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LÉTO 2022

Datour je tu pro Vás již 32 let
autobusem • vlastní dopravou

www.rakousko-dovolena.cz • tel. 212 241 749 • email: datourpraha@datour.cz

RAKOUSKO • POLSKO • SLOVINSKO 
MAĎARSKO • ITÁLIE
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Slevy: 10 % při záloze do 31. 01. 2022 (max. 1 000 Kč)
 8 % při záloze do 28. 02. 2022 (max. 800 Kč)
 5 % při záloze do 31. 03. 2022 (max. 500 Kč)
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

AKCE POJIŠTĚNÍ ZDARMA
Komplexní pojištění zdarma
do 31. 01. 2022 při záloze 50%.

Pojištění je nutné objednat při sepisování smlouvy!

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PRO SENIORY
pro zájezdy ze strany 4 – 7

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
pro zájezdy ze strany 8 – 17

• pohodlně bez nočních přejezdů, zkušení průvodci
• ubytování v pěkných hotelech s polopenzí
• příznivé ceny a vysoká kvalita služeb
•  místní karty se vstupy a lanovkami v ceně zájezdu
• důkladná příprava zájezdů
• zájezdy přizpůsobeny pro každou věkovou kategorii
• lehká turistika v krásné přírodě, kultura, historie,   
 relaxace, koupání a poznávání

• program zájezdů přizpůsoben seniorům
• pohodlně bez nočních přejezdů
• zvýhodněné ceny zájezdů
• zkušení průvodci
• ubytování v pěkných hotelech s polopenzí
• důkladná příprava zájezdů
• všechny vstupy v ceně
• kvalitní autobusy a zkušení řidiči

Pro skupiny přátel, kolektivy a firmy připravíme akce na míru dle vašich požadavků.

Na pobyty s vlastní dopravou označené tímto logem 

se vztahují tyto speciální storno podmínky:

•  do 15 dní před odjezdem 100% vrácení  
všech vašich nákladů bez udání důvodu.

• 14 - 8 dní před odjezdem storno 50%.

• 7 dní před odjezdem a méně storno 100%.

V případě uzavření hranic lze pobyt zrušit také s nulovým 

stornopoplatkem a to 2 dny před dnem nástupu  

na ubytování. Uhrazená částka za pobyt se vrací do 14 dnů.

Dálniční známka ZDARMA
K týdennímu pobytu zálohovanému nejpozději  
do 30. 04. 2022 obdržíte od nás  
ZDARMA 10 denní rakouskou dálniční známku.

POBYTY S VLASTNÍ DOPRAVOU
pro pobyty ze strany 18 – 41

BEZ RIZIKA 
pro pobyty ze strany 18 – 41

• široká nabídka ubytování
• zvýhodněné termíny, akce 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3
• děti až do 12,9 let pobyt zdarma

Slevy do 28. 02. 2022:
500 Kč/osoba při pobytu na 7 nocí a více
400 Kč/osoba při pobytu na 5-6 nocí
Slevy se vztahují na plně platící osoby. Slevy nelze uplatnit 
na pobyty v apartmánech.

Praha 775 660 280, datourpraha@datour.cz
Pardubice 777 660 205, datour@datour.cz
Hořice 604 294 227, horice@datour.cz
Aktuální pracovní dobu najdete na www.rakousko-dovolena.cz
Také je možné si telefonicky domluvit osobní schůzku  
na konkrétní čas a termín i mimo pracovní dobu.
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Pořadatelem zájezdů uvedených v tomto katalogu je Cestovní kancelář DATOUR s r. o., IČO 26002311, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387. Cestovní kancelář DATOUR s r. o. je řádně pojištěna proti úpadku ve znění zákona 
159/99 Sb. u pojišťovny ČPP. Uváděné ceny jsou v Kč za osobu, zahrnují pojištění proti úpadku. 
Cestovní kancelář DATOUR s r. o. je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

3

Foto: Schladming-Dachstein Tourismusmarketing GmbH, Steiermark Tourismus, Kwoma AGBs, BRM-Franz Gerdl, Tourismusregion Nockberge – Franz Gerdl, Region Klopeiner See – Südkärnten, Ferienregion Lungau, 
TVB Mondseeland, Naturpark Sölktäler, Tennengau, Schmittenhöhebahn AG, Tourismusverband Grossglockner-Zellersee, Altenmarkt-Zauchensee Tourismus, Tourismusinformation Filzmoos, Garda Trentino,Hinter-
stoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Tourismusverband Paznaun – Ischgl, Tourismusverband Pitztal, TVB St. Anton am Arlberg, Verbund, Tourismusinformation Filzmoos, SchladmingDachstein, TVB Serfaus-Fiss-Ladis, 
Achensee Tourismus, Lech Zürs Tourismus, Tourismusmarketing GmbH, Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, Gletscherbahnen Kaprun AG, Berchtesgadener Land Tourismus, Kärnten Werbung, Zillertal Arena, Gas-
teinertal Tourismus, Montafon Tourismus GmbH, Salzkammergut Touristik GmbH, Schnalstaler Gletscherbahnen AG, Region Donau Niederösterreich, Schmittenhöhebahn AG, Ferienregion Dachstein, photo-austria, 
Salzkammergut, Vorarlberg Tourismus GmbH, Steiermark Tourismus, Innsbruck, Ötztal Tourismus, Salzburger Sportwelt, TVB Saalbach Hinterglemm, Eurotours a další zahraniční partneři.

Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady (dálnice)  
a Praha bez příplatku.

Nástup na trase, např. v Benešově, Táboře/Písku, 
Českých Budějovicích nebo Berouně a Plzni  
bez příplatku.

Pro skupiny od 6 osob lze domluvit  
v cestovní kanceláři Datour svoz za příplatek  
nebo další nástupní místa.

Nástup za příplatek 200 Kč/osoba:  
Trutnov, Jaroměř a Hořice.

NÁSTUPNÍ MÍSTA  
pro zájezdy ze strany 4 – 17

Slevy pro skupiny
najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu 
pouze 1 500 Kč, a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu ne-
jpozději do 31.01.2022. 
Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu/pobytu musí 
být uhrazena do 15.04.2022, doplatek 35 dnů před zahájením zá-
jezdu/pobytu (dle toho, co nastane dříve).

AKCE NÍZKÁ ZÁLOHA JEN 1 500 Kč/osoba 
pro zájezdy a pobyty ze strany 4 – 41

Obsah pojištění
Oblast E*

Limity pojistného plnění

Kompenzace nákladů vzniklých v důsledku  
nařízené karantény pojištěné osoby z důvodu  
šíření onemocněním COVID-19

Celkový limit pojistného plnění
Ubytování a strava
Doprava

30 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč

Obsah pojištění
Oblast E*

Limity pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh celkový 
limit 
Sublimit plnění na:

– onemocnění COVID-19
– náklady na doprovázející osobu
– ošetření zubů

3 000 000 Kč

3 000 000 ** Kč / 300 000 *** Kč
10 000 Kč celkem / 2 000 Kč den

7 000 Kč

Odpovědnost celkový limit 
Sublimit plnění na:

 – újma při ublížení na zdraví nebo    
 při usmrcení

– majetková újma včetně následné 
škody finanční

– čistá finanční újma
– újma na věci nemovité sloužící  

 k přechodnému pobytu  
 a na převzaté věci movité

– újma na věci zapůjčené
Náklady na právní zastoupení  
a obhajobu pojištěného

2 550 000 Kč

2 500 000 Kč

2 500 000 Kč
250 000 Kč

2 500 000 Kč
250 000 Kč

50 000 Kč

Úrazové pojištění 
Smrt následkem úrazu
Trvalé následky úrazu

100 000 Kč
200 000 Kč

Pojištění zavazadel celkový limit 15 000 Kč

 Pojištění Storno plus 
(zájezd, letenka)

80% storno polatků maximálně 
20 000 Kč

POJIŠTĚNÍ 
OSOB

POJIŠTĚNÍ 
MAJETKU 

POJIŠTĚNÍ 
VOZIDEL

POJIŠTĚNÍ 
ODPOVĚDNOSTI

CPP210177_CK_Datour_A5_06.indd   1CPP210177_CK_Datour_A5_06.indd   1 18.11.2021   19:27:3118.11.2021   19:27:31
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Ramsau am Dachstein – horská vesnice na náhorní pěšině, hory a salaše, masiv ledovce Dachstein – atrakce vyhlídková plošina, pro odvážlivce visutý 
Dachsteinský most a Schody do prázdna, ledovcový palác, malebné štýrské jezero Bodensee s vodopádem Schleierwasserfall, výlet do Filzmoosu, 
hora Rittisberg – nádherné výhledy. Dachsteinská karta v ceně zájezdu, ubytování v hotelu **** s bazénem na pěkném místě, výborná kuchyně 
a pohodový program pro seniory.

Dachsteinská bomba pro seniory

Termín 2022 Senior nad 55 let Dospělí do 54 let
02.06.-05.06. 7 850 7 990

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu **** 
v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu o 4 chodech 
s možností výběru hlavního jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 1/8 l vína nebo 
nealko), využívání bazénu s vířivými proudy, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání 
lanovek, místní dopravy, bazénů), mýtné po silnici k salaši Oberhofalm, pobytovou taxu, 
ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 148 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Odpoledne příjezd do horské obce 
Ramsau am Dachstein, ubytování v hotelu a večeře.
2. den – snídaně a den strávený v okolí ledovce Dachstein: výjezd naším 
autobusem až k základní stanici lanovky ledovce Dachstein – výjezd 
kabinovou lanovkou na ledovec až do výšky 2.700 m – nádherné výhledy. 
Návštěva visuté vyhlídkové plošiny se skleněnou podlahou „Skywalk“ 
neboli nebeský krok do prostoru. Tato plošina se tyčí na 250 m vysoké skalní 
stěně a je to jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Alpách. Odvážlivci se projdou 
po 100 m dlouhém visutém mostě a sejdou si Schody do prázdna. Další 
atrakcí na ledovci je Ledový palác – podzemní ledové království s nádher-
nou sochařskou výzdobou, která je každý rok zaměřena na jiné téma – cesta 
Evropou, Mistrovství světa ve fotbale apod. Vstupné na most a do paláce stojí 
dohromady 10 Euro. Návrat do hotelu naším autobusem nebo pro zájemce 
pěší túra kolem salaše až k hotelu (cca 1,5 hodiny). Odpoledne autobusový 
výlet do Filzmoosu, kde po mýtné silnici dojedete až pod hřeben Gosau-

kamm, který leží vedle známějšího 
a  vyššího Dachsteinu. Symbolem 
pohoří Gosaukamm je dvouvrcho-
lová osamělá hora Bischofsmütze 
(2.458 m), které se u salaše Oberho-
falm ocitnete téměř tváří tvář. Hodi-
nová nenáročná procházka kolem 
malebného vysokohorského jezírka, 
horské kapličky, možnost posezení na 
stylové salaši a odpoledne návrat do 
hotelu a večeře.

3. den – snídaně, výjezd sedačkovou lanovkou přímo z Ramsau na místní horu 
Rittisberg – nenáročná turistika dle vlastních sil na vyhlídku a zpět (celkem 
1,5 hodiny chůze), nádherné výhledy na ledovec Dachstein a Nízké Taury. 
Zpět je možné sjet lanovkou nebo sejít pěšky. Odpoledne např. relaxace 
v hotelovém wellness (bazén s protiproudy, sauna a krásná odpočívárna) 
nebo pohodové procházky mezi horskými loukami po malebné obci 
Ramsau a večeře. V případě špatného počasí nebo lanovky mimo provoz 
bude probíhat program s náhradní variantou: návštěva městečka a bazénu 
ve Schladmingu. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd z hotelu k malebnému štýrskému jezeru Bodensee, 
nenáročná hodinová procházka kolem jezera, procházku je možné si ještě 
prodloužit o výstup k vodopádu Schleierwasserfall. Před polednem odjezd 
do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst). Har-
monogram programu může být pozměněn v závislosti na provozu lanovek.
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Solná komora a masiv Dachsteinu – světové kulturní dědictví UNESCO, romantická jezera s průzračně čistou vodou, zelené louky a vápencové skály,
v ceně výjezdy lanovkami na všechny čtyři vrcholy v programu s krásnými i neobvyklými vyhlídkami na jezera, silnice Loserpanoramastrasse, 
městečka Hallstatt, Gmunden a Bad Ischl, nenáročná turistika s poznáváním pro všechny věkové kategorie.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Cestou zastávka v historickém 
městečku Gmunden, které leží na břehu jezera Traunsee a které je vstupní 
branou do oblasti Solné komory. Krátká procházka městečkem – radnice 
s nádhernou zvonkohrou z keramických zvonků z proslulé gmundenské 
keramiky, vodní zámek Orth na jezeře Traunsee, který je spojen s pevni-
nou mostem dlouhým 123 metrů. Výjezd lanovkou na vrchol Grünberg 
(1.004 m), výhled na město a jezero a strmé vrcholy pohoří Höllengebirge. 
Večer ubytování v gasthofu v Golingu, 
2. den – snídaně, odjezd do Obertraunu, výjezd lanovkou na horu Kri-
ppenstein (2.060 m) ležící nad Hallstattským jezerem, odkud budete mít 
Dachsteinský a Hallstattský ledovec jako na dlani. Po zpevněných cestách 
procházka k vyhlídkové spirále a k vyhlídkové plošině, které se pro svůj 
tvar říká „5 Fingers“ (5 prstů). Na každém z prstů si můžete vyzkoušet svoji 
odvahu, projít se nad propastí a vychutnat si úchvatný pohled na Hallstattské 
jezero, které se stáčí mezi horami. Odpoledne prohlídka malebného městečka 
Hallstatt, které leží idylicky u jezera Hallstätter See a je součástí UNESCO. 
3. den – snídaně, odjezd do Gosau k jezeru Gosausee, výjezd lanovkou na 
vrchol Zwieselalm, nenáročné cesty po loukách okolo salaší. Z planiny je 
krásný pohled na průzračné jezero Gosausee, ledovec Dachstein a úchvat-
nou kamennou stěnu Gosaukamm s vrcholem Bischofsmütze. Odpoledne 
okružní hodinová procházka kolem jezera Gosausee, zastávka v císařském 
a lázeňském městě Bad Ischl – prohlídka města, fakultativně prohlídka 
Císařské vily a parku (možnost volby vstupenky cca 4-14 Euro).

4. den – snídaně, odjezd do ob-
lasti Ausseerland – štýrské čás-
ti Solné komory. Výjezd po pa-
noramatické silnici na náhorní 
plošinu Loser s výhledem na 
Dachstein a hory Totes Gebirge. 
Okružní turistická trasa kolem 
jezera Augstsee (cca 45 minut), 
posezení v restauraci. Odpole-
dne zastávka u nejkrásnějších 
jezer v této oblasti. Křišťálově 
čisté jezero Altaussee se na-
chází na úpatí Loseru uprostřed 
impozantní horské scenérie. Má 
tmavě modrou barvu a proto 
se tomuto klenotu přírody říká 
i „tmavomodrý kalamář“. Jezero 
Grundlsee je obklopeno maje-
státním horským masivem Totes 
Gebirge (Mrtvé hory). Cestou zastávka v poklidném lázeňském městečku 
Bad Aussee a v malém pekařství, kde vyrábějí tradiční perníčky „Ausseer 
Lebkuchen“ všech druhů. Toto sladké pokušení můžete ochutnat a i přivézt 
domů jako regionální dárek a pěkný suvenýr.  
5. den – snídaně, odjezd do Ebensee u jezera Traunsee a výjezd lanovkou 
na horu Feuerkogel, procházka na vrchol Alberfeldkogel k Evropskému 
kříži (1 hodina tam a taktéž zpět), který v sobě ukrývá 1 kámen z každé země 
Evropské unie. Výhledy na jezera Traunsee a Langbathsee. Po poledni od-
jezd do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
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Nejkrásnější vrcholy Solné komory nejen pro seniory

Termíny 2022 Osoba
05.06.-09.06. 7 290
03.07.-07.07. 7 290

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 4x ubytování v gasthofu 
se snídaní, kartu na všechny výjezdy lanovkami, mýto, průvodce, pobytovou taxu, ložní 
prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 4x večeře (menu o 4 chodech) 1 700 Kč/osoba, komplexní pojištění 185 Kč/
osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj není možný.
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Okružní stezky, pastviny a zelené louky na Wurzeralm, idylické jezero Schiederweiher – perla údolí Stodertal, přírodní klenot jezero Gleinkersee, 
mohutný horský masiv Totes Gebirge, Hinterstoder – vyhlídkové plošiny, nenáročná turistika, vstupy a lanovky v ceně zájezdu. Pohodový program, 
krátká cesta z ČR, ubytování na klidném místě s překrásným výhledem do okolí.

Národní park Kalkalpen pro seniory

Termín 2022 Osoba
16.06.-19.06. 7 990

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v gasthofu 
*** s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře formou menu o 3 chodech s možností 
výběru ze 2 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), kartu na všechny výjezdy lanovkami 
a vstup do muzea, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 148 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a pobyt, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd.

1. den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst. Zastávka u horského 
modrozeleného jezera Gleinkersee – nenáročný okruh kolem tohoto 
přírodního skvostu vede podél břehu jezera a skýtá nádherné výhledy na 
okolní krajinu a pohoří Sengsengebirge. Večer příjezd do ubytování v tra-
dičním rakouském gasthofu v Edlbachu, večeře.
2. den – snídaně a odjezd naším autobusem do Spittal am Pyhrn. Návštěva 
pěkného muzea Alpinismu, kde je k vidění expozice s názvem „Mezi nebem 
a zemí – Gerlinde Kaltenbrunnerová a svět osmitisícovek“. Velmi půso-
bivě se tu seznámíte s historií horolezectví, klimatickými podmínkami, jaké 
panují na nejvyšších vrcholech naší planety, s podmínkami, které musejí po 
stránce fyzické a psychické splňovat extrémní horolezci. Po prohlídce muzea 
výjezd pozemní lanovkou na náhorní plošinu Wurzeralm (1.400 m). Nahoře 
nás čeká okružní nenáročná turistická stezka (2 h) s odbočkou k jezírku 
Brunnsteiner See. U jezírka budete mít možnost si odpočinout. Na závěr 
túry se můžete na terase u chaty Linzerhaus s krásnými výhledy na horský 
svět s vrcholem Wascheneck (2.389 m) a se skalní stěnou Rote Wand odměnit 
něčím dobrým. Návrat do hotelu a večeře.
3. den – snídaně, odjezd autobusem do Hinterstoderu. Nenáročná procházka 
k idylickému jezeru Schiederweiher, kde se vám otevřou neuvěřitelné 
výhledy na nejvyšší vrchol pohoří Totes Gebirge – Grosser Priel (2.515 m) 
a vedlejší výrazný vrchol Spitzmauer (2.446 m). Tyto dvě mohutné hory 

se za příznivého počasí zrcadlí na tiché hladině čistého horského jezera 
(kratší varianta celkem
1 hodina, delší varianta celkem 1,5 hodiny). Toto jezero získalo ocenění za 
„nejkrásnější místo v Rakousku“. Přejezd autobusem k lanovce v Hinterstoderu, 
výjezd kabinkovou a sedačkovou lanovkou na Hutterer Hössl (1.858 m), 
příjemná procházka kolem jezera Schafkogelsee, posezení na lavičkách 
s krásným výhledem na okolní hory, možnost občerstvení v místí restauraci, 
možnost výstupu na dvě vyhlídkové plošiny Dachsteinblick a Schafkögel 
s gigantickými scenériemi. Návrat do hotelu a večeře.
4. den – snídaně, odjezd z hotelu autobusem do vesnice Rossleithen, která 
je známá především díky kovářům kos, kteří dříve pracovali v kovárnách 
podél řeky Piessling. Půlhodinová příjemná procházka k zlatému hřebu 
přírody – impozantnímu prameni řeky Piessling, který pramení přímo 
v krasové jeskyni. Je to jeden z největších krasových pramenů ve východních 
Alpách. Před polednem odjezd do ČR. Návrat ve večerních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).
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Luxusní kombinace dvou údolí s třítisícovými vrcholy, Pitztalský ledovec – nejvýše položený ledovec v Rakousku s vyhlídkou a cukrárnou ve 3.440 m, 
fantastické výhledy do nitra horského světa a na nejvyšší horu Tyrolska – Wildspitze, horské pleso Rifflsee, Kaunertalský ledovec – vyhlídka do 3 zemí, 
pohodová turistika, hotel s bazény, karta „Pitztal Sommer Card“ v ceně zájezdu.

Údolí Pitztal a Kaunertal pro seniory

Termín 2022 Osoba
08.09.-11.09. 8 990

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu 
**** s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře formou menu o 5 chodech nebo formou 
bufetu), využívání hotelového wellness (vnitřní a venkovní vyhřívaný bazén, whirlpool, 
sauna), průvodce, kartu na všechny výjezdy lanovkami, mýto, pobytovou taxu, ložní 
prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 148 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a pobyt, 1 lůžkový pokoj 1000 Kč/zájezd.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Večer příjezd do údolí Pitztal, uby-
tování v hotelu v St. Leonhardu (1.600 m), večeře.
2. den – snídaně a odjezd autobusem do hlubokého údolí Kaunertal, na 
jehož konci se nachází Kaunertalský ledovec. Výjezd po vysokohorské 
mýtné silnici kolem přehrady Gepatschstausee až do 2.750 m. Čeká vás 
spousta serpentin uprostřed nádherných scenérií, výhledy na ledovcové 
splazy, ledovcové jezero Weisssee a výjezd lanovkou Karlesjochbahn 
na vyhlídkovou plošinu Dreiländerblick (3.108 m), ze které je vidět do 
3 zemí. Další atrakcí na ledovci je veřejně zpřístupněná ledovcová průrva. 
Návrat do hotelu a večeře.
3. den – snídaně, odjezd na Pitztalský ledovec – výjezd nejrychlejší pod-
zemní dráhou svého druhu na světě do 2.840 m, kde se nachází „Kaple 
bílého světla“ – výtvor tyrolského umělce Rudiho Wacha. Výjezd lanov-
kou Wildspitzbahn až na samotný vrchol hory Hinterer Brunnenkogel 
(3.440 m). Fantastický výhled na majestátní svět ledovců i na nejvyšší horu 
Tyrolska – Wildspitze (3.768 m). Možnost posezení na vyhlídkové terase 
nejvýše položené kavárny v Rakousku „Café 3.440“. Kolem 13.00 hod 
odjezd do vesničky Jerzens, kde se koná jeden z nejtradičnějších a nejvý-
znamnějších svátků roku „Almabtrieb“ – slavnostní shánění dobytka 
z pastvin zpět do statků. V případě nekonání Almabtriebu bude organizován 

náhradní program – odpoledne odjezd k dech beroucímu visutému mostu 
Benni Reich Brücke s rozpětím 137 m, který se tyčí ve výšce 94 m nad zemí. 
Návrat do hotelu, relaxace v hotelovém wellness. Večeře.
4. den – snídaně, výjezd lanovkou Rifflseebahn k fascinujícímu horskému 
plesu Rifflsee (2.232 m), které leží v malebné horské krajině. Nenáročná 
okružní stezka kolem průzračně čistého plesa s úchvatnými pohledy na četné 
vrcholy s ledovci, možnost posezení na chatě Rifflseehütte (1,5 h). Sjezd 
lanovkou do údolí a před polednem odjezd do ČR. Návrat ve večerních až 
nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
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Ramsau am Dachstein – jedna z nejlépe položených horských vesnic v Alpách, svět hor, pastvin, vodopádů a salaší, ledovec Dachstein – atrakce 
vyhlídková plošina, Ledovcový palác, pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody do prázdna, malebné jezero Bodensee a procházka k vodo-
pádům Schleierwasserfall, výlet do Filzmoosu, dvouvrcholová osamělá hora Bischofsmütze 2.458 m, hora Rittisberg – nádherné výhledy, koloběžky. 
Svět divoké vody – vodopády Riesachwasserfall, krásná cesta soutěskou po můstcích a žebřících až k jezeru Riesachsee. Luxusní hotel s bazénem 
a úžasná pohoda, karta na lanovky v ceně.

To nejlepší z Dachsteinské bomby

Termín 2022 Dospělí Dítě 5-13,9 let Dítě 14-16,9 let
05.06.-10.06. 11 990 6 800 8 800

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu **** 
v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu o 4 chodech 
s možností výběru hlavního jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře (malé pivo, 1/8 l vína nebo 
nealko), 1x za pobyt svačina v hotelu – koláč, káva, čaj, využívání bazénu s vířivými proudy, 
průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů…), mýtné 
po silnici k salaši Oberhofalm, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 5-16,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 222 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

1. den – ráno odjezd autobusu z ná-
stupních míst, odpoledne příjezd do 
Ramsau am Dachstein, ubytování 
a večeře. 
2. den – snídaně a den strávený 
v okolí ledovce Dachstein: výjezd 
autobusem až k základní stanici 
lanovky – výjezd lanovkou na 
ledovec (2.700 m). Na ledovci vás 
čeká visutá vyhlídková plošina se skleněnou podlahou „Skywalk“ neboli 
nebeský krok do prostoru. Tato plošina se tyčí na 250 m vysoké skalní stěně 
a je to jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Alpách. Dalšími atrakcemi jsou 
úchvatný Ledový palác (podzemní ledové království s nádhernou výzdobou, 
vstupné cca 10 Euro), pro odvážlivce visutý Dachsteinský most a Schody 
do prázdna. Od parkoviště pod ledovcem návrat autobusem nebo pěšky 
kolem salaše až do hotelu. Odpoledne autobusový výlet do Filzmoosu, 
kde po mýtné silnici dojede až pod hřeben Gosaukamm, který leží vedle 
známějšího Dachsteinu. Symbolem pohoří je dvouvrcholová osamělá hora 
Bischofsmütze 2.458 m, které se u salaše Oberhofalm ocitnete téměř tváří 
tvář. Hodinová nenáročná procházka kolem malebného jezírka a posezení 
na salaši. Návrat do hotelu a večeře.

3. den – snídaně, celodenní výlet naším autobusem do „Světa divoké 
vody“ v údolí Untertal – vodopád Riesachwasserfall – největší vodopád 
ve Štýrsku, který si divoce razí cestu soutěskou, kterou se prochází. Cestou 
soutěskou přejdete přes visutý most, kteřý soutěsku přetíná, zdoláte po 
jištěných žebřících se zábradlím a vyšlapáním více než 500 schodů až k salaši 
Gfölleralm a krásnému jezeru Riesachsee. Odpoledne přejezd do Schlad-
mingu a výjezd lanovkou na horu Planai (nenáročný okruh s pěknými 
výhledy cca 1 h), možnost odbočení ke křížku i občerstvení v restauraci 
u lanovky. Návrat do hotelu a večeře.
4. den – snídaně, výjezd sedačkovou lanovkou přímo z Ramsau na místní 
horu Rittisberg – nenáročná turistika dle vlastních sil, nádherné výhledy 
na ledovec Dachstein a Taury. Zpět je možné sjet lanovkou, sejít pěšky nebo 
si vypůjčit koloběžky (cca 7 Euro) a sjet na nich do údolí. Volné odpoledne, 
relaxace v hotelovém wellness, pohodlné procházky po loukách v Ramsau. 
Návrat do hotelu a večeře.
5. den – snídaně, odjezd autobusem do Rohrmoosu a výjezd lanovkou na 
horu Hochwurzen (1.849 m) a středně náročná túra kolem klečí ke křížku 
Rossfeld (1.919 m), který se nachází na nádherném panoramatickém plató 
(celkem 2 h). Odpoledne přejezd k soutěsce Silberkarklamm, výstup kolem 
vodopádu po dřevěných schodech a lávkách až k chatě Silberkarhütte, kde 
je možné se občerstvit (vstupné cca 4 Euro). Návrat do hotelu a večeře.
6. den – snídaně, odjezd ke krásnému štýrskému jezeru Bodensee a nená-
ročná procházka kolem jezera až k hučícím vodopádům Schleierwasserfall. 
Před polednem odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle jednotlivých 
nástupních míst).  
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Kitzbüheler Horn a hora Hohe Salve – nejvýznamnější vyhlídkové vrcholy Kitzbühelských Alp, trasy po upravených horských cestách, alpská kvě-
tinová zahrada, úžasné scenérie hor, světoznámé městečko Kitzbühel – často nazývané Monte Carlo Alp, nádherné jezero Wildseelodersee. Karta 
na lanovky a all inclusive v ceně zájezdu. 

Kitzbühelské pohlazení

Termín 2022 Dospělí Dítě do 12,9 let Dítě 13-15,9 let
14.08.-19.08. 12 990 4 000 8 000

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v penzionu 
v Hopfgartenu s all inclusive (snídaně bufet, svačina, večeře formou menu o 3 chodech 
s možností výběru hlavního jídla, nápoje neomezeně mezi 10.00-22.00 hodinou - pivo, 
víno, nealko), průvodce, Kitzbühelskou kartu na lanovky, pobytovou taxu, ložní prádlo, 
pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti do 15,9 let ubytované na přistýlce, sleva 1 000 Kč pro děti do 
15,9 let na pevném lůžku a pro dospělé osoby na přistýlce.
Příplatky: komplexní pojištění 222 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj není možný.

1. den – ráno odjezd autobusu z nástup-
ních míst. K večeru příjezd do penzionu 
v Hopfgartenu, večeře. 
2. den – snídaně, odjezd do Kirchbergu, 
výjezd kabinkovou lanovkou Fleckalmbahn 
(1.802 m). Okružní procházka kolem jezera 
Ehrenbachhöhensee a kaple sv. Bernar-
da směrem na známý svah Hahnenkamm 
– ke startu prestižního závodu ve Světovém 
poháru (celkem cca 100 minut). Odpoledne 
přejezd do Kitzbühelu a výjezd lanovkami 
Hornbahn na vrchol Kitzbüheler Horn 
(1.996 m), kde se na vrcholku hory tyčí vy-
sílač a odkud je nádherný výhled do všech 
světových stran. Otevře se vám překrásný 
pohled na Grossglockner, Grossvenediger 
a další horské celky. Možnost posezení v restauraci a občerstvení. Projdeme 
zajímavou alpskou botanickou zahrádkou (40 minut) k další lanovce, kterou 
sjedeme pak dolů do údolí. Návrat do penzionu a večeře.
3. den – snídaně, odjezd do Fieberbrunnu, výjezd kabinkovými lanovkami 
(1.654 m) a výstup k horské chatě Wildseeloderhaus (1.854 m), která má 
luxusní polohu na břehu překrásného horského jezera, ve kterém se zrcadlí 

okolní hory. Posezení na chatě a okruhem zpět do mezistanice lanovky 
(celkem 2,5-3 h chůze). Návrat do penzionu a večeře.
4. den – snídaně, odpočinkový den, z Hopfgartenu výjezd kabinkovým 
lanovkami Salvenbahn na jednu z vyhlídkových hor v Tyrolsku – majestátní 
Hohe Salve (1.829 m) – díky jedinečné poloze a 360 stupňové vyhlídkové 
plošině je z ní především nádherný panoramatický výhled na velkou část 
Tyrolska. Za příznivého počasí je vidět i na Vysoké Taury, Zillertalské Alpy 
a Wilder Kaiser. Krátká procházka kolem této zdejší dominanty, zastávka 
u nejvýše položeného kostelíka v Rakousku, poutního kostela sv. Jana 
Křtitele. Odpoledne odjezd do městečka Brixen im Thale, výjezd kabinkovou 
lanovkou Hochbrixenbahn do mezistanice, nenáročná procházka kolem 
jezera Filzalmsee, možnost delších variant procházek k salaším Filzalm, 
Frankalm (cca 20 minut) nebo i delší 1,5 h okruh s možností posezení na 
salaši Silleralm. Odpoledne u jezera si můžete zpestřit i tím, že se projdete 
bosí v rašeliništi. Návrat do penzionu a večeře.
5. den – snídaně, odjezd do Pass Thurnu, výjezd kabinkovou lanovkou na 
Resterkogel (1.894 m) a nenáročnou panoramatickou hřebenovou cestou 
výstup na Zweitausender (2.004 m), celkem cca 2,5 hodiny chůze. Cestou 
zpět zastávka ve slavném Kitzbühelu, nejznámějším a proslulejším městečku 
v okolí díky tomu, že se zde každoročně v lednu koná prestižní Světový pohár 
v alpském lyžování – sjezd na Hahnenkammu, nejslavnější sjezdovce Streif 
v Evropě. Procházka kolem kostela a kaple do historického centra, kde se 
projdeme po luxusní pěší zóně a uděláme si představu o městečku, které 
v zimě navštěvují především klienti vyšší třídy. Návrat do penzionu a večeře.
6. den – snídaně, odjezd z penzionu do ČR. Návrat v podvečerních až ve-
černích hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
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Horské scenérie a skalnaté štíty Zillertalských Alp, nádherné výhledy na třítisícové vrcholy, pěkné turistické okruhy, vrcholy s křížky, nekonečné 
azalkové stráně, horské potoky a vodopády, posezení na horských chatách a salaších, postranní údolí Zillergrund s druhou nejvyšší přehradní hrází 
v Rakousku, výjezdy lanovkami v ceně, all inclusive.

Zillertal 1 – magická síla hor a vody 

Termín 2022 Dospělí Dítě 6-14,9 let
10.07.-15.07. 13 590 8 590

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu 
v Aschau s all inclusive (snídaně a večeře formou bufetu, svačina - obložená houska, 
kterou si každý připraví sám u snídaně, studené nápoje neomezeně mezi 10.00-21.00 
hodinou – pivo, víno, nealko), průvodce, výjezdy lanovkami v programu, pobytovou taxu, 
ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-14,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku. 
Příplatky: komplexní pojištění 222 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd. Mýto a místní doprava k přehradě cca 
18 Euro/zpáteční jízdenka.

1. den – ráno odjezd autobusu z nástup-
ních míst. K večeru příjezd do údolí Ziller-
tal, ubytování v hotelu a večeře. 
2. den – snídaně, odjezd naším autobusem 
do Hintertuxu (1.500 m), výjezd lanov-
kou do 1. mezistanice Sommerbergalm 
(2.100 m) – výstup k chatě Tuxerjoch Haus 
(2.313 m), kde se vám otevřou výhledy na 
ledovec. U chaty začíná pěkný okruh údo-
lím Weitental kolem majestátního vodo-
pádu Schleierwasserfall k salaši Bichlalm 
(1.695 m), možnost posezení, občerstvení, 
a dále sestup až do Hintertuxu (celkem 
3 hodiny). Návrat do hotelu a večeře. 
3. den – snídaně, odjezd naším autobusem 
do Mayrhofenu (630 m), výjezd lanovkou 

Ahornbahn (2.000 m) – nenáročný hodinový okruh okolo lanovky (různé 
vyhlídky, lavičky, jezírko), výstup na vrchol Filzenkogel (2.227 m, 1 h tam, 
1 h zpět), krásný okruh přes potůčky kolem rozkvetlých azalkových strání 
k chatě Edelhütte (2.238 m) s výhledy na Ahornspitze (2.973 m), posezení 
v horské chatě, občerstvení (celkem 3-3,5 hodiny). Návrat do hotelu a večeře.
4. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Lannersbachu (1.300 m), výjezd 
lanovkou Eggalmbahn (2.000 m) – nenáročný hodinový okruh u lanovky, 
procházka k salaši Lattenalm (45 minut) a dále až do údolí cca 1,5 h, výstup 
na vrchol Grüblspitze (2.395 m, 1,5 h tam). Na zdatné účastníky zájezdu čeká 
dlouhý luxusní okruh přes vrchol Ramsjoch (2.600 m) k horskému jezeru 
Torseen a kolem vodopádů až dolů do údolí (celkem 6 hodin). Návrat do 
hotelu a večeře.
5. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Mayrhofenu, přestup do 
místního autobusu a výjezd bočním údolím Zillergrund po mýtné silnici 
až na hráz přehrady (1.850 m). Lehčí varianta – vyhlídková cesta podél 
přehrady – pěší tunel, vodopády, až k salaši Hohenau Alm (1.868 m), která 
je označována jako „Malý Tibet“ Zillertalu (celkem 3 hodiny). Těžší varianta 
je výstup k chatě Plauenerhütte (2.363 m), která se nachází nad přehradou 
pod rozeklanými třítisícovými vrcholy, během výstupu k chatě se vám ote-
vřou výhledy na ledovce, posezení, občerstvení (celkem 4 hodiny). Návrat 
do hotelu a večeře.
6. den – snídaně, odjezd naším autobusem do ČR s krátkou zastávkou 
v místní sýrárně s muzeem, kde je možné pozorovat v běžném provozu 
výrobu másla nebo sýrů. Ochutnávka a možnost nákupu sýrů, másla, jiných 
mléčných produktů a suvenýrů. Návrat ve večerních až nočních hodinách 
(dle jednotlivých nástupních míst).
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Pokračování zájezdu do Zillertalu z roku 2021, nový program včetně výletu k jezeru Achensee – fascinující příroda v okolí největšího a nejkrásnějšího 
jezera v Tyrolsku, plavba výletní lodí po jezeře s křišťálově čistou vodou, romantická parní zubačka, pohodové túrym ubytování ve stejném hotelu, 
výjezdy lanovkami v ceně, all inclusive.

Termíny 2022 Dospělí Dítě 6-14,9 let
26.06.-01.07. 13 590 8 590
03.07.-08.07. 13 590 8 590

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu 
v Aschau s all inclusive (snídaně a večeře formou bufetu, svačina - obložená houska, 
kterou si každý připraví sám u snídaně, studené nápoje neomezeně mezi 10.00-21.00 
hodinou - pivo, víno, nealko), průvodce, výjezdy lanovkami v programu, jízdu zubačkou, 
pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-14,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku. 
Příplatky: komplexní pojištění 222 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.

1. den – ráno odjezd autobusu z ná-
stupních míst. K večeru příjezd do 
údolí Zillertal, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, odjezd naším auto-
busem do Fügenu a výjezd lanovkou 
Spieljochbahn (1.862 m). Od lanovky 
výstup na vrchol Spieljoch (1.920 m) 
s křížem a krásnou vyhlídkou do údolí 
(cca 20 min), zároveň se vám zde ote-
vřou majestátní panoramata pohoří 
Karwendel a Stubaiských Alp. Zpět 
je možné si projít stezku určenou pro 
chůzi naboso. Pro zdatnější středně 
náročný okruh kolem vrcholu Onkel-
joch (2.066 m) po horských pěšinách 
k salaši Gartalm (1.860 m), posezení 
a návrat k lanovce (celkem 3 h chůze). 
Návrat do hotelu a večeře.
3. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Zell am Ziller a výjezd 
lanovkou Rosenalmbahn (1.774 m). Nenáročné putování k chatě Kreu-
zwiesenalm (1.884 m) nebo k horskému jezírku Fichtensee. Pro zdatnější 
krásný okruh spojený s výstupem na vrchol Karspitz (2.257 m), celkem 
4 h chůze. Návrat do hotelu a večeře.

4. den – snídaně, odjezd naším autobusem na výlet k tyrkysovému jezeru 
Achensee, které je nazýváno „tyrolským fjordem“. Z údolí vyjedeme 
k jezeru parní zubačkou Achenseebahn, což je nejstarší dodnes provo-
zovaná úzkorozchodná ozubnicová parní trať na světě (1889). Z městečka 
Pertisau se vydáme na 1,5 hodinovou túru podél břehu jezera Achensee 
k restauraci Gaisalm, cestou budete mít možnost koupání, návrat k autobusu 
pěšky nebo výletní lodí (jízdné cca 6 Euro), možnost posezení na lázeňské 
promenádě. Návrat do hotelu a večeře.
5. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Finkenbergu a výjezd lanovkou 
Finkenberger Almbahn (2.095 m). Nenáročný panoramatický okruh kolem 
nového moderního architektonického prvku Granatkapelle (cca 1 h) nebo 
výstup na Wanglspitze (2.420 m), 
odkud je velkolepý výhled na okolní 
horské vrcholy (celkem 3 hodiny). 
Návrat do hotelu a večeře.
6. den – snídaně, odjezd naším au-
tobusem do ČR s krátkou zastávkou 
v místní sýrárně s muzeem, kde je 
možné pozorovat v běžném provozu 
výrobu másla nebo sýrů. Možnost 
nákupu sýrů, másla, jiných mléč-
ných produktů a suvenýrů. Návrat 
ve večerních až nočních hodinách 
(dle jednotlivých nástupních míst).
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Zillertal 2 – magická síla hor a vody  NOVINKA
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Jedinečná krása biosférického parku Nockberge, Turracherhöhe a půvabná horská jezírka, panoramatická silnice Nockalmstrasse, plavba lodí po 
jezeře, vyhlídková věž Pyramidenkogel, krasová jeskyně Obir Tropfsteinhöhlen, vysokohorská silnice Maltastrasse a přehrada Kölnbreinsperre, 
hlavní město Korutan – Klagenfurt, bazén, nápoje a Korutanská karta v ceně zájezdu. Nenáročný program, vhodný i pro seniory.

Termín 2022 Dospělí ve 2 lůž. studiu  
bez balkonu

Dospělí ve 2-3 lůž. studiu  
s balkonem a kuchyňkou

11.09.-15.09. 9 290 9 990
Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 4x ubytování ve Feldkir-
chenu ve 2-3 lůžkových studiích **+ s polopenzí a s neomezenou konzumací nápojů 
(snídaně a večeře formou bufetu a nápoje do 22.00 hodin - pivo, víno, nealko), průvodce, 
Korutanskou kartu (všechny vstupy uvedené v programu), využívání bazénu, pobytovou 
taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: dítě do 15,9 let ubytované na 3. lůžku ve 2-3 lůž. studiu sleva 2 500 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění 185 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkové studio bez balkonu 2 000 Kč/zájezd.

1. den – brzy ráno odjezd autobusu 
z nástupních míst. Cestou výjezd 
po vysokohorské silnici Malta 
Hochalmstrasse k mohutné pře-
hradě. Obrovským zážitkem je už 
i samotná klikatící se cesta, na které 
zatáčky střídají tunely vytesané do 
skály, kde se ze skal a strání valí 
vodopády. Na závěr se otevře po-
hled na obrovskou klenutou betonovou hráz přehrady Kölnbreinsperre 
(1.933 m), která je vůbec nejvyšší hrází v Rakousku (200 m vysoká) a je 
elegantně zasazená mezi alpské velikány. Procházka po hrázi a návštěva 
vyhlídkové plošiny Skywalk „Bella Vista“. Večer příjezd do hotelu a večeře.
2. den – snídaně, odjezd do Turracher Höhe – idylická náhorní plošina 
ležící v biosférickém parku Nockberge ve výšce 1.763 m. Výjezd lanovkou 
Panorambahn do 2.000 m – jedinečné výhledy na jezero Turracher See a na 
vrcholy pohoří Nockberge, nenáročná okružní stezka.
Jezera Turracher See, Schwarzsee a Grünsee – tři idylická horská jezera, 
která činí z půvabného střediska přírodní ráj mezi horami a jezery. Snadná 
okružní stezka „3-Seen-Weg“. Jezírka jsou lemována vrcholy pohoří 
Nockberge a společně s největšími souvislými limbovými lesy v Rakousku 
vytvářejí jedinečnou krajinu (cca 2 h chůze; 7,2 km). Prohlídka muzea Al-
pin+Art+Gallery – jedinečná pokladnice přírody, ve které spatříte jedny 
z největších horských krystalů, možnost nákupu kamenů jako suvenýrů. 
Odpoledne návrat do hotelu, možnost relaxace v bazénu a sauně, večeře.
3. den – snídaně, odjezd k jezeru Ossiachersee, výjezd lanovkami na 
vrchol Gerlitzen, odkud je vidět z jedné strany na jezera Ossiachersee, Faa-

kersee a Villach a z druhé strany pak již na tyčící se masiv pohoří Nockberge 
a vzdálené hřebeny Taur. Pěkný nenáročný okruh na vrchol (cca 30 minut). 
Návrat lanovkou k jezeru a plavba lodí po jezeře Ossiachersee a odpole-
dne přejezd autobusem k největšímu korutanskému jezeru Wörthersee. 
Návštěva vyhlídkové věže Pyramidenkogel. Z vrcholu této architektonicky 
zajímavé, nejvyšší dřevěné vyhlídkové věže na světě, je nádherný pohled 
nejen na jezero Wörthersee, ale i na menší jezero Keutschachersee a hraniční 
hřebeny Karawanek. Návrat do hotelu a večeře.
4. den – snídaně, odjezd do nejjižnější rakouské obce Bad Eisenkappel, 
návštěva krasové jeskyně Obir Tropfsteinhöhlen, 800 m dlouhá trasa, 
9 zastavení včetně multimediálních efektů, prohlídka cca 1,5 hodiny. Ke 
vchodu do jeskyně se jede místním turistickým autobusem (za poplatek cca 
4 Euro/osoba). Po poledni odjezd do hlavního města Korutan Klagenfurtu. 
Prohlídka historického centra, kde panuje jižní italská atmosféra a pohoda. 
Symbolem města je drak, který je zobrazen i na známé fontáně ze 17. století. 
V historickém centru převládají domy z 16.-17. století, jeho zajímavostí jsou 
arkády a vnitřní dvory. Návrat do hotelu a večeře. 
5. den – snídaně, odjezd do ČR po panoramatické silnici Nockalmstrasse, 
která je 35 km dlouhá a vede přímo do biosférického parku Nockberge. 
Svěží zelené pastviny, vzdušné modřínové lesy, stylové salaše. Pro každého 
milovníka přírody je tato cesta nezapomenutelným zážitkem. Cesta vede 
52 zatáčkami v mírně vysokohorském prostředí s největšími smrkovými 
a borovicovými porosty ve východních Alpách. Mírné stoupání silnice je 
optimálním předpokladem pro vychutnání si jedinečnosti pohoří Nockberge, 
jehož nezaměnitelný vzhled „zaoblené noky“ patří k raritám z oblasti historie 
země a je v celých Alpách jedinečný. Návrat v pozdnějších večerních až 
nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
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Korutany – působivá souhra hor a jezer
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Oblíbený zájezd na nejzajímavější místa v Rakousku a Německu, Salcburk – okouzlující barokní město s překrásným historickým jádrem, vysokohor-
ská silnice Grossglockner Hochalpenstrasse, zasněžené vrcholky „třítisícovek“, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner, nádherná divoká příroda, 
Národní parky Vysoké Taury a Berchtesgaden, návštěva Solného dolu, Hitlerovo Orlí hnízdo, nenáročný program, zkrátka pohoda v Alpách.

Grossglockner a Hitlerovo Orlí hnízdo

Termín 2022 Osoba
24.06.-26.06. 5 390

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu 
s polopenzí, průvodce, mýtné na vysokohorskou panoramatickou silnici Grossglockner 
Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 111 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 800 Kč/zájezd, vstupy v Salcburku 15-20 Euro, vstup do 
Solného dolu a na Orlí hnízdo cca 35 Euro. 

1. den – ráno odjezd autobusu 
z nástupních míst. Prohlídka Sal-
cburku – okouzlujícího barokního 
města v srdci Evropy, které získa-
lo titul Světové kulturní dědictví 
UNESCO, historické jádro se stov-
kami jedinečných staveb – pev-
nost Hohensalzburg, která trůní 
vysoko nad střechami barokního 
Starého Města. Je to největší zcela 
zachovaný hrad ve střední Evropě. 
Tato hlavní dominanta Salcburku 
láká návštěvníky svým 360 stup-
ňovým výhledem na město a jeho 
okolí, Mozartův rodný dům (jeden 
unikátní exponát vedle druhého, 
bytová kultura tehdější doby), Obil-
ná ulička (Getreidegasse) – hlavní 
tepna a zároveň nejznámější ulice 

v srdci města. Svým nezaměnitelným šarmem, svými luxusními butiky, 
starobylými obchůdky s tradičním zbožím, historickými hostinci, kavár-
nami, průchody a dvorky uchvátí každého návštěvníka Mozartova města. 
Ubytování, večeře. 
2. den – snídaně, celodenní autobusový výlet do nitra Národního parku 
Vysoké Taury – výjezd vysokohorskou panoramatickou silnicí Gross-
glockner Hochalpenstrasse, která nás dovede až do srdce Alp a Vysokých 
Taur, jeden z nejkrásnějších průsmyků v Evropě, fascinující svět ledovců, 
nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner (3.798 m), Výšina císaře Františka 
Josefa, rozhledna Wilhelma Swarovského, ledovec Pasterze, nejkrásnější 
panoramata Alp, fauna a flora Alp, výstavy a kino, cestou zpět zastávka 
v Zell am See, prohlídka malebného městečka na břehu Zellského jezera, 
procházka po promenádě. Návrat do hotelu a večeře.
3. den – snídaně, odjezd do Národního parku Berchtesgaden – návštěva 
Solného dolu, kde se vydáme po stopách bílého zlata (jízda důlním vláčkem, 
36 m dlouhá havířská důlní skluzavka, plavba lodí po solném jezeře). Pak 
výjezd po unikátní silnici speciálně upravenými autobusy na vyhlídku 
Kehlstein 1.834 m, kde se tyčí známé Hitlerovo Orlí hnízdo, nádherné pů-
sobivé výhledy do okolí, výhled na horský masiv Watzmann a na ledovcové 
jezero Königsee s křišťálově čistou vodou. Odpoledne odjezd do ČR, návrat 
ve večerních až nočních hodinách.
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Kouzlo horských salaší ZÁJEZD PRO MALOU SKUPINU
Odloučená horská údolí, kouzlo horských salaší a přirozená krása přírodního parku Sölktaler. Jezera s průzračně čistou vodou, hučící vodopády, 
atmosféra a kulinářské speciality na místních salaších, klid pro tělo i duši. Tento neobyčejný zájezd je připraven pro skupinu 20 osob s dopravou 
malým mikrobusem. Pojeďte s námi načerpat nové síly a znovu objevit jednoduchost a pomalost života daleko od každodenního stresu. Ubytování 
stranou Schladmingu v pěkném hotelu.

1. den – ráno odjezd mik-
robusu z  nástupních míst. 
Odpoledne cestou zastávka 
v soutěsce Silberkarklamm 
(vstup cca 4 Euro). Procház-
ka velmi pěknou soutěskou 
s vodopády po dřevěných 
schodech a lávkách do krás-
ného skalního kotle Silberkar, 
kde se nachází chata Silber-
karhütte. Možnost občerst-
vení. K večeru příjezd na ubytování a večeře. 
2. den – snídaně, odjezd mikrobusem do Přírodního parku Sölktäler, který 
je jedinečným místem pro odpočinek. Nenarazíte zde na masy turistů a do-
konce ani na žádné lanovky, které by vás vyvezly na vrcholy. Čekají zde na 
vás zelené horské pastviny, vodopády a průzračně čistá voda potoků a jezer. 
Na konci údolí Kleinsölk se nachází přírodní skvost – jezero Schwarzensee 
(1.163 m), kde strávíme celý den. Vodopády, salaš Harmeralm (podmáslí, 
domácí koblihy), nenáročná túra až na konec údolí k  jedinečné salaši 

Termín 2022 Osoba
24.07.-28.07. 11 590

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu mikrobusem, 4x ubytování v hotelu *** 
s polopenzí, průvodce, mýtné, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 185 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč, vstup do soutěsky cca 4 Euro. 

Putzentalalm, kde se vodo-
pády neuvěřitelnou silou řítí 
přes horské stěny do údolí. 
Posezení na příjemné salaši, 
kde vám sama paní domácí 
připraví na otevřeném ohni 
rakouskou sladkou speciali-
tu Kaiserschmaren (Císařský 
trhanec) nebo můžete ochut-
nat výborný domácí tvaroho-
vý štrůdl (celkem 4 h). Návrat 
do hotelu a večeře. 
3. den – snídaně, odjezd mikrobusem do malebného údolí Sattental, ráje na 
zemi. Nenáročný okruh (1,15 h), narazíte zde na salaše na horských loukách, 
výhled na skalnatou pyramidu Hochwildstelle (2.747 m), druhý nejvyšší 
vrchol Schladmingských Taur. Kolem poledne odjezd do horského středis-
ka v Pruggern k Bottinghausu (1.630 m) a náročnější výstup na travnatou 
horu Pleschnitzzinken (2.112 m), 1,5 h hodiny, odkud je nádherný výhled 
na Dachstein a horský masiv Totes Gebirge. Při sestupu posezení na salaši 
Galsterbergalm. Návrat do hotelu a večeře.
4. den – snídaně, odjezd mikrobusem do Přírodního parku Sölktäler do části 
Grösssölk. Nenáročná procházka k vodopádům Dürmosswasserfall podél 
poklidného potoka Bräualmbach (celkem 2 h). Kolem poledne přejezd do 
horského průsmyku Sölkpass, který vede přes Nízké Taury a túra k průzračně 
čistým jezerům Kaltenbachseen (spodní jezero stoupání v terénu cca 1 ho-
dina, převýšení 250 m, prostřední jezero cca 1,5 h, převýšení cca 350 m). 
Posezení na salaši Kaltenbachalm, kde je možné se posilnit některou ze 
salašnických dobrot. Návrat do hotelu a večeře.
5. den – snídaně, odjezd mikrobusem do ČR, cestou pohodová romantická 
procházka k salaši Lärchkaralm podél potoka přes různé dřevěné mostky 
(celkem 1,5 h). Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých 
nástupních míst). 
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Montafon – „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v době květu alpské flory, nádherné scenérie, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu, klenoty 
pohoří Rätikon – jezero Lünnersee a masiv Drei Türme, „wormská jezera“, vysokohorská silnice Silvretta Hochalpenstrasse, možnost koupání v pěk-
ném biotopu naproti hotelu, nápoje na hotelu a Montafonská karta v ceně zájezdu.

Montafon – rozkvetlá alpská zahrada

1. den – ráno odjezd autobusu 
z nástupních míst, příjezd do 
údolí Montafon, které se na-
chází v nejzápadnější části Ra-
kouska a má ohromující scenérie 
i svébytnou kulturu. Ubytování 
a večeře. 
2. den – snídaně, výlet místním 
autobusem do vesnice Latschau 
a výjezd lanovkou na vrchol Grü-
neck (1.890 m). Středně náročná 
trasa „AlpkulTour“ vedoucí nád-
hernou horskou krajinou. Tato trasa je lemována azalkami a je věnovaná 
kultuře pastvin, salašnických osad a skýtá nevšední pohledy na stromy, které 
zde rostou kořeny vzhůru. Pauza u chaty Lindauerhütte (1.744 m), která se 
nachází pod hlavní dominantou pohoří Rätikon – masivem Drei Türme. Zde 
je udržovaná alpská botanická zahrada. Zpět vede trasa po zpevněné cestě 
malebným údolím Gauertal, pro které jsou typické vorarlberské dřevěné 
domky (4 hodiny chůze). Návrat do hotelu a večeře. 
3. den – snídaně, odjezd naším autobusem do vesnice Schruns. Výjezd 
lanovkami na vrchol Sennigrat (2.300 m) – pěkný okruh po horských 

pěšinách kolem chaty Wormser 
Hütte k čistým jezerům Herz-
see, Kälbersee a Schwarzersee. 
Během túry se vám naskytne 
krásný výhled na vrchol Zim-
ba (2.643 m), který je nazýván 
vorarlberským Matterhornem, 
projdete nejdelším lyžařským 
tunelem na světě a z vyhlídky 
Surblies (1.980 m) se pokochá-
te majestátními vrcholy v po-
hořích Verwall a Silvretta (cca 
2 h chůze). Odpoledne přejezd 
do údolí Brandnertal, které se 
nachází na rakousko – švýcar-
ském pomezí. Výjezd lanovkou 
k jezeru Lünersee – nádherně 

tyrkysově modré horské jezero 
ležící v kouzelném skalním kotli 
a zároveň klenot pohoří Räti-
konu. Nenáročný okruh okolo 
jezera (2 hodiny chůze). Návrat 
do hotelu a večeře. 
4. den – snídaně, odjezd naším 
autobusem do vesnice Gargel-
len (1.423 m), která je nejvýše 
položenou vesnicí v této oblasti. 
Údolí a sedlo Schlappiner Joch 
oddělují horské masivy Rätikon 
a Silvretta. Výjezd lanovkou na 
vrchol Schafberg (2.130 m), nenáročná okružní „stezka pašeráků“, která vede 
k jezírkům Schafbergsee a Gandasee (1 h). Trasu je možné si prodloužit 
o výstup do sedla Gafierjoch (2.415 m), odkud je vidět do Švýcarska (celkem 
2,5 h). Návrat do hotelu, volné odpoledne, např. při pěkném počasí koupání 
v biotopu, který je hned naproti hotelu. Večeře. 
5. den – snídaně, různé varianty, jak strávit volný den v údolí Montafon 
s využitím karty a místních autobusů: 1. Výjezd po silnici Silvretta Hochal-
penstrasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou a je oprávněně 
nazývána „cestou snů“, nenáročná procházka kolem přehrady Silvrettasee 
(2 h). Pro velmi zdatné účastníky celodenní túra od přehrady údolím Biele-
tal přes sedlo Radsattel (2.652 m) k chatě Wiesbadener Hütte (2.443 m) 
a zpět údolím Ochsental po zpevněné cestě. Během túry se vám otevřou 
nádherné výhledy na ledovce a na vrchol Piz Buin (3.312 m), cca 4,5-5 h 
chůze. 2. Z vesnice Gaschurn výjezd lanovkou Versettlabahn (2.100 m) 
– pohodová túra údolím Novatal k další lanovce Garfreschbahn (1.507 m), 
kterou se dá sjet do údolí (cca 1,5 hodiny chůze). Nebo středně náročná 
túra po pěšinách s výstupem na vrcholy Versettla (2.372 m) a Madrisella 
(2.466 m). Stejnou cestou zpět (celkem 3 hodiny chůze) nebo náročnější 
okruh (5 hodin). Návrat do hotelu a večeře. 

6. den – snídaně, zastávka 
v prodejně sýrů – typický sýr 
pro Montafon je „Sura Kees“, 
jemně aromatický, odstředěný 
nízkotučný sýr. Možnost nákupu 
nejen sýrů, ale i dalších vorarlber-
ských specialit, suvenýrů a dárků, 
odjezd do ČR. Návrat ve večer-
ních až nočních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).

Termín 2022 Dospělí Děti roč. 2003 - 2015
17.07.-22.07. 13 590 11 990

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelu *** 
v Gaschurn s all inclusive (snídaně a večeře formou bufetu, svačina - obložená houska, 
kterou si každý připraví sám u snídaně, studené nápoje neomezeně mezi 10.00-21.00 
hodinou - pivo, víno, nealko), průvodce, Montafonskou kartu (využívání lanovek, místních 
autobusů, koupališť, mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse), pobytovou 
taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: sleva 2 500 Kč pro děti 6-14,9 let z dětské ceny, které jsou ubytované na 3. lůžku, 
dospělí na přistýlce sleva 350 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění 222 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.
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Perly Dolního Rakouska
Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, malebné údolí Wachau – světové kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery a zám-
ky, plavba lodí po Dunaji, překrásné Kittenberské zahrady – 30 tématických zahrad, fascinující typová rozmanitost, poetická zátiší, klikaté stezky 
a nekonečné bohatství barev. Pohodový prodloužený víkend.

1. den – ráno odjezd autobusu z nástupních míst. Zastávka u renesančního 
zámku Rosenburg, který se tyčí na skále nad Kamptalským údolím, kde jsou 
k vidění nejen historické sály, ale i draví ptáci. Pak se vydáme na inspiraci za 
květinami do Kittenberských zahrad – najdete zde zahrady s tajemnými 
a exotickými názvy jako je Zahrada ohně, slunce, duhy nebo pokušení, ale 
také typickou venkovskou babiččinu zahrádku, zahrádku bylinkářskou, 
japonskou, vřesovou nebo růžovou. Kromě nezapomenutelných dojmů a 
silného estetického zážitku získáte také velké množství nápadů, jak zkrášlit 
a vylepšit svou vlastní zahradu. K večeru ubytování a večeře. 
2. den – snídaně, zastávka v zámku Artstetten, který sloužil jako letní sídlo 
císařské rodiny a kde je pohřben František Ferdinand d´Este se svou chotí 
Žofií Chotkovou. Odjezd do Melku – plavba lodí po Dunaji romantickým 
údolím Wachau do Dürnsteinu. Tento úsek toku je lemován strmými 
terasovitými svahy porostlými vinicemi a ovocnými sady. Na jejich úpatí 
se podél dunajských břehů střídá jedna idylická vinařská obec za druhou. 
Poznáte středověké hrady, malebné vesnice s vinicemi a meruňkovými sady 
i velkolepé kláštery. Návštěva města Dürnstein, které má krásnou polohu 
na levém břehu Dunaje – prohlídka kostela, výstup k hradní zřícenině, kde 
byl před více než 800 lety držen v zajetí anglický král Richard Lví srdce. 
Možnost nákupu a pestrého výběru ze specialit z wachauských meruněk. 

Termín 2022 Osoba
06.05.-08.05. 6 290

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu 
*** s polopenzí, průvodce, plavbu lodí po Dunaji, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění 
proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 111 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd, vstupy cca 40 Euro.

Přejezd autobusem do Kremsu. Toto kouzelné historické městečko ležící 
na Dunaji si zachovává svůj starobylý ráz, za což bylo oceněno zapsáním 
na listinu světového kulturního dědictví UNESCO, procházka starobylým 
městem. Návrat do hotelu a večeře. 
3. den – snídaně, Melk – prohlídka městečka a nejznámějšího rakouské-
ho kláštera a jeho zahrad. Tento klenot barokní architektury je největším 
benediktinským klášterem v Evropě. Za jeho 360 metrů dlouhou zdí se 
ukrývají reprezentační sály, přepychové císařské komnaty a nádherná ba-
rokní knihovna s freskami. Po poledni odjezd do ČR a návrat ve večerních 
až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
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Údolí Stubaital – srdce Stubaiských Alp, divoká ledovcová krajina na ledovci Stubai, putování po horských stezkách a rozkvetlých loukách, průzračné 
potůčky, hučící majestátní vodopády, potěšení z pohodové turistiky pro každého, vápencové masivy, Stubaiská karta v ceně zájezdu, malý kolektiv 
účastníků a příjemné ubytování v centru tyrolského městečka.  

Stubaital – svět křišťálových vodopádů ZÁJEZD PRO MALOU SKUPINU

1. den – ráno odjezd mikrobusu z nástupních míst, k večeru příjezd do 
hotelu ve Fulpmesu, ubytování a večeře.
2. den – snídaně a odjezd mikrobusem až na konec údolí Stubaital, které 
uzavírá dominanta Stubaiský ledovec. Výjezd lanovkami až do výšky 
3.210 metrů, kde se volně vznáší nad vrcholky hor vyhlídková terasa „Top 
of Tyrol“. Z terasy se vám naskytne fascinující panoramatický pohled na 
majestátní svět ledovců. Odpoledne nevynecháme impozantní vodopád 
Grawa - Wasserfall, kam se dá dojít za hodinu pohodlné pěší chůze od zá-
kladní stanice lanovky na ledovec. Cesta vede kolem říčky Ruetz a je možné 
dojít až k bezprostřední blízkosti vodopádu. Návrat do hotelu a večeře.
3. den – snídaně a odjezd místním autobusem do Neustiftu. Výjezd lanov-
kou Elferlifte na vrchol Elfer do výšky 1.812 m, kde je překrásná vyhlídka 
na celé údolí a největší sluneční hodiny v Alpách, po kterých se dá chodit.
1. Nenáročná túra přes nádherně položenou horskou pěšinu k idylické sa-
laši Issenangeralm a dále dolů do údolí. Množství laviček podél cesty vás 
zláká k posezení a vychutnání okolní přírody. Odpoledne možnost koupání 
v bazénu v Neustiftu.
2. Středně náročný výstup k horské chatě Elferhütte do výšky 2.080 m 
(cca 30 minut chůze, převýšení cca 200 m) a odtud panoramatický pěší 
okruh (cca 3,5-4 hodiny), který vás dovede do divokého romantického 
údolí Pinnistal. Návrat do hotelu místním autobusem, večeře.

4. den – snídaně a přímo z Fulpmesu výjezd lanovkou Kreuzjochbahn 
do výšky 2.136 m. 
1. Krátký výšlap k vyhlídkové plošině „Stubaiblick“, ze které je výhled na 
okolní hory. Od vrcholu Kreuzjoch také vede cca 1,5 hodinový krásný naučný 
okruh o alpské flóře. Do Fulpmesu je možné sjet lanovkou nebo sejít pěšky 
do mezistanice kolem chaty Schlickeralm.
2. Celodenní středně náročná hřebenová túra k horské chatě Starkenbur-
gerhütte (2.229 m), kde okolní hory připomínají jižněji ležící severoitalské 
Dolomity. Návrat zpět po pohodlné cestě kolem azalkových polí až do 
Neustiftu (cca 4,5 hodiny) a místním autobusem zpět do Fulpmesu. Večeře.
5. den – snídaně odjezd místním autobusem do malé vesničky Mieders, 
která se nachází na začátku Stubaiského údolí. Výjezd lanovkou Serleslift 
na vrchol Koppeneck do výšky 1.600 m. Nepřekonatelné je putování přes 
vysokohorské rašeliniště k nejvýše položenému poutnímu místu v Evropě 
Maria-Waldrast, s pověstným léčivým pramenem a klášterní restaurací. 
Návrat lanovkou nebo bobovou dráhou do údolí a místním autobusem 
do hotelu, večeře.
6. den – snídaně, odjezd z hotelu do ČR. Návrat ve večerních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).

Termín 2022 Dospělí Dítě 6-10,9 let Dítě 11-15,9 let
20.08.-25.08. 12 590 8 590 10 590

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu mikrobusem, 5x ubytování v hotelu ***+ 
s polopenzí, průvodce, Stubaiskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů, bazénů 
a koupališť), ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-15,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku. 
Příplatky: komplexní pojištění 222 Kč/osoba a zájezd, připojištění COVID-Plus 390 Kč/
osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj není možný. 
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Když se řekne Tyrolsko, vybaví se člověku okamžitě mohutná pásma hor, líbezné horské pastviny s typickými horskými chatami a upravené vesnice. 
V této „zemi hor“, jak je Tyrolsku často přezdíváno, je také na 600 jezer. Tyrolská krajina je ideálním místem pro turisty i bikery a díky místním 
lanovkám je možné poznat tyrolské hory i bez velké námahy.

Tyrolsko – srdce Alp

Hotel Ad Laca v See – Paznauntal

Období 2022 Dospělí ve  
2 lůž. pokoji

Dospělí ve  
2-3 lůž. pokoji

19.06.-03.07. 1 650 1 730
03.07.-28.08. 1 940 1 980
28.08.-16.10. 1 760 1 830

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s roz-
šířenou polopenzí, kartu Silvrettacard basic, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 10,9 let zdarma,  
11-12,9 let platí cenu 980 Kč/noc, 13-14,9 let 1 350 Kč/noc, 
děti 15-17,9 let sleva 15%.
Příplatky: pobytová taxa 3,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní dny 
na ubytování každý den, v obdobích 19.06.-03.07. a 28.08.-
16.10.22 platí 7=5, 6=5, 5=4 a 4=3, v období 03.07.-
28.08.22 platí 7=6 při pobytech neděle - neděle a 4=3 
při pobytech neděle - čtvrtek. Pobyt se psem není možný.

Hotel Lohmann v Obergurglu 
Období 2022 Dospělí 
25.06.-09.07. 2 690
09.07.-20.08. 3 090
20.08.-10.09. 2 690

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopen-
zí a nápoji u večeře, kartu Ötztal Premiumcard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdarma, 
11-14,9 let 50%, ostatní 40%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den a zároveň platí akce 7=6.

Hotel Beretta v Achenkirchu
Období 2022 Dospělí 
01.05.-26.05. 1 440
26.05.-29.05. 1 640
29.05.-02.06. 1 440
02.06.-06.06. 1 640
06.06.-16.06. 1 440
16.06.-19.06. 1 640
19.06.-03.07. 1 440
03.07.-02.10. 1 640
02.10.-30.10. 1 440

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den a zároveň platí akce 
5=4, 6=5 a 7=6. Pobyt se psem není možný.

Paznauntal, Ötztal a Achensee
Údolí Paznauntal je ideálním místem pro milovníky vysokých hor. Výhodou ubytování v Paznauntalu je karta Silvrettacard basic, se kterou můžete 
zdarma využívat lanovky a místní dopravu. Vesnice See leží cca 15 km od Ischglu, přímo v See je lanovka a přírodní koupaliště. Údolí Ötztal je neodola-
telný ráj pro ty, kteří milují vysokohorskou turistiku, překrásnou přírodu a jedinečnou flóru i faunu. V městečku Längenfeld se nacházejí moderní termální 
lázně Aqua Dome. V údolí je několik lanovek, které vás vyvezou na vyhlídky do 3.000 m, ze kterých jsou nádherné výhledy na ötztalský svět ledovců 
a  majestátní třítisícovky. Díky kartě Ötztal Premiumcard můžete lanovky využívat zdarma. Achensee je nádherná oblast okolo průzračně čistého 
a modrého jezera Achensee a je dobrým místem pro aktivní letní dovolenou. Jsou zde turistické trasy, stezky pro kola, 2 golfová hřiště, hřiště pro děti, 
přírodní park Karwendel. U jezera jsou pláže a jezdí po něm výletní lodě. Dovolenou určitě zpestří jízda parním vláčkem Achenseebahn. Během pobytu 
doporučujeme zakoupit kartu Achensee Erlebniscard, se kterou jsou lanovky, svět Swarovski, jízda vláčkem, plavba lodí a vybraná muzea zdarma.

Hotel Ad Laca *** v See

Příjemný hotel se nachází v centru městečka See. 
Přírodní koupaliště, zastávka autobusu i obchody 
jsou v bezprostřední blízkosti. Hosté mají v ceně 
kartu Silvrettacard basic, která umožňuje zdar-
ma využívat místní lanovky a veřejnou dopravu 
v údolí. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, jídelna, 
bar, výtah, kolárna a parkoviště. 2-3 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, rádio, fén 
a balkon. Stravování je rozšířená polopenze – sní-
daně bufet, lehký oběd, večeře menu o 3 chodech 
s možností výběru hlavního jídla, salátový bufet. 
V ceně menší wellness se saunou a párou. Dítě 
do 10,9 let ubytované 
na 3. lůžku má pobyt 
s rozšířenou polopen-
zí a kartou na lanovky 
zdarma. 

Hotel Lohmann *** v Obergurglu

Pěkný hotel leží v centru vysoko položené obce 
Obergurgl ve výšce 1.900 m. Sölden je cca 15 km, 
místní lanovka cca 300 m. Hosté mají v ceně kartu 
Ötztal Premiumcard, která umožňuje využívat 
lanovky v údolí, místní dopravu, vstupy na kou-
paliště. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, jídelna, 
bar, výtah, herna pro děti, parkoviště. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou 
TV, fén, wi-fi zdarma a balkon, 3. a 4. lůžko je rozkl. 
gauč. Stravování je polopenze s nápoji u večeře – 
snídaně i večeře bufet, k večeřím (18.30-20.30) jsou 
v ceně nápoje pivo, stolní víno a nealko. V ceně je 
wellness s párou, saunou a whirlpoolem. Děti do 
10,9 let ubyto-
vané na 3. a 4. 
lůžku mají po-
byt s polopenzí 
a nápoji u ve-
čeře zdarma.

Hotel Beretta *** v Achenkirchu

Příjemný hotel leží cca 5 km od jezera Achensee 
a 3 km od Achenkirchu. Na místě je možné dokoupit 
Achensee Erlebniscard (cca 70 Euro/7 dní) a pak mů-
žete využívat zdarma 2 lanovky s letním provozem, 
navštívit muzeum Swarovski, využívat lodní dopra-
vu po jezeře a navštěvovat místní muzea. V hotelu je 
recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, 
zahrada, kolárna, parkoviště. 2 lůžkové pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, fén, balkon. 
Stravování je formou polopenze – snídaně bufet, 
večeře menu o 3 cho-
dech s možností vý-
běru hlavního jídla, 
hotel se specializuje 
na italskou kuchyni. 
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Hotel Aurach v Aurachu u Kitzbühelu
Období 2022 Dospělí 
12.05.-04.06. 1 180
04.06.-26.06. 1 240
26.06.-21.08. 1 380
21.08.-11.09. 1 240
11.09.-02.10. 1 200

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let 
50%, 13-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,8 Euro/noc/osoba od 16 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 7 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: v obdobích 12.05.-02.07. a 21.08.-02.10.22 
minimální počet nocí 3, v období 02.07.-20.08.22 minimální 
počet nocí 5, nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Alpina v Igls
Období 2022 Dospělí 
02.06.-01.11. 2 100

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, kartu Welcomecard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdarma, 
13-15,9 let 70%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 8,5 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a  nástupní dny na ubytování každý den. V  obdobích 
02.06.-04.07. a 16.08.-01.11.22 platí akce 7=6 a 4=3 
při pobytech neděle - čtvrtek.

Hotel Simmerlwirt v Niederau

Období 
2022

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 

lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 

lůž. 
pokoji

02.06.-01.07. 1 670 1 790 1 880
01.07.-31.08. 1 880 2 060 2 140
31.08.-09.10. 1 670 1 790 1 880

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, kartu Wildschönau Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 
7-12,9 let 50%, 13-15,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
1 lůžkový pokoj bez příplatku, malý pes 13 Euro/den/pouze 
na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den.

Hotel Aurach *** v Aurachu

Rodinný hotel leží v Aurachu, cca 5 km od Kitzbühe-
lu. Pokud plánujete využívání lanovek v oblasti 
Kitzbühelu a okolí, doporučujeme zakoupit letní 
kartu. V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma v pro-
storách recepce, jídelna, kolárna, výtah, letní za-
hrádka, parkoviště. 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, TV-Sat, fén. 3. lůžko je přistýlka. 
Stravování je formou polopenze – snídaně bu-
fet, mezi 15.00-16.30 se podávají koláče, večeře 
menu o 3 chodech s možností výběru hlavního 
jídla. Za příplatek a po domluvě je možná sauna 
(cca 4 Euro/osoba).

Hotel Simmerlwirt *** v Niederau 

Tradiční hotel leží v centru Niederau, cca 250 m od 
lanovky, kterou mají hosté v rámci karty zdarma. 
Karta Wildschönau Card umožňuje využívat 2 la-
novky v údolí Wildschönau a 2 lanovky ve vedlejším 
Alpbachtalu, místní dopravu, venkovní koupaliště. 
V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma, restaurace, 
jídelna, kavárna i bar, výtah a parkoviště, cca 50 m 
od hotelu je veřejné dětské hřiště. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén 
a balkon. Stravování je formou polopenze – snída-
ně bufet, odpolední svačina - káva, koláč, zmrzlina 
pro děti, večeře jsou menu o 3 chodech s možností 
výběru hlavního jídla, salátový bufet.  V ceně je 
venkovní vyhřívaný 
bazén se vstupem 
zevnitř a  wellness 
se saunou, párou, 
infrakabinou a od-
počívárnou. 

Hotel Bon Alpina *** v Igls  

Pěkný hotel leží v centru obce Igls, cca 5 km nad 
Innsbruckem. V rámci pobytu obdržíte kartu Wel-
comecard – zdarma máte veřejnou dopravu v okolí 
Innsbrucku, 1x za pobyt můžete zdarma využít 
lanovky Muttereralmbahn, Olimpiabahn a Ober-
perfuss, na další atrakce jsou pak slevy cca 20-50%. 
Také je možné si zakoupit kartu Innsbruckcard, se 
kterou máte vstupy a lanovky v okolí zdarma. V ho-
telu je hala s recepcí, wi-fi zdarma v hale, jídelna, 
restaurace, výtah, herna pro děti, parkoviště. 2-4 
lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat. 
Stravování je formou all inclusive – snídaně bufet, 
lehký oběd nebo svačinový balíček, odpoledne 
koláče, večeře menu o 3 chodech. Mezi 10.00-21.00 
hodinou jsou k dispozici vybrané alkoholické a neal-
ko nápoje. V ceně je vnitřní bazén spojený s venkov-
ním a wellness se 
saunou a párou. 
Děti do 12,9 let 
ubytované na 3. 
a 4. lůžku mají 
pobyt s all inc-
lusive zdarma.

Kitzbühelské Alpy a okolí Innsbrucku
Oblast okolo známého Kitzbühelu je velmi atraktivní. Krásná krajina, které dominuje hora Kitzbühlerhorn či Hohe Salve a mohutný Wilder Kaiser, 
má opravdu co nabídnout – jsou zde cyklostezky, turistické cesty, horská jezera, koupaliště, bazény…Pokud budete chtít během svého pobytu vy-
užívat lanovky, je možné zakoupit kartu Kitzbühler Alpen Sommer Card (94 Euro/dospělí/6 dní), se kterou je pak máte zdarma lanovky v celé této 
rozsáhlé oblasti. V okolí Kitzbühelu je možné navštívit a vykoupat se v příjemně teplém rašelinovém jezeře Schwarzsee nebo si zahrát golf. Údolí 
Wildschönau leží taktéž v Kitzbühelských Alpách. V horském údolí jsou 4 vesnice s typickou tyrolskou architekturou – Oberau, Niederau, Auffach 
a Mühltal. Oblast není zaměřena jen na turismus, ale jsou zde i statky a horské louky. Díky kartě Wildschönau Card, která je v ceně pobytu, můžete 
zdarma využívat lanovky v oblasti, koupaliště s tobogánem. Okolí Innsbrucku, hlavního města Tyrolska, je vhodné na dovolenou v horách, kde mů-
žete kombinovat výlety do přírody i za historickými památkami. Tipem na výlety může být nejen Innsbruck s památkami nebo zámek Ambras, ale za 
návštěvu stojí i skokanské můstky nebo svět krystalů Swarovski. Za přírodou můžete vyrazit na Patscherkofel, nebo do Axamer Lizum.
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Tyrolsko – srdce Alp
Pitztal, Stubaital a Zillertal
Překrásné údolí Pitztal leží u Imstu a je zakončené Pitztalským ledovcem. Čeká vás zde překrásná krajina přírodního parku Kaunergrat a mohutné třítisí-
covky.  V údolí jsou lanovky s letním provozem, horská jezera a spousta turistických cest. Zajímavostí může být pro rodiny ZirbenPark na Hochzeigeru 
– zážitkový park s naučnou stezkou. Pokud máte v ceně ubytování i kartu, můžete např. využívat 1 lanovku v oblasti Pitztalu a Kaunertalu denně. Údolí 
Stubaital leží kousek od Innsbrucku, směrem na Brenner. Údolí je obklopeno nádhernými horami, které jsou protkány turistickými cestami, k dispozici 
jsou také lanovky s letním provozem.  Za návštěvu určitě stojí nejen ledovec, ale i tematická cesta divoké vody – WildeWasserWeg a úchvatný vodopád 
Grawa Wasserfall. Zpestřením dovolené může být bobová dráha v Mieders nebo návštěva lázní StuBay. Pokud máte v ceně letní kartu, můžete využívat 
lanovky a další atrakce zdarma. Zillertal je další nádherné údolí zakončené ledovcem Hintertux.  Dovolenou si můžete usnadnit zakoupením karty Ziller-
tal Aktiv Card (cca 100 Euro/dospělí/6 dní), se kterou můžete využívat zdarma 9 lanovek s letním provozem, 6 venkovních koupališť a veřejnou dopravu.

Hotel Mittagskogel ****  
v St. Leonhard im Pitztal

Velmi pěkný hotel leží v části Mandarfen, jen pár me-
trů od lanovky na Rifflsee a jen cca 1,5 km od lanovky 
na ledovec. Hosté mají v ceně Pitztal Sommercard, 
se kterou mohu využívat 1 lanovku v oblasti Pitztalu 
a Kaunertalu denně, mají zdarma veřejnou dopravu 
v oblasti a vstupy do místních muzeí. V hotelu je 
recepce, wi-fi zdarma, restaurace, bar, kavárna, 
herna a dětské hřiště, parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, trezorek, fén 
a balkon. 3. a 4. lůžko je rozkl. gauč. Stravování je 
formou polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla. V ceně 
vnitřní bazén s protiproudem, sauna, pára, biosauna, 
infrakabina, 
odpočívárna 
a posilovna. 

Hotel Alphof ***  
ve Fulpmesu

Rodinou vedený hotel leží na kraji centra Fulpmesu, 
hosté mají v ceně kartu Super Sommer Card 
Stubai (využívání lanovek v celém údolí Stubaital, 
místních autobusů, koupališť i bazénů). V hotelu 
je recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, kolárna, 
výtah, bar, herna, u domu je i zahrada s lehátky 
a slunečníky, parkoviště. Veřejné dětské hřiště je 
cca 5 minut od hotelu. 2-4 lůžkové pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, TV-Sat, balkon. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla 
včetně salátového bufetu. Po předchozí domluvě 
je v ceně sauna a pára, k dispozici je stolní tenis. 

Hotel Panorama ***  
ve Finkenbergu

Příjemný, rodinou vedený hotel leží v centru Fin-
kenbergu, kousek od stanice místního autobusu, 
obchodu a lanovky. Pokud budete chtít během 
své dovolené využívat lanovky, doporučujeme 
zakoupení Zillertal Aktiv Card. V hotelu je recepce, 
wi-fi zdarma, jídelna, výtah, terasa, parkoviště. 
1 a 2 lůžkové pokoje zařízené v tyrolském stylu mají 
vlastní sociální zařízení, TV-Sat, některé i balkon. 
Stravování je formou polopenze s nápoji u ve-
čeře – snídaně bufet, odpoledne svačina, večeře 
menu o 3 chodech s možností výběru hlavního 
jídla, salátový bufet. V ceně večeří jsou i 2 malé 
nápoje. Hosté mají v ceně saunu a páru, stolní tenis.

Hotel Mittagskogel v St. Leonhard im Pitztal

Období 2022 Dospělí ve  
2 lůž. pokoji

Dospělí ve  
2-4 lůž. pokoji

02.07.-09.07. 2 040 2 330
09.07.-27.08. 2 570 2 860
27.08.-03.09. 2 290 2 530

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, kartu Pitztal Sommercard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-9,9 
let platí cenu 330 Kč/noc, 10-14,9 let sleva 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 7 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Alphof ve Fulpmesu

Období 2022 Dospělí ve  
2 lůž. pokoji

Dospělí ve  
2-4 lůž. pokoji

02.06.-02.07. 1 840 1 990
02.07.-20.08. 2 090 2 260
20.08.-02.10. 1 840 1 990

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s po-
lopenzí, kartu Super Sommer Card Stubai, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. nebo 4. lůžku do 3,9 let zdarma, 
4-10,9 let 50%, 11-15,9 let ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2,8 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 15 Euro/den/na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den. Na pobyty od 
5 nocí a více sleva 10%.

Hotel Panorama ve Finkenbergu

Období 2022 Dospělí ve  
2 lůž. pokoji

Dospělí v  
1 a 2 lůž. pokoji 

balkon
11.06.-16.07. 1 920 2 120
16.07.-07.08. 2 120 2 280
07.08.-25.09. 1 920 2 120

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa 1,8 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, malý pes 
10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den. 
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Tato spolková země mnoha tváří leží ve středu Rakouska a je to země zelených lesů, hor, pastvin, vína a vynikající kuchyně. Na severozápadě se zdvihá 
pohoří Dachstein do více než 3.000 m a 800 vrcholů zde sahá až do 2.000 m. V létě má Štýrsko otevřené brány ke 297 výletním místům – bobové dráhy, 
termály, ledovec Dachstein, stezky, lanovky, golfová hřiště a pohodlné cyklostezky spojující nejkrásnější místa Štýrska.
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Štýrsko – zelené srdce Rakouska

Hotel Post  
v Ramsau am Dachstein

Hotel se nachází v části Ramsau - Kulm na slunečném 
návrší. Díky vynikající poloze je tento hotel vyhle-
dávaný především klienty, kteří rádi pořádají výlety 
do okolí. Oblast Ramsau-beach, kde je koupališ-
tě, bobová dráha a lanovka na horu Rittisberg, je 
vzdálena cca 4 km. Ledovec Dachstein je cca 13 km 
a Schladming cca 8 km. Hosté mají v ceně Dach-
steinskou kartu. Hotel se skládá ze dvou budov 
vedle sebe. V hotelu je hala s recepcí, výtah, jídelna 
a parkoviště. Wi-fi zdarma. Hotel má vnitřní bazén (17 
x 7 m). Pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio 
a některé balkon. Rodinné pokoje tvoří 2 místnosti 
(různé varianty, popis najdete na webu). Stravování 
je formou all inclusive – snídaně bufet, obědový 
balíček (1 houska nebo chléb, 1 ovoce) nebo lehký 
oběd (obložené chleby nebo tousty mezi 12.00-13.00 
hodinou), odpolední svačina, večeře je menu o 3 
chodech bufetovou formou. Do 20.00 hodin jsou 
k dispozici nápoje jako pivo, stolní víno a nealko 
a vybrané alkoholické nápoje (místní pálenka, rum). 

Hotel Schladmingerhof *** 
ve Schladmingu 

Menší příjemný moderní hotel leží cca 1,5 km 
od centra Schladmingu, kde je také lanovka na horu 
Planai a pěkný bazén s tobogány. Hosté mají v ceně 
Dachsteinskou kartu, se kterou mohou využí-
vat zdarma lanovky s letním provozem v oblasti, 
bazény, turistické autobusy, mýtné silnice, mu-
zea…V hotelu je recepce, hala, bar, wi-fi zdarma, 
jídelna, výtah a parkoviště. 1-4 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV a fén. 
Stravování je formou polopenze – snídaně bufet, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlav-
ního jídla od 2. dne a salátový bufet.

Hotel Alpenrose ***  
v Tauplitz 

Horský hotel leží přímo na náhorní plošině Tauplitz, 
ve výšce 1.650 m, u horní stanice lanovky, je ideál-
ním výchozím místem pro túry po zdejším okolí. 
Je vhodný pro sportovně založené a nenáročné 
klienty, kteří ocení jeho polohu. Příjezd k hotelu 
je po mýtné silnici (poplatek 12 Euro/cesta nebo 
3 denní karta na mýto za 25 Euro). Cesta k hotelu 
je omezena závorou, od které vám hotel poskytne 
kód. V hotelu je jídelna, restaurace, kavárna, herna 
pro děti, parkoviště. 2-4 lůžkové nově renovo-
vané pokoje mají vlastní sociální zařízení, wi-fi 
zdarma, 3. a 4. lůžko je palanda nebo přistýlka. 
Stravování je formou polopenze – snídaně jsou 
formou bufetu, večeře menu o 4 chodech. V ceně je 
sauna – v provozu 
3x týdně. Děti do 
8,9 let na 3. a 4. 
lůžku mají ubyto-
vání s polopenzí 
zdarma.

Schladming, Ramsau am Dachstein a Tauplitzalm
Turistické oblasti Schladming a Ramsau am Dachstein patří mezi nejnavštěvovanější místa ve Štýrsku. Svým hostům nabízí opravdu širokou paletu 
atrakcí. V oblasti jsou turistické cesty všech obtížností a lanovky s letním provozem, které vás přiblíží k vrcholům a horským jezírkům. Jedním z největších 
lákadel oblasti je bezesporu ledovec Dachstein s nádhernou vyhlídkou. Také zde můžete navštívit Ledový palác. Dalším pěkným výletním cílem je údolí 
„Wilde Wasser“, které uzavírá Riesachwasserfall – největší štýrský vodopád. Jak v Ramsau, tak i ve Schladmingu jsou vnitřní i venkovní bazény. Vysoko 
položená oblast Tauplitzalm leží v nadmořské výšce 1.650 m a je ideálním místem pro milovníky krásné horské přírody. Od jara do podzimu zde kvetou 
horské květiny a je zde možné podnikat túry do přírody a obdivovat zdejší hory a 6 jezer s průzračně čistou vodou.

Hotel Post v Ramsau am Dachstein

Období 2022 Dospělí ve  
2-3 lůž. pokoji

Dospělí  
v rodin. pokoji

26.05.-02.06. 1 540 1 810
02.06.-03.07. 1 810 2 080
03.07.-04.09. 2 000 2 270
04.09.-25.09. 1 810 2 080
25.09.-09.10. 1 540 1 810

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-11,9 let 85%, 12-13,9 let 50%, 14-14,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den, pobyt se psem není možný. 
1 lůž. pokoj bez příplatku.

Hotel Schladmingerhof ve Schladmingu

Období 2022 Dospělí ve  
2-4 lůž. pokoji

Osoba v  
1 lůž. pokoji

26.05.-05.06. 1 600 1 960
05.06.-12.06. 1 520 1 880
12.06.-19.06. 1 600 1 960
19.06.-04.09. 1 800 2 160
04.09.-09.10. 1 600 1 960

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 1,9 let 70%, 2-5,9 
let 50%, 6-13,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty čtvrtek - neděle, 
neděle - čtvrtek a neděle - neděle. Pobyt se psem není možný.

Hotel Alpenrose v Tauplitz
Období 2022 Dospělí 
26.05.-26.06. 1 790
26.06.-04.09. 2 120
04.09.-25.09. 1 790

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 8,9 let zdarma, 
9-14,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 20 Euro/pobyt/pouze na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek, 
čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. Při pobytech neděle 
- čtvrtek platí akce 4=3 a při pobytech neděle - neděle 
platí akce 7=6.
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Hory, jezera, Mozartovo město – v Salcbursku najdete vše, co si jen pro pestrou letní dovolenou můžete přát. Čeká na vás pohádková krajina 
s průzračnými jezery a majestátními horskými štíty, loukami i malebnými vesničkami. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro aktivně strávenou 
dovolenou v horách, pro rodinnou dovolenou v apartmánech nebo pro lenošení u jezera, v Salcbursku můžete mít ode všeho trochu.

Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

Gasthof Almerwirt v Maria Alm 

Období 
2022

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve  

2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve  

2-4 lůž. 
pokoji

05.06.-19.06. 1 200 1 340 1 380
19.06.-10.07. 1 460 1 540 1 590
10.07.-04.09. 1 790 1 920 1 960
04.09.-15.10. 1 400 1 540 1 590

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s plnou 
penzí, kartu Hochkönigcard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdarma, 
11-14,9 let 40%, 15-17,9 let 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2,05 Euro/noc/osoba od 16 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den a zároveň platí akce 7=6.

Hotel St. Hubertus v Loferu 

Období 
2022

Dospělí 
ve  

2-3 lůž. 
pokoji 

bez  
balkonu

Dospělí 
ve  

2-3 lůž. 
pokoji 

s balko-
nem

Dospělí 
ve  

2-4 lůž. 
pokoji 

s balko-
nem

03.06.-02.07. 2 260 2 320 2 440
02.07.-27.08. 2 500 2 570 2 780
27.08.-09.10. 2 260 2 320 2 440

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, kartu Saalachtaler Sommercard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, děti 
6-11,9 let 50%, 12-16,9 let 30%, ostatní 15%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: v období 02.07.-20.08.22 minimální počet nocí 
5, v ostatních obdobích minimální počet nocí 3, nástupní 
dny na ubytování každý den. Pobyt se psem není možný.

Mittersill, Hochkönig a Lofer
Městečko Mittersill leží na Tauernské cyklostezce. Je dobrým výchozím místem pro výlety nejen do NP Vysoké Taury, ale i do Zell am See nebo Kitzbühe-
lu. V Mittersillu je venkovní i vnitřní bazén, zajímavé Centrum NP a golfové hřiště. Pokud máte v ceně kartu Nationalpark Sommercard Mobil, máte 
1 atrakci denně zdarma (lanovka, bazén, muzeum…). Malebná oblast Hochkönigu leží pod stejnojmenným vápencovým masivem, který celé oblasti 
dominuje. Tvoří ji obce Maria Alm, Dienten a Mühlbach. V celé oblasti vás čekají stovky značených turistických cest a cyklostezky. Samozřejmostí jsou 
lanovky, nechybí zde bobová dráha, dětské parky, koupaliště. Městečko Lofer leží v malebném Saalachtalu. Oblast je známá krásnou přírodou, loukami 
a především soutěskami. Mezi nejznámější výletní cíle patří soutěsky Vorderkaserklamm nebo Seisenbergklamm, jeskyně Lamprechsthöle a samozře-
jmě i oblast Loferer Alm, kam jezdí lanovka. V oblasti jsou i cyklostezky, které vedou podél říčky Saalach.

Gasthof Almerwirt ** v Maria Alm

Gasthof s 500 letou tradicí leží v centru Maria Alm, 
cca 200 m od lanovky. Tvoří ho 2 budovy vzdálené 
cca 20 m. Místní venkovní koupaliště s tobogánem 
i dětským brouzdalištěm je cca 400 m. V ceně je 
Hochkönig Card, se kterou mají hosté vstup na 
koupaliště a využívání lanovek v oblasti zdarma. 
V hotelu je recepce, wi-fi zdarma v prostorách 
recepce, kolárna, jídelna, parkoviště. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat a ně-
které i balkon. 3. a 4. lůžko může být i palanda 
nebo rozkládací gauč. Stravování je formou plné 
penze – snídaně bufet, lehký oběd (polévka nebo 
snacky), odpoledne svačina, večeře menu o 3 cho-
dech, někdy formou bufetu. V ceně je vnitřní bazén 
ve vedlejší budově. Děti do 10,9 let ubytované 
na 3. a 4. lůžku mají ubytování s plnou penzí 
zdarma.  

Hotel Heitzmann *** v Mittersillu

Příjemný hotel leží v centru Mittersillu, chová vlastní 
ryby, které jsou součástí jídelního lístku. Hosté 
mají v ceně kartu Nationalpark Sommercard 
Mobil, se kterou mohu zdarma využívat 1 atrakci 
v oblasti denně (lanovky, muzea, bazény….), v ceně 
ji i Grossglocknerská silnice a Gerlos Alpenstrasse. 
V hotelu je recepce, hala, kolárna, výtah, parkoviště, 
jídelna, restaurace, kavárna, wi-fi zdarma. 2-4 lůž-
kové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, 
fén, trezorek. Stravování je formou polopenze – 
snídaně bohatý bufet, večeře menu o 3 chodech 
s možností výběru u hlavního jídla. V ceně je sauna, 
biosauna a infrakabina (po domluvě).

Hotel St. Hubertus **** v Loferu

Pěkný hotel leží v centru, cca 500 m od lanovky. 
Hosté mají v ceně Saalachtaler Sommercard, se 
kterou mohou využívat zdarma 1x denně lanovku 
v Loferu, volný vstup mají na koupaliště a do 
soutěsek. V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma, 
jídelna, restaurace, výtah, zahrada, parkoviště. 
2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, 
TV-Sat, fén, některé i balkon. Stravování je formou 
all inclusive – snídaně a večeře bufet, odpolední 
svačina. Mezi 14.00-21.00 je k dispozici nealko, 
točené pivo, k večeřím i víno. Mezi 14.00-17.00 
jsou k dispozici různé kávy, kakao a čaj, od 19.30 
do 21.00 hodin ještě míchané nápoje ze samo-
obslužného baru. V ceně je vnitřní bazén, sauna, 
pára, infrakabina, odpočívárna. 

Hotel Heitzmann v Mittersillu

Období 2022 Dospělí ve  
2 lůž. pokoji

Dospělí ve  
2-4 lůž. pokoji

16.06.-02.10. 1 920 2 040
Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, kartu Nationalpark Sommercard Mobil, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 
7-14,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den a zároveň platí akce 7=6.
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Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

Hotel Daxer v Zell am See

Období 
2022

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve  

2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve  

2-4 lůž. 
pokoji

15.05.-27.06. 2 120 2 280 2 440
27.06.-05.09. 2 440 2 620 2 960
05.09.-16.10. 2 120 2 280 2 440

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive light, kartu Zell am See - Kaprun, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-11,9 let 80%, 12-14,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2,6 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
1 lůžkový pokoj bez příplatku, malý pes 15 Euro/den/na 
vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Toni v Kaprunu

Období 
2022

Dospělí 
ve  

2-3 lůž. 
pokoji 

Dospělí 
ve  

2-4 lůž. 
pokoji 

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 

ECO
21.05.-02.07. 2 890 2 890 2 600
02.07.-20.08. 3 150 3 150 3 000
20.08.-10.09. 2 890 2 890 2 600
10.09.-17.09. 2 540 2 540 2 280

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive light, kartu Zell am See-Kaprun, ložní prádlo.
Slevy: 2-4 lůž. pokoj - děti ubyt. na 3. a 4. lůžku do 11,9 let 
zdarma, 12-12,9 let 50%. 2-3 lůž. pokoj - dítě ubyt. na 3. lůžku 
do 11,9 let zdarma, 12-13,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2,05 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den. V obdobích 21.05.-
09.07. a 20.08.-17.09.22 platí akce 7=6.

Hotel Lukasmayr v Brucku  
an der Grossglocknerstrasse

Období 2022 Dospělí ve  
2-3 lůž. pokoji

Dospělí ve 
2-4 lůž. pokoji 

s balkonem
01.05.-10.07. 1 400 1 570
10.07.-21.08. 1 570 1 690
21.08.-30.10. 1 400 1 570

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 9,9 let zdarma, 
10-12,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,3 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den. 

Hotel Daxer *** v Zell am See

Pěkný rodinný hotel leží cca 2 km od centra i od 
jezera. Hosté mají v ceně letní kartu Zell am See 
–  Kaprun, která umožňuje využívat místní lanovky, 
pláže, zahrnuje vstupy na zajímavá místa v okolí. 
V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, jídelna, bar, herní 
koutek pro děti, kolárna, výtah, terasa, parkoviště. 
U domu je pěkná zahrada s přírodním rybníčkem na 
koupání a velkým dětským hřištěm. 2-4 lůž. pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, fén, balkon. 
Stravování je formou all inclusive light – snídaně 
teplý i studený bufet, odpolední svačina, večeře 
menu o 4 chodech s možností výběru hlavního 
jídla, salátový bufet, někdy i předkrmový nebo 
moučníkový bufet. Do 21.00 hodin jsou v ceně 
nealko nápoje. V ceně je vnitřní bazén, sauny, pára, 
infrasauna, odpočívárna 
(děti do 14 let vstup jen 
v  doprovodu rodičů). 
Děti ubytované na 3. 
a  4. lůžku do 5,9 let 
zdarma, 6-11,9 let 80%.

Hotel Lukasmayr *** v Brucku 

Rodinný hotel leží v centru městečka Bruck, které 
je vzdáleno cca 4 km od Zellského jezera. Kolem 
hotelu vede cyklostezka. Koupaliště se skluzavkou, 
minigolfem a tenisovými kurty je cca 400 m od 
hotelu. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma v pro-
storách recepce, bar a hala s krbem, restaurace, 
dětská herna, výtah, terasa a parkoviště. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou 
TV, rádio a některé i balkon. Stravování je formou 
polopenze – snídaně a večeře bufet, odpolední 
svačina – koláče, káva. V ceně je posilovna, sauna 
a pára (v provozu dle počasí a rozpisu na místě). 
Děti do 9,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají 
pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Toni **** v Kaprunu 

Pěkný hotel leží na kraji centra Kaprunu, cca 9 km 
od Zellského jezera. Hosté mají v ceně letní kartu 
Zell am See – Kaprun, která umožňuje využívat 
místní lanovky, pláže, zahrnuje vstupy na zajíma-
vá místa v okolí. V hotelu je hala s recepcí, wi-fi 
zdarma, restaurace, kolárna, výtah, herna pro 
děti a parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, kabelovou TV, fén. Pokoje Eco jsou 
podkrovní, bez balkonu. Ve 2-4 lůž. pokoji mohu 
být na 3. a 4. lůžku jen děti do 12,9 let. Stravování 
je formou all inclusive light – snídaně a večeře 
bufet, odpolední svačina. Mezi 10.00-22.00 ho-
dinou jsou v ceně vybrané alkoholické i nealko 
nápoje. V ceně je vnitřní bazén a wellness se 
saunou, párou, infrakabinou, whirlpoolem a od-
počívárnou (wellness přístupné od 16 let). Děti 
do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají 
pobyt s all inclusive light zdarma.

Zell am See a okolí
Pokud si zvolíte pro svou dovolenou okolí Zellského jezera, budete mile překvapeni pestrou nabídkou tohoto malebného regionu. V horkých letních 
dnech se můžete koupat na jedné ze 6 pláží u Zellského jezera nebo na koupalištích. Kryté bazény jsou v Zell am See i v Kaprunu. Na kraji Kaprunu vy-
rostly moderní lázně Tauern Spa, kde jsou venkovní a vnitřní bazény, zóna se saunami, dětský svět s atrakcemi. Region je také rájem pro turisty i cyklisty. 
Údolím vedou pohodové cyklostezky. Návštěva vysokohorské silnice Grossglockner Hochalpenstrasse s  překrásnými panoramaty může být jedním 
z nezapomenutelných zážitků vaší dovolené. Dalším výletním cílem mohou být přehrady nad Kaprunem, plavba lodí po jezeře. Výhodou některého 
ubytování v oblasti je karta Zell am See – Kaprun, se kterou máte vybrané atrakce v okolí zdarma.
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Salcbursko – malý ráj v srdci Alp
Salzburger Sportwelt – Wagrain, Filzmoos a Altenmarkt im Pongau
Salzburger Sportwelt leží jižně od Salcburku a velkou výhodou je dobrá dostupnost po dálnici. V této oblasti najdete jezera, louky, hory, a prochází jí i po-
hodlné cyklostezky. Samozřejmostí jsou lanovky, které vám ulehčí putování po horách. Oblast je rájem pro rodinnou dovolenou, dětské parky s různými 
atrakcemi ve Flachau, Wagrainu a Alpendorfu nadchnou děti každého věku. Pokud se budete chtít osvěžit, příležitost budete mít na koupalištích ve Filz-
moosu, Radstadtu nebo  Wagrainu. Při nepřízni počasí můžete navštívit termály v Altenmarktu nebo v Gollingu. Z oblasti dojedete i za cca 40 minut 
do historického Salcburku, na dosah ruky je hrad Hohenwerfen a daleko to není ani do Obertauernu. V oblasti je několik soutěsek, nejznámější a asi 
i nejpůsobivější je Lichtensteinklamm. Doporučujeme zakoupení Salcburské karty (80 Euro/dospělí/6 dní), se kterou ušetříte během svého pobytu ne-
zanedbatelnou finanční částku.

Resort Grafenberg  
ve Wagrainu

Pěkný resort má klidnou polohu cca 200 m od 
centra Wagrainu. Je dobrým výchozím místem 
do oblasti Salcburska – doporučujeme zakoupení 
Salcburské karty. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, 
parkoviště nebo garáže za poplatek 3 Euro/auto/
den, restaurace, bar a herna pro děti.  Pokoje pro 
2 až 8 osob mají vlastní sociální zařízení, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem, TV-Sat a balkon. 
Stravování je formou all inclusive light – snídaně 
a večeře bufet, u snídaně si můžete udělat svačinový 
balíček nebo je možné nahradit ho obědem - po-
lévkou mezi 12.00-13.00 hod, odpolední svačina. 
Během večeří mají hosté v ceně nápoje pivo, víno, 
nealko i vybrané destiláty. V ceně je vnitřní bazén, 
sauna, pára a odpočívárna. 

Hotel Alpenkrone ****  
ve Filzmoosu

Pěkný hotel má klidnou polohu ve svahu u lesa, 
cca 1,5 km od centra Filzmoosu. V hotelu je hala 
s recepcí, výtah, jídelna, restaurace, dětská herna, 
wi-fi zdarma v hale, u hotelu je louka na opalování 
a parkoviště. 2-3 lůžkové útulné pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, kabelovou TV a balkon. Stravování 
je formou all inclusive – snídaně bufet, lehký oběd 
nebo obědový balíček, odpoledne se podávají 
koláče, večeře menu o 4 chodech s možností vý-
běru hlavního jídala, včetně salátového bufetu. 
Mezi 10.00-21.00 hodin jsou k dispozici nápoje 
jako pivo, víno a nealko. V ceně je vnitřní bazén 
a wellness s párou, saunou (wellness přístupné 
od 14 let), stolní tenis.  

Hotel Brücknerwirt *** +  
v Altenmarktu

Rodinný hotel s příjemnou atmosférou leží na kraji 
Altenmarktu a je dobrým výchozím bodem pro 
výlety. Okolo hotelu vede cyklostezka. V hotelu 
je recepce, wi-fi zdarma, jídelna, kavárna, kolárna, 
výtah, herna, parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat a většina i balkon. 
Rodinné pokoje jsou 2 pokoje, někdy propojené 
dveřmi. Stravování je formou all inclusive – snída-
ně bufet, svačinový balíček si připravíte u snídaně 
nebo si nahlásíte lehký oběd, odpolední svačina, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru od 
2. dne a malý salátový bufet. Do 22.00 hodin 
jsou k dispozici nápoje ze samoobslužného baru 
jako pivo, víno a nealko. V ceně je vnitřní bazén 
a wellness se saunami (2x týdně). Děti do 10,9 let 
ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s all 
inclusive zdarma.  

Resort Grafenberg ve Wagrainu 
Období 2022 Dospělí 
26.05.-03.07. 2 320
03.07.-21.08. 2 650
21.08.-04.09. 2 440
04.09.-18.09. 2 320

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive light, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 1,9 let zdarma, děti 
2-14,9 let platí cenu 610 Kč/noc, děti 15-17,9 let sleva 25%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 16 Euro/den/na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu jsou možné pobyty neděle - 
pátek, pátek - neděle a neděle - neděle. 

Hotel Alpenkrone ve Filzmoosu 
Období 2022 Dospělí 
22.05.-12.06. 1 820
12.06.-03.07. 1 880
03.07.-21.08. 2 100
21.08.-11.09. 1 880
11.09.-02.10. 1 820

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 4,9 let zdarma, 5-12,9 let 
70%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 16 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek, 
čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. Při týdenním pobytu 
platí akce 7=6. 

Hotel Brücknerwirt v Altenmarktu  

Období 
2022

Dospělí 
ve  

2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve  

2-4 lůž. 
pokoji

Dospělí 
v rodin-

ném 
pokoji

04.06.-16.07. 1 920 2 000 2 360
16.07.-13.08. 2 080 2 200 2 760
13.08.-17.09. 1 920 2 000 2 360

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdarma, 
děti 11-15,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 04.06.-09.07. a 27.08.-17.09.22 
nástupní na/výstupní dny z ubytování sobota, neděle a čtvr-
tek, v období 09.07.-27.08.22 platí 7 nocí a nástupní den na 
ubytování sobota, v obdobích 18.06.-09.07. a 10.09.-
17.09.22 platí akce 7=6. 
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Solná komora – ráj pestré dovolené
Solná komora patří mezi nejkrásnější a zároveň nejnavštěvovanější regiony v Rakousku. Jedinečnost tohoto regionu spočívá v kombinaci překrásné 
hornaté krajiny, křišťálově čistých jezer a malebnosti zdejších měst a obcí. Mezi nejznámější jezera patří Wolfgangsee, Attersee, Traunsee, Mondsee, 
Hallstättersee, Gosausee nebo Fuschlsee. Oblíbená jezera jsou skvělá ke koupání, na větších jezerech jezdí i výletní lodě. Pokud dáváte přednost 
návštěvě kulturních památek a zajímavých měst, musíte určitě navštívit Hallstatt, Bad Ischl či St. Wolfgang. Dovolenou v Solné komoře si můžete 
zpestřit návštěvou některé ze zdejších jeskyní v masivu Dachstein, návštěvou solného dolu v Hallstattu, vyjížď kou zubačkou na vrchol Schafberg 
nebo můžete navštívit necelých 40 km vzdálený Salcburk.

Jezera Wolfgangsee, Fuschlsee a Gosau
Průzračně čisté jezero Wolfgangsee leží na hranicích Horního Rakouska a Salcburska a je obklopeno horami. Nejnavštěvovanějším městečkem na jeho 
břehu je malebný St. Wolfgang. Z tohoto městečka jezdí již od roku 1893 zubačka na horu Schafberg, ze které je překrásný výhled na celou Solnou komo-
ru. Okolí jezera Fuschlsee je vhodné nejen ke koupání a vodním sportům, ale i pro výlety. Salcburk je cca 20 km, jezero Wolfgangsee cca 7 km a Mondsee 
12 km. Gosau leží v nadmořské výšce 750 m, je obklopené horami, loukami a lesy. Údolí uzavírá malebné jezero Gosausee, nad kterým se tyčí mohutný 
vápencový masiv Gosaukamm a Dachstein. Gosau je dobrým výchozím místem jak na výlety do Solné komory, tak i na túry do zdejších nádherných hor. 
Do Hallstattu, na vyhlídku „5 Fingers“ na Krippensteinu nebo do Bad Ischlu je to jen 15-25 km.

Hotel Carossa ***  
v Abersee u jezera Wolfgangsee

Příjemný hotel má klidnou polohu cca 800 m od je-
zera Wolfgangsee, kde má hotel vlastní pláž, a cca 
500 m od obce Abersee. Leží naproti městečku 
St. Wolfgang, kam je možné přejet lodí. V domě 
je recepce, restaurace, bar, výtah, wi-fi zdarma. 
U hotelu je parkoviště, prostorná zahrada s lehátky 
a slunečníky, dětské hřiště. 2-4 lůžkové pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, TV-Sat a balkon. 3. a 4. 
lůžko je přistýlka nebo rozkládací gauč. Stravová-
ní je formou polopenze 
– snídaně bufet, večeře 
menu o 3 chodech. Děti 
do 10,9 let ubytované 
na 3. a 4. lůžku mají po-
byt s polopenzí zdarma.

Hotel Schlick ***  
ve Fuschl am See

Tradiční hotel leží přímo u jezera Fuschlsee, na kraji 
centra. Pláž Seebad je cca 500 m od hotelu a hosté 
tam mají volný vstup. Hotel má i vlastí přístup k je-
zeru cca 30 m od domu.  V hotelu je hala s recepcí, 
wi-fi zdarma, výtah, parkoviště, jídelna, restaurace, 
kavárna. 2 a 3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV, fén a trezorek. 2-3 lůžkové 
pokoje jsou prostornější a musí být obsazeny 3 oso-
bami. Stravování je formou polopenze – snídaně 
bufet, večeře menu 
o 3 chodech s mož-
ností výběru hlavního 
jídla. 

Gasthof Kirchenwirt  
v Gosau

Tradiční gasthof leží v centru Gosau, vedle kostela, 
má klidnou polohu. Je dobrým výchozím místem 
do hor i do Solné komory – Hallstatt je cca 15 km, 
jezero Gosausee cca 4 km. Při pobytu od 3 nocí 
dostanou hosté od ubytovatele kartu Salzkammer-
gutcard, se kterou mají slevy na vstupy po celé 
Solné komoře. V domě je restaurace, bar, herna, 
dětské hřiště, wi-fi zdarma, parkoviště. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén, rádio 
a některé i balkon. Stravování je formou polopenze 
s vybranými nápoji u večeře – snídaně bufet, večeře 
menu o 3 chodech s možností výběru z 2 hlavních 
jídel, v ceně večeří jsou mezi 17.30-19.30 hodinou 
i nápoje jako víno, sodovka a šťávy pro děti. V gas-
thofu je sauna a infrakabina.

Hotel Carossa u jezera Wolfgangsee

Období 2022 Dospělí ve  
2 lůž. pokoji

Dospělí ve  
2-4 lůž. pokoji

21.04.-11.06. 1 730 1 780
11.06.-10.09. 1 830 1 880
10.09.-22.10. 1 730 1 780

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdarma, 
11-14,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,9 Euro/noc/osoba od 15 let, 
1 lůžkový pokoj 280 Kč/noc, komplexní pojištění a připojištění 
COVID-Plus viz strana 3, malý pes 6,5 Euro/den. 
Upozornění: v obdobích 21.04.-11.06. a 10.09.-22.10.22 mi-
nimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, 
v období 11.06.-10.09.22 minimální počet nocí 4 a nástupní 
dny na ubytování každý den. V obdobích 21.04.-22.05. 
a 10.09.-22.10.22 platí akce 7=6.

Hotel Schlick ve Fuschl am See
Období 2022 Dospělí 
29.04.-12.06. 1 960
12.06.-24.07. 2 400
24.07.-28.08. 2 520
28.08.-04.09. 2 400
04.09.-30.10. 1 960

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, vstup na pláž, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 
50%, 13-15,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 16 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 10 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: v obdobích 29.04.-12.06. a 04.09.-30.10.22 
minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý 
den, v období 12.06.-04.09.22 platí počet nocí 7 a nástupní 
dny na ubytování každý den, v obdobích 01.05.-29.05. 
a 11.09.-30.10.22 platí akce 7=6.

Gasthof Kirchenwirt v Gosau
Období 2022 Dospělí 
01.05.-19.06. 1 840
19.06.-21.08. 1 940
21.08.-19.09. 1 840

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-11,9 let 50% a 12-15,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: v obdobích 01.05.-19.06. a 21.08.-19.09.22 
minimální počet nocí 3 a  nástupní dny na ubytování 
každý den a  zároveň platí akce 7=6, v  období 19.06.-
21.08.22 minimální počet nocí 5, nástupní dny na ubyto-
vání každý den a zároveň platí akce 10=9. Pobyt se psem  
není možný.
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Horké letní teploty v Korutanech zaručují kolem 2 000 slunečných hodin ročně a lákají ke koupání a osvěžení v průsvitných jezerních vodách. Díky 
počtu 1 270-ti jezer jsou Korutany často známy pod pojmem „země tisíce jezer“. Dovolená s koupáním v Korutanech nabízí i turistiku, cyklistiku, 
kulinářské zážitky, báječné výlety s Korutanskou kartou a dobrodružství v přírodě.

Korutany – země tisíce jezer

Jezera Wörthersee, Klopeinersee a Turnersee
Celá oblast je chráněna ze severu Alpami, a tak je zde spíše středomořské klima s teplotami až ke 35 stupňům a teplotou vody 27 stupňů. 17 km dlouhé 
jezero Wörthersee je největším korutanským jezerem a tvoří pomyslné „srdce“ této země. U jezera jsou pláže a promenády. Navštívit můžete nedaleký 
Klagenfurt s miniaturním světem „Minimundus“ nebo vyhlídkovou věž Pyramidenkogel. Milovníci cyklistiky a in-line bruslení jistě ocení stezky kolem 
jezera. Menší teplá jezera Klopeinersee a Turnersee leží západně od Klagenfurtu. V oblasti vedou pohodlné cyklostezky podél Drávy a jezer. Na jih 
směrem ke Slovinsku se tyčí vrcholy Karawanek, kde je možné podnikat túry nebo navštívit krápníkové jeskyně. Pokud se rozhodnete prožít dovolenou 
v Korutanech, doporučujeme zakoupení Korutanské karty (6 dní 48-53 Euro), se kterou máte volné vstupy na více než 100 atrakcí v celých Korutanech.

Hotel Fantur ***  
ve Veldenu 

Hotel leží jižně od Veldenu, na malé vyvýšenině, má 
klidnou polohu s krásným výhledem na Karawanky, 
cca 3 km od centra i od jezera Wörthersee. Hosté 
mají v ceně Korutanskou kartu, se kterou mají 
pak volný vstup do více než 100 atrakcí v celých 
Korutanech. V hotelu je hala s recepcí, wi-fi zdarma, 
jídelna, zahrada s lehátky pro hosty, dětské hřiště 
a parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní so-
ciální zařízení, TV-Sat, fén a balkon, 3. a 4. lůžko je 
rozkládací gauč. Stravování je formou polopenze 
– snídaně bufet, večeře menu o 3 chodech s mož-
ností výběru u hlavního jídla nebo i bufet. V ceně 
je vnitřní bazén, venkovní bazén, pára, sauna, 
posilovna, stolní tenis a tenisový kurt.

Hotel Hafnersee ****  
v Keutschach am See 

Hotel leží cca 5 km jižně od jezera Wörthersee, 
u hlavní silnice, ale i přesto má poměrně klidnou 
polohu. Cca 450 m od hotelu je jezero Hafnersee, 
kam mají hosté volný vstup. Další jezero Keutscha-
chersee je cca 1 km od hotelu. V hotelu je recepce, 
parkoviště, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, ka-
várna, zahrada, dětské hřiště. 2-4 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén a trezorek. 
Ve 2-4 lůžkových pokojích je 3. a 4. lůžko přistýlka. 
Rodinné pokoje ve vedlejší budově mají dvě míst-
nosti. Stravování je formou polopenze – snídaně 
bufet, večeře menu o 3 chodech s možností výběru 
hlavního jídla nebo bufet. 
V ceně je sauna, whirlpool 
a odpočívárna (přístupné 
od 15 let).

Hotel Turnersee ***  
u jezera Turnersee 

Pěkný hotel má klidnou polohu, leží cca 1 km od 
jezer Turnersee i Klopeinersee a tvoří ho 4 vedle 
sebe ležící budovy. V hotelu je recepce, jídelna, 
bar a parkoviště, wi-fi v loby zdarma. 2-3 lůžko-
vé pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat 
a některé i balkon a výhled na hory. Stravování je 
formou polopenze s nápoji u večeře – snídaně 
bufet, večeře menu o 3 chodech včetně salátového 
bufetu. K večeřím, které se podávají od 17.30 do 
19.30 hodin, jsou k dispozici nápoje jako točené 
pivo, stolní víno, minerálka a limonády z nápojo-
vého baru. Na večeři má každý host vyhrazenou 
maximálně 1 hodinu času. V ceně je solárně vyhří-
vaný venkovní bazén. Hosté mají volný vstup na 
pláž u jezera Turnersee. 

Hotel Fantur ve Veldenu – Wörthersee

Období 2022 Dospělí ve  
2 lůž. pokoji

Dospělí ve  
2-4 lůž. pokoji

22.04.-02.07. 1 850 2 020
02.07.-28.08. 2 220 2 380
28.08.-09.10. 1 850 2 020

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s po-
lopenzí, Korutanskou kartu, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-12,9 let 40%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus 
viz strana 3, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Hafnersee v Keutschach am See 

Období 
2022

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 

lůž. 
pokoji

Dospělí 
v rodin. 
pokoji 

vedl. bud.
05.05.-29.05. 1 550 1 830 1 920
29.05.-04.07. 1 920 2 120 2 160
04.07.-11.09. 2 280 2 440 2 890
11.09.-24.09. 1 920 2 120 2 160
24.09.-02.10. 1 550 1 830 1 920

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, vstup na pláž, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 
7-11,9 let 50%, 12-17,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa 2,6 Euro/noc/osoba od 19 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou minimální počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování neděle, pondělí a čtvrtek.

Hotel Turnersee v St. Kanzian – Turnersee

Období 2022

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji  
balkon

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 
balkon 
výhled

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji 
balkon 
výhled

01.05.-26.05. 1 460 1 620 1 700
26.05.-10.07. 1 620 1 820 1 900
10.07.-21.08. 1 820 2 020 2 100
21.08.-18.09. 1 620 1 820 1 900
18.09.-09.10. 1 460 1 620 1 700

Ceny na osobu a noc zahrnují: 1x ubytování s polopenzí 
a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let sleva 80%, 
6-12,9 let 50%, 13-16,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2,2 Euro/noc/osoba od 15 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: v období 10.07.-21.08.22 platí pobyty neděle 
- neděle nebo čtvrtek - čtvrtek. V ostatních obdobích platí 
pobyty neděle - neděle, neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle. 
Pobyt se psem není možný. 
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Korutany – země tisíce jezer
Národní park Vysoké Taury a Katschberg
Oblast Národního parku Vysoké Taury je ideálním místem pro strávení aktivní dovolené spojené především s pěší turistikou. Obec Mallnitz i obec 
Rangersdorf leží doslova obklopeny Národním parkem a je vynikajícím výchozím místem do jeho krásného nitra s 3 000 horskými vrcholy a ledov-
covými jezírky. Dovolenou v Korutanech vám ulehčí Korutanská karta, která je někde v ceně nebo se dá za dobrou cenu dokoupit (48-53 Euro/dospělí 
a týden). Katschberg ležící na hranici Korutan a Salcburska, ve výšce 1.640 m, uprostřed hor, je ideální na pěší turistiku. Nechybí zde ani letní bobová 
dráha. S kartou Katschbergcard můžete např. zdarma využívat lanovku nebo navštěvovat sportovní halu.

Hotel – penzion Hubertus ***  
v Mallnitzu 

Příjemný dům má klidnější polohu u potoka, cca 
500 m od centra Mallnitzu a 100 m od veřejného 
bazénu, kam mají hosté vstup zdarma. Hosté mají 
v ceně Korutanskou kartu. V hotelu je recepce, 
jídelna, wi-fi zdarma, herna pro děti, u domu je 
zahrada s dětským hřištěm, parkoviště. 2-3 lůžkové 
i rodinné pokoje mají vlastní sociální zařízení a TV-
-Sat. Stravování je formou all inclusive – snídaně 
bufet, svačinový balíček si u snídaně připravíte 
sami, odpoledne se podává svačina, večeře je menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, 
salátový bufet. Od 10.00 do 22.00 hodin jsou k dis-
pozici nápoje pivo, víno a nealko. Děti do 11,9 let 
ubytované na 3. 
a 4. lůžku mají 
pobyt s all inc-
lusive zdarma.

Hotel Basekamp  
v Katschbergu  

Moderní hotel zaměřený na mladé aktivní hosty leží 
v centru Katschbergu na hranici Korutan a Salcbur-
ska, ve výšce 1.640 m. Od hotelu vedou turistické 
stezky. V ceně pobytu je karta Katschbergcard, 
se kterou mohou hosté v rámci pobytu 1x denně 
využít lanovku Aineckbahn, mají vstup do vnitřní 
sportovní haly The Cage, kde je třeba lezecká stěna, 
děti mají zdarma jízdu na ponících v Gontalu nebo 
jízdu vláčkem do Pölltalu a mohou navštěvovat 
i venkovní koupaliště v St. Michaelu. V hotelu je 
recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, parkoviště. 2-4 
lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, 
fén, 3. a 4. lůžko v pokoji je palanda. Stravování 
je formou all inclusive light – snídaně a večeře 
bufet, lehký oběd, odpolední svačina – snacky nebo 
polévka. Do 20.00 hodin jsou v ceně nealko nápoje 
z automatu. Děti 
do 12,9 let na 3. 
a 4. lůžku mají 
ubytování s all 
inclusive light 
zdarma. 

Hotel Margarethenbad ****  
v Rangersdorfu  

Pěkný hotel má klidnou polohu v údolí Mölltal, cca 
25 km od Heiligenblutu, 35 km od Mallnitzu a 28 km 
do ledovce Möll. Je dobrým výchozím místem 
pro výlety do NP Vysoké Taury. Pokud plánujete 
využívat o své dovolené lanovky a navštěvovat 
soutěsky, muzea či koupaliště, doporučujeme 
zakoupit Korutanskou kartu. V hotelu je recepce, 
jídelna, restaurace, výtah, wi-fi zdarma, kolárna, 
dětské hřiště, zahrada s lehátky a slunečníky u bazé-
nu, parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, TV-Sat, fén a balkon. Stravování je formou 
polopenze – snídaně formou bufetu, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla. 
V ceně je venkovní bazén a wellness se saunou, 
párou, infrakabinou a odpočívárnou. Hosté mohou 
využívat stolní tenis a tenisový kurt. 

Hotel – penzion Hubertus v Mallnitzu 

Období 2022 Dospělí ve  
2-3 lůž. pokoji

Dospělí v rod-
inném pokoji

28.05.-04.06. 1 540 1 660
04.06.-25.06. 1 920 2 000
25.06.-27.08. 1 980 2 140
27.08.-17.09. 1 920 2 000
17.09.-01.10. 1 540 1 660

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma, 
12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,6 Euro/noc/osoba od 16 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den, v obdobích 28.05.-04.06. 
a 10.09.-01.10.22 platí akce 7=6, v obdobích 29.05.-
02.06. a 11.09.-29.09.22 platí akce 4=3 při pobytech 
neděle - čtvrtek. Malý pes možný bez poplatku, 1 lůžkový 
pokoj bez příplatku.

Hotel Basekamp v Katschbergu 

Období 2022 Dospělí ve  
2 lůž. pokoji

Dospělí ve  
2-4 lůž. pokoji

26.06.-10.07. 1 550 1 750
10.07.-04.09. 2 210 2 520
04.09.-11.09. 1 960 2 230

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive light, kartu Katschbergcard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdarma, 
13-15,9 let 50%, ostatní 25%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc a osoba od 17 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 16 Euro/den/na vyžádání.
Upozornění: v období 26.06.-10.07.22 jsou pobyty na 2, 4, 
6 nocí, jinak po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek, 
čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. Při pobytech neděle 
- čtvrtek platí akce 4=3 a při pobytech neděle - neděle 
platí akce 7=6. 

Hotel Margarethenbad v Rangensdorfu
Období 2022 Dospělí
03.06.-01.10. 1 920

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-14,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2,7 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 a ná-
stupní dny na ubytování každý den a zároveň platí akce 7=6.
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Kolobřeh leží  v Západním Pomořansku, na pobřeží Baltského moře. Místní široká krásná pláž je 12 km dlouhá a Kolobřeh patří mezi nejslunečnější 
města na baltském pobřeží. První zmínky o tomto přístavu sahají do 8. století. V centru dnes již lázeňského městečka – největšího lázeňského cen-
tra na pobřeží Baltu, najdete kostel původně ze 14. století, radnici, za návštěvu stojí maják nebo mořské akvárium Oceanarium. Kolobřeh je také 
významným přístavem, odkud odplouvají trajekty do Dánska a Německa. 

Polsko – Baltské moře

Hotel Solny *** v Kolobřehu

Tradiční hotel leží cca 800 m od pláže a cca 1 km od 
centra Kolobřehu. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, 
restaurace, bar, výtah, parkoviště za poplatek cca 
40 PLN/auto a noc, zahrada s bazénem. 2-3 lůžkové 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén a TV-Sat. 
Stravování je formou all inclusive light – snídaně 
bufet, obědová polévka a salát, odpoledne mezi 
13.00-17.00 hodinou šálek kávy a 1 kus koláče, 
večeře bufet. V době obědů 12.30-14.00 a večeří 
17.30-19.30 hodinou jsou k dispozici nápoje pivo, 
víno a nealko. Hosté mají k dispozici venkovní 
bazén (v provozu dle počasí od června do srpna), 
za poplatek je možné využívat saunu a masáže. 
Dítě do 8,9 let ubytované na 3. lůžku má pobyt 
s all inclusive light zdarma. 

Hotel Jantar *** v Kolobřehu

Tradiční hotel leží cca 350 m od pláže a je postavený 
v secesním stylu, je to jedna z mála budov ve městě, 
která nebyla zničena za 2. světové války. Celý hotel 
byl nedávno renovován, do centra je to z hotelu 
cca 950 m. V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma, 
restaurace, kavárna, parkoviště. 2-3 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén a trezorek. 
Stravování je formou plné penze – snídaně bufet, 
oběd menu o 3 chodech, večeře bufet. V ceně je 
vnitřní bazén, sauna, pára. 

Hotel Arka Medical Spa ****  
v Kolobřehu

Rozsáhlý lázeňský wellness hotel leží cca 3 km od 
centra města, v první linii u pláže, cca 130 m od 
moře, na východní straně přímořské promenády. 
V hotelu je hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, 
restaurace, bar, výtah, parkoviště za cca 10 Euro/
den, zahrada s lehátky a slunečníky, herna pro děti, 
dětské hřiště, kolárna. Pokoje mají vlastní soc. zaří-
zení, fén, kabelovou TV, balkon nebo terasu a boční 
výhled na moře. Ve 2-3 lůžkových a rodinných 
pokojích mohou být na přistýlce pouze děti do 
17,9 let, ve 2-4 lůžkových jen do 12,9 let. Stravování 
je formou polopenze – snídaně i večeře formou 
bufetu, k večeřím jsou zahrnuty nápoje voda, šťá-
vy a čaj. Hosté mají k dispozici rozsáhlé wellness 
s bazény – ven-
kovní a vnitřní, 
sauna, pára, 
dětský bazén, 
p o s i l o v n a 
a stolní tenis.  

Hotel Solny v Kolobřehu
Období 2022 Dospělí
21.04.-31.05. 1 320
31.05.-01.07. 1 440
01.07.-11.09. 1 880
11.09.-02.10. 1 440
02.10.-30.10. 1 320

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all in-
clusive light, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 8,9 let zdarma, 9-12,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3, ná-
stupní dny na ubytování každý den a zároveň platí akce 7=6.

Hotel Arka Medical Spa v Kolobřehu

Období 2022
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji ECO

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji 

Dospělí 
v rod. 
pokoji

27.04.-26.06. 1 560 1 720 2 320
26.06.-29.08. 1 840 2 040 2 640
29.08.-30.09. 1 560 1 720 2 320
30.09.-28.10. 1 320 1 480 2 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a uvedenými nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku ve 2-3 lůž. pokoji a děti 
ubytované na 3. a 4. lůžku ve 2-4 lůž. pokoji do 5,9 let zdarma, 
6-12,9 let 50%. Děti ubytované na 3. (4.) lůžku v rodinném 
pokoji do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let 50%, ostatní 30%. 
Příplatky: plná penze 400 Kč/noc/osoba od 6 let, pobytová 
taxa cca 1 Euro/noc/osoba, komplexní pojištění a připojištění 
COVID-Plus viz strana 3. Malý pes 25 Euro/den/na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 
a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 27.04.-
26.06. a 04.09.-28.10.22 platí akce 7=6.

Hotel Jantar v Kolobřehu

Období 2022 Dospělí ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí ve 2-3 
lůž. pokoji

07.05.-25.05. 1 840 2 030
25.05.-03.06. 2 100 2 300
03.06.-07.06. 2 160 2 380
07.06.-24.06. 2 100 2 300
24.06.-04.09. 2 160 2 380
04.09.-01.10. 1 840 2 030

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s plnou 
penzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 4,9 let zdarma, 5-11,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu platí 7 nocí a nástupní dny na 
ubytování každý den. V obdobích 07.05.-24.06. a 04.09.-
01.10.22 platí akce 7=6.
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Swinoujscie (Ústí nad Svinou) leží na severozápadě Polska, u hranice s Německem na břehu Baltského moře v Západních Pomořanech. Je to lázeň-
ské a přístavní město, které je rozložené na 3 velkých ostrovech - Usedom, Volyň a Karsibór. Dominantou města je největší maják v Polsku – 64,8 m 
vysoký. Zdejší široké pláže lákají nejen k osvěžení, ale i k vodním sportům jako je kitesurfing.

Polsko – Baltské moře

Villa Antares ve Swinoujscie

Příjemný hotýlek leží cca 1 km od centra a 150 m od 
pláže, má dvě budovy vzdálené cca 50 m. K dispozici 
je recepce v hotelu Villa Jupiter (cca 150 m), wi-fi 
zdarma, jídelna, restaurace a bar, výtah, parkoviště 
za cca 10 Euro/den. 1-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, TV-Sat a fén. Stravování je formou 
polopenze – snída-
ně i večeře bufet. 
Děti do 15,9  let 
ubytované na 3. 
a  4. lůžku mají 
pobyt s polopenzí 
zdarma. 

Villa Jupiter ve Swinoujscie

V roce 2019 renovovaný hotel leží cca 1,5 km od 
centra a 500 m od pláže. V domě je recepce, wi-fi 
zdarma, jídelna, bar, výtah. 2-4 lůžkové pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, TV-Sat, většinou s balko-
nem. Stravování je formou polopenze – snída-
ně i večeře formou bufetu, k večeřím je zahrnut 
i 1 nealkoholický nápoj – voda, šťáva, čaj. Děti do 
11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt 
s polopenzí zdarma. 

Hotel Interferie ve Swinoujscie

Pěkný moderní hotel má klidnější polohu cca 
280 m od pláže. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, 
restaurace, bar, výtah, parkování na parkovišti nebo 
v garážích za cca 12,50 Euro za den. 2-4 lůžkové 
pokoje (23-32 m2) mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat 
a balkon. Apartmány pro 2-4 osoby (52 m2) mají 
obytnou a spací část. 3. a 4. lůžka jsou přistýlky 
nebo rozkládací gauč. Stravování je formou po-
lopenze – snídaně i večeře formou bufetu.  Hosté 
mají v ceně vnitřní bazén a wellness se saunou, 
párou, infrakabinou, whirlpoolem, solnou jeskyní 
a odpočívárnou (vstup od 17 let).

Hotel Interferie ve Swinoujscie

Období 2022
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji 

Dospělí 
v apartmá 

pro 2-4 
os. 

23.04.-14.05. 1 740 2 150 2 240
14.05.-28.05. 1 900 2 300 2 400
28.05.-25.06. 2 100 2 490 2 580
25.06.-16.07. 2 360 2 770 2 860
16.07.-20.08. 2 430 2 820 2 920
20.08.-10.09. 2 300 2 690 2 800
10.09.-01.10. 2 130 2 460 2 630
01.10.-29.10. 1 790 2 180 2 290

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 
7-15,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3, nástupní 
dny na ubytování každý den. Pobyt se psem není možný.

Villa Antares ve Swinoujscie

Období 2022 Dospělí ve 2 
lůž. pokoji 

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji

Dospělí 
v 1 lůž. 
pokoji

15.05.-03.07. 1 120 1 440 1 520
03.07.-29.08. 1 520 1 760 1 800
29.08.-27.09. 1 120 1 440 1 520

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované 3. a 4. lůžku do 15,9 let zdarma,  
16-17,9 let 80%, ostatní 70%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba od 7 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3. 
Malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 15.05.-
03.07. a 29.08.-27.09.22 platí akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=5. 
V obdobích 03.07.-29.08.22 platí akce 7=6.

Villa Jupiter ve Swinoujscie

Období 2022 Dospělí ve 2 
lůž. pokoji 

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji

Dospělí 
v 1 lůž. 
pokoji

15.04.-19.04. 1 400 1 840 2 030
19.04.-01.05. 1 080 1 240 1 360
01.05.-01.06. 1 200 1 320 1 460
01.06.-30.06. 1 360 1 480 1 680
30.06.-01.09. 1 480 1 840 2 030
01.09.-01.10. 1 360 1 480 1 680
01.10.-01.11. 1 200 1 320 1 460

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma, 
12-16,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: plná penze 160 Kč/dospělí/noc a 80 Kč/dítě do 
11,9 let/noc, pobytová taxa cca 1 Euro od 7 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den, v obdobích 19.04.-01.05. 
a 01.10.-01.11.22 platí akce 4=3, 5=4,6=5 a 7=6. V obdo-
bích 01.05.-30.06. a 01.09.-01.10.22 platí akce 7=6.
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Pěkné lázeňské městečko Miedzyzdroje leží cca 15 km východně od Swinoujscie. Na břehu Baltského moře je 2 km dlouhá promenáda a 300 m dlouhé 
molo. V okolí městečka se nachází Národní park Wolin, kde je několik naučných stezek a mezi turistické atrakce patří třeba i Baltic Miniature Park, 
kde jsou zmenšené památky ze všech zemí, které leží u Baltského moře. Letovisko Mielno leží cca 35 km východně od Kolobřehu, u jezera Jamno.  
Ve městečku je 3 km dlouhá pobřežní promenáda a krásná dlouhá písečná pláž. V okolí Mielna vedou cyklostezky.

Polsko – Baltské moře

Hotel Vestina *** v Miedzyzdroje

Pěkný hotel leží jen cca 200 m od moře a cca 1,5 km 
od centra. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, re-
staurace, bar, kavárna, parkoviště za poplatek cca 
15 Euro/den. Všechny pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, TV-Sat, fén a ledničku. Rodinné pokoje 
(cca 25 m2) mají 2 místnosti. Stravování je formou 
polopenze s nápoji – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech, salátovo - předkrmový talíř. V ceně 
večeří (17.00-20.00 hod.) jsou zahrnuty i nealko 
nápoje. Možnost plné penze za příplatek. Hosté 
mohou využívat vnitřní bazén a saunu. Děti do 
14,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt 
s polopenzí a nealko nápoji u večeře zdarma.  

Hotel Baltivia Sea Resort v Mielno

Pěkný hotel leží přímo u moře a pobřežní prome-
nády, cca 400 m od centra. V hotelu je recepce, 
wi-fi zdarma, restaurace, kavárna, výtah, parkování 
v garážích za cca 7 Euro/noc nebo na parkovišti za 
cca 5 Euro/noc. 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, TV-Sat, fén, klimatizaci, trezorek 
a balkon. Pokoje směrem do města jsou 2 lůžkové 
(cca 19 m2), pokoje směrem na moře (25 m2) mají 
možnost přistýlky. Stravování je formou polopen-
ze – snídaně i večeře bufet. Hosté mají k dispozici 
vnitřní bazén, saunu, páru, whirlpool a posilovnu.   

Hotel Wolin *** v Miedzyzdroje

Pěkný hotel leží cca 1 km od pláže i od centra 
Miedzyzdroje, 15 km východně od Swinoujscie. 
V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, restaurace, bar, 
parkoviště za poplatek cca 5 Euro/den, zahrada, 
dětské hřiště, herna pro děti. 2-4 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén a balkon. 
Stravování je formou polopenze – snídaně i večeře 
bufet. Hosté mohou využívat vnitřní bazén, saunu 
a whirlpool. Děti 
do 8,9 let uby-
tované na 3. a 4. 
lůžku mají pobyt 
s polopenzí zdar-
ma.   

Hotel Wollin v Miedzyzdroje

Období 2022 Dospělí ve 2-3 
lůž. pokoji ECO

Dospělí ve 2-4 
lůž. pokoji 

27.04.-24.06. 1 230 1 310
24.06.-28.08. 1 590 1 710
28.08.-15.10. 1 230 1 310

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 8,9 let zdarma, 
9-12,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3, 
nástupní dny na ubytování každý den a akce 7=6.

Hotel Baltivia Sea Resort v Mielno

Období 2022
Dospělí ve 2 lůž. 
pokoji / výhled 

město

Dospělí ve  
2-3 lůž. pokoji 
výhled moře

23.04.-28.05. 2 000 2 400
28.05.-18.06. 2 200 2 680
18.06.-03.09. 2 990 3 990
03.09.-01.10. 2 200 2 680
01.10.-29.10. 1 720 1 960

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-11,9 let 
platí cenu 480 Kč/noc.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 5 a ná-
stupní dny na ubytování každý den. 

Hotel Vestina v Miedzyzdroje

Období 2022

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 

ECO

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 

standard

Dospělí 
v rod. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 
pokoji lux

01.05.-01.06. 1 250 1 320 1 400 1 400
01.06.-01.07. 1 480 1 760 1 520 1 520
01.07.-01.09. 1 560 1 800 1 990 1 990
01.09.-01.10. 1 280 1 360 1 480 1 520

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a nealko nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na přistýlce v 1 lůžkovém pokoji a děti 
ubytované na přistýlkách ve 2-3 lůž. pokoji a rodinném pokoji 
do 14,9 let zdarma, 15-17,9 let 50%. 
Příplatky: plná penze 350 Kč/noc/osoba od 18 let, dítě do 
14,9 let zdarma, dítě 15-17,9 let 175 Kč/noc, pobytová taxa 
cca 1 Euro/noc/osoba, komplexní pojištění a připojiištění 
COVID-Plus viz strana 3. 
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3, 
nástupní dny na ubytování každý den a platí akce 7=6. 
Pobyt se psem není možný.
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Klidná vesnice Ustronie Morskie leží cca 14 km východně od Kolobřehu, v západním Pomořansku. Najdete zde čisté pláže, lesy i louky a načerpáte 
klid a pohodu. Okolí je vhodné na cykloturistiku, je zde i jeden z nejstarších stromů v Polsku – 810 let starý dub Boleslaw. Menší letovisko Dzwirzyno 
leží cca 12 km západně od Kolobřehu. Městečko je umístěné mezi pobřeží baltského moře a jezero Resko Przymorskie. Najdete zde krásné čisté pláže 
a až 16 m vysoké pobřežní písečné duny, které jsou porostlé piniemi. Nechybí zde restaurace a kavárny.

Polsko – Baltské moře

Penzion Borgata v Ustronie Morskie

Příjemný penzion má klidnou polohu v pobřežním 
borovicovém lesíku, cca 120 m od pláže. V domě 
je recepce, wi-fi zdarma, restaurace, bar, kavár-
na, herna pro děti i dětské hřiště, parkoviště za 
4 Euro/den. 1-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV, fén a balkon. Stravování je formou 
polopenze – snídaně i večeře bufet. Možnost 
plné penze za příplatek. Za příplatek si mohou 
hosté také objednat masáže nebo využívat saunu.

Hotel Akces medical fit & spa  
v Dzwirzyno 

Pěkný hotel leží jen cca 400 m od pláže – 5 minut 
pěší chůze. V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma, 
kolárna, restaurace, bar, zahrada, výtah, parkoviště 
za cca 8 Euro/den, herna pro děti a dětské hřiště. 
2-4 lůžkové mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, 
fén, balkon nebo terasu. 3. a 4. lůžko v pokoji bývá 
rozkládací gauč. Stravování je formou polopen-
ze – snídaně i večeře formou bufetu. Hosté mají 
v ceně vnitřní bazén 105 m2, dětský bazén, saunu 
a 3 procedury v pracovní den denně (wellness 
přístupné od 12 let), posilovna. 

Hotel Skal v Ustronie Morskie

Nový moderní hotel leží cca 200 m od moře a cca 
100 m od centra klidného přímořského letoviska. 
V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, 
restaurace, kavárna, výtah a parkování za poplatek 
35 PLN/den. 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky 
až pro 2 děti do 14,9 let jsou cca 30 m2 velké a mají 
vlastní soc. zařízení, klimatizaci a fén. Stravování 
je formou all inclusive – snídaně bufet, lehký 
oběd, odpoledne se podává káva, čaj a koláče, 
večeře bufet. Mezi 17.00-20.00 hod. mají hosté k 
dispozici nápoje  pivo, víno a nealko. Hosté mají 
v ceně saunu, páru, odpočívárnu a posilovnu. Při 
pobytu na 5 a více nocí mohou hosté využívat 
také whirlpool. 

Penzion Borgata v Ustronie Morskie

Období 2022
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji 

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji 
výhled na 

moře

Dospělí 
v 1 lůž. 
pokoji

01.05.-01.06. 1 440 1 640 1 840
01.06.-01.07. 1 600 1 800 2 000
01.07.-01.09. 2 000 2 200 2 600
01.09.-01.10. 1 600 1 800 2 000
01.10.-30.10. 1 120 1 280 1 440

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na přistýlce v 1 lůžkovém pokoji 
a dítě ubytované na 3. lůžku do 4,9 let zdarma, 5-12,9 let 
50% a 13-17,9 let 25%.
Příplatky: povinný příplatek za wellness balíček 900 Kč/
osoba/pobyt, pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba od 7 
let, plná penze 240 Kč/noc/dospělá osoba, 120 Kč/noc/dítě 
5-12,9 let, komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz 
strana 3. Malý pes 10 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3, 
nástupní dny na ubytování každý den, v období 01.10.-
30.10.22 platí akce 7=6. 

Hotel Akces medical fit & spa v Dzwirzyno

Období 2022 Dospělí ve 2 
lůž. pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 3-4 
junior 
suite

30.04.-18.06. 1 200 1 400 1 600
18.06.-03.09. 1 800 2 000 2 200
03.09.-30.09. 1 400 1 600 1 800

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku ve 2-3 lůžkové pokoji  do 
6,9 let zdarma, 7-11,9 let 50%, ostatní 20%. V junior suite 
platí sleva pro dítě až na 4. lůžku.
Příplatky: pobytová taxa cca 0,5 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den. 

Hotel Skal v Ustronie Morskie
Období 2022 Dospělí 
01.04.-29.04. 1 740
29.04.-16.06. 2 060
16.06.-08.07. 2 780
08.07.-16.08. 2 890
16.08.-04.09. 2 650
04.09.-09.10. 2 060
09.10.-30.10. 1 740

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all in-
clusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 
7-12,9 let 50%, 13-14,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: v období 16.06.-04.09.22 minimální počet nocí 
5, v ostatních obdobích minimální počet nocí 3, nástupní 
dny na ubytování každý den a akce 7=6.
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Lázně Moravske Toplice leží ve východním Slovinsku, nedaleko hranic s Rakouskem i Maďarskem. Hlavní devizou těchto lázní je černá minerální 
voda, kterou objevili při snaze najít ložisko ropy. Tato voda se pro rekreační účely filtruje. V  Moravských Toplicích je hlavní atrakcí aquapark s  to-
bogány Terme 3000, kde je kromě skluzavek a tobogánů na 30 bazénů včetně léčebné části s černou vodou. Lázně Rimske Toplice leží ve východním 
Slovinsku, cca 10 km od městečka Lasko. V lázních jsou venkovní i vnitřní bazény, sauny, je zde možnost masáží a lázeňských procedur. Rogaska 
Slatina leží na východně Slovinska, poblíž hranic s Chorvatskem. Okolí je vhodné k turistice i cykloturistice a lázně mají také pěkný lázeňský park.

Slovinsko – Moravske Toplice, Rimske Toplice a Rogaska Slatina

Hotel Terme Vivat ****+  
v Moravske Toplice

Pěkný hotelový areál s vnitřními i venkovními 
bazény leží na kraji Moravských Toplic na klidném 
místě. V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma v pro-
storách haly, jídelna, restaurace, herna pro děti 
i dětské hřiště, parkoviště. 2 a 3 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, trezorek, fén, 
k dispozici jsou župany, připojení k internetu je za 
příplatek 3,5 Euro/noc. Stravování je formou polo-
penze – snídaně i večeře formou bufetu. Hosté mají 
v ceně vstup jak do hotelových vnitřních bazénů, 
tak i venkovních. 
1x za pobyt mají 
také možnost 
vstupu zdarma 
do hotelového 
wellness se sau-
nami – jinak za 
příplatek. 

Grand Hotel Sava Superior ****+  
v Rogaska Slatina

Moderní luxusní hotel má klidnou polohu u lesa na 
kraji centra. V hotelu je recepce, hala, klimatizace, 
wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, kolárna, hotel je 
bezbariérový, u hotelu je i zahrada s lehátky a slu-
nečníky pro hosty, parkoviště. 2 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, trezorek, fén 
a balkon, k dispozici jsou župany. Pokoje lux mají 
i sedací kout. Stravování je formou polopenze – 
snídaně i večeře bufet. Hosté mají v ceně hotelové 
lázně Lotus – vnitřní bazén 150 m2, termální ba-
zén i whirlpool, 
s a u n y,  p á r y, 
posilovna (do 
saun a posilovny 
vstup od 12 let). 

Hotel Rimski Dvor ****+  
v Rimske Toplice

Pěkný hotel leží cca 100 m od lázní Rimske Terme, 
kam mají hosté volný vstup. Celý areál se nachází 
cca 10 km od městečka Lasko. V hotelu je recepce, 
hala, klimatizace, wi-fi zdarma, jídelna, restaura-
ce, bar, kolárna a parkoviště. 1-3 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén, trezorek 
a k dispozici jsou župany. Stravování je formou 
polopenze – snídaně i večeře formou bufetu. Hosté 
mají v ceně pobytu vstup do termálních lázní, kde 
jsou 4 vnitřní a 3 venkovní bazény. 1x za pobyt 
mají také možnost 
vstupu zdarma do 
wellness se saunami 
(svět saun Arinia) – ji-
nak za příplatek, vyu-
žívat mohou zdarma 
posilovnu.   

Hotel Terme Vivat v Moravske Toplice

Období 2022
Dospělí ve 2 lůž. 
pokoji vedlejší 

budova

Dospělí ve 3 lůž. 
pokoji hlavní 

budova
02.01.-27.04. 1 880 1 880
27.04.-06.05. 1 960 1 960
06.05.-01.06. 1 880 1 880
01.06.-01.09. 1 960 1 960
01.09.-25.10. 1 880 1 880
25.10.-04.11. 1 960 1 960
04.11.-24.12. 1 880 1 880

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 3,9 let zdarma, 4-9,9 let 
50%, 10-13,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba, přihlašovací 
taxa 1 Euro/pobyt/osoba, komplexní pojištění a připojištění 
COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2, 
nástupní dny na ubytování každý den.

Grand Hotel Sava Superior v Rogaska Slatina

Období 2022 Dospělí ve 2 lůž. 
pokoji Superior

Dospělí ve 2 lůž. 
pokoji Lux

09.01.-20.03. 1 770 2 070
20.03.-25.12. 1 960 2 250

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, vstup do Lotus termálních lázní a saun, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3. 
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2, 
nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Rimski Dvor v Rimske Toplice

Období 2022 Dospělí ve 2-3 
lůž. pokoji

Dospělí v 1 lůž. 
pokoji

02.01.-09.01. 1 880 2 440
09.01.-31.01. 1 800 2 360
31.01.-13.02. 1 720 2 280
13.02.-29.05. 1 880 2 440
29.05.-19.06. 1 800 2 360
19.06.-03.07. 1 720 2 280
03.07.-04.09. 1 800 2 360
04.09.-11.12. 1 880 2 440
11.12.-18.12. 1 720 2 280
18.12.-30.12. 1 880 2 440

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, vstup do termálních lázní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-13,9 let 
30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 18 let, 
dítě 7-17,9 let 1,25 Euro/noc, přihlašovací taxa 3 Euro/
pobyt/osoba od 14 let, komplexní pojištění a připojištění 
COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2, 
nástupní dny na ubytování každý den.
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Portorož je známé přímořské slovinské letovisko, které je zároveň i lázněmi, je tedy navštěvované celoročně. Najdete zde písčitou pláž - nejdelší ve 
Slovinsku. Dále jsou zde i menší oblázkové pláže nebo uměle vytvořená betonová mola. V letovisku jsou luxusní hotely, restaurace, kasina, ale i parky 
a zahrady. Ve zdejších lázních se používá mořská i termální voda, nabízejí různé bahenní zábaly a masáže. Bledské jezero leží na úpatí Julských Alp 
a patří mezi nejnavštěvovanější místa ve Slovinsku. Uprostřed jezera je ostrov s kostelíkem. Jezero je vhodné ke koupání, jeho voda je díky termálním 
pramenům i příjemně teplá. Na jeho břehu leží stejnojmenné městečko Bled, kterému dominuje středověký Bledský hrad. Okolo jezera vede 6 km 
dlouhá pohodlná promenáda, okolí je vhodné i pro cykloturistiku.

Slovinsko – Portorož a Bled

Grand hotel Portorož **** v Portoroži

Pěkný hotel leží cca 100 m od moře, v centru a je 
součástí řetězce hotelů Life Class. Hotel má u moře 
vlastní pláž, kam mají hosté volný vstup. V hotelu 
je recepce, hala, wi-fi zdarma, restaurace, kavárna, 
výtah, dětské hřiště, parkoviště za 5 Euro/den, garáže 
15 Euro/den. 2-3 lůž. pokoje s orientací do parku mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, trezorek, fén a k dispozici 
jsou župany. Stravování je formou polopenze – 
snídaně a večeře formou bufetu. Hosté mají v ceně 
využívání termálních i mořských bazénů – Terme 
Portorož. Za příplatek jsou k dispozici sauny, páry, 
masáže. V obdobích 03.01.-24.06. a 01.09.-02.01.23 
při pobytu od 3 nocí v ceně 1x vstup do saun na 
2 hodiny (po-pá). Dítě do 12,9 let ubytované na 
3. lůžku má pobyt s polopenzí zdarma.  

Hotel Neptun **** v Portoroži

Pěkný hotel leží cca 200 m od moře, v centru, je také 
součástí řetězce hotelů Life Class. Hotel má u moře 
vlastní pláž, kam mají hosté volný vstup. V hotelu je 
recepce, hala, wi-fi zdarma, restaurace, výtah, dětské 
hřiště, parkoviště 5 Euro/den, garáže 15 Euro/den. 
2-4 lůž. pokoje s orientací do parku mají vlastní soc. 
zařízení, TV-Sat, trezorek a fén. Stravování je formou 
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. 
Hosté mají v ceně využívání termálních i mořských 
bazénů – Terme Portorož. Za příplatek jsou k dispo-
zici sauny, páry, masáže. V obdobích 03.01.-24.06. 
a 01.09.-02.01.23 od 3 nocí v ceně 1x vstup do saun 
na 2 hodiny (po-pá). Dítě do 12,9 let ubytované na 
3. lůžku má pobyt s polopenzí zdarma.  

Hotel Astoria *** v Bledu

Pěkný hotel leží cca 500 m od Bledského jezera 
i od Bledského hradu. V hotelu je recepce, wi-fi 
zdarma, jídelna, restaurace, parkoviště. 2-4 lůžkové 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, 
klimatizaci, trezorek, fén a minibar. Některé pokoje 
mají i balkon. 3. a 4. lůžko v pokoji je přistýlka nebo 
rozkládací gauč. Snídaně jsou formou bufetu. 1x za 
pobyt mají hosté volný vstup do wellness na max. 
3 hodiny - různé sauny, whirlpool, posilovna. Jinak 
za příplatek 20 Euro/noc. Sauny i posilovna jsou 
přístupné od 17 let.  Dítě do 14,9 let ubytované 
na 3. lůžku má pobyt se snídaní zdarma.

Hotel Astoria v Bledu

Období 2022
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 
balkon

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji 
balkon

15.04.-20.05. 1 510 1 630 1 870
20.05.-10.06. 1 630 1 750 1 980
10.06.-08.07. 1 750 1 870 2 090
08.07.-25.08. 1 870 1 980 2 220
25.08.-20.09. 1 750 1 870 2 090
20.09.-30.10. 1 630 1 630 1 980

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované ve 2-3 lůž. pokoji na 3. lůžku do 14,9 let 
zdarma, děti ubytované na 3. a 4. lůžku ve 2-4 lůžkovém 
pokoji do 14,9 let sleva 75%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 3,13 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2, 
nástupní dny na ubytování každý den.

Grand hotel Portorož v Portoroži
Období 2022 Dospělí 
09.01.-01.04. 2 080
01.04.-15.04. 2 240
15.04.-02.05. 2 400
02.05.-13.05. 2 240
13.05.-24.06. 2 400
24.06.-29.07. 2 790
29.07.-21.08. 3 120
21.08.-11.09. 2 790
11.09.-09.10. 2 400
09.10.-01.11. 2 240
01.11.-23.12. 2 080
23.12.-30.12. 2 240
30.12.-02.01. 3 120

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, vstup do Terme Portorož, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubyt. na 3. lůžku do 12,9 let zdarma, ostatní 20%.
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 18 let, dítě 
7-17,9 let 1,25 Euro/noc, přihlaš. taxa 1,5 Euro/pobyt/osoba, 
vánoční menu 1 400 Kč a silvestr. menu 6 400 Kč/dospělí, děti 
2-12,9 let sleva 50%, komplex. poj. a připojištění COVID-Plus 
viz strana 3.
Upozornění: v období 24.06.-11.09.22 min. počet nocí 4, 
v ostat. obdobích min. počet nocí 3, nástupní dny každý den.

Hotel Spa Neptun v Portoroži
Období 2022 Dospělí 
09.01.-01.04. 1 720
01.04.-15.04. 2 040
15.04.-02.05. 2 160
02.05.-13.05. 2 040
13.05.-24.06. 2 160
24.06.-29.07. 2 440
29.07.-21.08. 2 790
21.08.-11.09. 2 440
11.09.-09.10. 2 160
09.10.-01.11. 2 040
01.11.-23.12. 1 720
23.12.-30.12. 2 040
30.12.-02.01. 2 790

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, vstup do Terme Portorož, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku ve 2-3 lůž. pokoji do 12,9 let 
zdarma, děti ubytované na 3. a 4. lůžku ve 2-4 lůž. pokoji do 
12,9 let sleva 65%, ostatní 20%.
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/os. od 18 let, dítě 7-17,9 
let 1,25 Euro/noc, přihlaš. taxa 1,5 Euro/pobyt/os., vánoční 
menu 1 000 Kč a silvestr. menu 6 000 Kč/dosp., děti 2-12,9 let 
sleva 50%, komplex. poj. a připoj. COVID-Plus viz strana 3. 
Upozornění: v období 24.06.-11.09.22 min. počet nocí 4, 
v ostat. obdobích min. počet nocí 3, nástupní dny každý den.
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Maďarsko – wellness a termální lázně

Hotel Repce Gold **** v Bükfürdö

Oblíbený hotel je spojený chodbou s lázněmi Bük-
fürdö, do kterých mají hosté volný vstup. V hotelu je 
hala s recepcí, wi-fi zdarma, restaurace, kavárna, bar, 
výtah, 1 parkovací místo na pokoj zdarma, zahrada 
s lehátky a slunečníky pro hosty, herna pro děti. 
2-3 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, fén, 
župany, klimatizaci, trezorek, na 3. lůžku může být 
jen dítě do 17,9 let. Stravování je formou polopenze 
– snídaně i večeře bufet, v ceně večeří je i 0,25 l mi-
nerálky/os. Hosté mají v ceně vnitřní bazén, saunu, 
páru, infrakabinu, whirlpool v hotelu a vstup do 
léčebných lázní a koupaliště Bükfürdö v ceně 
(modrá zóna, mimo saun) – 4 léčebné bazény 30-
39 stupňů, sportovní bazén 29 stupňů, venkovní 
bazény pro děti se skluzavkami (venkovní bazény 
v provozu dle počasí). Vstup do lázní je dle počtu 
nocí – 3 noci 3 dny vstup, 4 noci 4 dny vstup. Ceny 
ubytování od 1.5. budou k dispozici později na 
www.rakousko-dovolena.cz.

Thermal hotel Balance **** v Lenti

Pěkný moderní hotel leží vedle lázní Lenti, se kte-
rými je propojen chodbou. Hosté mají volný stup 
do lázní Lenti – venkovní i vnitřní areál s několika 
bazény, tobogánem, kde je vstup pro děti od 1 roku. 
1x za pobyt mohou i plně platící hosté navštívit 
sauny. Volný vstup mají i do „energetického parku“ 
Svatého Jiřího, který také propojen s hotelem. 
V hotelu je hala, recepce, wi-fi zdarma, restaurace, 
výtah, dle sezony i  louka na opalování s  lehát-
ky a slunečníky, hřiště a herna pro děti, kolárna, 
parkoviště za 1000 HUF/auto a den. 2-3 lůžkové 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, 
fén, klimatizaci, trezorek, k dispozici jsou župany. 
Na 3. lůžku v pokoji může být jen dítě do 17,9 
let. Stravování je formou polopenze – snídaně 
i večeře bufet, mezi 15.30-16.00 se podává svači-
na – koláče. V ceně mají hosté i hotelové wellness 
s vnitřním bazénem, saunou, párou, infrakabinou 
a aromakabinou – přístupné od 14 let. 

Hotel Pelion **** v Tapolce

Luxusní hotel leží cca 14 km severně od Balatonu, 
cca 500 m od centra malého městečka Tapolca. Ho-
tel obklopuje veliká zahrada s různými sportovními 
zařízeními. V hotelu je hala s recepcí, wi-fi zdarma, 
restaurace, bar, kavárna, výtah, hřiště a herna pro 
děti, parkoviště zdarma, zahrada s lehátky a slu-
nečníky pro hosty. Pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, fén, klimatizaci, trezorek, balkon 
a k dispozici jsou župany. Rodinné pokoje tvoří 
2 místnosti a min. obsazenost jsou 4 osoby. Stravo-
vání je formou polopenze – snídaně i večeře bufet. 
V ceně je venkovní a vnitřní bazén, pára, termální 
bazény, dětský bazén, různé sauny. Od pondělí do 
pátku je možné zdarma navštívit ve vyhrazených 
časech i hotelovou solnou léčivou jeskyni. V ho-
telu je i posilovna a hřiště na beach volejbal. Za 
poplatek je možné 
si objednat masáže, 
využívat tenisové 
a squashové kurty, 
stolní tenis, kuleč-
ník, či si půjčit kola. 

Hotel Repce Gold v Bükfürdö
Období 2022 Dospělí
02.01.-09.01. 2 150
09.01.-01.03. 1 990
01.03.-11.03. 2 150
15.03.-14.04. 2 150
19.04.-30.04. 2 150

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, vstup do termálních lázní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 4,9 let zdarma, 5-11,9 let 
50%, 12-17,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den. Pobyt se psem není 
možný. 

Thermal hotel Balance v Lenti
Období 2022 Dospělí
09.01.-11.03. 2 040
15.03-03.04. 2 040
03.04.-14.04. 2 160
18.04.-29.04. 2 160
01.05.-02.06. 2 350
06.06.-19.06. 2 350
19.06.-03.07. 2 400
03.07.-18.08. 2 600
21.08.-28.08. 2 600
28.08.-21.10. 2 350
01.11.-11.12. 2 160
11.12.-18.12. 1 920

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, vstup do termálních lázní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-9,9 let 
50%, 10-13,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 
a nástupní dny na ubytování každý den. Pobyt se psem 
není možný.

Hotel Pelion v Tapolce
Období 2022 Dospělí
02.01.-15.04. 1 880
15.04.-20.04. 2 520
20.04.-01.07. 2 080
01.07.-29.08. 2 520
29.08.-01.11. 2 080
01.11.-23.12. 1 880

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 3,9 let zdarma, 
4-11,9 let 50%, 12-17,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,7 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3. 
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2, ná-
stupní dny na ubytování každý den a akce 7=6. V obdobích 
02.01.-15.04. a 01.11.-23.12.22 platí akce 4=3, 5=4 
a 6=5. V obdobích 24.04.-01.07. a 28.08.-01.11.22 platí 
akce 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek nebo pondělí - 
pátek. Pobyt se psem není možný.

Wellness a termální lázně je dovolená jiného stylu, při které si odpočine vaše tělo, mysl a duše od každodenního stresu a nedostatku času. Po celé 
zemi se nacházejí termální lázně, ve kterých se můžete nechat hýčkat a pociťovat blahodárný účinek vody na vlastní kůži. Maďarsko je známé také 
svou dobrou gastronomií, během pobytů si můžete vychutnat nejen známé guláše či perkelty, ale i zdejší červená vína či klobásy a moučníky.
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Maďarsko – wellness a termální lázně

Hotel Aphrodite **** v Zalakaros 

Moderní hotel leží v centru městečka, cca 35 km od
Balatonu, lázně Zalakaros jsou cca 400 m. V hotelu
je recepce, hala, wi-fi zdarma, restaurace, výtah, 
herna pro děti, hřiště, zahrada s  lehátky a slu-
nečníky, parkoviště za poplatek cca 5 Euro/den. 
Pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, 
fén, klimatizaci, trezorek a balkon, k dispozici jsou 
župany. Rodinné pokoje mají 2 místnosti (na 3. a 4. 
lůžku jen děti do 17,9 let) a min. počet osob je 3. 
V ceně jsou snídaně formou bufetu. Za příplatek 
je možné all inclusive light – lehký oběd (snacky, 
polévky), odpoledne svačina, večeře bufet. Mezi 
10.00-21.00 hod. jsou v ceně nápoje – točené 
pivo, stolní víno, nealko. V ceně je vnitřní termální 
a zážitkový bazén, venkovní bazény, sauna, pára, 
infrakabina, posilovna. Děti do 11,9 let ubytované 
na 3. a 4. lůžku mají pobyt se snídaní zdarma. 

Hotel Palace **** v Hevízu

Oblíbený hotel leží v centru Hevízu, vedle pěší 
zóny, cca 500 m od termálního jezera, Balaton je 
cca 9 km. V hotelu je hala s recepcí, wi-fi zdarma, 
restaurace, bar, 2 výtahy, herna pro děti, parkování 
v garážích za cca 11 Euro/noc, pro auta do výšky 
1,90 m. 1-3 lůžkové a rodinné pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, TV-Sat, fén, župany, klimatizaci, trezo-
rek. Rodinné pokoje (39 m2) tvoří ložnice a obytná 
místnost s gaučem pro 2 osoby, balkon. 1 lůžkové 
pokoje s možností přistýlky jsou podkrovní. Stravo-
vání je formou polopenze – snídaně i večeře bufet. 
V ceně je vnitřní bazén, sauny, pára, whirlpool, po-
silovna. Děti do 
14,9 let ubyto-
vané na 3. a 4. 
lůžku mají po-
byt s polopenzí 
zdarma.  

Jufa Vulkan camping resort ****  
v Celldömölk

Campingový areál leží cca 2 km od centra a cca 
600  m od lázní, kam mají hosté volný vstup. 
V areálu je recepce, parkoviště, dětské hřiště. 
Mobilhome pro 4 osoby (34m2) má 2 ložnice, 
obytnou místnost, koupelnu s WC, klimatizaci, 
terasu, kuchyňský kout (sporák, kávovar, lednička, 
mikrovlnka, varná konvice), TV. V ceně je vstup 
do lázní Jufa Vulkan – vnitřní i venkovní bazény, 
včetně dětských, solná jeskyně, sauny… (sauny 
přístupné od 16 let). Za poplatek je možné půj-
čovat kola, navštěvovat tenisové kurty.  

Hotel Aphrodite **** v Zalakaros

Období 2022
Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
v rodinném 

pokoji 

Dospělí 
v 1 lůž. 
pokoji

02.01.-15.04. 1 240 1 440 1 240
15.04.-18.04. 1 960 2 160 1 960
18.04.-22.05. 1 240 1 440 1 240
22.05.-03.06. 1 320 1 520 1 320
03.06.-06.06. 1 960 2 160 1 960
06.06.-12.06. 1 360 1 560 1 360
12.06.-03.07. 1 680 1 880 1 680
03.07.-28.08. 1 960 2 160 1 960
28.08.-18.09. 1 680 1 880 1 680
18.09.-02.10. 1 360 1 560 1 360
02.10.-21.10. 1 320 1 520 1 320
21.10.-23.10. 1 960 2 160 1 960
23.10.-01.11. 1 320 1 520 1 320

Ceny na osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, ložní prádlo.
Slevy: děti ubyt. na 3. a  4. lůžku do 11,9 let zdarma,  
12-17,9 let 50%. 
Příplatky: all inclusive light 700 Kč/noc, dítě 12-17,9 let 
350 Kč/noc, pobyt. taxa cca 1,8 Euro/noc/os. od 18 let, 
komplexní poj. a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní 
dny každý den. Po celou sezonu platí 4=3, 5=4 a 7=5.

Hotel Palace v Hevizu

Období 2022
Dospělí 

ve 2-3 lůž. 
pokoji

Dospělí 
v rodinném 

pokoji

Dospělí 
v 1 lůž. 
pokoji

03.01.-01.03. 1 720 2 120 1 720
01.03.-01.04. 2 040 2 450 2 040
01.04.-05.07. 2 120 2 520 2 120
05.07.-26.08. 2 320 2 720 2 320
26.08.-27.09. 2 120 2 520 2 120
27.09.-02.11. 2 040 2 450 2 040
02.11.-22.12. 1 720 2 120 1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované v 1 lůžkovém pokoji na přistýlce a děti 
ubytované na 3. a 4. lůžku do 14,9 let zdarma, 15-17,9 let 
70%, ostatní 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,8 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 
a nástupní dny na ubytování každý den, zároveň platí akce 
4=3, 5=4, 6=5 a 7=5. 

Jufa Vulkan camping resort v Celldömölk
Období 2022 Mobilhome
01.04.-15.04. 2 160
15.04.-18.04. 2 880
18.04.-03.06. 2 160
03.06.-06.06. 2 880
06.06.-03.07. 2 160
03.07.-28.08. 2 880
28.08.-30.10. 2 160

Ceny za mobilhome a noc v Kč zahrnují: pronájem mo-
bilhomu, vstup do termálních lázní, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Eura/noc/osoba od 18 let, 
závěrečný úklid 25 Euro/pobyt, komplexní pojištění a při-
pojištění COVID-Plus viz strana 3, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3, 
nástupní dny na ubytování každý den a akce 4=3, 5=4, 
6=5 a 7=6. 

Maďarsko je bezesporu lázeňskou velmocí – je zde na 220 míst různých lázní. Najdete zde lázně s venkovními i vnitřními bazény, moderní wellness areály, 
ale můžete navštívit i lázně ze 16. století – Király v Budapešti. Mezi nejoblíbenější a nejznámější patří lázně Bükfürdö, Hevíz, Sárvár nebo Zalakaros. 
Za návštěvu stojí ale určitě i moderní areály v Lenti, Tapolce nebo v Celldömölku. Pestrá nabídka lázeňských areálů je také v hlavním městě Budapešť.
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Maďarsko – Balaton

Hotel Club Tihany v Tihany

Hotelový komplex Tihany s vlastní pláží u jezera 
leží na poloostrově Tihany na severním břehu 
Balatonu. V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma, 
restaurace, bar, kavárna, výtah, zahrada s lehátky 
a slunečníky, herna pro děti, hřiště, parkoviště za 
poplatek 1000  HUF/noc. Všechny pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, fén, TV-Sat a rádio. Popis 
pokojů najdete na www.rakousko-dovolena.cz. 
Stravování je formou polopenze – snídaně i ve-
čeře bufet. V ceně je vnitřní bazén, sauna, pára, 
infrakabina, whirlpool, posilovna. Do wellness 
a posilovny je vstup od 12 let.

Hotel Lido *** v  Siofoku

Nedávno renovovaný hotel leží cca 400 m od cen-
tra Siofoku, přímo u jezera, kde má i vlastní pláž. 
V hotelu je recepce, wi-fi zdarma v prostorách haly, 
restaurace, výtah, zahrada, herna pro děti a hřiště, 
parkoviště cca 300 m od hotelu za poplatek cca 
8 Euro/noc. Menší pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
balkon a TV-Sat. Ve 2-4 lůžkovém pokoji je 3. a 4. lůž-
ko pro děti do 11,9 let palanda. Některé pokoje mají 
boční výhled na jezero, jiné jsou orientované více 
směrem na promenádu.  Pokoje pro 2-3 i 2-4 osoby 
musejí být obsazeny min. 3. osobami. Stravování 
je formou polopenze – snídaně i večeře formou 
bufetu, v  ceně 
večeře je i malý 
nápoj 0,3 l piva, 
0,2 l vína nebo 
nealko. 

Hotel Annabella *** v Balatonfüredu

Větší hotel leží na kraji centra Balatonfüredu, na 
severní straně jezera. K jezeru, kde má hotel i vlastní 
pláž, je to cca 300 m. V hotelu je hala, recepce, wi-fi 
zdarma, restaurace, výtah, herna pro děti, zahrada, 
parkování za 1500 HUF/noc. Pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, kabelovou TV, klimatizaci a balkon. 
Ve 2-3 lůžkových pokojích je 3. lůžko je rozkládací 
křeslo. Rodinné pokoje mají 2 místnosti – ložnici 
a obytnou část s gaučem pro 2 osoby. Na přistýlkách 
mohou být jen děti do 17,9 let. Rodinné pokoje musí 
být obsazeny 4 osobami. Stravování je formou po-
lopenze – snídaně i večeře formou bufetu. V ceně 
vnitřní bazén, venkovní bazén (dle počasí), sauna, 
stolní tenis a vstup na hotelovou pláž.  

Balaton je největším jezerem ve střední Evropě a je 78 km dlouhé a až 15 km široké. Jezero je poměrně teplé a v létě může teplota jeho vody dosahovat 
až 27 stupňů. Jezero je ideálním místem pro letní dovolenou strávenou u vody – koupání, výlety lodí i pro aktivní dovolenou – cyklistika, výlety do 
okolí. Jižní břeh jezera je oproti severnímu méně svažitý a více přírodní.

Hotel Club Tihany v Tihany

Období 2022
Dospělí 

v rodinném 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji 
balkon

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 
pokoji ECO

14.04.-11.06. 1 550 1 840 1 150
11.06.-01.07. 2 250 2 490 1 660
01.07.-25.08. 2 560 2 850 2 020
29.08.-19.09. 2 250 2 490 1 660
19.09.-31.10. 1 550 1 840 1 150

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 
7-14,9 let 60%, 15-17,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 4 
a nástupní dny na ubytování každý den, pobyt se psem 
není možný. 

Hotel Annabella v Balatonfüredu

Období 2022
Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji 

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
v rodinném 

pokoji
18.04.-21.05. 1 200 1 360 1 800
21.05.-18.06. 1 400 1 640 2 120
19.06.-09.07. 1 920 2 240 2 680
09.07.-22.08. 3 280 3 800 4 690
22.08.-12.09. 1 920 2 240 2 680
12.09.-10.10. 1 200 1 360 1 800

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-13,9 let 50%, 14-17,9 let 25%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,8 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den, pobyt se psem 
není možný. 

Hotel Lido v Siofoku

Období 2022

Dospělí ve 
2-3 lůž. pokoji 

výhled na 
jezero

Dospělí v 1-4 
lůž. pokoji 
výhled na 

promenádu
20.05.-28.05. 1 290 1 090
28.05.-12.06. 1 490 1 290
12.06.-26.06. 1 730 1 530
26.06.-23.08. 2 010 1 810
23.08.-29.08. 1 730 1 530
29.08.-12.09. 1 490 1 290
12.09.-18.09. 1 290 1 090

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a 1 nápojem u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 1,9 let zdarma, děti 
2-11,9 let platí 120 Kč/noc, ve 2-3 lůž. pokoji děti 12-17,9 let 
sleva 70% a ostatní 60%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,7 Euro/noc/osoba od 18 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 10 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den a navíc platí akce 
4=3, 5=4, 6=5 a 7=5. 
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Toskánské pobřeží je dlouhé 400 km, lemuje ho Tyrhénské moře. Výhodou dovolené v Toskánsku je možné kombinovat dovolenou u moře s cestami za 
poznáním do měst jako je Pisa, Luca, Sienna nebo Florencie. Toskánské pláže jsou dlouhé a písečné, často s pozvolnějším vstupem do moře, vhodné 
i pro rodiny s dětmi. Na plážích jsou samozřejmostí slunečníky a lehátka a zdejší letoviska nabízejí bohaté vyžití – jsou zde půjčovny sportovních 
potřeb, restaurace, obchody, bary i diskotéky.

Itálie – Toskánsko

Residence Borgo Valmarina  
ve Follonica

Apartmánový komplex leží cca 5 km severně od cent-
ra Follonicy a cca 600 m od pláže. Tvoří ho 7 jednopa-
trových budov. Celý komplex byl původně zeměděl-
skou usedlostí, která byla citlivě zrekonstruována na 
apartmány. V resortu je recepce, wi-fi zdarma, vinárna 
a parkoviště. Apartmány pro 2-4 osoby (cca 38 m2) 
– dvoulůžková ložnice, obytná místnost s gaučem 
pro 2 osoby, TV, vlastní soc. zařízení, klimatizace, 
kuchyňský kout, balkon nebo terasa. Apartmány 
pro 4-6 osob (cca 55 m2) – 2 ložnice, obytná místnost 
s gaučem pro 2 osoby, TV, vlastní soc. zařízení, klima-
tizace, kuchyňský kout, balkon nebo terasa. Hosté 
mají v  ceně 
venkovní ba-
zén s lehátky 
a slunečníky.   

Hotel Villa Ombrosa ***  
v Marina di Pietrasanta

Tradiční hotel leží cca 150 m od pláže a cca 1,5 km 
od centra městečka. V hotelu je recepce, klimati-
zace, wi-fi zdarma, restaurace, bar, kolárna, výtah, 
parkoviště za poplatek 10 Euro/noc (doporučujeme 
rezervovat předem). 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, klimatizaci, trezorek, minibar, fén a vět-
šina i balkon. 3. a 4. lůžko v pokoji jsou přistýlky. 
Stravování je formou polopenze s nápoji – snídaně 
bufet, večeře menu 
o 3 chodech, v ceně 
večeří jsou zahrnuty 
i nápoje voda a stolní 
víno. 

Villagio Cecinella ***  
v Marina di Cecina 

Pěkný resort leží cca 2 km od centra a 800 m od pláže, 
kam je možné dojet i po cyklostezce, která vede po-
břežním borovicovým lesem. V období 11.06.-10.09. 
vozí na nejbližší pláž hosty hotelová služba. Resort 
se skládá z komplexu 156 studií a apartmánů, které 
jsou v jednopatrových domech. V centrální budo-
vě je recepce, wi-fi zdarma v prostorách recepce, 
restaurace, bar, menší obchod, venkovní bazén, 
dětský bazén, tenisové kurty, herna pro děti a hři-
ště, parkoviště. Za poplatek je možné si půjčit kola. 
Studia pro 2-4 osoby (cca 25 m2) – obytná místnost 
s dvoulůžkem a s gaučem pro 2 osoby, TV, vlastní 
soc. zařízení, klimatizace, kuchyňský kout, balkon 
nebo terasa. Apartmány pro 2-5 osob (cca 32 m2) 
– dvoulůžková ložnice, obytná místnost s gaučem 
pro 1 osobu, gaučem pro 2 osoby nebo palandou, 
TV, vlastní soc. zařízení, klimatizace, kuchyňský kout, 
balkon nebo terasa. 
Stravování je formou 
polopenze – snídaně 
bufet, večeře menu 
o 3 chodech.   

Hotel Villa Ombrosa v Marina di Pietrasanta 
Období 2022 Dospělí 
17.04.-22.05. 1 680
22.05.-29.05. 1 800
29.05.-02.06. 2 240
02.06.-19.06. 1 800
19.06.-03.07. 2 120
03.07.-24.07. 2 240
24.07.-31.07. 2 600
31.07.-21.08. 2 990
21.08.-28.08. 2 600
28.08.-04.09. 2 120
04.09.-11.09. 1 800
11.09.-25.09. 1 680
25.09.-23.10. 1 520

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a nápoje u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 
7-13,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 12 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: v obdobích 17.04.-31.07. a 28.08.-23.10.22 
platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle 
- neděle. Při pobytech neděle - čtvrtek platí akce 4=3 a 
při pobytech neděle - neděle platí akce 7=6. V období 
31.07.-28.08.22 platí 7 nocí a nástupní den na ubytování 
neděle. Pobyt se psem není možný.

Residence Borgo Valmarina ve Follonica

Období 2022 Apartmán pro 
2-4 osoby

Apartmán pro  
4-6 osob 

09.04.-18.06. 1 520 2 090
18.06.-25.06. 2 400 3 050
25.06.-23.07. 2 800 3 530
23.07.-30.07. 3 200 4 000
30.07.-06.08. 3 450 4 400
06.08.-20.08. 4 320 4 800
20.08.-27.08. 3 200 4 000
27.08.-01.10. 1 520 2 090

Ceny na apartmán a noc v Kč zahrnují: pronájem apartmá-
nu na 1 noc, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, malý pes 13 
Euro/den/na vyžádání.
Upozornění: v období 25.06.-27.08.22 platí 7 nocí a nástupní 
den na ubytování sobota, v ostatních obdobích minimální 
počet nocí 3, nástupní dny na ubytování každý den. V období 
09.04.-25.06. a 20.08.-01.10.22 platí akce 7=6.

Villagio Cecinella v Marina di Cecina

Období 2022 Studio  
pro 2-4 osoby

Apartmán  
pro 2-5 osob

02.04.-04.06. 1 500 1 620
04.06.-02.07. 1 880 2 080
02.07.-16.07. 2 050 2 210
16.07.-06.08. 2 300 2 510
20.08.-03.09. 1 880 2 080
03.09.-09.10. 1 500 1 620

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3., 4. a 5. lůžku do 2,9 let zdarma, 
3-10,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 18 Euro/den/pouze ve studiu na vyžádání.
Upozornění: v období 04.06.-03.09.22 platí 7 nocí a nástupní 
den na ubytování sobota, v ostatních obdobích minimální 
počet nocí 4, nástupní dny na ubytování každý den. 
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Jaderské moře obklopuje západní pobřeží Itálie. Na Jaderském pobřeží patří mezi nejvyhledávanější severní část, která je z ČR dobře dostupná. 
Najdete zde převážně dlouhé, široké, písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. Letovisko Lido di Jesolo leží cca 40 km severně od Benátek. Zdejší 
písečná pláž je 15 km dlouhá s pozvolným vstupem do moře. Jesolo má i historické centrum s úzkými uličkami a za návštěvu stojí i veliký aquapark 
Caribe Bay – jeden z nejlepších v Itálii. Oblíbené letovisko Bibione leží severně od Jesola, má 8 km dlouhou písečnou pláž s pozvolným vstupem do 
moře. V tomto rušnějším a oblíbeném letovisku nechybí ani lunapark, ZOO nebo lázně Bibione Therme s vnitřními i venkovními bazény. Samozřej-
mostí jsou restaurace, bary a diskotéky.

Itálie – Lido di Jesolo a Bibione 

Hotel Verdi ***  
v Lido di Jesolo

Pěkný hotel leží v centru, cca 150 m od pláže. Aqua-
park je cca 600 m od hotelu. V hotelu je recepce, 
wi-fi zdarma, restaurace, výtah, hřiště a herna pro 
děti, parkoviště. Hosté mají v ceně 1 plážový set na 
pokoj – slunečník a 2 lehátka. 2-4 lůžkové pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, klimatizaci, TV-Sat, trezo-
rek a balkon nebo terasu. 3. a 4. lůžko je palanda 
a  tyto pokoje 
musí být obsa-
zeny min. 3 oso-
bami. Stravování 
je formou polo-
penze – snídaně 
i večeře bufet.  

Hotel Alemagna ****  
v Bibione

Tradiční hotel s klidnější polohou leží cca 500 m od 
pláže, kde mají hosté k dispozici na pokoj 1 plážový 
set – slunečník a 2 lehátka. Lázně Bibione Therme 
jsou cca 1 km od hotelu. V hotelu je recepce, hala, 
wi-fi zdarma, restaurace, kavárna, parkoviště za 
poplatek 10 Euro/noc, zahrada s bazénem a lehátky 
a slunečníky pro hosty, hřiště. 2-3 lůžkové a rodinné 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, 
TV, fén, trezorek a balkon nebo terasu. Stravování 
je formou polopenze s nápoji – snídaně i večeře 
bufet, k večeřím (19.00-20.30) jsou zahrnuty i ná-
poje voda, víno a vybrané limonády. Hosté mají 
k dispozici venkovní bazén i malý dětský bazén. 

Parkhotel Cellini ****  
v Lido di Jesolo

Pěkný hotel má centrální, ale i přesto poměrně 
klidnou polohu, cca 100 m od pláže, kde mají 
hosté k dispozici na pokoj 1 plážový set – slunečník 
a 2 lehátka. Dle kapacit půjčuje hotel svým hostům 
zdarma kola. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, 
restaurace, kavárna, zahrada s bazénem a lehátka 
a slunečníky, parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, TV-Sat, klimatizaci, fén 
a balkon. Přistýlky jsou palanda nebo rozkládací 
gauč. Stravování je formou polopenze – snídaně 
bufet, večeře menu o 3 chodech s možností výběru, 
předkrmový bufet. Hosté mají k dispozici venkovní 
bazén (vstup od 4 let). 

Hotel Verdi v Lido di Jesolo
Období 2022 Dospělí 
26.05.-03.06. 1 320
03.06.-06.06. 1 600
06.06.-16.06. 1 400
16.06.-19.06. 1 600
19.06.-04.07. 1 920
04.07.-07.08. 2 200
07.08.-21.08. 2 800
21.08.-28.08. 2 120
28.08.-04.09. 1 920
04.09.-18.09. 1 320

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 4,9 let zdarma, 
5-11,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus 
viz strana 3, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: v období 07.08.-28.08.22 platí 7 nocí a nástupní 
den na ubytování neděle, v obdobích 26.06.-07.08. a 28.08.-
11.09.22 platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo 
neděle - neděle. V ostatních obdobích min. počet nocí 3 
a nástupní dny každý den. V období 26.05.-04.07.22 
platí akce 7=6. 

Parkhotel Cellini v Lido di Jesolo

Období 2022 Dospělí  
ve 2 lůž. pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž. pokoji

06.06.-16.06. 1 880 2 080
16.06.-19.06. 2 150 2 350
19.06.-25.06. 1 880 2 080
25.06.-11.07. 2 150 2 350
11.07.-24.07. 2 520 2 680
24.07.-07.08. 2 150 2 350
07.08.-14.08. 2 520 2 680
14.08.-21.08. 2 960 3 150
21.08.-04.09. 2 520 2 680
04.09.-11.09. 2 150 2 350
11.09.-18.09. 1 880 2 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 2,9 let platí cenu 
400 Kč/noc, děti 3-12,9 let sleva 50%, ostatní 10%.
Příplatky: komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz 
strana 3, malý pes za poplatek/na vyžádání.
Upozornění: v obdobích 06.06.-11.07. a 04.09.-18.09.22 
min. počet nocí 3, v obdobích 11.07.-14.08. a 21.08.-04.09.22 
min. počet nocí 5, nástupní dny každý den, v termínu 14.08.-
21.08.22 platí 7 nocí. V obdobích 06.06.-11.07., 24.07.-
07.08. a 04.09.-18.09.22 platí akce 7=6. 

Hotel Alemagna v Bibione

Období 2022
Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
v rodin-

ném pokoji 
pro 3-6 

osob

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji 

26.05.-11.06. 2 160 2 320 2 160
11.06.-02.07. 2 400 2 560 2 400
02.07.-06.08. 2 600 2 750 2 600
06.08.-21.08. 2 920 3 080 2 920
21.08.-27.08. 2 600 2 750 2 600
27.08.-03.09. 2 400 2 560 2 400
03.09.-10.09. 2 160 2 320 2 160
10.09.-18.09. 1 800 1 960 1 800

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti do 17,9 let ubytované na 4. až 6. lůžku v rodinném 
pokoji sleva 50%. Dítě do 6,9 let ubytované na 3. lůžku ve 
2-3 lůžkovém pokoji zdarma.
Příplatky: komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz 
strana 3, malý pes za poplatek/na vyžádání.
Upozornění: v obdobích 10.07.-28.08.22 min. počet nocí 
4, nástupní dny čtvrtek, pátek, sobota a neděle. V období 
26.05.-11.06.22 min. počet nocí 3 a nástupní dny každý den 
kromě soboty, v období 12.06.-10.07. a 28.08.-18.09.22 min. 
počet nocí 3, nástupní dny na ubytování každý den. V ob-
dobích 26.05.-07.08. a 28.08.-18.09.22 platí akce 7=6. 
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Letovisko Tortoreto leží ve středu regionu Abruzzo, má krásnou dlouhou a širokou pláž. Podél pobřeží vede promenáda lemovaná palmami, olean-
dry i piniemi. V Tortoretu můžete navštívit pěkný aquapark s atrakcemi Onda Blue a samozřejmostí jsou obchody, restaurace, diskotéky i nabídka 
různých vodních plážových sportů. Pesaro leží na severu regionu Marche, cca 40 km od San Marina. V Pesaru je dlouhá a široká písečná pláž s velmi 
pozvolným vstupem do moře a pestrou nabídkou plážových služeb. Letovisko San Benedetto del Tronto leží na jihu v oblasti Marche, v oblasti zvané 
Palmová riviéra. V San Benedetto najdete na 7000 palem a roste zde i nejstarší palma v Evropě. Písečná pláž je 7 km dlouhá a podél pláže vede 4 km 
dlouhá promenáda lemovaná palmami a cyklostezka.

Itálie – Tortoreto, Pesaro a San Benedetto del Tronto

Hotel Ambassador ****  
v Tortoreto

Pěkný hotel leží cca 150 m od pláže, 1 km od centra 
a cca 2 km od aquaparku Onda Blue. Od 5.6. do 11.9. 
mají hosté v ceně plážový servis na hotelové pláži. 
V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma, restaurace, 
bar, kolárna, hřiště pro děti, parkování je na veřejných 
parkovištích v okolí nebo v hotelových garážích za 
10 Euro/noc. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV, klimatizaci, fén, trezorek a balkon. 3. 
a 4. lůžko je přistýlka nebo rozkládací gauč. Stra-
vování je formou plné penze s uvedenými nápoji 
– snídaně bufet, oběd a večeře menu o 3 chodech. 
K obědům a večeřím 
je v ceně zahrnuta 
voda a víno. Hosté 
mají k dispozici ven-
kovní bazén, posilov-
nu, stolní tenis.   

Hotel Majestic  
v Pesaro

Hotel má velmi dobrou polohu přímo u pláže, cca 800 
m od historického centra města je ideálním místem 
na prožití letní dovolené. V hotelu je recepce, wi-fi 
zdarma v prostorách recepce, restaurace, bar, par-
koviště je možné za poplatek 7 Euro/noc a garáže za 
10 Euro/noc (nutné rezervovat předem). 2-4 lůžkové 
menší pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat 
a fén. Stravování je formou polopenze s nápojem 
– snídaně bufet, večeře menu o 3 chodech. K ve-
čeřím jsou v ceně 
zahrnuty i nápoje 
0,5 l vody nebo 
0,25 l vína. V hotelu 
je venkovní bazén 
s lehátky a sluneč-
níky pro hosty.  

Hotel Maestrale ***  
v San Benedetto del Tronto

Tradiční hotel leží cca 400 m od moře, má klidnější 
polohu. Hosté mají v ceně na pokoj 1 plážový set – 
slunečník a 1 lehátko a 1 plážovou židličku (dle počasí 
a kapacit). V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, zahrada. 
Parkování je na veřejných parkovištích v okolí za 
poplatek. Pokoje pro 2-3 nebo pro 4 osoby mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén a balkon, klimatizace 
je možná za příplatek. V pokoji pro 4 osoby musí být 
obsazena všechna 4 lůžka. Stravování je formou 
polopenze s nápojem – snídaně bufet, večeře 
menu o 3 cho-
dech. K  veče-
řím je v  ceně 
i 1 nápoj – 0,5 l 
vody nebo 0,25 
l místního vína. 
V hotelu je malá 
posilovna a stol-
ní tenis.Hotel Ambassador v Tortoreto 

Období 2022 Dospělí
05.06.-12.06. 1 680
12.06.-26.06. 1 880
26.06.-10.07. 2 080
10.07.-07.08. 2 280
07.08.-21.08. 3 190
21.08.-28.08. 2 200
28.08.-04.09. 1 760
04.09.-11.09. 1 480
11.09.-02.10. 1 360

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s plnou 
penzí a uvedenými nápoji, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-10,9 let 50%, ostatní 15%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: v obdobích 05.06.-26.06., 28.08.-04.09. a 11.09.-
02.10.22 minimální počet nocí 3, v období 26.06.-28.08.22 
platí 7 nocí a nátupní den na ubytování neděle, v období 
04.09.-11.09.22 platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle. 
V období 28.08.-02.10.22 platí akce 4=3,5=4, 6=5 a 7=6.  

Hotel Maestrale v San Benedetto del Tronto 
Období 2022 Dospělí
11.06.-25.06. 1 600
25.06.-16.07. 1 760
16.07.-23.07 1 920
23.07.-06.08. 2 200
06.08.-20.08. 2 480
20.08.-27.08. 1 920
27.08.-03.09. 1 760
03.09.-25.09. 1 360

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a nápojem u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 
7-12,9 let 50%, 13-17,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 13 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3. 
Malý pes možný za poplatek/na vyžádání.
Upozornění: v období 11.06.-03.09.22 platí týdenní pobyty 
s nástupním dnem na ubytování sobota, v ostatních obdo-
bích minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování 
každý den.

Hotel Majestic v Pesaro 
Období 2022 Dospělí
28.05.-25.06. 1 320
25.06.-06.08. 1 720
06.08.-20.08. 2 040
20.08.-03.09. 1 720
03.09.-10.09. 1 320
10.09.-17.09. 1 120

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a nápojem, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 3,9 let zdarma, 
4-9,9 let 50%, 10-14,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: plná penze 315 Kč/od 15 let/noc, dítě do 3,9 let 
zdarma, dítě 4-9,9 let 160 Kč/noc, dítě 10-14,9 let 220 Kč/noc, 
pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 13 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3. Malý pes 
možný za poplatek/na vyžádání.
Upozornění: v období 28.05.-03.09.22 platí týdenní pobyty 
s nástupní dnem na ubytování sobota, v ostatních obdo-
bích minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování 
každý den. 
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Severoitalská jezera patří bezesporu mezi velmi vyhledávané letní destinace. Ať už je to největší a asi i nejznámější Lago di Garda, nebo druhé nej-
větší jezero Lago di Maggiore nebo jezera Como či Lugano, určitě budete během své dovolené spokojeni. Okolí severoitalských jezer se vyznačuje 
příjemným, spíše středomořským podnebím. Letní dovolená u těchto jezer není jen koupání, ale i turistika a cykloturistika a cesty za poznáním 
malebných městeček na jejich březích.

Itálie – Lago di Garda

Hotel Limonaia ***  
v Limone sul Garda

Hotelový  komplex leží ve svahu nad jezerem, 
cca 1,5 km od centra. K jezeru je to z kopce cca 
600 m. Z hotelu je krásný výhled na jezero i okolí. 
V hotelu je recepce, hala, wi-fi v hale zdarma, jinak 
za poplatek 5 Euro/noc, restaurace, bar, parkoviště, 
slunečníky a lehátka u bazénu pro hosty. 2-4 lůžko-
vé pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat, fén, 
klimatizaci, trezorek, balkon nebo terasu. 3. a 4. lůž-
ko v pokoji může být i palanda. Stravování je formou 
polopenze – snídaně bufet, večeře menu o 3 cho-
dech a salátový bufet. Hosté mohou využívat ven-
kovní a vnitřní 
bazén. Za po-
platek je k dis-
pozici sauna 
a whirlpool.   

Hotel Quiete Park ***  
v Manerba del Garda 

Tradiční hotel má klidnější polohu cca 50 m od 
jezera a cca 800 m od centra. V hotelu je recepce, 
hala, wi-fi zdarma v prostorách haly, jídelna, bar, 
parkoviště za poplatek 5 Euro/noc, zahrada s ba-
zény, lehátky a slunečníky pro hosty. 2-4 lůžkové 
jednoduše zařízené pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV, fén, trezorek. Stravování je 
formou polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech. Hotel půjčuje hostům kola.  

Hotel Rotonda ***  
v Gardola di Tignale

Pěkný hotel leží na západním břehu jezera, ve 
svahu nad jezerem. Centrum Tignale je cca 1 km 
a jezero Lago di Garda cca 4 km. V hotelu je hala 
s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, kolárna, výtah, 
parkoviště, lehátka a slunečníky u bazénu, herna 
pro děti a hřiště. 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, TV-Sat, trezorek, fén. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře 
menu o 2 chodech, k večeřím je v ceně i 1 nápoj 
0,25 l vína, 0,5 l vody nebo 0,2 l nealko. Hosté 
mají k dispozici vnitřní bazén do poloviny května 
a pak od poloviny září, venkovní a dětský bazén 
je v provozu od poloviny května do poloviny září. 
 

Hotel Limonaia v Limone sul Garda
Období 2022 Dospělí 
01.04.-09.04. 1 430
09.04.-23.04. 1 590
23.04.-25.05. 1 430
25.05.-18.06. 1 590
18.06.-09.07. 1 760
09.07.-27.08. 2 040
27.08.-10.09. 1 760
10.09.-03.10. 1 590
03.10.-31.10. 1 430

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-11,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den, pobyt se psem 
není možný.

Hotel Rotonda v Gardola di Tignale

Období 2022 Dospělí ve 2-3 
lůž. pokoji

Dospělí ve 
2-3 lůž. pokoji  

balkon
15.04.-20.04. 1 320 1 360
20.04.-26.05. 1 240 1 280
26.05.-29.05. 1 480 1 520
29.05.-04.06. 1 320 1 360
04.06.-11.06. 1 480 1 520
11.06.-18.06. 1 320 1 360
18.06.-25.06. 1 480 1 520
25.06.-09.07. 1 640 1 680
09.07.-27.08. 1 760 1 800
27.08.-03.09. 1 640 1 680
03.09.-10.09. 1 320 1 360
10.09.-01.11. 1 200 1 240

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí a 1 nápojem u večeře, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-14,9 let 
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 5 Euro/den/pouze na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den. V obdobích 26.05.-25.06. 
a 10.09.-01.11.22 - sleva 10% při pobytech od 5 nocí. V ob-
dobí 15.04.-26.05.22 - sleva 10% při pobytech od 7 nocí. 

Hotel Quite Park v Manerba del Garda
Období 2022 Dospělí 
14.04.-18.04. 1 760
18.04.-21.04. 1 400
21.04.-25.04. 1 760
25.04.-23.05. 1 400
23.05.-02.07. 1 760
02.07.-16.07. 2 120
16.07.-06.08. 2 360
06.08.-20.08. 2 760
20.08.-10.09. 2 120
10.09.-17.09. 1 760
17.09.-09.10. 1 400

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 
6-12,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 14 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.
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Od Lago di Maggiore můžete podnikat i výlety do Milána, Monzy či do švýcarského Lugana nebo Locarna, protože severní část jezera zasahuje již na 
území Švýcarska. Od Lago di Garda je to kousek do Verony či Mantovy. Po jezerech jezdí výletní lodě a věnovat se můžete i dalším vodním sportům. 
Mezi nejznámější letoviska u Lago di Garda patří Manerba, Riva, Peschiera nebo Arco. Na jihu jezera u Peschiery je známý zábavný park s atrakcemi 
Gargaland, které ocení návštěvníci všech věkových kategorií.

Itálie – Lago di Garda a Lago di Maggiore

Apartmány Belvedere Village  
v Peschiera del Garda

Pěkný komplex leží cca 2 km od Peschiery i od jezera, 
v části Castelnuovo,  je z něj hezký výhled do okolí. 
V resortu je recepce, restaurace, kavárna, wi-fi zdar-
ma v prostorách recepce, parkoviště. Ubytování je 
v apartmánech pro 4-6 osob (cca 35 m2) – 2 ložnice, 
obývací pokoj s gaučem nebo přistýlkami, vlastní so-
ciální zařízení, kuchyňský kout, klimatizaci a trezorek. 
Apartmány s tera-
sou jsou v přízemí, 
s balkonem v prv-
ním patře. Hosté 
mají k  dispozici 
venkovní bazén, 
zahradu s lehátky 
a slunečníky.   

Grand Hotel Riva ****  
v Riva del Garda

Tradiční hotel leží přímo v historickém centru, na pěší 
zóně, cca 200 m od jezera. V hotelu je recepce, restau-
race, bar, parkování je možné v garážích cca 500 m 
od hotelu za cca 10 Euro/den, veřejné parkoviště, 
kde je možné parkovat zdarma, je cca 700 m od 
hotelu. Pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, fén 
a klimatizaci. Pokoje superior a 2-3 lůžkové jsou 
větší, pokoje superior mají hezčí výhled. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech. Hosté mohou využívat wellness s pá-
rou, saunou a whirlpoolem.  

Hotel Europa ***  
v Ispra 

Pěkný hotel má klidnou polohu cca 50 m od jeze-
ra a cca 100 m od centra Ispry. V hotelu je recepce, 
hala, wi-fi zdarma, klimatizace, jídelna, restaurace, 
výtah, menší parkoviště. Z hotelové restaurace je 
krásný výhled na jezero a přímo u hotelu je molo, 
od kterého odjíždějí výletní lodě a kde je možné si 
půjčit šlapadla či surfy. 2 lůžkové pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, TV, trezorek, klimatizaci a balkon. 
Stravování je formou polopenze – snídaně bufet, 
večeře menu o 3 chodech.  

Grand hotel Riva v Riva del Garda

Období 2022
Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí ve 
2 lůž. poko-
ji superior

14.04.-05.06. 1 960 2 240 2 240
05.06.-03.07. 2 400 2 720 2 720
03.07.-23.07. 2 440 2 760 2 760
23.07.-21.08. 2 750 3 160 3 160
21.08.-10.09. 2 440 2 760 2 760
10.09.-25.09. 2 400 2 720 2 720
25.09.-09.10. 1 960 2 240 2 240
09.10.-07.11. 1 680 1 960 1 960

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 7,9 let zdarma, 8-13,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, malý pes 10 
Euro/den/na vyžádání.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den. 

Hotel Europa v Ispra 
Období 2022 Dospělí 
15.04.-21.05. 1 600
21.05.-19.06. 1 680
19.06.-03.07. 1 600
03.07.-24.07. 1 680
24.07.-14.08. 1 800
14.08.-11.09. 1 680
11.09.-29.09. 1 600
29.09.-02.11. 1 480

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 12 let, 
komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 3, 
malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3, 
nástupní dny na ubytování každý den a zároveň platí sleva 
10% u pobytu od 4 nocí.

Apartmány Belvedere Village  
v Peschiera del Garda

Období 2022 Apartmán pro 
2-6 osob / terasa

Apartmán pro  
2-6 osob / balkon

15.04.-25.04. 2 340 2 240
25.04.-21.05. 1 860 1 760
21.05.-02.06. 2 850 2 760
02.06.-02.07. 3 270 3 140
02.07.-17.07. 4 490 4 320
17.07.-20.08. 6 390 6 220
20.08.-27.08. 4 490 4 320
27.08.-11.09. 2 850 2 760
11.09.-01.11. 1 860 1 760

Ceny na apartmán a noc v Kč zahrnují: pronájem apartmá-
nu na 1 noc, ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba, vratná 
kauce 100 Euro/apartmán, komplexní pojištění a připojištění 
COVID-Plus viz strana 3.
Upozornění: v období 16.07.-27.08.22 platí 7 nocí a nástupní 
den na ubytování sobota, v ostatních obdobích minimální 
počet nocí 3, nástupní dny na ubytování každý den. Pobyt 
se psem není možný.


