CK TURISTA

Dolomity a Zillertal - hotel*** Schachen, skipas v ceně, OBSAZENO /
č.7202
5 - denní zájezd
NOVINKA! Již 20 let pořádáme lyžařské zájezdy do okolí známého střediska Kronplatz v severních Dolomitech. Je nádherné, ale někteří
dlouholetí zákazníci tam již znají každé sněhové dělo (a že jich tam je). V okolí však jsou další vysokohorská lyžařská střediska (dokonce o
400m vyšší než Kronplatz), nabízející dlouhé sjezdovky, moderní lanovky a k tomu i výhodné ceny. Jen jsou méně známé. A na tyto skvělé
(ale málo propagované) sjezdovky nad údolím Ahrntal jsme připravili tento zájezd. Tato oblast přímo sousedí s Dolomity, ve skutečnosti
však leží pod nejvyššími vrcholky Zillertalských Alp (štíty vysoké až 3.500m, velké množství ledovců, skvělé sněhové podmínky). A na závěr
zájezdu nová perla Dolomit, od sezóny 2016 vzájemně propojené středisko nazvané po nejznámnějším štítu Dolomit, Drei Zinnen v
pohádkových Sextenských Dolomitech. Pravidelně jsme je míjeli při návratu z Kronplatzu. Bylo to však jen poněkud osamocené, střední
středisko Helm. Nyní (po propojení několika středisek) nově nabízí 13 lanovek, 19 vleků a především 100 km sjezdovek ve výšce 1 150 –
2 250 m. Samozřejmě vše nelze projet během jednoho dne, ale samotný „starý, dobrý“ Helm a připojený Rotwand (pod divukrásným
nečervenalým štítem) se svými ultradlouhými sjezdovkami jsou skvělým místem pro „dolyžování“ na konci zájezdu.
{{clanek:skimapa-klausberg-speikboden}}
{{clanek:skimapa-dolomity-drei-zinnen}}

Ubytování
POLOHA: hotel*** Schachen: pěkný modernizovaný hotel leží mezi lyžařskými středisky Klausberg a Speikboden v kouzelném alpském
letovisku St. Johann im Ahrntal. Ideální místo k výjezdům do okolních prosluněných lyžařských středisek. Vedle hotelu skibus do místních
středisek.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, recepce, pizzerie. Nový krytý bazén, wellness (finská sauna, aroma sauna), stolní tenis, wifi.
POKOJE: dvoulůžkové, některé s 1 – 2 přistýlkami, sprcha/WC, sat TV, část s balkónem.

Strava
polopenze:
snídaně formou bufetu s koutem zdravé výživy
večeře menu o 3 chodech (plus salátový bufet)

Doprava
Autobusem
Odjezd v 6.45 hod. od železničního nádraží Ostrava-Vítkovice. Další nástupní místa (na nichž autobus zastavuje pouze v případě jejich
uvedení v SoZ) jsou po trase Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jíčín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Výškov, Brno (naproti pekárny Delta).
Podrobnější informace k nástupním místům jsou uvedeny v "Důležitých informacích".

Program
1. den:

Odjezd v 6.45 z parkoviště vedle nádraží ČD Ostrava – Vítkovice přes Olomouc a Brno do Rakouska a Itálie. Večer

příjezd dolomitským údolím Pustertal na ubytování a večeři do údolí Ahrnal pod Zillertalskými Alpami.
2. den:

Celodenní vysokohorské lyžování v nedalekém (7 km), moderním středisku Speikboden. Je zde 7 lanovek, 41 km
výborných sjezdovek ve výšce 1.000 – 2.400 m. Sjezdovky jsou orientovány na severovýchod, což zaručuje nejlepší
podmínky pro lyžaře od prosince do dubna. Od „teplejšího“ jihu jej chrání štít Speikboden (2.520 m). Po lyžování večer
koupání, wellness.

3. den:

Celodenní lyžování na blízkém (jen 3 km vzdáleném) Klausbergu. Zánovní středisko leží pod impozantním štítem
Durreck (3 135 m), naproti jsou ještě vyšší štíty s množstvím ledovců (skvělé „sněhové“ klima). V Klausbergu otevřeli
novou supermoderní lanovku K-Express. Najdete zde 31 km sjezdovek ve výšce 1.050 až 2.520 m (severní svahy !).
Lyžařům slouží 8 lanovek a 3 vleky. Fantastické „velehorské“ lyžování.

4. den:

Ráno přejezd do Sextenských Dolomit, na nově propojené středisko Drei Zinnen (cca 100 km sjezdovek). Celodenní
lyžování. V podvečer odjezd přes Korutany, Vídeň, Brno (zde těsně po půlnoci).

5. den:

Ráno příjezd do Ostravy.
Dle povětrnostních a sněhových podmínek je možná změna programu a pořadí navštívených středisek.

Termíny a ceny
Vysvětlivky
D: osoba v 2-lůžkovém pokoji (v některých možnost přistýlky) / os.
1L: Osoba v 1-lůžkovém pokoji
D/3.: Osoba na přistýlce (3.osoba v pokoji) / os.
D-11: Dítě do 11 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-14: Dítě do 14 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-2009: Dítě nar. po 25.11.2009 na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.

Cena zahrnuje
Doprava autobusem
Každodenní doprava na sjezdovky a zpět
3 x ubytování v pokoji standard (ložní prádlo v ceně)
3 x polopenze
vstup do hotelového bazénu a wellness
wifi
Skipasy (3 dny lyžování)
Vedoucí zájezdu
Pobytová taxa
Pojištění CK proti úpadku
DPH

Cena nezahrnuje
dítě jen s 1 dospělým = cena na vyžádání (sleva jen na skipas)

Příplatky
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna/os. (nepov. příplatek) (příplatek: 195 Kč)

Slevy
junior nar. po 25.11.2001 (z ceny D nebo D/3.) (sleva: -400 Kč)
senior nar. před 25.11.1952 (sleva: -200 Kč)
sleva "stálý zákazník" (viz. podmínky CK)

