CK TURISTA

LAST MINUTE: Grossglockner - ***Scol Sporthotel s bazénem, vedle
sjezdovky, skipas v ceně/č.2561
5,8 - denní zájezd
NOVINKA - vysokohorské lyžování v Alpách v kouzelném lyžařském středisku pod nejvyšším štítem Rakouska Grossglocknerem (3 798
m). A hned vedle lanovky oblíbený Sporthotel*** s bazénem a nápoji. Fantastické sjezdovky obklopené impozantními štíty Vysokých
Taurů. Vysoká nadmořská výška (1.000m – 2.600m) a okolí plné ledovců a třítisícových štítů (plus „pro jistotu“ velké množství sněhových
děl) zaručuje výborné sněhové podmínky od začátku prosince do půlky dubna. Resort leží na jižní straně hlavního hřebenu Vysokých
Taurů, což mu občas pomůže v lepším počasí oproti severním střediskům (navíc to je vzdušnou čarou jen 50 km do slunných Dolomit).
Samotné moderní vysokohorské lyžařské středisko Kals – Matrei nabízí 8 lanovek, 7 vleků a takřka 50 km sjezdovek. Nejdelší sjezdovka z
vrcholu Cimaross do Matrei má neuvěřitelných 10 km! Jednoduše skvělá lyžařská dovolená, navíc v rámci zvýhodněných lyžařských
paušálů za zajímavou cenu.
Lyžařská novinka nabízí zajímavý víkendový lyžařský wellness pobyt od středy do soboty (3x ubytování + 3 denní superskipas HIT), nebo
výhodný akční pobyt od soboty do středy (4x ubytování + 3 denní skipas). Samozřejmě je možno využít cenově velmi zajímavý týdenní
lyžařský pobyt (sobota - sobota).
Něco navíc - s místním superskipasem SKI HIT můžete navštívit další krásná lyžařská střediska ve východním Tyrolsku a Lienzských
Dolomitech. Doporučujeme především: 33 km vzdálený (po velmi dobré silnici) Lienz - Zettersfeld (necelých 30 km sjezdovek ve výšce až
2 300 m, 4 lanovky a několik vleků) a 32 km vzdálený, obřími štíty obklopený St. Jakob in Defeggenertal (3 lanovky, 4 vleky, až 2 500 m).
{{clanek:skimapa-Grossglockner: Matrei-Kals}}
{{clanek:Skimapa-St-Jakob}}
{{clanek:skimapa-zettersfeld}}

Ubytování
POLOHA: ***Scol Sporthotel Grossglockner oblíbený mezi lyžaři i turisty. Leží v centru vysokohorského lyžařského letoviska Kals am
Grossglockner, přímo vedle sedačkové lanovky, a nedaleko vysokohorské kabinové lanovky. Hotel se nachází v nadmořské výšce
1400m a je oblíbeným cílem lyžařů.
VYBAVENÍ: hotel tvoří 2 budovy vzdálené od sebe cca 20m. V jedné je restaurace, menší bar, hrací místnost, stolní tenis a část pokojů,
ve druhé pak hezké wellness centrum (panoramatická sauna, posilovna), pěkný krytý bazén, apres-ski bar a samozřejmě další pokoje. V
obou budovách je lyžárna s vyhříváním, WIFI ve společných prostorách a před hotelem parkoviště.
POKOJE:
* pokoj F2 (v přízemí, ekonom): menší dvoulůžkové pokoje (16 - 18m²), bez možnosti přistýlky, sprcha/WC, plochá sat TV, fén, terasa
* pokoj F1 (standard): větší dvoulůžkové pokoje (25m²), možnost 1 – 2 přistýlek, sprcha/WC, plochá sat TV, fén, balkón
* pokoj S2 (rustikal): romantické jednolůžkové nebo dvoulůžkové útulné pokoje ve stylu horské chaty, bez možnosti přistýlky, obložené
dřevem sprcha/WC, plochá sat TV, fén
* pokoj S1 (lux): rekonstruované dvoulůžkové pokoje (v některých možnost 1 – 2 přistýlek), sprcha (nebo vana)/WC, plochá sat TV, fén,

balkón (případně terasa)

Strava
posílená polopenze s nápoji
snídaně formou bohatého bufetu
v poledne silná polévka
odpolední malé občerstvení po lyžování (káva, čaj, sladkosti)
večeře formou tematických bufetů se saláty, nebo výběr z menu (a saláty)
k večeří pivo, stolní víno, nealko nápoje

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 560 km
z Prahy 570 km
z Ostravy 730 km

Termíny a ceny
Vysvětlivky
S1: osoba v 2lžkovém pokoji S1 (možnost 1-2 přistýlky) / os.
S2: osoba v 2lůžkovém pokoji S2 (bez možnosti přistýlky) / os.
F1: osoba v 2lůžkovém pokoji (možnost přistýlek) (standard) / os.
F2: osoba v 2lůžkovém pokoji (bez možnosti přistýlek) (ekonom) / os.

Cena zahrnuje
Ubytování (vč. ložního prádla) - délka dle výběru
posílená polopenze s nápoji viz. popis
Skipas HIT (platný na dalších 6 velkých středisek): 7 nocí = 6denní / 4 nebo 3 noci = 3denní
vstup do bazénu, sauny, posilovny, na stolní tenis aj.
WIFI ve společných prostorách
Rekreáční taxa
parkování
Pojištění CK proti úpadku
DPH

Cena nezahrnuje
1lůžkový pokoj (F1 nebo S1) - příplatek 10%
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK

Slevy
dítě r.2014 a ml. (3.,4./se 2 dospělými) = zdarma
dítě r.2012 a ml. na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = sleva 80%
dítě r.2005 a ml. na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = sleva 50%
junior r.1999 a ml. na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = sleva 30%

