 
Parliament a  Big Ben se přes Westminster Bridge vydáme do  vládní 
čtvrti Whitehall, kolem sídla premiéra Downing Street a  Horse Guard, 
na slavné Trafalgar Square - turistický střed Londýna se sochou admi-
rála Nelsona. Prohlédneme si půvabné místo pouličního umění, trhů, 
obchůdků a  občerstvení všeho druhu Covent Garden, ideální místo 
pro odpočinek. Přes Shaftesbury Avenue se vydáme na návštěvu čtvrti 
West End - Piccadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the 
World, neboli „pupek světa“. Pokračujeme po ulici Piccadilly, přes Green 
Park k  Buckinghamskému paláci (oficiální sídlo královny Alžběty II.) 
a dále k nejvýznamnější duchovní stavbě Londýna opatství Westminster 
Abbey (UNESCO) - jeden z nejnavštěvovanějších křesťanských kostelů, 
který hrál klíčovou roli v dějinách Anglie. V podvečerních hodinách mož-
nost nákupů, návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně. 

3. den: Druhá část prohlídky Londýna, prohlédneme si pevnost 
Tower (UNESCO) - Bílá věž se sbírkami exponátů Královské zbrojírny, 
kaple sv. Jana Kazatele - nejstarší kostel v Londýně, Waterloo Barracks 
s  korunovačními klenoty Anglie. Dále navštívíme nejstarší londýnské 
části City a Southwark - mj. prohlídka St. Paul‘s Cathedral s vánočním 
stromem, Shakespearovo divadlo Globe, Millenium Bridge aj. V odpo-
ledních hodinách možnost nákupů v obchodních domech či na slavné 
Oxford Street. Návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně. 

4. den: Dle časových možností individuální volno v Londýně, nákupy 
nebo lodní výlet po Temži. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha, 2 kabinová zavazadla 
(jedno příruční - malé, druhé do 10ti kg) dle pravidel letecké společnosti, transfery z/
na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, služby 
průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 2 290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč.

Trasy budou plánovány efektivně, aby vaše cestování po republice bylo co nejkratší. 
Odjezd A - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250) 
Odjezd B - Karviná (+450), Ostrava (+450), Nový Jičín (+450), Hranice (+350), Olomouc (+250) 
Odjezd D - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, M. Třebová, 
Olomouc, Brno (+200)
Odjezd E - Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Moravská 
Třebová, Olomouc, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Frýdek Místek, Český Těšín, Brno (+150)
Odjezd F - Plzeň (-200) 
Odjezd G - Trutnov (+300), Dvůr Králové n. Labem (+300), Náchod (+200), Jaroměř (+100), Hořice (+100)
Odjezd H - Brno (+400), Olomouc (+300), Svitavy (+200), Litomyšl (+200), Vysoké Mýto (+200), Pardubice, H. Králové, Poděbrady (ÖMV 
dálnice), Praha
Odjezd L - Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+200), Česká Třebová (+100)
Odjezd O - Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod (-100)

Odjezd České Budějovice – u zájezdů směřujících do Rakouska a Itálie je možný po dohodě s CK. 

Nástupní místa autokarových zájezdů 

Vánoční Paříž – metropole nad Seinou  
a zámek Versailles
Termín: 3. – 6.12. 2015  Cena: 12 490 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Dle letového řádu odlet s  českým průvodcem z  Prahy, pří-
let do  Paříže, transfer na  ubytování do  hotelu. Prohlídka čtvrti 
Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre,  krásná bazilika Sacré-
Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem 

večerní město.

2. den: Paříž - celodenní prohlídka hlavních 
pamětihodností města s průvodcem - Vítězný 

oblouk. Champs Elysées, přes náměstí 
Concorde pokračujeme k Opeře a k ostro-

vu La Cité - katedrála Notre Dame, Sainte 
Chapelle, Justiční palác, Prefektura... 
Individuální volno, vánoční atmosféra 
a  trhy, (kavárničky, restaurace, náku-
py nebo vznešený Pantheon, Sorbona 
a Lucemburské zahrady). Večerní fakulta-

tivní projížďka lodí po  Seině s  neobvyk-
lým pohledem na pařížské památky.

3. den: Po  snídani odjedeme na  fakultativní 
výlet k  prohlídce zámku a  zahrad Versailles - 

symbol francouzských králů, demonstrující bohat-
ství a  velikost francouzské monarchie (příměstský vlak 

RER cca 9 EUR). Pro ty z  Vás, kdo nebudou chtít navštívit Versailles, 
individuální volno nebo návštěva muzeí. V  pozdních odpoledních 
hodinách navštívíme Invalidovnu a podvečerní Eiffelovu věž.

4. den: Dopoledne rozloučení s Paříží - individuální volno nebo návště-
va muzea Louvre. Dle letového řádu transfer na  letiště a  odlet zpět 
do Prahy. Předpokládaný návrat do ČR v podvečerních hodinách. 
Ubytování: hotel*** v pařížské čtvrti Clichy - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, satelitní 
TV, Wi-Fi. Velkou výhodou je stanice metra před hotelem (50 m). V okolí hotelu najde-
me obchody, restaurace, typické francouzské uličky s jedinečnou vánoční atmosférou. 
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha, letištní taxy a poplatky, trans-
fer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x bufetovou 
snídani, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 2 900 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč. 

L2 - Brno (+400), Svitavy (+330), Pardubice (+330), Hradec Králové (+330), Poděbrady – ÖMV dálnice (+230), Praha
L3 - Opava (+430), Havířov (+430), Ostrava (+430), Frýdek Místek (+430), Nový Jičín (+430), Hranice (+430), Přerov (+430), Olomouc (+430), Praha

Svozová místa leteckých zájezdů  
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9. den: Transfer na letiště do Reykjavíku a odlet přes Berlín do Prahy.   
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – New York – Reykjavík - Praha, letištní taxy 
a poplatky, transfery z/na letiště, dopravu po Islandu, 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. 
pokoje s příslušenstvím, 7x snídani, vstupné na vyhlídku z Rockefellerova centra, vstup-
né po  Islandu - Modrá Laguna, Fontana Wellness, Þorvaldseyri Visitor Centre, služby 
průvodce a pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje: registrace ESTA ke vstupu na území USA, vstupné, místní dopra-
vu v NY, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Příplatky: 1lůžk. pokoj 9 400 Kč, noční výlet na ledovec Langjökull s večeří na farmě 
6  990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 650 Kč, představení v  Metropolitní 
opeře 1 500 Kč (nutná rezervace minimálně 1 měsíc před odletem).

Madrid a Toledo v čase adventu 
Termín: 3.12. – 6.12. 2015 Cena: 12 990 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2
1. den: Dle letového řádu odlet s  českým průvodcem z  Prahy, přílet 
do královského města Madrid. Transfer na ubytování do hotelu. Dle ča-

sových možností podvečerní procházka španělskou metropolí. 

2. den: První část prohlídky Madridu. Podíváme se na náměstí Slu-
neční brány, ke  Královskému divadlu a  na  Východní náměstí. 
Navštívíme přepychový Královský palác, stavbu, jež se řadí mezi 
nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě. Po poledni se projdeme ulice-
mi starého Madridu. Po Calle Mayor, k půvabné Plaza de la Villa 

až na pompézní Plaza Mayor, hlavní madridské náměstí – sloužilo 
jako aréna pro býčí zápasy. Večer individuální volno. My sem zaví-

táme na  krásné vánoční trhy, které znásobují ojedinělou atmosféru 
a podtrhují neobyčejný genius loci. 

3. den: Fakultativní výlet za  poznáním impozantního historického 
skvostu Toleda. Středověké městské opevnění, kamenné křivolaké 
uličky, malebná náměstí, přepychové paláce a  nesčetné svatostánky 
doslova dýchají historií a na každém kroku připomínají staleté soužití 
tří místních kultur, křesťanské, židovské a muslimské. Z náměstí Zoco-
dover, původně dobytčího trhu, se vydáme k dominantě města, Alcá-
zaru, v němž dnes sídlí vojenské muzeum. Budeme pokračovat k mo-
numentální katedrále, perle vrcholné gotiky s  příměsí dalších slohů 
a  kolem půvabné radnice dojdeme ke  kostelu Santo Tomé, v  němž 
je vystaveno jedno z  nejznámějších děl slavného El Greca, Pohřeb 
hraběte Orgaze. Zastavíme se u dvou místních synagog a společnou 
procházku zakončíme u překrásného kláštera San Juan de los Reyes, 
který nechala postavit samotná katolická veličenstva, Isabela Kastilská 
a  Ferdinand Aragonský. Po  návratu do  Madridu nás čeká prohlídka 
další části města. Vydáme se na Paseo del Prado, třídu umění světo-
vého věhlasu. Na pár set metrech zde stojí trojice skvostných umělec-
kých sbírek, jíž dominuje skvělé Museo del Prado. Tato galerie v sobě 
soustřeďuje největší kolekci španělských mistrů na  světě. Na  stěnách 
visí mj. obrazy Velázqueze, Goyi, El Greka, Zurbarána, Ribery či Murilla. 
Na své si však přijdou také milovníci děl italských, francouzských nebo 
anglických malířů. Především 20. století je pak zastoupeno v  Museo 
Reina Sofía, kterého nejznámějším exponátem je přeslavná Picassova 
Guernica. Pozadu rozhodně nezůstává ani Museo Thyssen-Bornemis-
za, na jehož stěnách je dokumentováno osm století výtvarného umění. 

4. den: Po  snídani dokončíme prohlídku Toleda. Individuální volno 
a dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Madrid - Praha, letištní taxy a poplatky, 
transfer z/na letiště, kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, 3x  

ubytování v  hotelu v   Madridu – 2lůžk. pokoje s  příslušenstvím, 3x sní-
dani, služby průvodce, pobytovou taxu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje: vstupné, městskou dopravu, fakult. výlet 
a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Příplatky: výlet vlakem do  Toleda (3.den zájezdu) 
800 Kč, 1lůžk. pokoj 1  990 Kč, komplex. pojištění 

vč. storna zájezdu 140 Kč.

Vánoční New York a polární záře Islandu 
Termín: 2.12. – 10.12. 2015 Cena: 68 900 Kč 

PROGRAM ZÁJEZDU: TRASA: L2, L3
1. den: Dopoledne odlet s  průvodcem z Prahy do Berlína, let s přestu-
pem do New Yorku, přílet v odpoledních hod. místního času, transfer 
do  hotelu, organizační meeting, volný program. Pro zájemce plavba 
ke Staten Island s úžasným výhledem na zářící Manhattan. Nocleh.

2. den: Prohlídka finančního srdce USA – ulice Wall Street, památník 
Ground Zero a znovu vybudovaný mrakodrap Světového obchodního 
centra, historický Battery park a plavba na Ostrov Svobody k symbo-
lu Ameriky – Soše Svobody, následně návštěva ostrova Ellis, procházka 
po slavném Brooklynském mostě, New Yorská radnice a historicky prv-
ní mrakodrapy města v jejím okolí, rušná čtvrť China Town a Little Italy, 
prestižní čtvrť SOHO. Večer možnost návštěvy 
Lincolnova hudebního centra, jehož součástí 
je i slavná Metropolitní opera. Nocleh.

3. den: Central Park – zelené srdce New 
Yorku, hotel Plaza a Carnegie hall, nej-
větší světové hračkářství FAO Schwarz, 
zastavíme se u Radio City Music Hall, 
projdeme elegantní Park Avenue 
a  můžeme navštívit proslulá muzea. 
Večer možnost gastronomické exkurze 
po proslulých bistrech, kavárnách a ob-
chodech a  poznávání tradičních americ-
kých i  etnických specialit. Zájemci mohou 
také navštívit rezidenční čtvrť v Brooklynu a ne-
chat se ohromit miliony žárovek ve čtvrti Dyker, jejíž vánoční výzdoba 
nemá ve světě konkurenci. Volný program. Nocleh.

4. den: Podrobná prohlídka centrálního Manhattanu – Times Square, 
Bryant´s Park, 5. Avenue, divadelní čtvrť na Broadway, slavné mrakodra-
py Empire State Building, Flatiron Building, Madison Square Park, oblouk 
ve Washingtonově parku, Chelsea Market a působivá budova Whitneyho 
muzea amerického umění, elegantní Chrysler Building ve stylu art deco, 
sídlo OSN a nádraží Grand Terminal, večer nákupní dům Macy´s, katedrá-
la sv. Patrika a slavná vyhlídka z Rockefellerova centra, světově proslu-
lé MoMA – muzeum moderního umění. Volný program. Nocleh.

5. den: Volný program. Transfer na letiště a večer odlet na Island.

6. den: Ráno přílet na Island, snídaně v Keflaviku, koupání ve slavné 
Modré laguně, která je na  seznamu 25 novodobých divů světa. 
Prohlídka hlavního města Reykjavíku v čele s unikátní katedrálou Hall-
grimskirkja a koncertní halou Harpa, působivá plastika Solfar a budova 
Národního muzea, pěší ulice Laugavegur, skvělé pivo v baru Mirco, rad-
nice, dům Höfoi, přístav, univerzitní kampus, údolí Laugardalur. Nocleh.

7. den: Poznávání jihu Islandu, jízda po oceánském pobřeží, ptačí úte-
sy, námořnická osada Vík, návštěva půvabné vesničky Skógar, Skógar 
Folk museum a procházka k vodopádům Skógafoss a Seljalandsfoss. 
Zastávka v návštěvnickém centru Þorvaldseyri Visitor Centre. Nocleh.

8. den: Výlet do  okolí hlavního města – legendární NP Thinkvellir– 
slavný Geysir, neméně zajímavý Strokkur, mamutí vodopád Gulfoss 
a historická osada Skálholt. Koupání v geotermálních lázních Fontana 
Wellness. Fakultativní výlet - jedinečná nabídka – po skvělé re-
laxaci využijte nočního expedičního výjezdu na  ledo-
vec Langjökull! Povečeříme na tradiční islandské 
farmě a speciálně upraveným vozem pro-
jedeme nejzajímavější místa ledovce 
Langjökull. Tma, zářící noční obloha 
a  polární divočina. Uvidíme i  po-
lární záři? Návrat na nocleh.
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RAKOUSKO – POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

  Perly Dolního Rakouska 3.6. – 5.6. 2016 
Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí WACHAU – světové kulturní dědictví UNESCO, středověké 
hrady, nádherné kláštery a zámky, plavba lodí po DUNAJI, překrásné KITTENBERSKÉ ZAHRADY – 30 téma-
tických zahrad, fascinující typová rozmanitost, poetická zátiší, klikaté stezky a nekonečné bohatství barev. 
Dále navštívíme zámek ARTSTETTEN a městečko MELK. Následovat bude plavba lodí po DUNAJI roman-
tickým údolím Wachau, městečka KREMS a  DÜRNSTEIN. Vrcholem programu je prohlídka nejznámějšího 
rakouského kláštera v MELKU včetně zahrad.
Cena 5 790 Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu *** s polopenzí, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním soc. 
zařízením, průvodce, plavbu lodí po Dunaji, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd, vstupy cca 35 Euro.

  Grossglockner a Hitlerovo Orlí hnízdo 3.7. – 5.7. a 9.9. – 11.9. 2016 
Oblíbený zájezd na nejzajímavější místa v Rakousku a Německu, bez nočních přejezdů, překrásné MĚSTO 
SALCBURK, vysokohorská silnice GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE, zasněžené vrcholky „třítisíco-
vek“, ledovec Pasterze, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner, HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO a SOLNÝ DŮL 
V BERCHTESGADENU, krásná příroda, nenáročný program, zkrátka pohoda v Alpách.
Cena 4 690 Kč zahrnuje:  dopravu autobusem, 2x ubytování v gasthofu *** se snídaní, průvodce, mýtné na vysokohor-
skou panoramatickou silnici Grossglockner Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní poj. 105 Kč/os. a zájezd, 2x večeře 590 Kč/os., 1 lůž. pokoj 400 Kč/zájezd, vstupy v Salcburku 10-15 Euro, 
vstup do Solného dolu a na Orlí hnízdo cca 28 Euro.

  Polechtání Lechtalskými Alpami 23.9. – 25.9. 2016 
Kouzelný svět alpské přírody, vysokohorská silnice SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE s nádhernými výhledy 
na okolní „třítisícovky“, LECH AM ARLBERG – nejkrásnější vesnice Evropy, tyrkysově modré JEZERO LÜNER-
SEE  – klenot pohoří Rätikon, návštěva prodejny špeku, ubytování v pěkném hotelu *** s vynikající polopenzí, 
s nápojem u večeře a se vstupy v ceně zájezdu.
Cena 5 890 Kč (dítě 613,9 let 4 790 Kč  na přistýlkách) zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v ho-
telu *** ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností výběru ze 3 hlavních jídel 
a salátový bufet) včetně 1 nápoje u večeře (malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), využívání sauny a páry v hotelu, průvodce, výjezd 
lanovkou v Lechu a k jezeru Lünersee, mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, 
poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-13,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 400 Kč/zájezd.

  Údolí Ötztal – láska na první pohled připravujeme na červenec 2016 
Neodolatelný ráj pro turisty, nevšední zážitky v  blízkosti ledovců, svět majestátních hor beroucích 
dech a  stovky vrcholů převyšujících 3.000 m. Během tohoto zájezdu pojedeme po  vysokohorské silnici 
k LEDOVCŮM RETTENBACH A TIEFENBACH, výjezd lanovkou na VRCHOL TIEFENBACHJOCH (3.234 M), 
kde se vznáší vyhlídková plošina s grandiózním výhledem, dominantou panoramatu je nevyšší hora Tyrolska - 
WILDSPITZE (3.774 m), nenáročnou túrou se dostaneme k horská obci VENT. OBERGURGL – HOCHGURGL, 
které jsou označovány jako „DIAMANTY ALP“, výjezd LANOVKOU NA VRCHOL WURMKOGEL (3.005 m), 
kde se tyčí nezapomenutelná vyhlídka TOP MOUNTAIN STAR s jedinečným pohledem na Alpy nebo výjezd 
LANOVKOU HOHE MUT BAHN (2.670 m). Následuje malebná obce Vent – výjezd LANOVKOU 
STABLEIN (2.356 m), pro  zájemce návštěva vyhlášených TERMÁLNÍCH LÁZNÍ AQUA DOM 
V  LÄNGENFELDU. Návštěva VESNICE OETZ a  výjezd LANOVKOU ACHERKOGELBAHN 
do 2.020 m, rozloučení s Ötztalským údolím krátkou procházkou.

Na tomto místě přinášíme malou ukázku ze zájezdů do Rakouska, které pořádáme několik let 
a jsou mezi našimi klienty rok od roku oblíbenější. Kompletní nabídka bude v katalogu pro 
rok 2016, který vyjde v říjnu tohoto roku. Bohužel Rakousko je jednou ze zemí, které zvyšuje 
sazby DPH a tím i ceny ubytování a dalších služeb. Přesto je Rakousko stále zemí, kde si svoji 
dovolenou opravdu užijete - díky nádherné přírodě i službám na vysoké úrovni.
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  Od palem k zasněženým třítisícovým vrcholům 4.5. – 8.5. 2016
Během tohoto zájezdu uvidíme MERANO – šarmantní lázeňské město, průsmyk RESCHENPASS (1.504 m), 
kolem tmavě modrého přehradního jezera RESCHENSEE, zahrady zámku TRAUTTMANSDORF, které patří 
mezi jedny z nejkrásnějších v Itálii, vyhlídková plošina – kukátko Mattea Thuna. Dále navšítvíme jediný jiho-
tyrolský ledovec SCHNALSTAL, výstavu věnovanou ledovcovému království a „show gallery“ sněžného muže 
Ötziho. Cestou do  Švýcarska si uděláme krátkou zastávku ve  VADUZU, hlavním městě Lichtenštejnského 
knížectví. Dále přejezd do městečka CHUR, výlet panoramatickým vláčkem do AROSY usazené vysoko nad 
údolím Schanfiggertal. Čeká nás také celodenní okruh VORALBERSKEM, přejezd přes panoramatický prů-
smyk Flexenpass (1.773 m) a Hochtannberg (1.676 m) do BREGENZERWALDU, návštěva sýrárny, další přejezd 
do středověkého ostrovního města LINDAU, které patří mezi nejoblíbenější a nejhezčí bavorská města v okolí 
překrásného BODAMSKÉHO JEZERA. Na závěr plavba výletní lodí po Bodamském jezeře do hlavního města 
Vorarlberska BREGENZU – všechny vstupy a jízdné v ceně zájezdu!
Cena 9 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 4x ubytování v hotelu *** ve Flirsch am Arlberg s polopenzí (snídaně 
formou bufetu, večeře menu o 3 chodech), průvodce, všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 900 Kč/zájezd.

  Dachsteinská bomba pro seniory 26.5. – 29.5. a 2.6. – 5.6. 2016
RAMSAU AM DACHSTEIN – horská vesnice na  náhorní plošině, masiv ledovce Dachstein, krásná příroda, 
horské salaše, Dachsteinská karta v  ceně zájezdu, ubytování v  luxusním hotelu **** s  bazénem. Ledovec 
Dachstein s atrakcemi, překrásné výhledy a turistika pro každého. Autokarový výlet do FILZMOOSU, dvouvr-
cholová osamělá hora Bischofsmütze 2.458 m. Hodinová nenáročná procházka a posezení na salaši. Ledovec 
DACHSTEIN – výjezd lanovkou až do výšky 2.700 m – nádherné výhledy. Návštěva visuté vyhlídkové ploši-
ny se skleněnou podlahou „SKYWALK“, LEDOVCOVÝ PALÁC, pro odvážlivce visutý DACHSTEINSKÝ MOST 
a SCHODY DO PRÁZDNA. Výjezd lanovkou na horu RITTISBERG – nenáročná turistika kolem horských chat. 
SCHLADMING – výjezd lanovkou na horu PLANAI.  
Cena 6  550 Kč (pro seniory 55+ let) a  6  950 Kč (dospělí do  54 let) zahrnuje: dopravu autobusem, 3x 
ubyt. v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností výběru 
hlavního jídla a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (velké pivo, 1/4 l vína nebo nealko), využívání wellness oázy v hotelu vč. bazénu 
s vířivými proudy, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání všech lanovek, místní dopravy, bazénů…), mýtné po silnici k salaši 
Oberhofalm, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

  To nejlepší z Dachsteinské bomby 7.6. – 12.6. 2016
RAMSAU AM DACHSTEIN – jedna z nejlépe položených horských vesnic v Alpách, svět hor, pastvin, vodopá-
dů a salaší, ledovec DACHSTEIN - visutá vyhlídková plošina se skleněnou podlahou „SKYWALK“, LEDOVCO-
VÝ PALÁC, pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody do prázdna, „zrcadlové“ jezero SPIEGELSEE, 
překrásné výhledy a  turistika pro každého, JEZERO BODENSEE a  procházka k  vodopádům SCHLEIER-
WASSERFALL, autokarový výlet do  FILZMOOSU, dvouvrcholová osamělá hora Bischofsmütze 2.458 m., 
Ramsau, výjezd lanovkou na horu RITTISBERG – nádherné výhledy, svět divoké vody VODOPÁDY RIESACH-
WASSERFALL, krásná cesta soutěskou po můstcích a žebřících až k jezeru RIESACHSEE.
Cena 10 590 Kč (dítě 513,9 let 6 200 Kč a dítě 1416,9 let 8 200 Kč  na přistýlkách) zahrnuje: 
dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu o 3  cho-
dech s možností výběru hlavního jídla a salátový bufet), 1 nápoj u večeře (velké pivo, 1/4 l vína nebo nealko), 1x za pobyt svačina 
v hotelu – koláče, káva, čaj, využívání wellness oázy v hotelu vč. bazénu s vířivkou, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání 
lanovek, místní dopravy, bazénů…), pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 5-16,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.
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SLEVA 10 % (MAX. 1 000 KČ) NA TYTO ZÁJEZDY PŘI REZERVACI DO 20.10. 2015
Tuto slevu nelze uplatnit na zájezdy „Dachsteinská bomba pro seniory“.

Slevy platné od 21.10. 2015 budou uvedeny v hlavním katalogu a na webových stránkách. 
 Kompletní katalogy vycházejí v polovině října 2015 a rádi je na vyžádání zašleme. 

Slevy, příplatky, podrobnější programy k uvedeným zájezdům a další informace naleznete na našich webech.
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ZÁJEZDY PO EVROPĚ
  Jarní Benelux a květinový park Keukenhof 13.4. – 17.4. 2016

Moře, slaný vítr, grachty, tulipány, sýry, déšť, hráze a  pastviny, to je Holandsko. Největší květinová burza 
na  světě v  AALSMEERU. AMSTERDAM – korunovační město - náměstí Dam, Královský palác, malé uličky 
s obchůdky, barevný květinový trh, brusírny diamantů. VOLENDAM – historické rybářské městečko, tradiční 
kroje, malé grachty. Prohlídka obydleného skanzenu, dřevěné domy a  větrné mlýny v  ZAANSE SCHANS. 
Nejslavnější květinový park Holandska KEUKENHOF. Bruggy „Benátky severu“, náměstí Markt, zvonice Belfort. 
Bazilika Svaté Krve, kostel Panny Marie - Bruggská madona (Michelangelo). GENT ve středověku významné 
obchodní město, historické jádro, nábřeží Graslei, cechovní domy, Korenmarkt, dominanta města Belfort.
Cena 6 190 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce.
Nástupní místa: A, B, F, G, L.

  Holandsko - země tulipánů a květinové korzo 20.4. – 24.4. 2016
Země tulipánů, větrných mlýnů, sýrů, kanálů a  fantastického květinového korza. Největší květinová burza 
květin na  světě v  AALSMEERU. AMSTERDAM – květinový trh, historie, památky, náměstí Dam, brusírna 
diamantů. ALKMAAR sýrové trhy. VOLENDAM – historické rybářské městečko, tradiční kroje, dřevěné 
domky, malé grachty. Prohlídka obydleného skanzenu, dřevěné domy a větrné mlýny v ZAANSE SCHANS. 
KEUKENHOF a KVĚTINOVÉ KORZO – přehlídka alegorických vozů vytvořených pouze z květin.
Cena 6 290 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 2x ubytování v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 průvodce. Nástupní místa: A, B, F, G, L.

  Holandská mozaika a trhy sýrů v Alkmaaru 27.4. – 1.5. 2016 
AALSMEER největší burza květin na světě. Nejkrásnější květinový park KEUKENHOF. Trhy sýrů v ALKMAAR. 
Skanzen ZUIDERZEEMUSEM v Enkhuizen. Městečko NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk, Valonská 
kaple - kde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Rybářské městečko MARKEN – malebné měs-
tečko, klenot Holandska – poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé 
grachty. Kouzelný ZAANSE SCHANS – plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výro-
bu dřeváků. AMSTERDAM – květinový trh, historie, památky, možnost fakultativní projížďky lodí po grach-
tech nebo návštěva vyhlášených muzeí Van Gogh Museum, Rijksmuseum, dům Anny Frankové, náměstí 
Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s obchůdky, vodní kanály.
Cena 6 290 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim busem, 2x ubytování v hotelu v Amsterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
2x snídani, průvodce. Nástupní místa: A, B, F, G, L.

  Londýn - město historie a nákupy na Oxford Street 20.4. – 24.4. 2016 
Centrum LONDÝNA - Westminster, London Eye s výhledem na Houses of Parliament a Big Ben, Whitehall, 
sídlo premiéra Downing Street a Horse Guard, Trafalgar Square, Covent Garden…West End - Westminster 
Abbey (UNESCO), pevnost Tower (UNESCO). Dále nejstarší londýnské části City a  Southwark. Nákupy 
v obchodních domech či na slavné Oxford Street.
Cena 11 990 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha, 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé 
do 10ti kg) dle pravidel letecké společnosti, transfery z/na letiště, 3x ubytování v hotelu v Londýně - 2lůžk. pokoje s přísl., 3x sní-
dani, průvodce. Nástupní místa: L2, L3.

  Eurovíkend v Istanbulu 28.4. – 1.5. 2016 
ISTANBUL (UNESCO). Památky historického centra Starého Istanbulu v  okolí antického Hippodromu 
- MODRÁ MEŠITA, Malá Hagia Sofia a  chrám Byzantské říše HAGIA SOFIA, SULEJMANOVA MEŠITA. 
Podvečerní procházka po březích zátoky ZLATÝ ROH, palác TOPKAPI, Yerebatanská cisterna, Egyptský bazar 
s Novou mešitou a orientální atmosféra VELKÉHO BAZARU, fakult. plavba po Bosporu.
Cena 14  490 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Istanbul - Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště v  Istanbulu, 
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce. Nástupní místa: L2, L3.

  Paříž a zámek Versailles  24.3. – 28.3., 4.5. – 8.5. 
- hotel v centru na Montmartru 25.5. – 29.5. 2016 
PAŘÍŽ - universitní město, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a  republiky, město módy 
a  elegance, klenotnice kultury a  umění. Pěší prohlídka ostrova La Cité - katedrála Notre Dame, Prefektura, 
Justiční palác, Pařížská radnice, centrum Pompidou, Les Halles, Královský Palác, Louvre, čtvrť Opera a chrám 
Madeleine. VERSAILLES - královská rezidence Ludvíka XIV. Náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. 
Večerní Montmartre, bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Invalidovna, Eiffelova věž, náměstí 
Trocadero, Vítězný oblouk, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů... Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině.
Cena 5 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu ve čtvrti Montmartre - 2lůžk. pokoje s příslu-
šenstvím, 2x snídani formou studeného bufetu, průvodce. Nástupní místa: A, B, F, G.
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  Paříž - metropole nad Seinou  26.3. – 29.3., 12.5. – 15.5. 
a zámek Versailles 16.6. – 19.6. 2016 
Prodloužený eurovíkend v Paříži. V tomto zájezdu uvidíte všechny významné pamětihodnosti, jejichž popis 
naleznete v předchozím zájezdu.
Cena 12 590 Kč zahrnuje:  leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z/ na letiště, 3x uby-
tování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 3x bufetovou snídani, průvodce. Nástupní místa: L2, L3.

  Řím - věčné město 13.4. – 17.4., 4.5. – 8.5. 2016
Seznámíme se s velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, 
kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. Čeká nás celodenní prohlídka VATIKÁNU, velkolepé 
náměstí sv. Petra, majestátní bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Dále 
Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od  Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea, Sixtinská kaple. TIVOLI 
(UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. V ŘÍMĚ nás čeká prohlídka antického 
města, procházka po  Posvátné cestě (Via Sacra), Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, Kapitol, Piazza 
Navona, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi a další.
Cena 5 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, průvodce, pobytovou taxu, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím, 2x snídani. Nástupní místa: A, B, G, L.

  ŘÍM - město tisícileté historie 7.5. – 10.5. 2016
Prodloužený eurovíkend v Římě, v tomto zájezdu uvidíte všechny významné pamětihodnosti, jejichž popis 
naleznete v zájezdu výše.
Cena 13 390 Kč zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Řím – Praha, letištní poplatky a taxy, transfer z/na letiště, 3x ubyto- 
vání v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, pobytovou taxu, průvodce. Nástupní místa: L2 ,L3.

  Toskánské zahrady a NP Cinque Terre 27.4. – 1.5. 2016
Toskánsko - zvlněná krajina, městečka umístěná na  skalnatých vrcholcích, svahy porostlé vinicemi, široká 
úrodná údolí. Během tohoto zájezdu první renesanční vilu v Itálii - VILA DI POGGA A CAIANO, úchvantnou 
LUCCU - historické centrum obklopené hradbami, Amfiteatrální náměstí - velkolepý dóm San Martino, kostel 
San Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. Dále MONTECATINI TERME, které patří mezi proslulé evropské 
termální lázně, COLLODI s nejkrásnější barokní italskou zahradu VILY GARZONI, zahrady GRABAU a REALE, 
přístavní město LA SPEZIA, národní park CINQUE TERRE (UNESCO) a další.
Cena 5 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, 
pobytovou taxu, průvodce. Nástupní místa: A, B, G, L.

  Florencie - kolébka renesance 5.5. – 8.5. 2016
FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, srdce Toskánska, město Michelangela a rodu Medici, romantic-
ké, nenapodobitelné a neustále živé město. Navštívíme historické centrum - Dóm a baptisterium, Giottova 
kampanila, Bargello, Casa di Dante, stará tržnice, Piazza della Signoria a  Palazzo Vecchio, Michelangelův 
David, gotický františkánský kostel Santa Croce s  náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, 
Galileo a další). Dále klášter Santa Maria Novella s  freskou Nejsvětější trojice, kostel San Lorenzo s knihov-
nou Michelangela, most přes řeku Arno - Ponte Vecchio, tichá náměstí a obchůdky ve čtvrti Oltrarno, palác 
Palazzo Pitti, kostel Santa Maria del Carmine s kaplí Brancacciů, půvabné zahrady Boboli - dílo Medicejských. 
Piazzale Michelangelo - známé působivé vyhlídkové místo, západ slunce nad řekou Arno.
Cena 4 390 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, pobytovou taxu, 1x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušen-
stvím, 1x snídani, průvodce. Nástupní místa: B, G, H.

  Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a UNESCO 11.5. – 15.5. 2016
FLORENCIE, prohlídka Piazza de Signoria se sochou Davida, Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo, Dóm, 
Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, 
Ponte Vecchio. Dále si prohlédneme slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých 
Římanů v období renesance. Další zastávkou je ŘÍM (UNESCO) - prohlídka města, během které navštívíme 
ty nejzajímavější pamětihodnosti - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), Koloseum – symbol města, 
Forum Romanum, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem, Pantheon,  Fontána di Trevi – největší římská 
fontána, Španělské schody. Návštěva VATIKÁNU (UNESCO) - náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra, Vatikánská 
muzea - s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem.
Cena 5 990 Kč zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, pobytovou 
taxu, 2x snídani, průvodce. Nástupní místa: A, B, G, L.
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SLEVA 10 % (MAX. 1 000 KČ) NA TYTO ZÁJEZDY PŘI REZERVACI DO 31.10. 2015
Slevy platné od 1.11. 2015 budou uvedeny v hlavním katalogu a na webových stránkách. 

 Kompletní katalogy vycházejí počátkem listopadu 2015 a rádi je na vyžádání zašleme. 
Slevy, příplatky, podrobnější programy k uvedeným zájezdům a další informace naleznete na našich webech.



LETECKÉ ZÁJEZDY

KORFU 2016
Hotel a studia ATHENA ***
Tento menší hotel se nachází u jedné z nejhezčích pláží na ost-
rově v letovisku Ag. Georgios SZ, která je dostupná přes nepříliš 
rušnou místní komunikaci. Hotel nabízí ubytování v hotelových 
pokojích nebo studiích. Hostům je k dispozici venkovní restaura-
ce s výbornou domácí řeckou kuchyní a nádherným výhledem 
na moře, nedávno vybudovaný bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma a také bar u bazénu. Hotelové pokoje i studia s možností 
jedné přistýlky. V blízkosti hotelu se nacházejí oblíbené taverny 
a obchůdky, kde je možná komunikace i v češtině. Nedaleko je 
také herna bowlingu. Sportovní vyžití na pláži.
Náš názor: příjemný hotel s bazénem a výbornou domácí ku-
chyní, moderní studia, tip pro klidnou a pohodovou dovolenou. 

Hotel ALKYON **+

Rodinný hotel postavený v klasickém řeckém stylu se nachází cca 
30 m od pláže  v letovisku Ag. Georgios SZ, která je dostupná přes 
nepříliš rušnou místní komunikaci a je považována  za jednu z nej-
krásnějších. Hostům je k dispozici sladkovodní bazén s barem, 
u kterého jsou slunečníky a lehátka zdarma a dětské brouzdališ-
tě a dětský koutek. V hotelové restauraci je velkoplošný televizor. 
V prostoru recepce a restaurace wi-fi zdarma. Pokoje mají klimati-
zaci, sprchu, WC, malou ledničku, televizi s příjmem ČT 24, telefon 
a balkon nebo terasu a možné jsou až 2 přistýlky. V ceně je polo-
penze formou bufetu, za příplatek je možné dokoupit all inclusive. 
Náš názor: oblíbený hotel přímo u nádherné pláže. Výho-
dou je lednice, TV a klimatizace v ceně. Prostorný bazén.

Studia a apartmán CLAIRE
V zahradě se vzrostlými palmami, na klidném místě, pouhých 70 m 
od oblázkové pláže s pozvolným písčitým vstupem do moře a cca 
450 m od centra letoviska Acharavi. V centru letoviska se nacházejí 
restaurace, taverny, bary, diskotéky, obchody a vodní park Hydro-
polis. Studia a apartmány jsou prostorné a vkusně zařízené, s bal-
konem a kuchyňkou. Apartmány pro 4-6 osob. Studia pro 2 osoby 
s možností přistýlky. Možnost dokoupení klimatizace. Stravová-
ní vlastní, případně lze dokoupit polopenzi nebo pouze večeře 
(servírované o 4 chodech) v blízké vynikající taverně Skondros 
přímo na pláži s krásným výhledem na moře a výbornou kuchyní.
Náš  názor: příjemné ubytování v klidném místě kousek 
od moře s možností nočního života v centru letoviska.

Pobyty na  řeckém ostrově Korfu pořádáme již 7 let a  jsme moc 
rádi, že  se nám klienti i  v  letošním roce vracejí z  dovolené nadmíru 
spokojení. Věříme, že se nelehkou situaci v Řecku podaří vyřešit a naši 
klienti o  tuto destinaci v  naší nabídce „nepřijdou“ ani v  roce 2016. 
Prodej zájezdů zahajujeme 15.10. 2015.



CENOVĚ VÝHODNÁ
DOVOLENÁ
PRO SENIORY 55+

ŠPANĚLSKO 
ANDALUSIE

MALTA

BULHARSKO

ALBÁNIE

TUZEMSKÉ 
ZÁJEZDY

ITÁLIE 
SICÍLIE

CHORVATSKO

ŠPANĚLSKO 
MAR MENOR

MAĎARSKO

TURECKO

MADEIRA

KYPR

SLOVENSKO

ŠPANĚLSKO 
MENORCA

PORTUGALSKO

ČERNÁ HORA

POZNÁVACÍ 
ZÁJEZDY

ŘECKÉ 
OSTROVY

VYDEJTE SE S NÁMI NA CESTY, POZNÁVEJTE NOVÁ 
MÍSTA, BAVTE SE A NAJDĚTE SI NOVÉ PŘÁTELE! 

Jsme opravdu rádi, že většina našich klientů, která již tento specializovaný produkt vyzkoušela, se nám 
vrací a vydává se objevovat stále nové a nové destinace. I v roce 2016 se můžete těšit na celou řadu 
novinek – doporučujeme sledovat pravidelně aktualizovaný web www.seniorikmori.cz a  rezervaci 
vybraného zájezdu neodkládat. Pro  stálé klienty a  při včasné rezervaci budeme mít opět bonusy 
v podobě pojištění ZDARMA a další výhody. Termíny oblíbeného poznávacího zájezdu do Rakouska 
„Dachsteinská bomba pro seniory“ najdete již v tomto katalogu na straně 43.

A na co se můžete těšit u pobytových zájezdů pro seniory 55+? Odlety na 7, 10, 11 nebo 14 nocí z Prahy, Brna, 
Pardubic nebo Ostravy, svozy na letiště, výlet zdarma, český lékař a plážový servis ve vybraných destinacích 
zdarma, u některých kapacit jednolůžkové pokoje bez příplatku, dítě nebo vnouče pobyt zdarma a v neposlední 
řadě nadstandartní péče českých delegátů….  Pojeďte s námi a užívejte si zaslouženého odpočinku!
A kdo se může těchto zájezdů zúčastnit? Alespoň jedna osoba v pokoji musí být starší 55ti let. Doprovod 
cestuje za stejných podmínek, i když nedosáhl požadovaného věku. Podmínky se mohou mírně lišit podle 
destinací – více informací naleznete u Vámi vybraného zájezdu na www.seniorikmori.cz.



Z DALŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
Va
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ř: Pardubice: 

   Kpt. Bartoše 499  
530 09 Pardubice 
Tel.: 466 415 506 
datour@datour.cz

   Třída Míru 2671 
(naproti Pasáži)  
530 02 Pardubice 
Tel.: 464 629 117 
pardubice@datour.cz

Hradec Králové: 
   Turinského 1671/4  
500 02 Hradec Králové 
Tel.: 495 536 599 
datourhk@datour.cz

   OC Futurum 
Brněnská 1825/23a 
500 09 Hradec Králové 
Tel.: 491 202 063 
tescohk@datour.cz

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

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

www.rakousko-dovolena.cz, www.datour.cz, www.korfu-dovolena.cz, www.seniorikmori.cz

Hořice: 
   Jungmannova 346 
508 01 Hořice 
Tel.: 493 623 738 
horice@datour.cz

Ústí nad Orlicí: 
   Nákupní Galerie 
Nová Louže 
Polská 1308 
Tel.: 468 003 206

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

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

   VÝCHODNÍ KANADA 
– barvený podzim, půvab i nespoutanost kanadské přírody a historie

   ZÁPADNÍ KANADA 
– krásy Skalistých hor, kanadských prérií i tichomořského pobřeží

   NEW YORK A HISTORICKÝ VÝCHOD USA
   ČÍNA 

– Říše středu, mozaika tisícileté kultury

   VELKÝ OKRUH JIŽNÍM I SEVERNÍM THAJSKEM
   JORDÁNSKO A IZRAEL 

– biblické památky a Mrtvé moře

   SRÍ LANKA s možností pobytu na Maledivách 
– exotický ráj, ostrov památek a čajovníkových plantáží

   EXOTICKÉ POBYTOVÉ ZÁJEZDY 
– destinace a délka pobytu dle vašeho výběru


