CK TURISTA

Turistika Ötztalské Alpy a Schnalstal - hotel Senales *** s all
inclusive, děti zdarma / č.4612
5,8 - denní zájezd
DĚTI DO 11 LET ZDARMA
Úžasná turistika mezi třítisícovkami, navíc s populárním all inklusive. Kouzelné Ötztalské Alpy obklopují pohádkové údolí Val Senales
(Schnalstal). V nádherném vysokohorském letovisku Maso Corto (Kurzras), v nadmořské výšce přes 2.000 m leží přímo mezi ledovci a
třítisícovými štíty Blu hotely Senales se sportovním centrem (olympijský bazén atd.) a stále oblíbenějšími službami all inclusive. Ideální
místo pro turisty a vysokohorské turisty. Kabinová lanovka (vzdálena cca 100 m od hotelu) Vás vyveze do výšky 3.200 m. Zde lze zvolit
doslova nepřeberné množství túr (za odpovídajícího počasí) na turisticky dobře přístupné štíty ve výšce mezi 3.000 – 3.300 m. Na druhou
stranu údolí míří sedačková lanovka. Nároční a dobře vybavení vysokohorští turisté mohou vystoupit na náročně dostupné štíty o výšce
nad 3.500 m (např. oblíbená, těžká túra na Similaun 3.599 m). Všichni budou nadšení z výhledu na druhou nejvyšší horu Rakouska
Wildspitze 3.770 m a na jihozápadě se rozkládající obří štít Ortler 3.902 m. Ötztalské Alpy jsou mezi turisty velmi populární. Avšak
naprostá většina turistů je zná ze severní, rakouské strany. Zde je v létě i zimě někdy až přelidněno (především rakouskými a bavorskými
výletníky). Jižní italská (přesněji jihotyrolská) část je oproti severu oázou klidu a je zde také „nepatrně“ lepší počasí. Tyto výhody vynahradí
o něco delší dojezdovou vzdálenost (prakticky však mimo posledních 30 km stále po dálnici). Jižní část Ötztalských Alp je sice klidnější,
ale díky nálezu (r. 1991) mumie muže z ledu, Ötziho, také slavnější. Kolem Ötziho se tady vše točí. Najdete zde vysokohorské muzeum
Ötziho (v horní stanici lanovky), archeologickou stezku, můžete absolvovat poměrně náročný výstup na místo, kde byl 19. září 1991 Ötzi
nalezen. Úžasné je také zdejší populární spojení velehor s 40 km vzdáleným, známým letoviskem Meran (oblíbené místo císařovny
Sissy). V horách se nad 3.000 m celoročně lyžuje, v Meranu objevíte na jižních svazích palmy. Výlet od palm k ledovci je nezapomenutelný.
Samozřejmě je v okolí údolí Senales možno absolvovat mnoho túr na „nižší“ štíty, do sedel, soutěsek, k jezerům i bez využití lanovky.
Ubytování účastníků je ve výšce 2 020 m (bydlíte vlastně na vrcholu Chopku), takže se na některé nádherné „údolní“ túry dokonce i
sestupuje (návrat pravidelně jezdícím, poměrně levným autobusem). Navíc jsou v údolí i na hřebenech horské chaty, které mohou být
cílem mnoha túr. Nejznámnější je Similaunhütte 3 016 m, dále Schönne Aussicht 2 845 m, Oberetteshütte 2680 m, Berglalm 2218 m,
Finailhof 1 952 m. Okolí nabízí 300 km značených tras od „dětských“, až po „horolezecké“. A po túrách čeká hosty minicentrum s
kostelíkem (spíše jen kapličkou), minimarketem, infocentrem a v hotelu krytý olympijský bazén a fitness a k tomu víno, pivo, nealko a
sladkosti v rámci all inklusive.
Pro úsporu při využívání lanovek v Schnalstalu (a dalších 13 lanovek v okolí Merana) doporučujeme zakoupit na místě (na lanovce)
{{clanek:seilbahnkarte-meraner-land}}.
{{clanek:mapa-okoli-schnalstal}}
Umožňuje za 54€ (děti 25€) během 6 dnů 4x (vždy jednou za den) využít zpáteční jízdu některou z místních lanovek. Především u
„dlouhých“ lanovek, jako je místní Schnalstaler Gletscherbahn se toto rozhodně vyplatí.
Stravování a služby all inclusive light
- snídaně formou bufetu
- lehký oběd formou menšího bufetu (předkrm, hlavní jídlo, salát, nápoje) – v případě nahlášení den předem možnost zajistit menší alíček
na túru
- odpolední malé občerstvení 16.00 – 17.00 (káva, čaj, sladkosti)

- večeře formou bufetu
- k obědu a večeři nápoje - samoobslužně (čepované pivo, stolní víno, nealko nápoje a voda)
- nápojový bar 10.00 – 19.00: volně (samoobslužně) čepované pivo, stolní víno, nealko nápoje a 3x týdně živá - hudba v piano baru
- vstup do bazénu a fitness (děti do 16 let pouze v doprovodu dospělé osoby)
- WIFI ve společných prostorách (na pokoji za poplatek)
** za poplatek: Použití wellness centra "Blu Aqua Wellness & Spa" - 15€ na osobu a den (nebo 50€ na osobu a týden). Skládá se ze
sauny, turecké parní lázně a relaxačního prostoru.
** Pozn. vstup do wellness centra pouze pro osoby starší 16 let.

Ubytování
POLOHA: pod Resort Blu Hotels Senales *** patří:
- Sport Hotel Cristal (64 pokojů)
- Club Hotel Zirm (81 pokojů)
- Sport Hotel Kurzras (40 pokojů)
Stojí vedle sebe na konci pohádkového vysokohorského údolí, jsou obklopeny horskými velikány. Hotely ležící v nadmořské výšce přes
2.000 m byly postaveny v 80. a 90. letech jako místo ubytování turistů, lyžařů a také jako sportovní centrum pro vysokohorskou přípravu
italských sportovců (proto zde je pro standardní hotely poměrně neobvyklý, obdélníkový olympijský bazén, na druhou stranu žádné
skluzavky apod., na kterých by olympionici netrénovali).
Jedná se o standardní *** kapacity, částečně rekonstruované a upravované. Hotely jsou vzdáleny jen 100 m od lanovky.
VYBAVENÍ: 2 restaurace, recepce, 2 bary a především společné velké sportovní a relaxační centrum. Wellness centrum zde patří velký
olympijský krytý bazén, dále sauna, turecké lázně, plně vybavená posilovna, relaxační zóna, whirlpool, tenisové kurty, kulečník, stolní tenis,
bowling, solárium, masáže.
POKOJE:
* standardní dvoulůžkový pokoj (bez možnosti přistýlky): sprcha / WC, fén, sat TV, trezor, WIFI za poplatek
* větší standardní dvoulůžkový "PLUS" pokoj (pro 3-4 osoby, možnost 1-2 přistýlek): sprcha / WC, sat TV, trezor, fén, WIFI (za poplatek)
* rodinný pokoj (pro 3 až 5 osob, 2 odděléné místnosti, vhodné pro větší rodiny): vybaveny sprchou a WC, sat TV, trezorem, fénem, WIFI
(za poplatek)
Check in od 15.00 hod. / Check out do 10.00 hod.

Strava
all inclusive light
snídaně formou bufetu
lehký oběd formou menšího bufetu (předkrm, hlavní jídlo, salát, nápoje)
odpolední malé občerstvení 16.00 – 17.00 (káva, čaj, sladkosti)
večeře formou bufetu
k obědu a večeři nápoje - samoobslužně (čepované pivo, stolní víno, nealko nápoje a voda)
nápojový bar 10.00 – 19.00: volně (samoobslužně) čepované pivo, stolní víno, nealko nápoje

Doprava

Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 780 km
z Prahy 730 km
z Ostravy 950 km

Termíny a ceny
Datum

Dní/nocí

D2

D2plus

17.07.2018 (út)

5/4

6180 kč

6780 kč

21.07.2018 (so)

5/4

6180 kč

6780 kč

21.07.2018 (so)

8/7

9080 kč

9980 kč

24.07.2018 (út)

5/4

6180 kč

6780 kč

28.07.2018 (so)

5/4

6380 kč

6980 kč

28.07.2018 (so)

8/7

9380 kč

10280 kč

31.07.2018 (út)

5/4

6380 kč

6980 kč

04.08.2018 (so)

5/4

6380 kč

6980 kč

04.08.2018 (so)

8/7

9380 kč

10280 kč

07.08.2018 (út)

5/4

6380 kč

6980 kč

11.08.2018 (so)

5/4

6380 kč

6980 kč

11.08.2018 (so)

8/7

9380 kč

10280 kč

14.08.2018 (út)

5/4

6380 kč

6980 kč

18.08.2018 (so)

5/4

6180 kč

6780 kč

18.08.2018 (so)

8/7

9080 kč

9980 kč

21.08.2018 (út)

5/4

6180 kč

6780 kč

25.08.2018 (so)

5/4

5380 kč

5980 kč

25.08.2018 (so)

8/7

7980 kč

8880 kč

28.08.2018 (út)

5/4

5380 kč

5980 kč

01.09.2018 (so)

5/4

4980 kč

5580 kč

01.09.2018 (so)

8/7

7380 kč

8280 kč

04.09.2018 (út)

5/4

4980 kč

5580 kč

08.09.2018 (so)

5/4

4980 kč

5580 kč

08.09.2018 (so)

8/7

7380 kč

8280 kč

11.09.2018 (út)

5/4

4980 kč

5580 kč

15.09.2018 (so)

5/4

4980 kč

5580 kč

15.09.2018 (so)

8/7

7380 kč

8280 kč

18.09.2018 (út)

5/4

4980 kč

5580 kč

22.09.2018 (so)

5/4

4980 kč

5580 kč

22.09.2018 (so)

8/7

7380 kč

8280 kč

25.09.2018 (út)

5/4

4980 kč

5580 kč

Vysvětlivky
D2: Osoba v 2-lůžkovém pokoji (bez možnosti přistýlky) / os.
D2plus: Osoba v 2-ůžkovém pokoji PLUS (možnost až 2 přistýlek) / os.

Cena zahrnuje
Ubytování (délka dle výběru)
all inklusive light viz. popis
Vstup do bazénu a fitness (děti do 16 let pouze v doprovodu dospělé osoby)
WIFI ve společných prostorách
Pojištění CK proti úpadku
DPH

Cena nezahrnuje
1-lůžkový příplatek 50%
Turistická taxa 1,8€/noc/os. od 14 let (platba na místě)
wellness centrum 50€/týden (nebo 15€/den), jen od 16 let, platba na místě
dětská postýlka 8€/noc
pes (bez stravy) 20€/noc
Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK

Příplatky
ubytování v rodinném pokoji: příplatek za osobu a noc (příplatek: 200 Kč)

Slevy
"včasný nákup" při přihlášení do 27.4.2018: sleva 5%/dospělá osoba na pevném lůžku
Dítě do 11 let (s 2 dospělými v pokoji "PLUS") = ZDARMA
Dítě do 14 let (se 2 dospělými v pokoji "PLUS") = sleva 50%
Dospělý na přistýlce (3./ v pokoji "PLUS") = sleva 20%
3. a 4. osoba v rodinném pokoji: dítě do 11 let = ZDARMA
3. a 4. osoba v rodinném pokoji: dítě do 14 let = sleva 50%
5. osoba v rodinném pokoji: dítě do 1 roku = sleva 100%
5. osoba v rodinném pokoji: dítě do 14 let = sleva 30%
Sleva "stálý zákazník" (viz. podmínky CK uvedené na webu)

