TYROLSKÉ ALPY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nabídka pobytových zájezdů do Rakouska – zima 2019

CENY
✓
✓
✓
✓

dospělí
děti do 14 let

6 500 Kč
6 300 Kč

UBYTOVÁNÍ – 6 nocí v hotelu Karlingerhof
STRAVA – polopenze
KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ ÚPADKU CK

Asi 60 km severozápadně od Innsbrucku, na
břehu nejdelšího evropského jezera
Achensee, v nadmořské výšce 1000 m, leží
horské městečko Achenkirch. Ubytováni
budete v typicky tyrolském hotelu
Karlingerhof s nádherným výhledem ve 2–
5 lůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením. Lůžkoviny je třeba si vzít s sebou.
Vařit bude český kuchař, začíná se večeří a
končí snídaní. Sportovci ocení, že je volně
k dispozici ping-pongový stůl, umělá
horolezecká stěna, šipky a stolní fotbal.
V hotelu je možno za poplatek navštěvovat
saunu.
100 m od hotelu jezdí Skibus, který Vás odveze do 1 km vzdáleného lyžařského střediska Christlum, kde si
můžete nejen zalyžovat, ale také zajezdit na sáňkařské dráze. V Achenkirchu a jeho okolí je 70 km
běžeckých tratí. Do Achenkirchu jezdíme celoročně i na turistické a cykloturistické zájezdy.
zájezdy jsou ze zákona pojištěny pro případ úpadku CK u pojišťovny Uniqa
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◊◊◊

termíny a ceny permanentek

TERMÍN
(odjezd z ČR – návrat do ČR)

var.
symbol

24. 02. –

22102

6 nocí

ne

so

02. 03.

◊◊◊

Ubytování v den příjezdu je možné od 14:00
hodin. V den odjezdu je nutno opustit pokoje do
9:00 hod. Parkování u hotelu i u lyžařského
střediska je zdarma.

PERMANENTKY
(včetně skibusu a chipu)

dospělí
děti 6 až 14 let

5 dní

6 dní

160
95

185
110

Ceny permanentek jsou uvedeny v € a jsou orientační.

Děti do 6 let lyžují zdarma, fotografii na permanentku není třeba brát s sebou, bude pořízena videokamerou na
místě. Při odevzdání permanentky Vám bude vrácena částka 4 €.

