
2016–2017
ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY 

Na webových stránkách www.quicktour.cz najdete pro jednotlivce i na-
bídku na další italská střediska: Pinzolo, Marileva, Folgarida, Val di Fiemme, 
Val di Fassa, Kronplatz, Tonale, Ponte di Legno, Montecampione atd.
PRO KOLEKTIVY VÁM RÁDI PŘIPRAVÍME INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU NA 
PŘÁNÍ.

Středisko se nachází v oblasti Alta Valtallina - tuto špičkovou lyžařskou oblast 
charakterizují hory přesahující 3.000 m, malebné vesničky a neposkvrněná pří-
roda Národního parku Stelvio. Díky vysoké nadmořské výšce je zde 100% jis-
tota kvalitního sněhu i v okrajových termínech. Bormio bylo hostitelem Mis-
trovství světa ve sjezdovém lyžování a je každoročním pořadatelem jedno-
ho z nejnáročnějších sjezdů mužů v rámci Světového poháru. Zaujme také 
převýšením téměř 1.800 m, 42 km tratí všech obtížností i sjezdovkou, která je 
10 km dlouhá. Běžkařům okolní svahy nabízí 39 km běžeckých tratí. Po nároč-
ném lyžařském dni najdete relaxaci v městských lázních s plaveckým bazénem 
(vnitřní a venkovní termální bazény, dětské atrakce, sauna, pára).

Vzdálenost z Brna 800 km, z Prahy 665 km, z Českých Budějovic 600 km.

Program:
1. den: navečer odjezd z ČR do Itálie s nočním přejezdem
2. den: dopoledne příjezd do Bormia, ubytování v odpoledních hodinách, 

lyžování v Bormiu
3. den: celodenní lyžování v Bormiu
4. den: celodenní lyžování v Santa Catarině Valfurvě
5. den: ráno ukončení pobytu v hotelu, celodenní lyžování v Bormiu, cca 

v 17 h odjezd nonstop do ČR
6. den: dopoledne příjezd do ČR

Během pobytu doporučujeme navštívit místní lázně: Terme Bagni Nuovi (Nové 
lázně), Lázně se nacházejí nedaleko centra Bormia. (www.bagnidibormio.it)

Termíny 
zájezdů

1.a 2.
dosp. 
osoba

Dítě  
do 8 let

na 
přistýlce

Dítě  
9-12 let

na 
přistýlce

Dítě  
13-16 let

na 
přistýlce

Senior 
rok nar. 

1952 
a dříve

06.12.-11.12.2016 10.590,-Kč 7.690,-Kč 8.890,-Kč 9.750,-Kč 9.750,-Kč

07.03.-12.03.2017 12.990,-Kč 8.790,-Kč 11.230,-Kč 12.150,-Kč 12.150,-Kč

14.03.-19.03.2017 12.990,-Kč 8.790,-Kč 11.230,-Kč 12.150,-Kč 12.150,-Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 3x ubytování ve 2lůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením v 3* centrálně položeném hotelu v Bormiu, 3x 
polopenze, 4x celodenní skipas, služby průvodce. Cena pro dítě na přistýlce 
platí při ubytování se 2 dospělými osobami na pokoji.

V ceně zájezdu je skipas Bormio e Valli - platí pro lyžařské areály: Bormio, 
San Colombano, Santa Caterina Valfurva, Cima Piazzi.

Cena nezahrnuje (nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy):  
komplexní cest. pojištění vč. storna 204,-Kč/os./pobyt, jednolůžkový pokoj 
2.200,-Kč/pobyt, minerální voda vč. ¼ l vína 500,-Kč (k 3 večeřím). 
V případě vlastní dopravy sleva: 1.200,-Kč/os.

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Tábor, Soběslav, České Budějovice, Kaplice, 
Dolní Dvořiště

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35

ITÁLIE - Bormio
pobyty s autobusovou dopravou

www.quicktour.cz

Centrála České Budějovice: 
Biskupská 12; 370 01 České Budějovice
tel.: 386 350 220; tel./fax: 387 311 225
e-mail: info-cb@quicktour.cz
e-mail: rezervace@quicktour.cz

Pobočka Praha:
Vodičkova 31 - Myšák Gallery; 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 827 100; tel.: 224 828 236; 
e-mail: info-praha@quicktour.cz

autorizovaný prodejce:
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ITÁLIE - Tarvisio
pobyty s autobusovou dopravou
Tarvisio leží v severní Itálii hned za rakousko-italskými hranicemi a nabízí per-
fektně rekonstruovaný a rozšířený areál s 32 km sjezdových tratí (www.tarvi-
siano.org). Lyžuje se ve výšce 750 – 1750 m n m. Ve všedních dnech je velkou 
výhodou místních sjezdovek koncentrace pouze několika lyžařů na kilometr 
sjezdovky. Během zájezdu navštívíte lyžařský areál Sella Nevea, kde trénují 
známí lyžaři na závody světového poháru. Nabízí ideální spojení kvalitních sjez-
dovek, krásné přírody a nerušené relaxace. Jsou zde různorodé terény vhodné 
pro klasické lyžaře, milovníky freeridu, freestylu i toboganning či značené trasy 
pro nelyžaře. Areál Sella Nevea nabízí spojení se slovinským střediskem Bovec.

Vzdálenost z Brna 513 km, z Prahy 590 km, z Českých Budějovic 440 km.

Program zájezdu: 
1. den: odjezd večer z ČR, noční přejezd přes Rakousko
2. den: ráno příjezd do Tarvisia, odpoledne ubytování, seznámení se středis-

kem (na místě možnost zakoupení půldenního skipasu)
3. den: celodenní lyžování v Tarvisiu
4. den: celodenní lyžování v  Sella Nevea (bude-li propojeno s  Bovcem ve 

Slovinsku, možnost lyžování i na slovinské straně, v době tisku kata-
logu nebylo potvrzeno)

5. den: celodenní lyžování v Tarvisiu
6.den: celodenní lyžování v Tarvisiu, cca 17:00 hod. odjezd nonstop do ČR
7. den:  příjezd do ČR v časných ranních hodinách

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 4x ubytování ve 2lůžkových pokojích 
(možnost 2 přistýlek) s vlastním soc. zařízením v hotelu Spartiacque ***, 4x po-
lopenze (bufetová snídaně, tříchodové večeře), 4x celodenní skipas, služby prů-
vodce. (Cena pro dítě na přistýlce platí při ubytování se 2 dospělými osobami 
na pokoji.)

Cena nezahrnuje (nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy): kom-
plexní cest. pojištění vč. storna 238,-Kč/os./pobyt, 1lůžkový pokoj 2.090,-Kč/
pobyt. V případě vlastní dopravy sleva: 800,-Kč/os.

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Tábor, Soběslav, České Budějovice, Kaplice, 
Dolní Dvořiště

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35

Termíny zájezdů 1. a 2. dospělá 
osoba

Děti do 10 let na 
přistýlce

Senioři rok nar. 
1941 a dříve

10.02. - 16.02.2017 11.550,-Kč 6.650,-Kč 6.650,-Kč

17.03. - 23.03.2017 10.690,-Kč 6.650,-Kč 6.650,-Kč

Na webových stránkách www.quicktour.cz najdete i individuální nabídky 
pro letovisko Tarvisio, kde je velkou výhodou, že děti do 10 let a senioři nad 
75 let mají skipas zdarma!

PRO KOLEKTIVY RÁDI PŘIPRAVÍME INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU NA PŘÁNÍ.

Hotel Spartiacque***
Rodinný kompletně zrekonstruovaný 
hotel se nachází v Tarvisiu v části Cam-
porosso. K dispozici 53 prostorných po-
kojů vždy se soc. zařízením, telefonem, 
TV, trezorem a fénem. V hotelu je také 
velká jídelna vytápěná tyrolskými kam-
ny, čítárna, TV místnost, bar a lyžárna. 
Celá budova má bezbariérový přístup a 
místní restaurace nabízí tradiční specia-
lity stejně jako vynikající rybí pokrmy.



3.

Ceny v tabulce jsou o 10% levnější než oficiální ceny. 
Sleva: vlastní doprava 800,-Kč/os.

Odjezdová místa: Praha, Benešov, Tábor, Soběslav, Č.Budějovice, Kaplice, D. Dvořiště

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35

SLOVINSKO - Kranjska Gora
pobyty s autobusovou dopravou
Kranjska Gora je nejznámější slovinské lyžařské středisko v Julských Alpách, kte-
ré leží na hranici 3 států: Itálie, Rakouska, Slovinska a na pomezí Triglavského 
národního parku. Již tradičně patří ke každoročním pořadatelům Světového 
poháru mužů FIS ve slalomu a obřím slalomu v Podkorenu. Středisko leží v 
nadmořské výšce 810 – 1570 m n. m., v údolí zvaném Zgornjesavska, které má 
alpské podnebí s dlouhou na sníh bohatou zimou (4 - 5 měsíců). V blízkém okolí 
je na 30 km sjezdovek pro alpské lyžování (z toho 14 modrých, 3 červené a 4 
černé sjezdovky). Sjezdovky jsou zaměřeny na rodinnou turistiku, nejsou příliš 
náročné, a tedy budou zcela jistě vyhovovat i začátečníkům. Přepravu zajišťuje 
7 sedačkových lanovek a 12 lyžařských vleků. Více na www.kranjska-gora.si.
Vzdálenost z Brna 508 km, z Prahy 589 km, z Českých Budějovic 440 km.

Program zájezdu:
1.den: odjezd z Prahy ve 21:30, z Č.Budějovic 23:50 do Slovinska s nočním přejezdem
2.den: dopoledne příjezd do Krajské Gory, v odpoledních hodinách ubyto-

vání, lyžování 
3.-4.den: celodenní lyžování v Kranjské Goře
5.den: ráno ukončení pobytu v hotelu, celodenní lyžování v Kranjské Goře, 

cca v 17:00 hod. odjezd non-stop do ČR
6.den: příjezd do ČR v časných ranních hodinách

Termíny zájezdů: 1.a 2.
dospělá osoba

3.osoba
starší 12 let 
na přistýlce

1. dítě do 12 let
na přistýlce

14.12.-19.12.2016 5.990,-Kč 5.890,-Kč 1.990,-Kč

04.03.-08.03.2017 5.290,-Kč 5.190,-Kč 1.990,-Kč

11.03.-15.03.2017 6.290,-Kč 6.090,-Kč 1.990,-Kč

15.03.-18.03.2017 5.290,-Kč 5.190,-Kč 1.990,-Kč

V termínu 14.-19.12.2016 je ubytování zajištěno v hotelu **** Ramada Hotel&-
Suites, v březnových termínech 2017 v hotelu *** Alpina .

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 3x (4x) ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích s vlast.soc.zařízením v hotelech *** a **** v Kranjské Goře, 3x polo-
penze, vstup do Aqua Larix vodního parku nebo do relaxačního centru Kom-
pas, internet v hotelové recepci, průvodce
(Cena na 1.dítě platí jako na 3. osobu v pokoji na přistýlce při ubytování se dvě-
ma dospělými osobami, cena za 2.dítě je jako za 3.osobu)

Příplatky: (nutno objednat již při sepsání cestovní smlouvy)
- cestovní pojištění: komplexní vč. pojištění na storno: 204,-Kč/os./pobyt s 3 

noclehy a 238,-Kč/os/pobyt se 4 noclehy
- jednolůžkový pokoj: 2.090,-Kč (3 noci), 2.790,-Kč (4 noci)
- turistická taxa: dospělá osoba: 209,-Kč (3 noci), 280,-Kč (4 noci), dítě 7-18 let: 

105,-Kč  (3 noci), 140,-Kč (4 noci)
- skipasy

Délka trvání 
skipasu: Dospělá osoba: Děti 6-14,99 let Mládež 15-23,99 let 

a senioři starší 60 let
2 dny 1.465,-Kč 890,-Kč 1.190,-Kč
3 dny 2.330,-Kč 1.485,-Kč 1.980,-Kč
4 dny 2.870,-Kč 1.830,-Kč 2.450,-Kč
5 dnů 3.460,-Kč 2.230,-Kč 2.950,-Kč

Ramada Hotel & Suites****
Nachází se přímo v dolní části sjezdovky, 
která je výchozím bodem pro všechny 
tratě Kransjke Gory. K dispozici jsou hote-
lová restaurace, kavárna s krbem, terasa, 
wellness (2 finské, turecká a infra sauna, 
vodní svět Aqua Larix s whirlpoolem, 
vodopády i atrakcemi pro děti). Hosté 
mohou zdarma využít bazény v hotelu 
Kompas nebo vodní svět hotelu Špik. 
Pokoje: dvojlůžkové s možností přistýlky, vždy vybavené sociálním zařízením, 
kabelovou TV, radiem, minibarem, telefonem, trezorem a připojením k interne-
tu. Většina pokojů s balkonem.

Hotel Alpina***
Velkým plusem je  ideální poloha přímo 
na svahu, kde už stačí jen vzít lyže a jet. 
Hotel nabízí příjemnou atmosféru, kte-
rou vyhledávají především rodiny s dět-
mi. K  dispozici jsou restaurace, aperitiv 
bar, internetový koutek, herna pro děti, 
wellness (2 finské sauny, turecká lázeň, 
relaxační lázeň, odpočinková místnost 
a whirlpool). Hosté mohou zdarma zajít 
i vodního parku Aqua Larix v Ramada Resort Kranjska Gora, Water parku hotelu 
Špik nebo do bazénu v hotelu Kompas.
Pokoje: dvojlůžkové i rodinné vždy vybavené TV, telefonem a sociálním zařízením.
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Balíček dle 
počtu nocí (cena 
dosp.) vedl. /hl. 

sezona
Alphotel**** Alpinpark**** Grauer Bär****

3 dny s polopenzí 
+ 2 denní skipas

5.490,- Kč / 
6.040,- Kč

5.490,- Kč / 
5.890,- Kč

6.480,- Kč /  
7.060,- Kč

4 dny s polopenzí 
+ 2 denní skipas

7.140,- Kč / 
7.970,- Kč

6.860,-Kč / 
7.580,- Kč

8.680,- Kč / 
9.620,-Kč

5 dní s polopenzí 
+ 3 denní skipas

9.340,- Kč / 
10.170,- Kč

8.790,- Kč / 
9.790,- Kč

10.890,- Kč / 
12.100,- Kč

Cena balíčku zahrnuje: ubytování v dvojlůžkovém pokoji na zvolený počet 
nocí, polopenzi zahrnující bufetovou snídani a 3chodovou večeři (výběr z hlav-
ního jídla a salátový bufet), skipas pro zimní středisko Axamer Lizum, skibus 
od hotelu zdarma, neomezené využívání wellness, uvítací koktejl.

Pokoje: u všech hotelů vždy s vlastním sociálním zařízením, fénem, minibarem, 
satelitní TV, telefonem a trezorem.

Tradiční hotel Grauer Bär****
Zaujme původní fasádou z roku 1870 a polohou v srdci města (50 m od pa-
mátek). Hotel nabízí restauraci, bar, wellness (krytý bazén, parní sauna, sauna, 
ledová sprcha, venkovní terasa, relaxační místnost), fitness, vířivku na terase, 
parkování v hotelové garáži za poplatek, lyžárnu a sušárnu lyžařských bot. Ski-
bus zdarma. Wifi zdarma v celém hotelu.

Hotel Alpinpark****
Rodinný hotel jen 15 minut chůze od starého města, který oblíbenosti vděčí 
nejen klidné poloze, ale také skvělé kuchyni. Hotel nabízí restauraci, café-
bar, wellness (sauna, parní sauna, vířivka, relaxační místnost), výtah. Parkování 
u hotelu možné pouze za poplatek 9 EUR/den (omezený počet parkovacích 
míst). Skibus zdarma, zastávka poblíž hotelu. Wifi zdarma v celém hotelu.

Alphotel****
Komfortní hotel, situovaný v klidné východní části Innsbrucku s výbornou do-
stupností k lyžařským střediskům. Největší nákupní centrum v Tyrolsku se na-
chází v bezprostřední blízkosti hotelu. Hotel nabízí novou restauraci s domací a 
mezinárodní kuchyní, bar, wellness, parkování pro hotelové hosty zdarma, ski-
bus přímo od hotelu a lyžárnu. WiFi zdarma.

Hlavní město rakouské spolkové země Tyrolsko leží v údolí řeky Inn a je obklo-
peno vysokými vrcholky Alp. Pyšní se olympijskou minulostí z let 1964 a 1976 
a jistě se ho vyplatí navštívit díky jeho historii, skvělé poloze i nabídce aktivit. 
V zimním období zde nabízíme kvalitní balíčky hotelového ubytování s polo-
penzí, wellness a skipasem. Pobyty v rozmezí 2-7 dní, ubytování poblíž histo-
rického centra. Ideální dostupnost do nedalekého zimního střediska Axamer 
Lizum, klienti mohou využít skibus zdarma. 

Vzdálenost z Brna 390 km, z Prahy 378 km, z Českých Budějovic 230 km. 
Možná jen vlastní doprava.

RAKOUSKO - Innsbruck
pobyty s vlastní dopravou

Detailní rozpisy cen a další info na quicktour.cz. Děti do 6 let zdarma, 
starší děti s výraznými slevami! Navíc cenově ještě více zvýhodněné 
balíčky na 6 dní s nástupem v neděli či v pondělí.

Vedlejší sezona: 26.11.-22.12.2016, 29.3.-17.4.2017
Hlavní sezona: 4.1.-29.3.2017
Mimo výše uvedené termíny nejsou možné výhodné ceny balíčků.
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Odjezdová místa: Praha, Benešov, Tábor, Soběslav, Č. Budějovice, Kaplice, D. Dvořiště

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 35

RAKOUSKO - Tauplitz
pobyty s autobusovou dopravou
Středisko ležící v oblasti Štýrska sahá do nadmořské výšky takřka 2.000 m n. m. a 
nabízí více než 40 km upravovaných sjezdových tratí všech stupňů obtížnosti. 
Díky speciálnímu mikroklimatu a nadmořské výšce nabízí výborné sněhové pod-
mínky až do pozdního jara (www.dietauplitz.com). V roce 2010 byla zprovoz-
něna 8místná kabinková lanovka Mittersteinbahn z Bad Mitterndorfu překonávající 
převýšení přes 700 metrů. V blízkém Kulmu se nachází mamutí skokanský můstek, 
největší přírodní můstek světa. Bad Mitterndorf nabízí relaxaci v nových lázních 
Grimmingtherme (www.grimming-therme.com)

Vzdálenost z Brna 390 km, z Prahy 378 km, z Českých Budějovic 230 km.

Ubytování u obou hotelů ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním za-
řízením. Klienti se o názvu hotelu, kde budou ubytováni, dozvědí týden 
před odjezdem.

Program:
1. den: odjezd z ČR ráno, dopoledne příjezd do Tauplitz, ubytování, možnost 

půldenního lyžování od 12:00 do 16:00 hod.
2.-3. den: celodenní lyžování v Tauplitz (s možností 1návštevy večerního kou-

pání v lázních Grimmingtherme)
4. den:  celodenní lyžování do 16:00, odjezd směr ČR, příjezd v nočních hodinách

Termíny 
zájezdů

Cena na 1. a 2. 
dospělou osobu

3. dospělá osoba  
na přistýlce

1. a 2. dítě  
do 14 let

na přistýlce

08.12.-11.12.2016 4.890,-Kč 4.690,-Kč 2.450,-Kč

15.12.-18.12.2016 4.890,-Kč 4.690,-Kč 2.450,-Kč

23.03.-26.03.2017 4.890,-Kč 4.690,-Kč 2.450,-Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 3 ubytování v hotelu*** Berghof nebo 
Steirerhof , 3x polopenze, průvodcovské služby (Cena pro dítě platí při ubyto-
vání se 2 dosp. osobami na pokoji.)

Cena nezahrnuje (nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy):  
komplexní cest. pojištění vč. storna 136,-Kč/os./pobyt, 1lůžkový pokoj 1.500,-Kč 
/pobyt, skipasy V případě vlastní dopravy sleva: 500,-Kč/os.

Skipasy: snížené skupinové ceny

Délka trvání 
skipasu

Dospělá 
osoba

Mládež nar. 
1998-2000

Děti nar. 2001 
a mladší

9:00-13:00, 
13:00-16:00 810,-Kč 730,-Kč 480,-Kč

1 den 950,-Kč 840,-Kč 540,-Kč

1,5 dne 1.760,-Kč 1.570,-Kč 890,-Kč

2 dny 1.950,-Kč 1.690,-Kč 1.050,-Kč

2,5 dne 2.690,-Kč 2.250,-Kč 1.350,-Kč

3 dny 2.850,-Kč 2.480,-Kč 1.490,-Kč

4 dny 3.590,-Kč 3.190,-Kč 1.890,-Kč

Hotel Berghof *** 
Nachází se v nadmořské výšce  1.650 
m přímo u horní stanice lanovky skia-
reálu. Ve společných prostorách hote-
lu si můžete zahrát stolní tenis, stolní 
fotbal nebo šipky.

Alpenhotel Steirerhof***
Leží 100 m od hotelu Berghof, ve stře-
disku Tauplitzalm v nadmořské výšce 
1.700 m n. m., přímo u sjezdovek a 
běžeckých tras. K  dispozici je spole-
čenská místnost.

©
 dietauplitz.com
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RAKOUSKO - ledovec Mölltal
pobyty s vlastní dopravou

Na webových stránkách quicktour.cz najdete nabídku na další ra-
kouská střediska: Dachstein West (Abtenau, Gossau, Russbach), Zell 
am See a Kaprun, Tauplitz, Lungau, Stubai, Pitztal a další.

Unikátní ledovcová oblast v Korutanech, dosahující výšky až 3.122 m n.m., 
která prozatím není tolik v povědomí lyžařů. Díky tomu zde nejsou přeplně-
né sjezdovky ani dlouhé fronty u přepravních zařízení, což je výhodou ze-
jména v  hlavní sezoně. Díky různorodosti terénů je středisko vhodné pro 
pokročilé lyžaře, snowboardisty, freeridery, rodiny s dětmi i začátečníky. 
I přes jedinečnou polohu, která garantuje kvalitní sníh až do jarních měsíců je 
k  dispozici i  rozsáhlý systém umělého zasněžování. Hned na okraji střediska 
čeká návštěvníky překvapení - nejdelší podpovrchová lanová dráha na světě 
„Gletcher Express“ překonávající převýšení 1.000 metrů, která dopravuje lyžaře 
od parkoviště do srdce střediska. K odpočinkové zóně patří panoramatická re-
staurace ve výšce 2.800 m n.m. nabízející nejen teplá jídla, ale i terasu s lehátky.

Cena za osobu a pobyt SKIHIT 3 dny SKIHIT 4 dny

Apartmán pro 6 osob od 5.290,- Kč od 6.900,-Kč

Apartmán pro 4 osoby od 5.590,-Kč od 7.200,-Kč

Penzion se snídaní od 6.720,-Kč od 8.910,-Kč

Gasthof*** s polopenzí od 8.080,- Kč od 10.720,-Kč

Hotel*** s polopenzí od 9.640,-Kč od 12.810,-Kč

Cena zahrnuje: 3 nebo 4x ubytování ve vybrané kapacitě, 3 nebo 4denní ski-
pas SKI HIT, uvedenou stravu, ložní prádlo.

Ceny platí v období: 8.10.-25.12.2016, 7.1.-8.4.2017, 22.4.-6.5.2017. Ceny neplatí 
o Vánocích a Velikonocích.
 V ceně apartmánů nejsou zahrnuty dodatečné výlohy (závěrečný úklid, místní 
taxa, někdy i elektřina – splatné v místě ubytování). Při ubytování dětí v hote-
lech nebo Gasthofech jsou poskytovány slevy až 50%, v některých kapacitách 
jsou děti do 6 let zcela zdarma!

Tabulka zvýhodněných balíčků ubytování včetně skipasu na 3 nebo 4 dny.

Skipas pro oblast Mölltalského ledovce a dalších středisek v Korutanech a Ty-
rolsku se nazývá SKI HIT a zahrnuje celkem 390 km sjezdovek. Velkou výho-
dou jsou slevy pro děti až do 18 let! Ústředním výchozím bodem na Mölltalský 
ledovec je středisko Flattach. Nabízí vše, co k zimní dovolené patří: restaurace, 
bary, supermarkety, sáňkařskou dráhu, prostor pro curling i kluziště.

Vzdálenost z Brna 560 km, z Prahy 560 km, z Českých Budějovic 400 km.

Ubytování zajištěno přímo ve Flattachu. Dle požadovaného termínu Vám na-
bídneme několik možností konkrétního ubytování, ze kterých si vyberete pro 
Vás nejvhodnější variantu.
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RAKOUSKO - Lungau/Oberlungau
Pobyty s vlastní dopravou
Oblast Lungau leží v jižní části Solnohradska ve Vysokých Taurách, pouhých 350 km od našich hranic (z Prahy cca 500 km), a je ideálně dostupná z dálnice Salzburg 
– Villach. Vysoké Taury jsou severní částí Alp a mají výborné sněhové podmínky. Současně patří oblast Lungau k nejslunnějším místům Rakouska. Disponuje celkem 
50 lanovkami se 220 km perfektně upravených sjezdovek, nejdelší sítí propojených běžeckých tratí (200 km). K nejznámějším střediskům oblasti patří historický 
Mauterndorf, St. Michael, Mariapharr, Rennweg a další. K relaxaci slouží vodní areál v městečku Tamsweg a relaxační centrum Samsunn v Mariapfarru. Střediska 
leží v nadmořské výšce kolem 1.100 m n.m., lyžování je až do výšky 2.400 m n.m. Skipas Oberlungau platí pro lyžařské areály v celé oblasti Lungau (Katschberg – 
Aineck – Grosseck-Speiereck – Fanningberg). Celé údolí je propojeno skibusy.

Ubytování: Ubytování je ve střediscích Mauterndorf, St. Michael a Rennweg. Můžete si vybrat z různých typů ubytování: tradičně jsou mezi našimi klienty 
oblíbené soukromé apartmány a penziony, stoupá také zájem o gasthofy s polopenzí.

Cena zahrnuje: 1x ubytování, ložní prádlo, všechny spotřeby

Cena nezahrnuje: (platba na místě v EUR)
- pobytovou taxu: 1,5 EUR/os./noc – osoby nad 15 let (platba na místě)
- závěrečný úklid: 35 EUR/apartmán/pobyt

Nepřehlédněte!
Na vyžádání možno zajistit snídaně.
Domácí mazlíčci nejsou povoleni.

Ceník apartmánového domu Lieserhaus:

Cena za počet os.
 v apartm. na 1 noc v Kč 

Vedlejší sezóna:
03.12.-24.12.2016, 
07.01.-04.02.2017, 
11.03.-22.04.2017

Hl. sezóna:
04.02.-

11.03.2017

Apart. s 1 ložnicí při obsazení. 2 os. 1.310,- Kč 1.510,- Kč

Apart. s 1 ložnicí při obsazení 3 os. 1.600,- Kč 1.800,- Kč

Apart. se 2 lož. při obsazení 3 os. 1.800,- Kč 1.980,- Kč

Apart. se 2 lož. při obsazení 4 os. 2.090,- Kč 2.270,- Kč

Apart. se 2 lož. při obsazení 5 os. 2.380,- Kč 2.560,- Kč

Cena zahrnuje: 1x ubytování, ložní prádlo, závěrečný úklid

Cena nezahrnuje: (platba na místě v EUR)
- spotřebu plynu (na ohřev vody a topení): cca 5 EUR za den/apartmán (podle 

měření: 2,9 EUR/m3)
- pobytovou taxu: 1,90 EUR/os./den (platí osoby nad 17 let)

Nepřehlédněte!
kratší pobyty na 1-3 noci za příplatek 120,-Kč/os/den; V  apartmánech 
neplatí žádné slevy na děti; Pobyt se psem: 20 EUR/pobyt (nutno nahlásit 
předem!); Internet zdarma

SKIPASY „OBERLUNGAU“ 
Možno zakoupit v CK za snížené 
ceny. Ceny jsou cca o 5% nižší, než 
na místě u pokladny. Platí pro oblasti: 
Katschberg – Aineck – Grosseck-
Speiereck – Fanninberg
www.lungau.at
www.skiregion-oberlungau.at

Ceník apartmánů Ferner:

Cena za celý apartmán na 1 noc v Kč bez stravy Celá zimní sezóna:

Apartmán pro 2 osoby 1.920,- Kč

Apartmán pro 3 osoby 2.370,- Kč

Apartmán pro 4 osoby 2.720,- Kč

Apartmán pro 5 osoby 3.070,- Kč

Apartmán pro 6 osoby 3.420,- Kč

Malebné středisko ležící v nadm. výšce 1.075 m n.m. je obklopeno překrásnou 
kulisou hor. Je ideálním výchozím bodem pro lyžování v oblastech Grosseck-
Speiereck, Aineck a Katschberg. Nabízí vyžití nejen lyžařům, snowboardis-
tům a běžkařům, ale i dětem, např. sáňkování, bruslení, výlety na sněžnicích aj. 
Leží pouhé 4 km od dálnice, což zajišťuje velice dobrou dopravní dostupnost.

St. Michael
Městečko Rennweg leží v Korutanech, do lyžařského střediska Katschberg je to 
pouhých 6 km. Na děti zde čeká dětský svět Katschi’s Kinderwelt, dále sáňkařská 
dráha s večerním sáňkováním a samozřejmě také 70 km upravovaných sjezdovek.

Rennweg

Apartmánové domy Ferner
Apartmánové domy Ferner leží na okraji 
St.  Michaelu na úpatí hory Katschberg, 
300  m od centra, 100-300  m od stanice 
skibusu, nedaleko od běžeckých tras. 
K dispozici jsou apartmány pro 2 – 6 osob, 
každý má obývací pokoj, 1-3  ložnice, vy-
bavený kuchyňský kout, myčku nádobí, 
lednici, SAT-TV, koupelnu se sprchou, WC, 
balkón. K dispozici WiFi. U  domů se na-
chází parkoviště pro hosty. Možnost dokoupení snídaní. Všechny apartmánové 
domy jsou nekuřácké.

Apartmánový dům Lieserhaus
Apartmánový dům leží přímo v  Renn- 
wegu. Nabízí ubytování v  6 útulně za-
řízených apartmánech pro 2-4 osoby. 
Každý apartmán se skládá z jedné nebo 
dvou dvoulůžkových ložnic a obývacího 
pokoje s  rozkládacím gaučem a kuch. 
koutem, soc. zařízení a balkónu nebo 
terasy. Apartmány jsou vybaveny SAT-TV, 
mikrovlnkou, kávovarem, atd. Skibus na Katschberg staví přímo před domem. 

RENNWEG

ST. MICHAEL
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