
DACHSTEIN WEST 
- lyžování

TERMÍN:  2. 2. - 6. 2. 2017                      CENA: 3.990,-Kč
                 8. 3. - 12. 3. 2017

Orientační program:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do lyžařského střediska Dachstein  West -  Gosau - Russbach,  celodenní  lyžování  na
slavné lyžařské houpačce.  Po lyžování odjezd na hotel, ubytování, nocleh.
3. den:  Po snídani odjezd autobusem na celodenní lyžování do Russbachu, opět s napojením na lyžařskou
houpačku. Lze jet i individuálně skibusem nebo zůstat lyžovat v Abtenau. Po lyžování návrat do hotelu, nocleh. 
4. den: Po snídani vyklizení pokojů, odjezd autobusem na celodenní lyžování, po lyžování odjezd zpět do ČR.
5.den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, každodenní dopravu k vlekům a zpět dle
programu, průvodce, pobytové taxy

Cena nezahrnuje: příplatek 600 Kč za 2 večeře, 1L pokoj 400 Kč/pobyt, kompletní cestovní pojištění pro lyžaře
240 Kč/os., dítě do 15 let 120 Kč, senior nad 70 let  480 Kč, skipasy, saunu v hotelu (cca 7€)

Ubytování: Abtenau - Gossau, hotel *** Sonnenhof -  Starší a jednodušší hotel Sonnenhof leží ve slunné a
klidné lokalitě 500 m od centra.
Zastávka skibusu 500 m. Skiareál Dachstein West je 10 - 15 min. Jízdy. Abtenau leží pod masívem Dachsteinu.
Má výhodnou polohu pro trávení klidné i aktivní dovolené. V okolí hotelu lze přímo nastoupit na běžecké trasy a
krásné procházky.
K  dispozici  (za  poplatek)  malá  sauna  a  solárium.  Zdarma fitness,  herna.  Wi-fi  je  u  recepce,  částečně  i  v
pokojích. Restaurace, slunečná terasa. Krásný výhed na Dachsteingruppe a Tennengebirge.
Ubytování v pokojích se soc. zařízením, trezorem, kabelovou TV, balkón (ne u všech pokojů).

Stravování: bufetová snídaně, lze připlatit 3 - chodové večeře, výběr ze 2 hlavních jídel.

Lyžařský areál Dachstein West
- 142 kilometrů upravených sjezdovek pro celou rodinu, 65 moderních lanovek a vleků, 6 lyžařských oblastí - vč.
lyž. houpačky Gosau - Annaberg - Russbach, Krippensten...

Orientační ceny 3 denních skipasů pro skupiny od 20 osob:
dospělí 104 €, mládež 75 € (nar. 1998 – 2000), děti - 39 € (nar. 2001 - 2010)

Orientační ceny 3 denních skipasů - jednotlivci:
dospělý 124 €, mládež 78 € (nar. 1998 – 2000), dítě 53 € (nar. 2001 – 2010), senior 115 € (nar.1957 a dříve)

Různé: Vratná kauce na skipas - keycard - 2 €. Dítě narozené po roce 2011 v doprovodu rodičů zdarma.

Nástupní  místa: Č.  Třebová,  Ústí  nad  Orlicí,  Litomyšl,  Vysoké  Mýto,  Holice,  Pardubice,  Hradec  Králové,
Poděbrady, Praha, Tábor,  České Budějovice.

http://www.dachstein.at/winter/

