CK TURISTA

Alpy - Totes Gebirge - hotel Huttersberg ***, bazén, sauna a
turistická karta v ceně / č.4111
4 - denní zájezd
Alpy v létě jsou kouzelné a ty severní velmi blízké a dobře dostupné. Mimořádně oblíbené ubytování v Alpách nabízí pro turisty i
cykloturisty romantický hotel *** Huttersberg nad alpským střediskem Windischgarsten. Hotel leží pod čarokrásnými štíty severních
vápencových Alp (vysokohorská turistika), mezi známými středisky Hinterstoder (masiv Totes Gebirge, nejvyšší štít Großer Priel 2.515 m)
a Wurzeralm (s velkolepým štítem Warscheneck 2.388 m). Poloha střediska přímo vybízí ke kombinaci rekreace s turistikou. V ceně
zájezdu je turistická karta (Pyhrn-Priel-Card) díky níž má návštěvník zdarma mnoho turistických atraktivit (lanovky, soutěsky, bazény,
muzea, autobusy aj.). Jednoduše krásná dovolená v Alpách. Tato úchvatná alpská oblast leží pouhých 130 km od hranic, 330 km z Prahy
a 380 km z Brna, 550 km z Ostravy.
TURISTICKÁ KARTA PYHRN - PRIEL - CARD
Fantastická, doslova „kouzelná“ alpská karta pro turisty. Její držitel může zdarma využívat:
2 lanovky v Hinterstoderu, 2 lanovky ve Wurzeralmu, lanovku ve Windischgarstenu. Krytý bazén ve Windischgarstenu a Spitalu, vyhřívaný
bazén v Hinterstoderu a Steinbachu. Návštěva čarokrásné soutěsky nad Dr. Vogelgesang-Klamm. Muzea národního parku ve
Windischgarstenu a Hinterstoderu. Další muzea v okolí. Zdarma přeprava veřejnou dopravou (autobusy) v celé oblasti. Akce pro děti.
Navíc slevy na další zajímavosti (letní sáňkařské dráhy, půjčování kol, loděk na jezeře Gleinkersee apod.).
Doporučujeme:
- Výjezd lanovkou na turistické středisko Wurzeralm (1400 m). Dále výstup kolem jezírka Brunnsteiner See na bizarní vyhlídkovou skálu
Rote Wand (1872 m). Pro zdatné výstup na Warscheneck 2388 m. Sestup na chatu Dümlerhütte a dále k nádhernému jezírku
Gleinkersee (koupání).
- Vysokohorská túra nad alpským turistickým střediskem Hinterstoder (masiv Totes Gebirge, nejvyšší štít Großer Priel 2515 m). Výjezd
lanovkou do 1900 m, dále na vápencový hřeben (2300 m).
- Výstup od pramenů řeky Krems k turistické chatě Gradnalm s okouzlujícími výhledy. Možnost výstupu zajištěnou stezkou na
nejsevernější alpský štít Kremsmauer (zvaný zubaté ostří, výhledy od Alp po Šumavu).
- Průstup čarokrásnou soutěskou Dr. Vogelgesang-Klamm. Dále výstup na úžasný vyhlídkový štít Gr. Pyhrngas 2 244 m.
- Rekreační výlet k romantickému alpskému jezeru Gleinkersee, k pramenům řeky Steyr, túry údolím, výstupy na turisticky dostupné
dvoutisícovky.
- Koupání v bazénech a jezerech, muzea, letní sáňkařské dráhy, golf, rekreace atd.
- Cykloturistika – výborné podmínky, skvělé cyklostezky a cyklotrasy pro cykloturisty rozličné výkonosti.
- Klášter a kostel ve Spitalu, centrum Windischgarstenu, lanovka nad Windischgarstenem.
- Pro zkušené vysokohorské turisty fantastické klettersteigy (na Großer Priel, Warscheneck atd.).

Ubytování
POLOHA: Hotel*** Huttersberg leží nad rekreačním střediskem Windischgarsten.
VYBAVENÍ: restaurace, recepce, parkoviště, Wi-Fi ve společných prostorách, krásná sauna, parní lázeň, stolní tenis (doporučujeme
vlastní rakety a míčky, místní jsou „ohrané"). Menší venkovní bazén, terasu a zdarma vstup na pěknou pláž nedalekého umělého
rekreačního jezírka (vedle golfového hřiště).

POKOJE: se sociálním zařízením sprcha/WC, sat TV, sejf, většina s balkónem.
Dvoulůžkový pokoj - max. obsazenost 2 osoby
Dvoulůžkový pokoj s 1 přistýlkou - max. obsazenost 3 osoby
Dvoulůžkový pokoj se 2 přistýlkami - max. obsazenost 4 osoby

Strava
Polopenze:
snídaně formou bufetu
večeře výběr z menu (rakouské speciality, regionální kuchyně, vegetariánská kuchyně)

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 380 km
z Prahy 330 km
z Ostravy 550 km

Termíny a ceny
Vysvětlivky
D: osoba v 2-lůžkovém pokoji (v některých možnost přistýlky) / os.
D-14: Dítě do 14 let na přistýlce (max. 2 děti se 2 dospělými) / os.

Cena zahrnuje
Ubytování s polopenzí (délka dle výběru)
Sauna, parní lázeň, venkovní bazén, rekreační jezero
Turistická karta (turistické atraktivity zdarma)
Pobytová taxa
Pojištění CK proti úpadku
DPH

Cena nezahrnuje
Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna (nepovinný příplatek) - viz. nabídka CK

Příplatky
1-lůžkový pokoj/noc (příplatek: 200 Kč)

Slevy
Dítě do 5 let (na přistýlce 3.,4./se 2 dospělými) = zdarma
Sleva "stálý zákazník" (viz. podmínky CK)

