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Akce – slevy – pojištění

957 444 555
www.cpp.cz

Uzavřete si cestovní 
pojištění již při objednání 
zájezdu v cestovní 
kanceláři!

Balíček Zima plus  15 Kč osoba / den

Připojištění Covid plus 390 Kč osoba / zájezd

Základní pojištění  37 Kč osoba / den

Obsah pojištění
Oblast E*

Limity  pojistného plnění    

Pojištění škody na zimním 
sportovním vybavení: 
  – odcizení, zničení nebo     

ztráta zimního  
sportovního vybavení

  – servis poškozeného  
vybavení

25 000 Kč

2 500 Kč

Nájem náhradního vybavení 5 000 Kč celkem /  
500 Kč den

Náklady na zakoupený  
přepravní doklad  
v lyžařském areálu

8 000 Kč celkem /  
800 Kč den

Pojištění nákladů spojených  
s nevyužitou zimní dovolenou

8 000 Kč celkem /  
800 Kč den 

Pojištění pro případ laviny
– neuskutečněná cesta  

 v důsledku laviny
20 000 Kč

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

Dále nabízíme:

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE 
I NA ONEMOCNĚNÍ COVIDEM 19

pro země označené zeleně, oranžově, 
červeně i tmavě červeně na 

• léčebné výlohy 
• storno cesty 
• Covid Plus

POJIŠTĚNÍ 
OSOB

POJIŠTĚNÍ 
MAJETKU 

POJIŠTĚNÍ 
VOZIDEL

POJIŠTĚNÍ 
ODPOVĚDNOSTI

    * Oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Turecko, Izrael a Kypr 
  **  limit pro země s nízkým a středním rizikem nákazy
***  limit pro země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy  
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Na zimní ubytovací kapacity označené tímto logem – rezervova-
né a realizované v období 24.03.2021-31.03.2022 se nově vzta-
hují tyto nové 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%

PROGRAM SLEV A BONUSŮ U LYŽAŘSKÝCH ZÁJEZDŮ

AKCE ZÁLOHA JEN 1 500 Kč/osoba:

SLEVY ČASOVÉ:
5 % do 01.11. 2021

3 % do 30.11. 2021

Slevy časové se nevztahují na děti 
a  dospělé osoby na přistýlkách. 
Slevy pro skupiny od 8 osob s  au-
tobusovou dopravou najdete na  
www.rakousko-dovolena.cz

SLEVY VĚRNOSTNÍ:
Ještě vyšší slevu získají naši stálí klienti - jako poděkování za 
dosavadní přízeň jim bude sleva za včasnou rezervaci navýše-
na o věrnostní slevu 3%, která není časově omezena. 
Věrnostní slevu 4% mohou získat klienti při jednorázové 
úhradě celkové ceny pobytu/zájezdu do 01.11.2021.
Slevy věrnostní se nevztahují na děti a  dospělé osoby na  
přistýlkách.

BONUSY  
– vlastní doprava:
Při zakoupení týdenního pobytu  
do 23.12. 2021 ZDARMA 10-denní 
rakouská dálniční známka.

Můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1 500 Kč, a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu nejpozději  
do 01.11.2021. Druhá záloha do výše 50% z  celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 30.11.2021, příp. 45 dnů před odjezdem 
s doplatkem (podle toho, co nastane dříve).

BONUS: Komplexní pojištění ZDARMA
V ceně zájezdů/pobytů není zahrnuto cestovní pojištění, které je možné doobjednat za 37 Kč/osoba/den. Jedná se o komplexní cestovní 
pojištění ČPP včetně pojištění pro případ storna ze zdravotních nebo vážných rodinných důvodů. POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ OBJEDNAT 
PŘI SEPISOVÁNÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU! V případě jednorázové úhrady celkové ceny zájezdu/pobytu při přihlášení do 01.11. 2021  
Vám poskytneme cestovní pojištění ZDARMA! Bonus se nevztahuje se na děti a dospělé osoby na přistýlkách.

V případě uzavření hranic nebo povinné karantény, pro osoby, které 
se mohou očkovat či klienty v ochranné lhůtě po prodělaném covidu, 
po návratu z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Polska a Maďarska nebo 
nemožnosti odcestovat bez povinné karantény (kterou není možné 
nahradit testem) do Rakouska, Itálie, Švýcarska, Polska a Maďarska,  
lze pobyt zrušit také s nulovým stornopoplatkem a to 48 hodin 
před začátkem plánovaného pobytu, uhrazená částka se bude vracet 
do 14 dnů.
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Autobusové zájezdy

Gasthof Torrenerhof ***  
v Gollingu 

Hotel Lukasmayr ***  
v Brucku  

Lyžařské mapy a popis oblastí najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Lyžařskou mapu a popis oblasti Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn najdete v katalogu na straně 7. Sa
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Popis a poloha: oblíbený rodinný gasthof Torrener-
hof s vedlejší budovou leží na klidném místě na okra-
ji lesa, cca 2 km od centra Gollingu. Vedlejší budova 
je naproti gasthofu. Během zájezdu se bude lyžovat 
v pěkných střediscích, cesta naším autobusem trvá 
do každého cca 30-40 minut. Lyžování 1x ve Flachau, 
1x Flachauwinkl, 1x Hochkönig a 1x Dachstein West. 
Vybavení: v hlavní budově recepce, jídelna, spole-
čenská místnost s TV, wi-fi zdarma, výtah, malá dis-
kotéka (není otevřená každý den). Ve vedlejší budově 
jsou pokoje pro hosty. 
Ubytování: 2-4 lůžkové jednoduše vybavené pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV, 3. a 4. lůžko je přistýlka. 
Stravování: lehké all inclusive – snídaně bufet, u snída-
ně je možné si připravit malou svačinu (obložený chléb), 
večeře formou menu o 3 chodech s možností výbě-
ru od 2. dne nebo formou bufetu. Nápoje neomezeně 
od 10.00 do 21.00 hodin jako např. točené pivo, stolní 
víno, nealko v určené jídelně, formou samoobsluhy. 

Popis a poloha: příjemný hotel leží v centru Bruc-
ku, 20 minut jízdy naším autobusem od vynikají-
cího lyžařského střediska Vorderglemm – Saalbach 
– Hinterglemm – Leogang. Lyžování je možné kom-
binovat ještě s lyžařským střediskem Schmittenhöhe 
nad Zell am See díky novému propojení z roku 2021. 
Tato střediska mají ještě s ledovcem Kitzsteinhorn 
společnou permanentku, lyžování lze tedy v rámci 
zájezdu uzpůsobit aktuálním sněhovým podmín-
kám i počasí. 
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, lobby s barem 
a krbem, výtah, lyžárna, wi-fi zdarma v prostorách 
haly. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení a kabelovou TV, 3. a 4. lůžko je přistýlka. 
Stravování: polopenze – snídaně teplý i studený 
bufet, večeře formou bufetu. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna a pára za popla-
tek, na dotaz.

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu,  
2x ubytování v hotelu Lukasmayr *** v Brucku, 2x polopenzi, poby-
tovou taxu, delegáta, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění 185 Kč/osobu/zájezd, připojištění COVID-
-Plus 390 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 500 Kč/zájezd, permanentka.
Slevy: cena pro děti 4-12,9 let platí na přistýlce ve 2-4 lůžkových 
pokojích viz tabulka cen.

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice,  
Poděbrady, Praha, Tábor (Písek), České Budějovice.
Orientační ceny skupinových permanentek: 1. termín: 3 denní 
dospělí 134 Euro, děti ročník 2015-2006 63,5 Euro, junioři ročník 
2005-2003 89 Euro. 2. termín: 3 denní dospělí 149 Euro, děti ročník 
2015-2006 69,5 Euro, junioři ročník 2005-2003 97,5 Euro.

Naše tipy: 
•  pestrá kombinace 4 pěkných středisek
•  jarní prázdniny v době Hradce Králové, 

Trutnova a Pardubic
•  zájezdy bez nočního přejezdu
•  neomezená konzumace nápojů 

do 21.00 hodin

Naše tipy: 

•  lyžování v jednom z nejlepších středisek 
v Rakousku

•  rozlehlý areál s výbornou infrastrukturou

•  předvánoční pohoda na sjezdovkách

•  cenově výhodná nabídka, neváhejte 
s rezervací

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: autobusovou dopravu,  
4x ubytování v gasthofu Torrenerhof s lehkým all inclusive, pobyto-
vou taxu, ložní prádlo, delegáta.
Příplatky: komplexní pojištění 222 Kč/osoba a zájezd, připojištění 
COVID-Plus 390 Kč/osoba a zájezd, permanentka.
Slevy: ceny pro děti 2-15,9 let platí na přistýlce ve 2-4 lůžkových 
pokojích viz tabulka cen, dospělí na přistýlce sleva 800 Kč/zájezd.

Nástupní místa: Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice,  
Poděbrady, Praha, Tábor (Písek), České Budějovice.
Orientační ceny skupinových permanentek: 4 denní do-
spělí 195  Euro, děti ročník 2015-2006 100 Euro a junioři ročník  
2005-2003 147 Euro.

Autobusové zájezdy do různých středisek (Flachau, Flachauwinkl, Hochkönig a Dachstein West)
Termíny Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 2-9,9 let Dítě 10-15,9 let

06.02.-11.02.22 4 4 6 990 1 990 4 690
27.02.-04.03.22 4 4 7 490 1 990 5 190

Autobusové zájezdy do Saalbachu – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn 
Termíny Počet nocí Dní lyžování Dospělí Dítě 4-9,9 let Dítě 10-12,9 let

09.12.-13.12.21 2 3 4 990 1 990 3 500
16.12.-20.12.21 2 3 4 990 1 990 3 500

DĚTI DĚTI 
VÝHODNÁ 
VÝHODNÁ 

CENACENA

DĚTI DĚTI 
VÝHODNÁ 
VÝHODNÁ 

CENACENA
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Hotel Schladmingerhof *** 
ve Schladmingu  

Hotel Post  
v Ramsau am Dachstein 

Popis a poloha: pěkný menší rodinný hotel leží cca 
1,6 km od centra Schladmingu i od stanice lanovky 
na Planai, skibus staví cca 170 m od hotelu. 
Vybavení: recepce, hala, jídelna, wi-fi zdarma, bar, 
výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové nedávno renovované pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, TV, rádio a fén. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla od dru-
hého dne, salátový bufet.
Zázemí/wellness: 
v ceně sauna.
N á š  t i p :  m e n -
ší hotel na  kra-
ji Schladmingu 
v dobré dostup-
nosti k lanovce. 

Popis a poloha: tradiční hotel leží v centru Ramsau, cca 
6 km od lanovek ve Schladmingu a 10 km od Dachstein-
ského ledovce. Přímo v Ramsau jsou menší vleky vhod-
né pro děti. Běžecké stopy vedou kousek od domu. Ski-
bus staví cca 10 m od domu. Hotel tvoří 2 vedle sebe 
ležící budovy, ve vedlejší budově jsou jen pokoje pro 
hosty, veškeré služby a zázemí jsou v hlavní budově.
Vybavení: hala s recepcí, společenská místnost s TV, 
výtah, jídelna, restaurace, lyžárna, botárna, parkovi-
ště, wi-fi zdarma.
Ubytování: 2-3 lůžkové i rodinné pokoje pro 4 osoby 
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio, fén. Rodinné 
pokoje jsou dva propojené pokoje s obytnou a spací 
částí nebo kombinace dvou 2 lůž. pokojů, které ne-
jsou vedle sebe. Pokoje jsou v hlavní i vedlejší budově.
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 17 x 7 m, in-
frakabina a odpočívárna. Dětem do 12 let povolen 
vstup jen v doprovodu rodiče.
Náš tip: oblíbený 
hotel s  bazénem 
jen 6 km od lyžař-
ského střediska 
Schladming.
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Hotel Post v Ramsau am Dachstein 

Období
Dospělí

ve 2 lůž. 
pokoji

ve 2-3 lůž. 
pokoji

v rodinném 
pokoji

23.12.-08.01.22 2 290 2 390 2490
08.01.-22.01.22 1 880 1 980 2080
22.01.-26.02.22 2 080 2 180 2290
26.02.-20.03.22 1 670 1 770 1880

Ceny na osobu a noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-9,9 let 
75%, 10-12,9 let 50%, 13-14,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den. V obdobích 08.01.-05.02. a 05.03.-
20.03.22 platí akce 7=6.

400 km od Prahy

Schladming – Dachstein

Lyžařská oblast Schladming – Dachstein patří do sdružení Ski Amadé. Nejznámější je lyžařská houpačka mezi 4 vrcholy se 123 km propojených tratí, 
která propojuje střediska Hauser-Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Již 2x se zde konalo Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Menší 
střediska v oblasti, která nejsou vzájemně propojená, jako Rittisberg, Fageralm nebo Galsterbergalm, nabízejí příjemné lyžování na málo zaplně-
ných sjezdovkách. Oblast je velmocí i v běžeckém lyžování. Nejlepší a nejkrásnější jsou stopy na vysoko položené náhorní plošině Ramsau (1.100 m).

223 km sjezdových tratí (75 km, 118 km, 30 km) 

10 kabin, 25 sedaček, 26 vleků

Hotel Schladmingerhof ve Schladmingu
Období Dospělí

18.12.-26.12.21 2 240
26.12.-02.01.22 2 560
02.01.-22.01.22 2 320
22.01.-19.02.22 2 560
05.03.-19.03.22 2 320
19.03.-10.04.22 2 200

Ceny na osobu a noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 1,9 let zdarma, 2-5,9 let 
50%, 6-13,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 16 let, kom-
plexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v termínu 26.12.-02.01.22 platí 7 nocí, v ostatních 
obdobích platí pobyty sobota - středa, středa - sobota nebo sobo-
ta - sobota. 

Od 12. 03. 2022 lyžují  
děti do 15 let v doprovodu alespoň 

jednoho z rodičů  
od 6 dnů ZDARMA.

Hotel Gut Raunerhof ****  
v Pichlu u Schladmingu 

Popis a poloha: pěkný hotel leží přímo u sjezdové 
tratě, od hotelu i k hotelu je možné sjet na lyžích. 
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma v prostorách 
recepce, jídelna, restaurace, bar, výtah, herna pro děti, 
lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV, rádio, fén, některé i balkon. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, odpoledne se 
podávají koláče, večeře menu o 5 chodech s možnos-
tí výběru ze 3 hlavních jídel, salátový a sýrový bufet.
Zázemí/wellness: 
v ceně sauny, in-
frakabina, pára, 
zážitkové sprchy, 
odpočívárna.
Náš tip: hotel pří-
mo na sjezdovce.

Hotel Gut Raunerhof v Pichlu u Schladmingu

Období
Dospělí 

ve 2 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
02.12.-04.12.21 2 240 2 360
04.12.-05.12.21 2 310 2 430
05.12.-09.12.21 2 350 2 520
09.12.-12.12.21 2 790 3 000
12.12.-16.12.21 2 350 2 520
16.12.-19.12.21 2 790 3 000
19.12.-23.12.21 2 350 2 520
23.12.-25.12.21 4 050 4 490
25.12.-06.01.22 3 950 4 350
06.01.-30.01.22 3 160 3 550
30.01.-05.02-22 3 480 3 920
05.02.-05.03.22 3 590 4 040
05.03.-27.03.22 2 970 3 300

Ceny na osobu a noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let zdarma, 3-6,9 let 
70%, 7-12,9 let 50%, 13-15,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, kom-
plexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvr-
tek - neděle nebo neděle - neděle.
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Hotel Aldiana Salzkammergut  
v Bad Mitterndorfu

Období Dospělí
02.11.-18.12.21 3 450
02.01.-08.01.22 3 900
08.01.-26.02.22 3 550
26.02.-05.03.22 3 900
05.03.-18.04.22 3 550

Ceny na osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí 
a nápoji u večeře, vstup do termálních lázní, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-5,9 let 80%, 
6-14,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa 2,25 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: nástupní a výstupní dny z ubytování jsou úterý, čtvr-
tek a neděle. Ta
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Hotel Ausseerland ***  
v Bad Mitterndorfu 

Hotel Aldiana Salzkammergut **** 
v Bad Mitterndorfu 

Horský gasthof Tauplitzalm 
v Tauplitz 

Popis a poloha: pěkný hotel leží v centru Bad Mittern-
dorfu, cca 7 km od lanovky, která vede do lyžařského 
střediska Tauplitz. Termální lázně Grimming Therme, 
kam mají hosté 15% slevu na vstup, jsou cca 2 km od 
hotelu. Skibus staví cca 250 m od domu.
Vybavení: recepce, jídelna, restaurace, lyžárna, par-
koviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, fén a připojení k internetu, pokoje 
extra jsou prostornější. 
Stravování: snídaně formou bufetu.
Náš tip: pěkné ubytování se snídaní s možností 
krátkých pobytů.

Popis a poloha: luxusní hotel leží na kraji Bad Mittern-
dorfu, je přímo spojený s lázněmi Grimming Therme, 
kam mají hosté každý den vstup v ceně. Stanice lanovky 
do lyžařského střediska Tauplitz je cca 8 km od hotelu. 
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, restaurace, bar, her-
na pro děti, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení, TV-Sat, trezorek, fén, balkon a k dispozici 
jsou župany. 
Stravování: polopenze s nápoji – snídaně i večeře 
jsou formou bufetu, odpoledne se podává svačina, 
k večeřím mezi 19.00-21.00 hodinou jsou v ceně za-
hrnuty i nápoje jako pivo, víno a nealko. 
Zázemí/wellness: v ceně vstup do lázní Grimming 
Therme – venkovní i vnitřní bazény, různé sauny…, 
v hotelu je i posilovna.
Náš tip: hotel se vstupem do termálních lázní v ceně. 

Popis a poloha: tradiční horský hotel leží přímo v ly-
žařské oblasti Tauplitz, v nadmořské výšce 1.650 m, 
u horní stanice lanovky. Příjezd k hotelu je po mýtné 
silnici (poplatek cca 12 Euro/cesta), kde je hlídané 
parkoviště za cca 4 Euro/den. Odtud vás pak zdar-
ma cca 2 km dopraví majitelé hotelu. Nebo je možné 
parkovat v údolí u lanovky a vyjet lanovkou k hotelu 
zdarma (do 16.00 hodin). 
Vybavení: jídelna, restaurace, parkoviště, herna 
pro děti.
Ubytování: nedávno renovované pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, 3. a 4. lůžko je palanda nebo přistýlka. 
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, ve-
čeře menu o 3 chodech.
Z á z e m í / w e l l n e s s : 
v ceně 3x týdně sauna.
Náš tip: děti do 8,9 let 
ubytované na 3. a 4. 
lůžku mají pobyt s po-
lopenzí zdarma.

Horský gasthof Tauplitzalm v Tauplitz

Období
Dospělí 

ve 2 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
01.12.-19.12.21 1 880 1 960
19.12.-26.12.21 2 240 2 350
26.12.-02.01.22 2 550 2 680
02.01.-06.01.22 2 000 2 080
22.01.-29.01.22 1 920 2 000
29.01.-05.03.22 2 240 2 350
26.03.-16.04.22 1 880 2 350

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, 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 2.
Upozornění: v  termínech 18.12.-25.12. a  26.12.-02.01.22 platí 
7 nocí, v termínu 02.01.-06.01.22 platí 4 noci, v období 01.12.-
18.12.21 min. počet nocí 3 a platí akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=5, 
v obdobích 22.01.-05.03. a 09.04.-16.04.22 platí 7 nocí a ná-
stupní den sobota, v období 26.03.-09.04.22 minimální po-
čet nocí 5 a platí akce 7=6.

Hotel Ausserland v Bad Mitterndorfu

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji ve 2 lůž. pokoji 
extra

02.12.-25.12.21 1 080 1 200
09.01.-30.01.22 1 200 1 280
30.01.-06.03.22 1 440 1 480
06.03.-03.04.22 1 080 1 200

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se snídaní, ložní 
prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 50%, 
12-16,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den.

43 km sjezdových tratí 
(18 km, 19 km, 6 km) 

390 km od Prahy

Tauplitz

Menší, ale hezké a pestré lyžařské středisko 
Tauplitz tvoří „kotel“, kde bývají velmi dobré 
sněhové podmínky od začátku do konce sezo-
ny. Ve středisku jsou jednak prudké a sportov-
ní tratě na kopcích Lawinenstein a Schneider-
kogel, ale zároveň i mírné louky vhodné pro 
děti a začátečníky na druhé straně střediska. 
Ve středisku je i park pro nejmenší děti a pří-
jemné restaurace. Oblast je díky kvalitnímu 
sněhu vyhledávána i mezi freeridery. V širším 
okolí Bad Mitterndorfu je na 200 km běžec-
kých stop, nahoře na Tauplitzalm je pak i vy-
soko položená 11 km dlouhá běžecká stopa. 
V Bad Mitterndorfu jsou pěkné termální lázně 
Grimming Therme. 1 kabina, 4 sedačky, 12 vleků

DĚTI DĚTI 
ZDARMA
ZDARMA
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Gasthof Kirchenwirt  
v Gosau 

Gasthof Musikantenwirt ** 
v Annabergu 

Gasthof Dolomitenhof ***  
v Annabergu   

Popis a poloha: tradiční gasthof leží na kraji centra 
Gosau, vedle kostela, cca 2 km od základní stanice la-
novky Hornspitzbahn. Skibus staví cca 50 m od domu 
2x denně ráno a odpoledne, cca 300 m níže na hlavní 
silnici jezdí skibus častěji. 
Vybavení: jídelna, restaurace s útulným barem, wi-
-fi zdarma, lyžárna, malá herna pro děti, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV, fénem a rádiem, některé 
s balkonem.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina a od-
počívárna. 
Náš tip: pěkný gasthof za dobrou cenu v blízkosti 
lyžařského střediska s možností krátkých pobytů. 

Popis a poloha: tradiční jednoduchý gasthof leží 
v centru Annabergu, jen cca 150 m od lanovky. 
Vybavení: restaurace, bar, lyžárna, veřejné parkoviš-
tě je cca 3 minuty chůze od gasthofu. 
Ubytování: jednoduše zařízené 2-3 lůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení a TV. 3. lůžko je přistýl-
ka dlouhá 1,7 m a je vhodná jen pro děti do 15,9 let.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech, salátový bufet.
Náš tip: gasthof cca 150 m od lanovky v Annabergu.

Popis a poloha: rodinný gasthof leží v Austuwinke-
lu, přímo na sjezdové trati, cca 4 km od Annabergu.  
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, restaurace, bar, ly-
žárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení, TV-Sat. Pokoje Lux jsou po rekonstrukci. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla včetně 
salátového bufetu. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna a infrakabina. 
Náš tip: gasthof přímo na sjezdovce.

Gasthof Kirchenwirt v Gosau
Období Dospělí

04.12.-18.12.21 1 990
18.12.-07.01.22 2 100
07.01.-29.01.22 1 990
29.01.-26.02.22 2 100
26.02.-18.04.22 1 990

Ceny na os. a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 
50%, 12-15,9 let 25%, ostatní 15%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2 Euro/noc/osoba od 15 let, 1 lůžkový 
pokoj 300 Kč/noc, komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz 
strana 2.
Upozornění: v období 04.12.-18.12.21 min. počet nocí 2, v obdo-
bích 07.01.-29.01. a 26.02.-18.04.22 min. počet nocí 3, nástupní 
dny na ubytování každý den. V obdobích 18.12.-25.12.21, 01.01.-
07.01. a 29.01.-26.02.22 min. počet nocí 4 a nástupní dny na uby-
tování každý den. V termínu 25.12.-01.01.22 platí 7 nocí. V obdo-
bích 04.12.-25.12.21, 07.01.-18.04.22 platí akce 7=6. V obdobích 
04.12.-18.12.21, 07.01.-29.01. a 26.02.-18.04.22 platí akce 
4=3 při pobytech neděle - čtvrtek a čtvrtek - pondělí. 

Gasthof Musikantenwirt v Annabergu
Období Dospělí

02.12.-25.12.21 1 450
25.12.-01.01.22 1 720
01.01.-29.01.22 1 450
29.01.-26.02.22 1 720
26.02.-18.04.22 1 450

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, po-
bytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let 50%, 
13-15,9 let 30%.
Příplatky: vánoční a silvestrovské menu 430 Kč/dosp., dítě 
6-12,9 let 220 Kč a dítě 13-15,9 let 300 Kč, komplexní pojištění a při-
pojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v období 25.12.-01.01.22 platí 7 nocí, v ostatních 
obdobích minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování 
každý den. V obdobích 02.12.-18.12.21, 08.01.-29.01. a 26.02.-
18.04.22 platí akce 7=6.
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142 km sjezdových tratí 
(34 km, 96 km, 12 km) 

390 km od Prahy

Dachstein West

Dachstein West o  sobě hrdě a  oprávněně 
říká, že je ideálním místem na  lyžování pro 
celou rodinu. Jsou zde jak náročné sjezdy 
pro zdatné lyžaře, tak i cvičné vleky pro nej-
menší. Nejznámější je lyžařská houpačka 
Russbach, Gosau, Zwieselalm, Annaberg se 
75 km propojených, převážně červených tra-
tí. Nejdelší i  nejnáročnější tratě jsou údolní 
sjezdy do Russbachu, Gosau a sjezd z vrcholu 
Zwieselalm. V posledních letech vybudovalo 
středisko mezistanici na  lanovce z  Gosau/
Hintertal a  novou kabinku z  Astau winkelu. 
V  celé oblasti najdete příjemné hospůdky, 
kde si můžete během lyžování odpočinout 
a občerstvit se.

10 kabin, 11 sedaček, 40 vleků

V období 12.03. – 03.04. 2022 lyžují 
děti do 15 let v doprovodu alespoň 

jednoho z rodičů od 5 dnů ZDARMA.

Gasthof Dolomitenhof v Annabergu 

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji 
lux

10.12.-22.12.21 2 200 2 590
22.12.-28.12.21 2 590 3 040
07.01.-05.02.22 2 200 2 590
05.02.-05.03.22 2 590 3 040
05.03.-03.04.22 2 200 2 590

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 3,9 let zdarma, 4-5,9 let 
70%, 6-11,9 let 50%, 12-14,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 10.12.-28.12.21, 07.01.-05.02. a 05.03.-
03.04.22 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování kaž-
dý den, v období 05.02.-05.03.22 platí 7 nocí a nástupní den na uby-
tování sobota. V obdobích 10.12.-22.12.21 a 05.03.-03.04.22 
platí akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=6.
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Hotel Fontana ve Fieberbrunnu
Období Dospělí

03.12.-19.12.21 2 360
19.12.-26.12.21 3 400
26.12.-09.01.22 4 800
09.01.-28.01.22 3 400
28.01.-06.03.22 4 800
06.03.-27.03.22 3 400
27.03.-19.04.22 2 360

Ceny na osobu a noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,8 Euro/noc/osoba od 15 let, silves-
trovské menu 3 000 Kč/dosp., dítě 6-11,9 let 1400 Kč, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v období 19.12.-09.01.22 platí počet nocí 7 a nástup-
ní den na ubytování neděle, v období 29.01.-06.03.22 minimální 
počet nocí 5 a nástupní dny na ubytování kadžý den, v obdobích 
03.12.-19.12.21, 09.01.-29.01. a 06.03.-19.04.22 minimální počet 
nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

270 km propojených tratí 
(140 km, 110 km, 20 km) 
Top lyžařské středisko Saalbach – Hinterglemm 
– Leogang – Fieberbrunn tvoří dohromady 
jednu z  největších propojených lyžařských 
oblastí v Rakousku. Ať nastoupíte do středis-
ka v  Leogangu, Vorderglemmu, Saalbachu, 
v Hinterglemmu nebo ve Fieberbrunnu, mů-
žete se pohodlně pohybovat po celém areá-
lu. V areálu jsou dlouhé tratě všech obtížnos-
tí a je výborně uměle zasněžován.
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Saalbach  
– Hinterglemm 
– Leogang  
– Fieberbrunn

430 – 460 km od Prahy

Další nabídky v Saalbach – Hinterglemm, Dachstein West a Zell am See – Kaprun najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: pěkný hotel leží na kraji Saalbachu, 
jen cca 500 m od lanovky Schattbergbahn, skibus sta-
ví cca 90 m od domu. Při dobrých sněhových pod-
mínkách je možné sjet na lyžích až téměř k hotelu. 
Vybavení: recepce, jídelna, restaurace, wi-fi zdarma, 
lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování:  2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, trezorek a fén. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára, finská sauna, 
infrakabina a odpočívárna (vstup od 12 let).
Náš tip: cenově výhodný hotel kousek od lanovky.

Popis a poloha: pěkný hotel leží přímo v lyžařském 
středisku, kousek od lanovky ve Fieberbrunnu, k ho-
telu se dá dojet na lyžích. Centrum městečka je cca 
3 km. Poblíž hotelu budou probíhat stavební práce. 
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi v hale zdarma restau-
race, bar, výtah, lyžárna, botárna, parkoviště. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV, fén a některé i balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech, salátový bufet. 
Zázemí/wellness: vnitřní bazén 10 x 8 m, wellness se 
saunou a odpočívárnou, do wellness povolen vstup 
od 16 let.
N á š  t i p :  h o t e l 
ko u s e k  o d   l a -
novky, doporu-
čujeme včasnou 
rezervaci.

Hotel Bärenbachhof ***  
v Saalbachu  

Hotel Fontana  
ve Fieberbrunnu  

Hotel Neunbrunnen v Maishofenu

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
04.12.-18.12.21 1 680 1 790
18.12.-25.12.21 2 100 2 230
25.12.-01.01.22 2 660 2 790
01.01.-08.01.22 2 190 2 320
08.01.-19.02.22 2 100 2 230
19.02.-05.03.22 2 190 2 320
05.03.-02.04.22 2 100 2 230

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive, 
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 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v období 04.12.-18.12.21 min. počet nocí 3, v obdo-
bích 18.12.-25.12.21, 01.01.-19.02. a 05.03.-02.04.22 min. počet 
nocí 4, nástupní dny na ubytování každý den. V obdobích 25.12.-
01.01. a 19.02.-05.03.22 platí 7 nocí a nástupní den na ubytování 
sobota. V obdobích 04.12.-25.12.21, 08.01.-19.02. a 05.03.-
02.04.22 platí akce 7=6.

28 kabin, 22 sedaček, 20 vleků

Popis a poloha: pěkný hotel leží cca 3 km od centra 
Maishofenu. Hotel má strategickou polohu: od Saal-
bachu - Vorderglemmmm cca 13 km, od Zell am See 
– Schmittenhöhe cca 6 km a od Maria Alm cca 16 km. 
Na tato střediska jde koupit společná permanentka. 
U domu se v době mrazů i bruslí na místním jezeře.
Vybavení: recepce, restaurace, bar, wi-fi zdarma, par-
koviště. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. za-
řízení, kabelovou TV a některé i balkon. Na přistýl-
kách ve 4 lůž. pokoji mohou být jen děti do 15,9 let. 
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, svačinový 
balíček si můžete sami udělat u snídaně, odpolední 
svačina, večeře menu o 3 chodech s možností vý-
běru hlavního jídla, salátový bufet. Do 21.00 hodin 
jsou k dispozici nápoje jako pivo, stolní víno, nealko. 
Náš tip: děti do 11,9 let mají ubytování s all inclu-
sive zdarma. 

Hotel Neunbrunnen ***  
v Maishofenu 

Hotel Bärenbachhof v Saalbachu
Období Dospělí

11.12.-18.12.21 1 520
18.12.-25.12.21 2 560
08.01.-05.02.22 2 280
05.02.-19.02.22 3 120
05.03.-19.03.22 2 280
19.03.-16.04.22 1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-10,9 let 50%, 
11-15,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 11.12.-25.12.21, 08.01.-05.02. a 05.03.-
16.04.22 platí pobyty sobota - středa, středa - sobota nebo sobota 
- sobota. V období 05.02.-19.02.22 platí pobyty sobota - sobota. 

DĚTI DĚTI 
ZDARMA
ZDARMA
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Nabídka ze Salcburska

420 – 450 km od Prahy

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

Popis a poloha: rodinný gasthof Torrenerhof leží 
na klidném místě na okraji lesa, cca 2 km od cent-
ra Gollingu. V dosahu cca 30 minut jízdy autem jsou 
rakouská lyžařská střediska Hochkönig, Flachau– 
Wagrain–Alpendorf a Annaberg v Dachstein West. 
Běžecké stopy vedou nedaleko domu.
Vybavení: recepce, místnost s TV, wi-fi zdarma, lyžárna, 
výtah, parkoviště, jídelna, restaurace, bar a malá disko-
téka (není otevřená každý den).
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zaříze-
ním, TV, některé s balkonem. 3. a 4. lůžko je přistýlka.
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, u snídaně 
je možné si připravit malou svačinu (obložený chléb), 
odpolední svačina, večeře menu o 3 chodech s mož-
ností výběru nebo formou bufetu. Nápoje neomezeně 
od 10.00 do 21.00 hodin jako např. točené pivo, stolní 
víno, nealko.
Náš tip: gasthof se služ-
bami all inclusive a dětmi 
až do 9,9 let zdarma.

Gasthof Torrenerhof v Gollingu
Období Dospělí 

19.12.-26.12.21 1 540
26.12.-02.01.22 1 940
02.01.-06.02.22 1 400
10.02.-27.02.22 1 580
03.03.-06.03.22 1 580
06.03.-27.03.22 1 400

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 9,9 let zdarma, 10-15,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,6 Euro/noc/osoba od 15 let, kom-
plexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v  obdobích 19.12.-26.12.21 a  02.01.-27.03.22 
platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle, neděle - neděle 
a zároveň platí akce 7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek. 
V termínu 26.12.-02.01.22 platí 7 nocí.  

Výše uvedená lyžařská střediska jsou dostup-
ná z Gollingu a nabízejí pestré a zajímavé ly-
žování. Pokud chcete lyžovat v těchto 3 dos-
tupných střediscích, doporučujeme zakoupit 
permanentku Salzburg Super Ski Card, která 
stojí pro dospělou osobu 320 Euro na 6 dní.

Gasthof Torrenerhof ***  
v Gollingu – all inclusive 

120 km propojených tratí

Hochkönig (802 – 2.000 m)

268 km sjezdových tratí

Salzburger Sportwelt (650 – 2.168 m)

142 km sjezdových tratí

Dachstein West (780 – 2.100 m)

Popis a poloha: typický rakouský gasthof leží nedale-
ko hlavní silnice, cca 1 km od centra a cca 3 km od zá-
kladní stanice lanovky v Alpendorfu, která vás vyveze 
do lyžařské houpačky Flachau–Wagrain–Alpendorf. 
Skibus staví cca 50 m a nejbližší běžecké stopy vedou 
cca 500 m od domu. Vodní svět Wasserwelt Amadé 
ve Wagrainu je vzdálen cca 10 km.
Vybavení: jídelna, kavárna, restaurace, bar, lyžárna, 
botárna, wi-fi zdarma, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové renovované a nově vybavené 
pokoje, mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon a ka-
belovou TV, 3. a 4. lůžko je rozkládací gauč.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, ve-
čeře menu o 3 chodech mimo úterý. V úterý má hotel 
zavřenou kuchyni, večeře se nepodávají. Místo večeře 
obdržíte na místě voucher v hodnotě 6 Euro/dospělí 
a 3 Euro/dítě 9-14,9 let. Za mladší děti se nic nevrací. 
Zázemí/wellness: bowling (9 Euro/dráha/hodina).
Náš tip: ubytování za dobrou cenu v dosahu více 
lyžařských středisek s možností krátkých pobytů. 

Popis a poloha: tradiční gasthof leží v centru Maria 
Alm, má dvě budovy, stanice kabinové lanovky v Ma-
ria Alm, která je propojena s celou lyžařskou hou-
pačkou Hochkönig, je vzdálena cca 300 m od domu. 
Vybavení: recepce, jídelna, wi-fi zdarma v prostorách 
recepce, menší parkoviště u domu. 
Ubytování: 2 lůžkové jednoduché pokoje, některé 
s možností 1-2 přistýlek, mají vlastní sociální zaříze-
ní, kabelovou TV a některé i balkon. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech podávané formou bufetu. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní malý bazén a sauna 
ve vedlejší budově, 
cca 20 m od hlavní 
budovy, přístupný 
venkem. 
Náš tip: gasthof 
u lanovky pro ne-
náročné klienty.

Gasthof Bacher ***  
v St. Johann im Pongau  

Gasthof Almerwirt ***  
v Maria Alm 

„Salcburský sportovní svět“ patří do sdružení 
Ski Amadé. Tvoří ho 8 lyžařských obcí, mezi 
nejznámější patří Flachau, Wagrain nebo Zau-
chensee. Jednou z  výhod tohoto střediska je 
dobrá dopravní dostupnost díky své poloze 
u dálnice. Mezi nejlepší střediska patří houpač-
ka přes 3 údolí Zauchensee – Flachauwinkel 
– Kleinarl, spojení Wagrain – Alpendorf a také 
tratě nad Flachau. K  relaxaci po  náročném 
dni poslouží termální lázně Therme Amadé 
v Alten marktu nebo vodní svět ve Wagrainu.

Lyžařské středisko Hochkönig patří do sdru-
žení Ski Amadé a tvoří ho lyžařská houpač-
ka Maria Alm – Dienten – Mühlbach. Díky 
lyžařské houpačce můžete projíždět poho-
dlně celé středisko oběma směry a  u  toho 
obdivovat majestátní masiv Hochkönigu, 
který celé oblasti dominuje. Náročnější tratě 
jsou především mezi Maria Alm, Hintermoos 
a  Dienten, modré tratě vhodné pro rodiny 
a  méně zdatné lyžaře pak převládají nad 
Mühlbachem a přímo nad Maria Alm.

Salzburger Sportwelt (650 – 2.168 m)Hochkönig (802 – 2.000 m)

268 km sjezdových tratí 
(105 km, 139 km, 24 km)

120 km propojených tratí 
(52 km, 41 km, 27 km)

22 kabin, 46 sedaček, 45 vleků7 kabin, 8 sedaček, 19 vleků

Gasthof Bacher v St. Johann im Pongau
Období Dospělí

12.12.-20.12.21 1 600
20.12.-09.01.22 1 830
09.01.-29.01.22 1 600
29.01.-26.02.22 1 830
26.02.-17.04.22 1 600

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí kromě 
úterý viz upozornění, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 50%, 
13-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní po-
jištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v  období 20.12.-26.12.21 min. počet nocí 4, v  termínu 
26.12.-02.01.22 platí 7 nocí, v  ostatních obdobích min. počet nocí 3, 
nástupní dny na ubytování každý den kromě úterý, v obdobích 12.12.-
20.12.21, 09.01.-29.01., 26.02.-17.04.22 platí akce 7=6 a  navíc 
v obdobích 12.12.-20.12.21 a 06.03.-14.04.21 platí 4=3 při poby-
tech neděle - čtvrtek. V úterý se na hotelu nevaří večeře, na místě vám 
bude vystaven voucher na 6 Euro/dosp. a 3 Euro/dítě 9-14,9 let.

Gasthof Almerwirt v Maria Alm 

Období
Dospělí 

ve 2 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
19.12.-23.12.21 1 400 1 560
23.12.-26.12.21 1 720 1 880
26.12.-30.12.21 1 800 1 960
02.01.-06.01.22 1 800 1 960
06.01.-30.01.22 1 560 1 720
30.01.-06.03.22 1 840 2 000
06.03.-27.03.22 1 520 1 600

Ceny na os. a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 7,9 let zdarma, 8-11,9 let 
50%, 12-17,9 let 30%.
Příplatky: pobyt. taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, vánoční a silves-
trovské menu 1 000 Kč/dospělí, dítě do 7,9 let zdarma, dítě 8-11,9 let 
500 Kč a dítě 12-17,9 let 700 Kč, komplexní pojištění a připojištění 
COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v období 19.12.-13.03.22 platí pobyty neděle - čtvrtek 
a čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle, při pobytech neděle - neděle 
platí akce 7=6. V období 13.03.-27.03.22 minimální počet nocí 3, 
nástupní dny na ubytování každý den a akce 7=6.

DĚTI DĚTI 
ZDARMA
ZDARMA DĚTI DĚTI 
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Hotel Kristall v Raurisu
Období Dospělí

23.12.-06.01.22 3 390
06.01.-30.01.22 2 450
30.01.-06.03.22 2 990
06.03.-21.04.22 2 450

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-10,9 let 50%, 
ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, vánoční menu 
1  600 Kč/dospělí, silvestrovské menu 2 000 Kč/osoba od 8 let, děti do 
7,9 let zdarma, komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek 
- neděle nebo neděle - neděle. V období 06.01.-21.04.22 platí při 
pobytech neděle - čtvrtek akce 4=3.
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Další nabídka ze Salcburska
470 – 520 km od Prahy

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

Popis a poloha: hezký hotel leží přímo ve středisku 
u horní stanice kabinové lanovky ve výšce 2.315 m. 
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, lyžárna, bo-
tárna, herna pro malé i větší děti. 
Ubytování: pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat. Ve 2 
lůž. pokojích je dvoulůžko, v 2-4 lůžkových dvoulůžko 
a palanda, ve 2-4 lůžkových pokojích ECO jsou 2 palandy. 
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu a ve-
čeře formou menu o 4 chodech. 
Zázemí/wellness: v ceně bazén 5 x 11 m, wellness s pá-
rou a saunami přístupné od 16 let. V hotelu je i stolní 
tenis, stolní fotbal, šipky, kulečník, lezecká stěna.
Náš tip: děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma a zdarma i v do-
provodu rodičů lyžují.

Popis a poloha: jednoduchý hotel pro nenáročné  
klienty leží na kraji Bad Hofgasteinu, cca 500 m od cen-
tra, cca 650 m od lázní Alpentherme a cca 750 m od la-
novky Schlossalmbahn, skibus staví cca 50 m od hotelu. 
Vybavení: recepce, jídelna, restaurace, bar, lyžárna, 
botárna, výtah a parkoviště za poplatek 5 Euro/den. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zaříze-
ní, TV-Sat, wi-fi zdarma. Některé pokoje mají i balkon. 
Stravování: all inclusive – snídaně bufet, svačinový 
balíček je možné si připravit ze svačinového koutku 
u snídaně, večeře menu o 3 chodech. Mezi 9.00-21.00 
hodinou jsou k dispozici nápoje jako točené pivo, stol-
ní víno a nealko. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna a odpočívárna (pří-
stupné od 12 let v doprovodu rodiče).
Náš tip: hotel s all inclusive nedaleko termálních 
lázní a lanovky s možností i kratších pobytů. 

Popis a poloha: velmi pěkný a oblíbený hotel leží 
cca 500 m od centra Raurisu, cca 350 m od lanovky 
Kreuzboden a cca 1 km od lanovky Hochalmbahn, 
skibus staví u hotelu. 
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, restaurace, bar, wi-fi 
zdarma, výtah, botárna, lyžárna parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV, fénem a balkonem. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru, salátový, předkrmo-
vý a dezertový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně spojený vnitřní a venkov-
ní bazén (venkovní bazén otevřen při teplotách nad 
0 stupňů), sauna, pára, odpočívárna. 
Náš tip: hotel s bazénem kousek od lanovky s mož-
ností krátkých pobytů. 

Horský hotel Rudolfshütte *** 
na Weissseegletscher   

Park Hotel Gastein v Bad 
Hofgasteinu – all inclusive 

Hotel Kristall ****  
v Raurisu 

Menší vysoko položené středisko Weisssee 
Gletscherwelt leží uprostřed Vysokých Taur 
a  je obklopeno třítisícovými vrcholy. Výho-
dou tohoto menšího střediska je nejen jis-
tota sněhu, ale i  nepřeplněnost sjezdovek 
a téměř žádné fronty u vleků. Pro velmi dob-
ré sněhové podmínky je oblast vyhledávána 
skialpinisty i  freeridery, na  které zde čeká 
15  značených tras. Středisko vychází vstříc 
rodinám s dětmi: děti do 11,9 let lyžují v do-
provodu rodičů zdarma. 

Gasteinertal patří do  sdružení Ski Amadé. 
Jeho nabídka je skutečně všestranná. Prv-
ním střediskem v údolí je Dorfgastein. Svými 
80 km tratí a propojením se sousedním údo-
lím Grossarl má lví podíl na  celé gasteinské 
nabídce. Hlouběji v údolí se nachází středisko 
Bad Hofgastein – Angertal – Bad Gastein, kde 
na  vás čeká cca 107 km tratí vysoké kvality. 
Na  konci údolí je vysoko položené středisko 
Sportgastein s 24 km tratí. Po lyžování se mů-
žete odreagovat v termálních bazénech.

Rauris je jedním z nejhezčích menších rakous-
kých lyžařských středisek. Je sice menší, zato 
však klidný, přehledný a  nepřeplněný. Díky 
své nadmořské výšce a  zasněžovacím systé-
mům nabízí dobré sněhové podmínky po ce-
lou sezonu. Ve  středisku převládají modré 
a  červené tratě. Od  horní stanice kabinkové 
lanovky v  2.200 metrech se skýtá nádherný 
výhled na okolní panorama Taur. Ani v tomto 
spíše rodinném středisku nechybí trať s měře-
ním rychlosti, funpark a příjemné restaurace.

Weisssee Gletscherwelt (1.480 – 2.600 m) Gastein (845 – 2.686 m) Rauris (950 – 2.200 m)

23 km propojených tratí 
(6 km, 15 km, 2 km)

211 km sjezdových tratí 
(58 km, 124 km, 29 km)

32 km propojených tratí 
(15 km, 12 km, 5 km)

1 kabina, 2 sedačky, 4 vleky 13 kabin, 17 sedaček, 15 vleků 3 kabiny, 1 sedačka, 4 vleky

Horský hotel Rudolfshütte  
ve Weisssee Gletscherwelt

Období
Dospělí

ve 2-4 lůž. 
pokoji

ve 2-4 lůž. 
pokoji/ECO

ve 2 lůž. 
pokoji

18.12.-01.01.22 3 390 2 760 3 190
01.01.-09.01.22 3 040 2 480 2 880
09.01.-29.01.22 2 320 1 840 2 200
29.01.-26.02.22 3 040 2 480 2 880
26.02.-05.03.22 3 390 2 760 3 190
05.03.-27.03.22 3 040 2 480 2 880
27.03.-10.04.22 2 320 1 840 2 200
10.04.-24.04.22 3 390 2 760 3 190

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo. 
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, 12-14,9 let 
50%, 15-17,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,3 Euro/noc/osoba od 15 let, silvestrov-
ské menu 600 Kč/osoba od 17 let, komplexní pojištění a  připojištění 
COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v  obdobích 18.12.-08.01., 29.01.-27.03.22 platí 7 nocí 
a  nástupní den na ubytování sobota, v  období 10.04.-24.04.22 platí 
7 nocí a  nástupní den na ubytování neděle. V  období 08.01.-29.01. 
a 27.03.- 10.04.22 minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování 
každý den. V obdobích 09.01.-29.01. a 27.03.-10.04.22 platí akce 
5=4, 6=5 a 7=6. 

Park Hotel Gastein v Bad Hofgasteinu 

Období

Dospělí

ve 2 lůž. 
pokoji

ve 2 lůž. 
pokoji 
balkon

ve 2-4 lůž. 
pokoji 
balkon

02.12.-25.12.21 1 560 1 690 1 800
25.12.-29.12.21 1 840 1 920 2 000
29.12.-08.01.22 2 400 2 450 2 520
08.01.-29.01.22 1 560 1 690 1 800
29.01.-26.02.22 1 840 1 920 2 000
26.02.-18.04.22 1 560 1 690 1 800

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all inclusive, ložní 
prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 50%, 
ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní po-
jištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v  obdobích 02.12.-25.12.21 a  05.03.-18.04.22 minimální 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v termínu 25.12.-
01.01.22 platí 7 nocí, v  období 01.01.-05.03.22 platí pobyty sobota 
- středa, středa - sobota nebo sobota - sobota. V  obdobích 02.12.-
25.12.21, 08.01.-29.01. a  05.03.-18.04.22 platí akce 7=6, navíc 
v období 05.03.-18.04.22 platí akce 5=4 a 6=5.

DĚTI DĚTI 
ZDARMA
ZDARMA
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Hotel Daxer ***  
v Zell am See 

Hotel Lukasmayr ***  
v Brucku  

Popis a poloha: hezký hotel leží nad Zell am See, cca 
2 km od centra a cca 200 m od lanovky. Za dobrých 
sněhových podmínek je možné dolyžovat cca 100 m 
od hotelu, cca 100 m od hotelu je i zastávka skibusu. 
Vybavení: recepce, hala, jídelna, bar, wi-fi zdarma, 
lyžárna, botárna, výtah, dětský koutek, parkoviště. 
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní sociál-
ní zařízení, kabelovou TV, fén, trezorek, přistýlka je 
rozkládací gauč. 
Stravování: rozšířená polopenze s nealko nápoji – 
snídaně teplý i studený bufet, odpolední svačina, ve-
čeře menu o 4 chodech s možností výběru z 3 hlavních 
jídel, salátový i moučníkový bufet. Mezi 10.00-21.00 
hodinou jsou v ceně nealko nápoje. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén s protiprou-
dem, wellness – sauny, pára (vstup od 14 let).
Náš tip: pěkný hotel cca 200 m od lanovky.

Popis a poloha: rodinný hotel leží v centru Brucku, 
cca 3 km od základní stanice lanovky Areitbahn v Zell 
am See a cca 10 km od lanovky na ledovec Kitzstein-
horn v Kaprunu. Zastávka skibusu do Zell am See je 
u domu.
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, wi-fi zdar-
ma v prostorách haly, výtah, lyžárna, botárna, men-
ší parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůž. pokoje mají vlastní sociální zaříze-
ní a kabelovou TV. Pokoje pro 2-4 osoby mají balkon. 
Stravování: polopenze – snídaně teplý i studený 
bufet, odpolední svačina (kromě soboty), večeře 
formou bufetu. 
Zázemí/wellness: v ceně 2x týdně sauna (děti vstup 
od 14 let a jen v do-
provodu rodiče).
Náš tip: děti do 
9,9 let ubytova-
né na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s po-
lopenzí zdarma.

Hotel Lukasmayr v Brucku  

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji ve 2-4 lůž. pokoji
18.12.-26.12.21 1 960 2 200
26.12.-06.01.22 2 320 2 560
06.01.-05.02.22 1 720 1 960
05.02.-05.03.22 2 040 2 280
05.03.-19.03.22 1 720 1 960
19.03.-30.04.22 1 320 1 560

Ceny na os. a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 9,9 let zdarma, 10-12,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, kom-
plexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v  obdobích 18.12.-26.12.21, 06.01.-05.02. a  05.03.-
30.04.22 min. počet nocí 3, nástupní dny na ubytování každý den. 
V termínu 26.12.-02.01.22 platí 7 nocí, v období 05.02.-05.03.22 pla-
tí 7 nocí a nástupní den na ubytování sobota. V obdobích 08.01.-
29.01. a  02.04.-16.04.22 platí akce 7=6. V  obdobích 19.03.-
02.04. a 16.04.-30.04.22 platí akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=6.

Hotel Daxer v Zell am See
Období Dospělí

08.01.-29.01.22 2 540
05.03.-02.04.22 2 540

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí a ne-
alko nápoji, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 2,9 let zdarma, 3-5,9 let 70%, 
6-11,9 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/den/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty sobota - středa a středa 
- sobota.

138 km sjezdových tratí 
(54 km, 55 km, 29 km) 

470 km od Prahy

Zell am See  
– Kaprun

Středisko Zell am See – Kaprun tvoří město Zell 
am See s areálem Schmittenhöhe (77 km tratí) 
a městečko Kaprun. V Kaprunu došlo v prosin-
ci 2019 k propojení areálu Maiskogel (20 km) 
s ledovcem Kitzsteinhorn (41 km) a díky tomu-
to propojení se vyjede pohodlně lanovkami 
na  ledovec rovnou z  městečka. V  posledních 
letech doznal ledovec velkých změn. Byly vy-
budovány nové sedačkové lanovky a  černá 
trať Black Mamba. Kabinky, které vedou pod 
vrchol ledovce, nahradily dřívější méně po-
hodlné vleky. Městečka Zell am See a Kaprun 
jsou vzájemně propojena skibusem.

15 kabin, 17 sedaček, 26 vleků

DĚTI DĚTI 
ZDARMA
ZDARMA

Týdenní pobyty v hotelu Daxer 
po celou sezonu najdete  

na www.rakousko-dovolena.cz

Hotel St. Florian ***  
v Kaprunu 

Popis a poloha: pěkný hotel St. Florian leží na okra-
ji centra Kaprunu cca 200 m od lanovky, která vede 
od prosince 2019 na ledovec Kitzsteinhorn a jen cca 
250 m od lázní Tauern Spa. Zastávka skibusu do ly-
žařského střediska Zell am See je cca 50 m od hotelu. 
Běžecká osvětlená stopa je před hotelem.
Vybavení: recepce, hala s krbem, internetový koutek 
zdarma, wi-fi v hale zdarma, jídelna, restaurace, bar, 
lyžárna, botárna, parkoviště. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, kabelovou TV, rádiem, telefonem, trezor-
kem, fénem, minibarem a balkonem nebo terasou.
Stravování: polopenze – snídaně bohatý bufet, ve-
čeře menu o 4 chodech s možností výběru u hlav-
ního jídla.
Zázemí/wellness: 
v ceně 2 sauny, infra-
kabina, posilovna.
Náš tip: pěkný hotel 
cca 200 m od nové 
lanovky, která vede 
přímo na ledovec.

Hotel St. Florian v Kaprunu
Období Dospělí

31.10.-11.11.21 2 080
25.11.-01.12.21 2 080
01.12.-27.12.21 2 400
27.12.-03.01.22 3 170
03.01.-01.02.22 2 630
01.02.-16.03.22 2 850
16.03.-01.04.22 2 500
01.04.-01.05.22 2 080

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, po-
bytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let 
50%, 13-15,9 let 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2,05 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v období 19.12.-09.01.22 platí 7 nocí a nástupní den 
na ubytování neděle, v období 20.03.-01.05.22 minimální počet nocí 
3 a nástupní dny na ubytování každý den, v ostatních obdobích pla-
tí pobyty neděle - čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle.
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Popis a poloha: pěkný hotel leží přímo nahoře 
na Katschbergu, v lyžařském středisku, v nadmořské 
výšce 1.650 m, cca 100 m od lanovky. 
Vybavení: recepce, hala, restaurace, výtah, herna pro 
děti, parkoviště.
Ubytování: 2-3 lůžkové a rodinné pokoje (2 místnos-
ti) mají vlastní sociální zařízení, kabelovou TV, rádio 
a některé i balkon. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, odpoledne 
se podává svačina, večeře bufet o 4 chodech. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 6 x 9 m, well-
ness – pára, finská sauna, biosauna, venkovní sauna, 
infrakabina, whirlpool (do wellness vstup od 16 let).
Náš tip: pěkný 
hotel s bazénem 
přímo v  lyžař-
ském středisku. 

Hotel Katschberghof ****  
v Katschbergu 

Katschberg (1.066 – 2.220 m)

Katschberg leží v sedle na hranicích Korutan 
a Salcburska. Areál se rozkládá na vrcholech 
Tschaneck a Aineck a převládají zde krásné 
široké tratě vhodné na  carving. Pro děti je 
zde několik areálů. Toto středisko se díky 
své poloze na jižní straně Alp chlubí velkým 
poč tem slunečných dní v  roce. Na  sezonu 
2021-22 jsou naplánované další investice  
v areálu. V blízkém okolí je možné navštívit 
další lyžařský areál Grosseck – Speiereck 
s 41 km sjezdových tratí.

70 km propojených tratí 
(10 km, 50 km, 10 km)

3 kabiny, 5 sedaček, 8 vleků

25 km propojených tratí 
(8 km, 10 km, 7 km)

2 kabiny, 2 sedačky, 5 vleků

Hotel Laurenzhof v Lendorfu

Období
Dospělí 

ve 2 lůžkovém  
pokoji

ve 2-4 lůžkovém 
pokoji

18.12.-23.12.21 1 360 1 560
23.12.-26.12.21 1 560 1 760
26.12.-02.01.22 2 240 2 440
02.01.-09.01.22 1 880 2 080
16.01.-29.01.22 1 360 1 560
29.01.-20.02.22 1 880 2 080
20.02.-20.03.22 1 360 1 560

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou 
polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 
50%, ostatní 35%.
Příplatky: pobytová taxa 1,6 Euro/noc/osoba od 16 let, komplexní 
pojištění a připojištení COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den kromě termínu 26.12.-02.01.22 - zde 
platí 7 nocí.

Lyžařské mapy a další nabídky z Korutan najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Nabídka z Korutan
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510 – 570 km od Prahy

Popis a poloha: hezký hotel s příjemnou rodinnou 
atmosférou leží přibližně 8 km od lyžařského střediska 
Goldeck, skibus staví cca 20 m od domu. 
Vybavení: recepce, hala, restaurace, bar, wi-fi zdarma 
v hale, výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, balkon. 
Stravování: rozšířená polopenze – bohatá bufetová 
snídaně, odpolední svačina, večeře menu o 4 chodech 
s možností výběru hlavního jídla, včetně salátového 
a předkrmového bufetu. Mezi 07.00-21.00 hodinou 
jsou v ceně nealko nápoje jako limonády, šťávy, voda. 
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 5 x 10 m, well-
ness se sauna-
mi přístupné 
od 12 let. 
Náš tip: pěk-
ný hotel s ba-
zénem.

Hotel Laurenzhof ****  
v Lendorfu  

Goldeck (550 – 2.142 m)

Lyžařské středisko Goldeck je menší rodinné 
středisko nad městečkem Spittal. Na jeho vr-
cholu se tyčí televizní vysílač a je z něj krásný 
pohled na velkou část Korutan. Je vyhledáva-
né především místními a patří mezi méně na-
v štěvované. Ve středisku převládají příjemné 
modré a červené tratě, jeho zvláštností je pak 
8 km dlouhý černý údolní sjezd. Ani v  tomto 
malém středisku nechybí snowpark a  cvičné 
vleky pro malé děti. Zpestřením může být i ly-
žování na ledovci Möll (cca 40 minut jízdy).

Popis a  poloha: hotel leží v  centru Mallnitzu, 
cca 3,5 km od lyžařského střediska Ankogel a 23 km 
od ledovce Möll, skibus staví cca 50 m od hotelu. 
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, wi-fi zdar-
ma, výtah, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, 3. a 4. lůžko je přistýlka.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, odpoledne 
se podává svačina, večeře menu o 4 chodech s mož-
ností výběru hlavního jídla včetně salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauny, pára, whirlpool.
Náš tip: děti do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s po-
lopenzí zdarma.

Hotel Alber ****  
v Mallnitzu 

24 km propojených tratí

18 km propojených tratí

Ledovec Möll (2.100 – 3.122 m)

Ankogel – Mallnitz (1.066 – 2.220 m)

Ledovec Möll je jediným korutanským ledov-
cem. Do  2.200 m se dostanete z  parkoviště 
za  pouhých 8 minut podzemní lanovkou. 
Nejvyšší bod ledovce je vrchol Schareck 
(3.122  m). Z  tohoto vrcholu do  mezistanice 
ujedete 7 km a překonáte převýšení 1.000 m. 
Lyžařské tratě jsou převážně široké, vhodné 
ke  carvingu. Dalším střediskem v  oblasti je 
Ankogel nad městečkem Mallnitz, kde jsou 
tratě převážně střední obtížnosti.

Hotel Alber v Mallnitzu
Období Dospělí

23.12.-26.12.21 1 800
02.01.-06.02.22 1 800
06.02.-27.02.22 2 020
27.02.-10.04.22 1 800

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 12,9 let zdarma, 13-15,9 let 
50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 3,10 Euro/osoba od 18 let/noc, dítě 6-17,9 
let 0,70 Euro/noc, komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz 
strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek 
- neděle, při pobytech neděle - čtvrtek platí akce 4=3. 

DĚTI DĚTI 
ZDARMA
ZDARMA

Hotel Katschberghof v Katschbergu

Období
Dospělí

ve 2 lůž. pokoji 
3 noci / 4 noci

v rodinném pok. 
3 noci / 4 noci

05.12.-19.12.21 7 800 / 10 050 9 000 / 11 980
19.12.-26.12.21 8 650 / 10 890 9 860 / 12 800
09.01.-06.02.22 9 250 / 11 500 10 940 / 13 180
06.02.-06.03.22 11 840 / 14 080 13 640 / 16 600
06.03.-20.03.22 9 250 / 11 500 10 940 / 13 180
20.03.-03.04.22 7 800 / 10 050 9 000 / 11 980

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 3x (4x) ubytování s polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let sleva 90%, děti 3-5,9 let 
60%, 6-15,9 let 35%, 16-17,9 let 15%.
Příplatky: pobytová taxa 2,6 Euro/noc/osoba od 18 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek 
- neděle.
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Nabídka z Tyrolska

88 km propojených tratí 
(29 km, 42 km, 17 km)

Hochzillertal – Hochfügen 
 (600 – 2.360 m)

5 kabin, 12 sedaček, 19 vleků

Propojená lyžařská střediska Hochzillertal 
a  Hochfügen tvoří velmi pěkné a  moder-
ní lyžařské středisko s  širokými a  pestrými 
tratěmi – náročnější tratě vedou z  vrcholu 
March kopf do  Hochfügenu, kde bývá díky 
své nadmořské výšce velmi kvalitní sníh. Ši-
roké, středně obtížné tratě vhodné pro car-
ving jsou nad Kaltenbachem. Ve  středisku 
nechybí závodní trať, snowpark s  halfpipe 
a tradiční i moderní restaurace.
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495 – 510 km od Prahy

Menší lyžařské středisko Oberndorf i špičko-
vá lyžařská střediska Kitzbühel a  Brixental 
leží v Kitzbühelských Alpách a je na ně mož-
né zakoupit jednu společnou permanentku 
SuperSkiCard, která stojí pro dospělou oso-
bu 303 Euro na 6 dní.

Oberndorf (659 – 1.604 m)

43 km propojených tratí

Brixental (620 – 1.956 m)

280 km propojených tratí

Kitzbühel (800 – 2.000 m)

170 km propojených tratí

170km propojených tratí 
(69 km, 78 km, 23 km)

Kitzbühel (800 – 2.000 m)

10 kabin, 27 sedaček, 15 vleků

Jedno z  nejznámějších a  nejtradičnějších ra-
kouských lyžařských středisek tvoří propoje-
ní obcí Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg, Pass 
Thurn a  Hollersbach. Kitzbühel není jen svě-
toznámá trať Streit a Hahnenkamm. Celé stře-
disko je velmi dobře propojené, nabízí moder-
ní lanovky, široké i dlouhé sjezdovky a dobré 
zázemí v  restauracích a  barech. Samozřej-
mostí jsou snowparky i  trať na  boardercross. 
Toto bohaté středisko se neustále modernizu-
je a investuje do zasněžovacích systémů.

Gasthof Zillertal ***  
ve Strass im Zillertal 

Popis a poloha: gasthof leží cca 200 m od centra 
Strassu, na začátku údolí Zillertal. Nejbližší lyžařské 
středisko Fügen je cca 8 km, lyžařské středisko Hoch-
zillertal v Kaltenbachu cca 15 km a Zillertalská Arena 
cca 20 km, skibus staví u hotelu. Termální lázně ve Fü-
genu jsou vzdáleny cca 11 km od hotelu.
Vybavení: recepce, hala, výtah, jídelna, restaurace, 
parkoviště, wi-fi zdarma v hale.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, rádio, fén a balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla.
Zázemí/wellness: v ceně sauna (dětem vstup povo-
len od 12 let v doprovodu rodiče).
Náš tip: gasthof s možností krátkých pobytů v do-
jezdové vzdálenosti do různých lyžařských středi-
sek v rámci celého Zillertalského údolí.

Gasthof Zillertal ve Strass im Zillertal
Období Dospělí 

05.12.-16.12.21 1 370
02.01.-27.03.22 2 020

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, po-
bytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-12,9 let 
50%, 13-16,9 let 30%, 17-17,9 let 10%.
Příplatky: komplexní pojištění a připoj. COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v období 05.12.-16.12.21 jsou možné pouze poby-
ty neděle - čtvrtek, v období 02.01.-27.03.22 platí pobyty neděle 
- čtvrtek, čtvrtek - neděle nebo neděle - neděle. V období 02.01.-
27.03.22 při pobytech neděle - čtvrtek platí akce 4=3, při po-
bytech neděle - neděle akce 7=6.

Hotel Kitzbühler Alpen **** 
v Oberndorfu 

Hotel Alpenhof ***  
v Aurachu  

Popis a poloha: pěkný hotel leží vedle stanice lanov-
ky lyžařského střediska St. Johann – Oberndorf s cca 
43 km tratí. Lyžařské středisko Kitzbühel i Brixental 
(Going) jsou cca 8 km od hotelu. Na všechna tato stře-
diska je možné si zakoupit společnou permanentku. 
Vybavení: hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, bar, 
výtah, lyžárna, herna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, kabelovou TV, fén, 3. a 4. lůžko je palanda. 
Stravování: rozšířená polopenze – snídaně bufet, od-
polední svačina, večeře menu o 4 chodech formou 
menu nebo bufetu. Mezi 10.00-21.00 hodinou jsou 
v ceně nealko nápoje z automatu – káva, čaj, kakao 
a vybrané šťávy. 
Zázemí/wellness: v  ceně 
sauna, pára, infrakabina a od-
počívárna (vstup od 12 let).
Náš tip: pěkný hotel u la-
novky.

Popis a poloha: hrodinný hotel leží mezi Kitzbühe-
lem a Jochbergem, cca 10 minut jízdy od lanovek 
v Kitzbühelu nebo Jochbergu (cca 4 a 5 km). Skibus 
staví cca 50 m od domu.
Vybavení: hala s recepcí, restaurace, bar, wi-fi zdar-
ma v prostorách recepce, výtah, lyžárna, parkoviště. 
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zaří-
zení, TV-Sat, fén, trezorek, balkon. 3. lůžko je přistýlka.  
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára a odpočívárna. 
Náš tip: hotel u skibusu, pár minut jízdy od  
lanovek. 

Další nabídky v Tyrolsku najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Hotel Kitzbühler Alpen v Oberndorfu
Období Dospělí 

18.12.-25.12.21 2 760
25.12.-02.01.22 3 080
02.01.-08.01.22 2 760
08.01.-29.01.22 2 360
29.01.-05.03.22 2 760
05.03.-27.03.22 2 360

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s rozšířenou polo-
penzí a nealko nápoji, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,2 Euro/noc/osoba od 16 let, komplex-
ní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v  období 18.12.-25.12.21 platí pobyty sobota - středa 
a  středa - sobota. V  období 08.01.-29.01.22 minimální počet nocí 
3 a v období 05.03.-27.03.22 minimální počet nocí 4, nástupní dny na 
ubytování každý den. V  obdobích 25.12.-08.01.21 a  29.01.-05.03.22 
platí 7 nocí a nástupní den na ubytování sobota. V obdobích 08.01.-
20.01. a 05.03.-27.03.22 platí akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=6.  

Hotel Alpenhof v Aurachu
Období Dospělí 

11.12.-18.12.21 1 200
18.12.-26.12.21 2 240
26.12.-02.01.22 3 080
02.01.-05.02.22 1 960
05.02.-05.03.22 2 790
05.03.-19.03.22 1 960
19.03.-16.04.22 1 400

Ceny na os. a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-10,9 let 50%, 
11-15,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,8 Euro/noc/osoba od 15 let, komplex-
ní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v  obdobích 11.12.- 22.12.21, 08.01.-05.02. a  05.03.-
16.04.22 platí pobyty sobota - středa, středa - sobota nebo sobota 
- sobota. V obdobích 26.12.-02.01. a 05.02.-05.03.22 platí 7 nocí a ná-
stupní den na ubytování sobota. V  termínu 22.12.-26.12.21 platí 
4 noci, v termínu 02.01.-08.01.22 platí 6 nocí.
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Popis a poloha: typický tyrolský hotel se nachází cca 
2,5 km od centra Imstu. 5 km od hotelu je malé rodin-
né středisko Hochimst. Střediska Hochzeiger v Pitzta-
lu a Hochötz v Ötztalu jsou vzdálena 15-20 minut jízdy 
autem. Do výborných středisek Fiss – Ladis – Serfaus 
nebo St. Anton am Arlberg dojedete za cca 35 minut. 
Vybavení: recepce, restaurace, wi-fi zdarma, diskotéka 
(otevřena pátek a sobota), výtah, lyžárna, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůž. pokoje s vlastním sociálním zaří-
zením a kabelovou TV, 3. a 4. lůžko je rozkládací gauč. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, lehká odpo-
lední svačina, večeře menu o 4 chodech s možností 
výběru z 2 hlavních jídel.
Zázemí/wellness: v ceně sauny, pára, odpočívárna (dě-
tem do 16 let vstup povolen jen v doprovodu rodiče).
Náš tip: děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Popis a poloha: hotel se nachází přímo u sjezdovky 
lyžařského střediska Kappl, cca 500 m nad základní 
stanicí lanovky Diasbahn, sjezdovka vede pod hote-
lem. Centrum městečka je vzdálené cca 800 m. Lyžař-
ské středisko Ischgl - Samnaun je vzdáleno cca 8 km 
od hotelu. Zastávka skibusu je u hotelu, pokud chcete 
lyžovat v Ischglu, je nutné přestoupit na jiný skibus 
v centru Kapplu.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, 
bar, výtah, lyžárna, botárna, parkoviště.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje mají vlastní sociální zaří-
zení, fén, TV-Sat, telefon, některé pokoje mají balkon.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla včetně 
salátového bufetu.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina a odpo-
čívárna (vstup od 14 let).
Náš tip: doporučujeme včasnou rezervaci.

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

Hotel Auderer ***  
v Imstu 

Hotel Silvretta ***  
v Kapplu 

Další nabídka z Tyrolska
Pitztal – Hochzeiger (1.450 – 2.450 m)Ischgl – Samnaun (1.377 – 2.872 m) Skizillertal 3000 (630 – 2.500 m)

Hochötz a Kühtai (820 – 2.520 m)Kappl (1.180 – 2.700 m)

Výše uvedená střediska a  nejen ta, jsou do-
stupná autem z  Imstu. Nejbližším větším 
střediskem v údolí Pitztal je areál Hochzeiger 
s  40 km tratí. Převládají zde středně náročné 
tratě a lahůdkou může být 3,5 km dlouhý sjezd 
do  údolí s  převýšením 1.000 m. Na  začátku 
údolí Ötztal se nachází středisko Hochötz, kte-
ré je propojeno skibusem s vysoko položeným 
Kühtai a  obě mají společnou permanentku. 
Tato oblast nebývá tak přeplněná a může být 
tajným tipem na vaši zimní dovolenou.

Jedno z  nejlepších i  nejdražších rakouských 
lyžařských středisek Ischgl – Samnaun leží 
na hranicích Rakouska a Švýcarska. Sjezdové 
tratě jsou zde široké a  dlouhé, a  ideální pro 
carving. 90 % tratí leží ve výšce nad 2.000 m 
a  proto se zde lyžuje od  konce listopadu 
do  začátku května. Středisko tvoří špičku 
i co do kvality lanovek. Pokud si budete chtít 
odpočinout v  menším a  výrazně klidnějším 
areálu, doporučujeme zůstat v Kapplu. Tento 
areál nabízí 42 km pestrých sjezdových tratí.

40 km propojených tratí238 km propojených tratí 142 km propojených tratí
(44 km, 70 km, 28 km)

81 km sjezdových tratí42 km propojených tratí
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530 – 570 km od Prahy

Popis a poloha: pěkný rodinný hotel s příjemnou 
atmosférou leží v centru Finkenbergu, jen cca 150 m 
nad stanicí lanovky Finkenberger Almbahn.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, jídelna, bar, lyžár-
na, parkoviště. 
Ubytování: 2 a 1 lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením mají TV-Sat, fén, trezorek, některé i balkon. 
Pokoje jsou zařízené ve venkovském tyrolském stylu. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, salá-
tový bufet. K večeřím jsou zahrnuty i 2 malé nápoje 
na osobu jako malé pivo, 1/8 l vína nebo 0,2 l nealko. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna, pára a odpočívárna.
Náš tip: hotel v pěší vzdálenosti od lanovky. 

Hotel Panorama ***  
ve Finkenbergu  

Lyžařské středisko Skizillertal 3000 nad měs -
tečky Mayrhofen, Hippach, Finkenberg  
a Lannersbach se 142 km tratí nabízí pestrou 
paletu sjezdových tratí pro každého. Jsou zde 
mírné modré svahy, hezké červené široké sjez-
dovky i nejprudší sjezdová trať v Rakousku 
Harakiri. Nad střediskem je také velmi pěkný 
snowpark, který patří k nejlepším v Evropě. 
Ve středisku jsou i tři tratě na měření rychlosti 
různých obtížností a samozřejmostí je i fun 
dráha pro děti s různými překážkami.

Hotel Auderer v Imstu 

Období
Dospělí

ve 2 lůž. 
pokoji

ve 2-3 lůž. 
pokoji

ve 2-4 lůž. 
pokoji

03.12.-20.12.21 2 040 2 120 2 200
20.12.-26.12.21 2 080 2 200 2 320
26.12.-02.01.22 2 720 2 850 2 990
02.01.-09.01.22 2 200 2 320 2 440
09.01.-29.01.22 1 840 1 960 2 080
29.01.-05.03.22 2 160 2 280 2 400
05.03.-15.04.22 1 760 1 880 2 000
15.04.-18.04.22 1 880 2 000 2 120

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 11,9 let zdarma, 12-15,9 let 
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojiš-
tění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 03.12.-26.12.20, 06.01.-26.02. a 05.03.-
18.04.22 min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v 
termínu 02.01.-06.01.22 platí počet nocí 4, v termínech 26.12.-02.01. 
a  26.02.-05.03.22 platí počet nocí 7. V období 03.12.-20.12.21  
platí akce 5=4, 6=5 a 7=6. V obdobích 09.01.-05.02. a 05.03.-
10.04.22 platí akce 7=6 a při pobytech neděle - pátek 5=4 a ne-
děle - sobota 6=5.

Hotel Silvretta v Kapplu
Období Dospělí 

18.12.-25.12.21 12 600
25.12.-08.01.22 16 250
08.01.-29.01.22 12 050
29.01.-05.03.22 13 740
05.03.-23.04.22 12 600

Ceny na osobu a týden v Kč zahrnují: 7x ubytování s polopenzí, 
ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, kom-
plexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a nástupní den na 
ubytování sobota.

DĚTI DĚTI 
ZDARMA
ZDARMA

9 kabin, 17 sedaček, 31 vleků

Hotel Panorama ve Finkenbergu

Období

Dospělí 
ve 1 a 2 

lůž. pokoji 
s balkonem

ve 2 lůž.  
pokoji

01.01.-08.01.22 2 590 2 520
08.01.-29.01.22 2 480 2 400
29.01.-05.03.22 2 560 2 480
05.03.-18.04.22 2 480 2 400

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí včetně 
2 malých nápojů u večeře, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v období 01.01.-12.03.22 platí 7 nocí a nástupní den 
na ubytování sobota. V období 12.03.-18.04.22. minimální počet 
nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den. 
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Další nabídka z Tyrolska

280 km propojených tratí 
(134 km, 129 km, 17 km)

Skiwelt Wilder Kaiser (620 – 1.956m) Ski Juwel (828 – 2.025 m)

15 kabin, 36 sedaček, 39 vleků

Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental patří k největ-
ším vzájemně propojeným střediskům v Rakous-
ku. Tvoří ho obce Going, Ellmau, Scheffau, Söll, 
Itter, Hopfgarten, Brixen im Thale a Westendorf. 
Stranou je jen malé středisko Kelschau, kde je 
19 km tratí. Brixental je dobře dostupný z Čech 
po dálnici na Mnichov a nabízí převážně široké 
tratě. Jeho velkou výhodou je propojenost, mů-
žete přejíždět z  jedné části střediska do  druhé. 
Středisko neustále investuje do nových lanovek 
a 243 km tratí je uměle zasněžováno.
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Penzion Unterbräu  *** 
v Hopfgartenu 

Popis a poloha: příjemný penzion leží v centru  
Hopfgartenu, cca 400 m od lanovky. Zastávka skibu-
su je cca 50 m od domu. 
Vybavení: hala, wi-fi zdarma, jídelna, lyžárna, parko-
viště je cca 200 m od domu. 
Ubytování: 2-3 lůžkové pokoje jsou zařízené ve ven-
kovském stylu, mají vlastní sociální zařízení, kabelo-
vou TV, trezorek a fén.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlav-
ního jídla.
Zázemí/wellness: sauna.
Náš tip: penzion jen 400 m od lanovky. 

Penzion Unterbräu v Hopfgartenu

Období
Dospělí 

ve 2-3 lůž. pokoji v 1 lůž. pokoji
18.12.-26.12.21 1 760 1 960
26.12.-02.01.22 2 320 2 520
02.01.-08.01.22 1 840 2 040
08.01.-22.01.22 1 600 1 800
22.01.-29.01.22 1 760 1 960
29.01.-05.03.22 2 080 2 280
05.03.-19.03.22 1 600 1 800

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, po-
bytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 7,9 let zdarma, 8-15,9 let 50%, 
ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v termínu 26.12.-02.01.22 platí 7 nocí, v období 
02.01.-08.01.22 platí počet nocí 6, jinak po celou sezonu minimální 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Penzion Alpenblick v Radfeldu

Období
Dospělí 

v hlavní  
budově 

ve vedlejší 
budově

02.01.-29.01.22 1 800 1 400
29.01.-05.03.22 1 930 1 530
05.03.-26.03.22 1 800 1 400

Ceny na osobu a noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let, kom-
plexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní 
dny na ubytování každý den.

Popis a poloha: velmi pěkný penzion leží v Innta-
lu, cca 2,5 km od krásného historického městečka 
Rattenberg. Lyžařské středisko Ski Juwel – Alpbach-
tal je cca 11 km. Penzion má 2 budovy vzdálené cca 
20 m od sebe.
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, jídelna, bar, výtah, 
parkoviště. 
Ubytování: 2 lůžkové pokoje mají vlastní sociální za-
řižení, TV-Sat, fén a rádio, některé i balkon. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru u hlavního jídla, sa-
látový bufet. 
Zázemí/wellness: v ceně sauna (po nahlášení a do-
mluvě), posilovna.
Náš tip: pěkný penzion za dobrou cenu s možnos-
tí krátkých pobytů. 

Penzion Alpenblick ***  
v Radfeldu 

Lyžařské středisko Ski Juwel propojuje la-
novkami dvě tyrolská údolí Wildschönau 
a Alpbachtal. V tomto pěkném a pestrém ly-
žařském středisku převažují široké červené 
tratě, často orientované na  sever. Najdete 
zde sjezdové tratě, které vedou jak po  ho-
lých pláních, tak i  mezi lesy. Nechybí zde 
snowboardpark a  funpark, trať s  měřením 
rychlosti ani zábavné areály pro nejmenší 
děti. Samozřejmostí jsou příjemné restaura-
ce s kvalitním zázemím pro lyžaře.

109 km propojených tratí 
(26 km, 54 km, 29 km)

9 kabin, 7 sedaček, 29 vleků

Popis a poloha: penzion má klidnou polohu cca 
800 m od lyžařského střediska Christlum s cca 27 km 
tratí, skibus staví cca 100 m od domu. Centrum Achen-
kirchu je cca 500 m.  Běžecké stopa vede za domem. 
Vybavení: recepce, výtah, jídelna, restaurace, bar, ly-
žárna, botárna, wi-fi zdarma, parkoviště. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, fén, balkon, 3. a 4. lůžko je palanda 
nebo rozkládací gauč. 
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, ve-
čeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního 
jídla, předkrmový, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně sauna, infrakabina a odpo-
čívárna (děti jen v dopro-
vodu rodičů), stolní tenis.
Náš tip: pěkný penzion  
za dobrou cenu neda-
leko lanovky a u běžec-
kých stop.

Penzion Geisler ***  
v Achenkirchu  

27 km propojených tratí 
(6 km, 16 km, 5 km)

Achensee – Christlum (950 – 1.800 m)

4 sedačky, 7 vleků

Malé, ale pěkné středisko Christlum leží nad 
jezerem Achensee a  nad městečkem Achen-
kirch. Každý si zde najde to své – široké car-
vingové tratě, trať s boulemi i areál pro malé 
děti. V  okolí jezera Achensee jsou ještě dvě 
menší střediska Maurach (11 km tratí) a Per-
tisau (12 km). Od 4 dní je možné si zakoupit 
permanentku na celou oblast. Dovolenou je 
možné zkombinovat i s běžeckým lyžováním, 
okolí patří svou nabídkou 220 km běžeckých 
stop mezi jednu z nejlepších v Rakousku.

Penzion Geisler v Achenkirchu
Období Dospělí 

17.12.-27.12.21 1 990
05.01.-09.01.22 1 880
09.01.-29.01.22 1 640
29.01.-12.02.22 1 720
12.02.-26.02.22 2 080
06.03.-13.03.22 1 640

Ceny na osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 2,9 let zdarma, 3-7,9 let 
50%, 8-13,9 let 30%, 14-15,9 let 10%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v  obdobích 17.12.-27.12.21, 05.01.-29.01. a  06.03.-
13.03.22 minimální počet nocí 3 a  nástupní dny na ubytování 
každý den, v  období 29.01.-26.02.22 platí pobyty sobota - středa 
a středa - sobota nebo sobota - sobota.

Nabídky ubytování v oblastech Ski Arlberg,  
Fiss – Ladis – Serfaus, Lienz, Kals – Matrei, Ötztal, Nauders a dalších  

najdete na www.rakousko-dovolena.cz
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Hotel Mühlenerhof v Mühlen in Taufers

Období
Dospělí 

ve 2 lůž.  
pokoji

ve 2-4 lůž. 
pokoji

22.12.-09.01.22 3 120 3 280
09.01.-30.01.22 2 390 2 520
30.01.-07.02.22 2 520 2 640
07.02.-27.02.22 2 680 2 790
27.02.-06.03.22 2 520 2 640
06.03.-19.04.22 2 390 2 520

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, ložní 
prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 
50%, 12-14,9 let 30%, ostatní 15%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,5 Euro/noc/osoba od 14 let, kom-
plexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v období 22.12.-09.01.22 platí 7 nocí a nástupní dny na 
ubytování každý den, v ostatních obdobích minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den. V období 13.03.-19.04.22 
platí akce 7=6.

600 – 740 km od Prahy

Nabídka z Itálie

Popis a poloha: pěkný hotel leží v Ahrntalu, cca 
18 km od střediska Kronplatz. Lyžařské středisko 
Speikboden (41 km tratí) je 4 km od hotelu, středis-
ko Klausberg (33 km tratí) je pak vzdáleno 14 km. 
V údolí je i 80 km běžeckých stop. 
Vybavení: recepce, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, 
bar, lyžárna, herna, parkoviště. 
Ubytování: 2-4 lůž. pokoje mají vlastní sociální za-
řízení, TV-Sat, fén a některé i balkon, 3. a 4. lůžko je 
rozkládací gauč nebo přistýlka. 
Stravování: polopenze – snídaně bufet, odpolední 
svačina, večeře menu o 4 chodech, salátový bufet.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén a rozsáhlé 
wellness – sauny, pára, solná jeskyně, odpočívárna 
(vstup od 12 let). 
Náš tip: hotel s ba-
zénem v  dosahu 
3 lyžařských stře-
disek. 

Hotel Mühlenerhof ****  
v Mühlen in Taufers   

119 km propojených tratí

39 km propojených tratí

Kronplatz (950 – 2.275 m)

Speikboden (950 – 2.400 m)

Moderní lyžařské středisko Kronplatz pat-
ří mezi nejlepší italská lyžařská střediska. 
Ve středisku převažují široké tratě všech obtíž-
ností, jsou zde dlouhé údolní sjezdy. Všechny 
tratě jsou uměle zasněžovány a samozřejmostí 
je funpark a boardercrossová dráha. Lyžařské 
středisko Speikboden se prezentuje jako rodin-
né středisko s jistotou sněhu a poměrně moder-
ními lanovkami. Ve středisku vládne pohodová 
a klidná atmosféra. K zábavě při lyžování slou-
ží funpark a nebo trať s měřením rychlosti.
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Lyžařské mapy a další nabídky v Itálii najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Popis a poloha: moderní hotel leží na úpatí hory Mon-
te Bondone, cca 300 m od lanovky i centra Vasonu. 
Vybavení: hala s recepcí, jídelna, restaurace, bar, ka-
várna, wi-fi zdarma ve společenské místnosti, výtah, 
lyžárna, herna pro děti, parkoviště.
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, fén. 
Stravování: polopenze – italská snídaně nebo lehký 
italský snídaňový bufet, večeře předkrmový/salátový 
bufet a výběr ze 3 hlavních jídel.
Zázemí/wellness: v ceně vnitřní bazén 38 m2 (pří-
stupný dětem do 16 let jen do 18.00 hodin) a wellness 
s párou, saunou a biosau-
nou (vstup od 18 let).
Náš tip: moderní ho-
tel kousek od lanovky 
s  možností krátkých 
pobytů. 

Hotel Le Blanc ****  
v Monte Bondone  

21 km propojených tratí 
(6 km, 13 km, 2 km)

Monte Bondone (1.300 – 2.090 m)

Monte Bondone je malé rodinné a velmi ob-
líbené lyžařské středisko, jehož velkou výho-
dou je dobrá dostupnost z Brennerské dálni-
ce. Najdete v něm 21 km tratí všech obtížností 
a je rájem především pro rodiny s dětmi. Dítě 
narozené po 30.11. 2013 lyžuje v doprovodu 
rodiče zdarma. Ve  středisku nechybí pěkný 
snowpark s halfpipe a snowcrossová dráha. 
Nejdelší trať - Gran Pista je dlouhá 3,5 km 
s  průměrným sklonem 38 %. Všechny tratě 
jsou kvalitně uměle zasněžované.

4 sedačky

Hotel Le Blanc v Monte Bondone
Období Dospělí 

05.12.-19.12.21 1 600
19.12.-26.12.21 2 400
26.12.-02.01.22 3 390
02.01.-06.01.22 2 400
06.01.-23.01.22 1 600
23.01.-30.01.22 2 080
30.01.-06.03.22 2 400
06.03.-20.03.22 2 080
20.03.-03.04.22 1 600

Ceny na osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 
50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 14 let, komplexní 
pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek, čtvr-
tek - neděle nebo neděle - neděle (kromě termínu 26.12.-02.01.22 
- zde platí 7 nocí). V  obdobích 05.12.-19.12.21, 09.01.-13.02. 
a 20.02-03.04.22 platí akce 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek 
a 7=6 při pobytech neděle - neděle.

Popis a poloha: hezký hotel leží v centru Sterzingu 
na pěší zóně, lyžařské středisko Rosskopf je 800 m 
od hotelu, skibus staví cca 50 m od domu. Lyžařské 
středisko Ladurns je 10 km a Ratschings cca 12 km 
od hotelu. 
Vybavení: recepce, hala, wi-fi zdarma, jídelna, restau-
race, bar, lyžárna, botárna, výtah, parkoviště. 
Ubytování: 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV-Sat, fén.
Stravování: polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o 4 chodech včetně salátového bufetu. 
Zázemí/wellness: v ceně wellness s párou, saunou, 
infrakabinou, whirlpoolem a odpočívárnou (děti 
do 16 let vstup pouze v doprovodu rodičů).
Náš tip: pěkný hotel s možností krátkých pobytů.

Hotel Lamm ***  
ve Sterzingu  

18 km propojených tratí 
(11 km, 6 km, 1 km)

Rosskopf (950 – 2.200 m)

Menší příjemné rodinné středisko Rosskopf 
má dobrou dostupnost u dálnice z Brenneru. 
Ve středisku převládají modré a červené tra-
tě, je vhodné pro rodiny a  rekreační lyžaře. 
Středisko je uměle zasněžováno, tratě jsou 
dobře upravené a zpestřením dovolené může 
být i jízda na sáňkařské dráze. Je možné si za-
koupit i rozšířenou permanentku, která platí 
i na další 2 střediska v okolí – Ladruns s 16 km 
tratí a Ratschings-Jaufen s 25 km tratí. V okolí 
jsou také upravované běžecké stopy.

Hotel Lamm ve Sterzingu
Období Dospělí 

19.12.-02.01.22 2 350
02.01.-06.01.22 1 840
06.01.-06.02.22 1 720
06.02.-27.02.22 1 840
27.02.-30.04.22 1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-14,9 let 
40%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa cca 1,9 Euro/noc/osoba od 14 let, kom-
plexní pojištění a připojištění COVID-Plus viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 19.12.-06.01. a 06.02.-27.02.22 minimální 
počet nocí 6, v obdobích 06.01.-06.02. a 27.02.22 minimální počet 
nocí 4, nástupní dny na ubytování každý den. V obdobích 27.02.-
30.04.22 platí akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=6.

2 kabiny, 1 sedačka
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Pojištění cestovní kanceláře Datour s.r.o. proti úpadku
– pořadatelem všech zájezdů a pobytů uvedených v  tomto katalogu je CK Datour 
s  r.o., IČO: 26002311, zapsána v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387. Všechny zájezdy ve smyslu zákona č. 159/1999 
Sb. jsou pojištěny proti případnému úpadku CK.

Ubytování
– ubytování nabízíme v různých kategoriích. U jednotlivých zájezdů/pobytů je vždy 
přesný popis ubytovacího zařízení. Pokud jedete do ubytovny, musíte počítat s pa-
landami, pokud dáváme na výběr mezi pokojem s vlastním nebo společným sociál-
ním zařízením, je třeba si vždy při vašem výběru pobytu uvědomit, že mezi těmito 
kategoriemi je značný rozdíl i v zařízení pokojů. Nejsou-li v daném zařízení k dispozici 
ručníky, budete na to upozorněni u jednotlivých zájezdů nebo v pokynech k odjez-
du. Při ubytování v  apartmánech bývá na  místě účtován povinný závěrečný úklid. 
Velice často se stává, že penzion nebo vedlejší dům má vlastní hospodářství. Dále je 
nutné počítat s tím, že pokoje jsou běžně vytopeny na 20°C.

Stravování
– rozsah a  typ stravování je popsaný u  jednotlivých zájezdů/pobytů. Nejčastěji se 
setkáte s těmito typy stravování:
servírovaná rozšířená kontinentální snídaně (pečivo, sýr, salám, káva, čaj), snída-
ně formou bufetu (pestřejší výběr samoobslužnou formou, bohatost bufetu záleží 
na kategorii ubytování, v penzionech bývá bufet jednodušší než v hotelech). Večeře 
bývají zpravidla servírované, dle kategorie zařízení je někdy možnost výběru z menu, 
v hotelech bývá u večeří i salátový bufet. Typ stravování je vždy popsaný v popisku 
jednotlivých ubytovacích zařízení. Nápoje nejsou standardně v ceně stravování, po-
kud není uvedeno jinak.

Odbavení autobusového zájezdu
Informace k odjezdu (pokyny k odjezdu) obdrží klienti cca týden před odjez-
dem e-mailem případně poštou. Zájezd doprovází zkušený delegát cestovní kan-
celáře DATOUR, pokud není uvedeno jinak.

Doprava autobusem
Doprava je zajištěna moderními autobusy se zkušenými řidiči. V případě menší ob-
sazenosti autobusu jsou využívány kvalitní mikrobusy. Běžné je 1 zavazadlo do za-
vazadlového prostoru a malé příruční zavazadlo do autobusu, jeden pár lyží nebo 
snowboard ve vaku. Další pár lyží nebo zavazadla jako sáně, kartony nápojů nebo 
kočárky je možné přepravovat pouze se souhlasem cestovní kanceláře.

Místa a pohodlí v autobuse
V  autobuse jsou místa předem stanovena v  zasedacím pořádku, který sestavujeme 
na  základě data zakoupení zájezdu. Dále nabízíme možnost připlacení dalšího místa 
v autobuse pro vaše větší pohodlí během cesty za příplatek 800 – 1 500 Kč/osobu dle 
zájezdu – více informací obdržíte v cestovní kanceláři Datour.

Odjezdová a svozová místa
Obvyklá nástupní místa na naší hlavní trase jsou Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové, 
Pardubice, Poděbrady a Praha, Tábor/Písek, Beroun, Plzeň nebo České Budějovice dle 
směru jízdy autobusu. Jiná odjezdová místa pro skupiny a kolektivy rádi zajistí-
me po dohodě.

Skupinové slevy
– již 8 osob, přihlášených společně na jeden zájezd s autobusovou dopravou, tvoří 
skupinu, což znamená možnost získat některou z dalších výhod, např. přistavení au-
tobusu do vybraného nástupního místa, cenové zvýhodnění, apod. Více informací 
vám poskytneme při rezervaci zájezdu.

Vlastní doprava
– pokud se rozhodnete cestovat vlastním automobilem, obdržíte od nás týden před 
odjezdem voucher, kterým se prokážete u ubytovatele, doporučenou trasu a plánek 
s  vyznačením ubytování, popř. místní agentury, kde se budete po  příjezdu hlásit. 
Na voucheru budete mít kontakt na našeho zahraničního partnera i asistenční linku 
v ČR, kde vám pomůžeme případné problémy vyřešit v češtině. Pokud si budete chtít 
s sebou vzít domácí zvíře, je nutné to předem nahlásit v CK a tato možnost bude ově-
řena u  ubytovatele. Pokud již zaslaný voucher před odjezdem ztratíte nebo pokud 
uvedete na smlouvě chybné údaje a bude nutné vystavit celé odbavení znovu, bude-
me po vás žádat poplatek 300 Kč.

Všeobecné informace k lyžařským zájezdům/pobytům

Využijte našich bonusů a získejte ZDARMA 10-denní rakouskou dálniční znám-
ku při objednání vašeho týdenního pobytu do 23. 12. 2021. Podrobnější infor-
mace najdete v úvodu katalogu.

Delegát CK – vlastní doprava
– pokud jedete vlastním autem, není náš delegát v místě vašeho pobytu přítomen 
– k dispozici máte mobilní telefonní číslo do ČR, na které můžete volat v případě ne-
očekávaných problémů.

Délka zájezdu/pobytu
– délka zájezdu je upřesněna u  jednotlivých autobusových zájezdů. Pokud vyjíždíte 
první den ještě před půlnocí a vracíte se poslední den již po půlnoci, je nutné pojistit 
i tyto dny určené jen na cestu autobusem. Pokud zvolíte pobyt s vlastní dopravou je 
obvyklý čas příjezdu na místo ubytování 14.00-18.00 hod., poslední den je třeba opustit 
pokoj do 10.00 hod. O pozdních příjezdech je vždy nutné ubytovatele informovat.

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

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

Samostatně cestující klienti
Pokud cestují klienti naším autobusem sami, žádáme je i o uvedení dalšího kontakt-
ního telefonního čísla na blízkou osobu v ČR. V případě úrazu a hospitalizace v zahra-
ničí budeme pak tuto osobu kontaktovat a informovat ji o situaci účastníka zájezdu.

Cena zájezdu
– upřesnění, co cena obsahuje, najdete vždy u cenových tabulek v katalogu. Cena je uvá-
děná v Kč, u přehledu cen permanentek v Euro. Využijte možnosti získat slevu za včas-
nou rezervaci a slevu stálého klienta!

Permanentky
– informace, zda cena zájezdu či pobytu obsahuje i cenu permanentky, jsou uvedeny 
u jednotlivých tabulek v katalogu. Obvykle cena zájezdu permanentku neobsahuje, 
vybere od vás cenu v Euro náš delegát a permanentky vám obstará. Pokud jedete 
vlastním automobilem, zajišťujete si permanentku na místě sami. V některých oblas-
tech je možné zajistit a zaplatit permanentku již v ČR, na místě si jí pak vyzvednete 
oproti voucheru. Permanentky jsou čipové, vratná záloha na tyto permanentky bývá 
2-5 Euro. Ceny permanentek jsou pouze orientační a u autobusových zájezdů budou 
upřesněny v informacích na cestu.

Počasí a sněhové podmínky
– bohužel nejsme schopni zajistit ty nejlepší sněhové podmínky a po celý váš pobyt 
modrou oblohu :-). Pokud plánujete svoji dovolenou již před sezonou nebo naopak 
na konci sezony, je třeba počítat s tím, že nemusí být v provozu všechny vleky, sjez-
dové a běžecké tratě ve vámi vybraném středisku. Někdy naopak nejsou v provozu 
všechny tratě z důvodu velkého množství sněhu a tedy lavinového nebezpečí nebo 
silného větru. Není možné zrušit zájezd nebo pobyt bez odpovídajících stornopo-
platků, je-li pro daný region špatná předpověď počasí.

Cestovní pojištění
– základní cena zájezdu/pobytu neobsahuje cestovní pojištění. Naše cestov-
ní kancelář zajišťuje za  příplatek komplexní cestovní pojištění a připojištění  
COVID-Plus u ČPP viz přehled pojištění na straně 2.

Děti do  věku minimálně 15 let jsou povinny nosit při zimních sportech na  rakouských a  italských sjezdovkách ochrannou 
přilbu. Lyžařskou přilbu doporučujeme i dospělým osobám.
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Na zimní ubytovací kapacity označené tímto logem – rezervo-
vané a realizované v období 24.03.2021-31.03.2022 se nově 
vztahují tyto nové 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 nebo povinné karantény, pro osoby, které se 
mohou očkovat či klienty v ochranné lhůtě po prodělaném covidu, po 
návratu z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Polska a Maďarska nebo nemožnosti 
odcestovat bez povinné karantény (kterou není možné nahradit testem) 
do Rakouska, Itálie, Švýcarska, Polska a Maďarska, lze pobyt zrušit 
také s nulovým stornopoplatkem a to 48 hodin před začátkem 
plánovaného pobytu, uhrazená částka se bude vracet do 14 dnů.

Foto: Hochkönig Tourismus GmbH, Ski Amadé, TVB St. Anton am Arlberg, Salzburger Sportwelt, Ötztal Tourismus, Schultzgruppe, Gletscherbahnen Kaprun AG, Bergbahn AG Kitzbühel, Stubaier Gletscher, 
Planai-Hochwurzen-Bahnen Gesellschaft, Gasteiner Bergbahnen AG, Gasteinertal Tourismus, Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, NLW Tourismus Marketing GmbH, Skiwelt, Skicirkus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn, Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH, Mölltaler Gletscher, Trentino Sviluppo, Eurotours a další zahraniční partneři.
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