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Rakousko

Golf v Alpách - hotel Huttersberg *** - Windischgarsten, turistická karta
v ceně /č.3691
č. 3691


Skvělá, oblíbená a cenově výhodná golfová dovolená v Alpách s ubytováním oblíbeném hotelu***
Huttersberg ležícím ve vzdálenosti pětiparu od 18 jamkového mistrovského golfového hřiště Golf Club
Windischgarsten (Pyhrn-Priel). Windischgarsten leží pod čarokrásnými štíty severních vápencových…
4,5,6,8 - denní zájezd země: Rakousko
 bez dopravy  polopenze  30.06.2022 cena od: 4 880 Kč

 Doporučujeme  Ubytování blízko golfového hřiště  Golf v Alpách  Hotel s bazénem
 Golf
Informace

Termíny a ceny v Kč – rezervace

Fotogalerie

Mapa



Skvělá, oblíbená a cenově výhodná golfová dovolená v Alpách s ubytováním oblíbeném hotelu***
Huttersberg ležícím ve vzdálenosti pětiparu od 18 jamkového mistrovského golfového hřiště Golf Club
Windischgarsten (Pyhrn-Priel). Windischgarsten leží pod čarokrásnými štíty severních vápencových Alp mezi
známými lyžařskými středisky Hinterstoder (masiv Totes Gebirge, nejvyšší štít Großer Priel 2515 m) a
Wurzeralm (s velkolepým štítem Warscheneck 2388 m). Poloha střediska přímo vybízí ke kombinaci golfové
dovolené s turistikou. V ceně pobytu je speciální turistická karta, díky níž má návštěvník zdarma mnoho
turistických atraktivit (lanovky, soutěsky, kryté i otevřené bazény, muzea, místní autobusy aj.). V okolí jsou další
krásná hřiště, především vám můžeme doporučit nádherné golfové hřiště Golf Club Ennstal (doslova za
kopcem, cca 20 km). Tato úchvatná alpská oblast leží pouhých 130 km od hranic, 330 km z Prahy, 380 km z
Brna a 550 km z Ostravy.

30% SLEVA NA GREEN FEE
Hosté hotelu Huttersberg získají zajímavou, 30% slevu na Green Fee. Tato platí i přes víkendy a svátky. Teetime
a další náležitosti vyřizuje velice ochotný majitel hotelu (vše se hradí na místě). Je tedy možno golf přizpůsobit
počasí, kondici atd. Přes výborné podmínky na golf rozhodně doporučujeme si ponechat „trošku“ času i na
turistiku v okolí. Nemusí být fyzicky náročná, vždyť hosté hotelu mají okolní lanovky (ale také autobusy,
muzea, bazény a soutěsky) zdarma !
SPECIÁLNÍ SLEVA FEE
Každé pondělí a čtvrtek ušetří hráči. Je zde akce – plaťte tolik, kolik je Váš HCP:
Od náporu „singlistů“ se hřiště brání minimálním Fee 30€
Bližší informace najdete v ceníku - viz. níže.
18 jamkové hřiště Windischgarsten (info o hřišti)
ceník hřistě - Windischgarsten
Nádherné, alpské 18 jamkové mistrovské hřiště Pyhrn-Priel (par 71) založené v roce 2004. Větší část hřiště leží
v „údolní“ rovině s několika jezírka. Jamky 3 až 7 se nacházejí na svahu, ze kterého jsou doslova fantastické
výhledy na divoké vápencové štíty Totes Gebirge. Hřiště nabízí veškeré potřebné zázemí (Driving Range, Putting,
Chipping).
Délka:
muži: bílá 5 964 m (CR 71,4, SR 125), žlutá 5 774 m (CR 70,5, SR 125)
ženy: černá 5 249 m (CR 73,2, SR 129), červená 5049 m (CR 72,1, SR 124)
Turistická karta Pyhrn - Priel - Card
Fantastická, doslova „kouzelná“ karta pro hosty hotelu. Její držitel může zdarma využívat:
Lanovku v Hinterstoderu, lanovku ve Wurzeralmu, lanovku ve Windischgarstenu. Krytý bazén ve
Windischgarstenu a Spitalu, bazén v Hinterstoderu a Steinbachu. Návštěva čarokrásné soutěsky nad Dr.
Vogelgesang-Klamm. Muzea národního parku ve Windischgarstenu a Hinterstoderu. Další zajímavá muzea
(horolezectví, lyžování) v okolí. Zdarma přeprava veřejnou dopravou (autobusy) v celé oblast. Zajímavé akce
pro děti. Ideální doplnění golfového pobytu. Golfista (pokud to není mimořádně trénovaný sportovec) se po
absolvování alpské osmnáctky jen těžko vypraví na náročný výstop do okolních velehor. Pokud však může využít
jedné z lanovek, přinese si z dovolené nejen golfové, ale také vysokohorské zážitky.
Navíc slevy na další zajímavosti (letní sáňkařské dráhy, půjčování kol, loděk na jezeře Gleinkersee apod.).

Nejbližší termíny ... další termíny a ceny
30.06.2022 (čt)

3 noci

od 5 080 Kč

02.07.2022 (so)

3 noci

od 5 080 Kč

02.07.2022 (so)

4 noci

od 6 680 Kč
... další termíny a ceny
Nezávazně rezervovat

Ubytování
POLOHA: Hotel*** Huttersberg pěkný alpský hotel ležící nedaleko známého rekreačního střediska

Windischgarsten přímo nad golfovým hřištěm GC Pyhrn-Priel Windischgarsten s kouzelnými výhledy na
okolní alpské štíty.
VYBAVENÍ:
hostům nabízí zavedenou restauraci, recepci, dobře vybavené pokoje s balkónem (výhled na golfové hřiště),
menší venkovní bazén, krásnou saunu, parní lázeň, terasu, 2x stolní tenis (vše v ceně, na tenis doporučujeme
vlastní pálky a míčky, místní jsou „ohrané“). Dále parkoviště a volný vstup na pěknou pláž nedalekého
rekreačního jezírka (vedle golfového hřiště). Z terasy hotelu sledujete dění na hřišti (leží pod hotelem ve
vzdálenosti necelých 300 m).
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
check in 16.00-18.00 // check out do 10.00

Stravování
Polopenze:
snídaně formou bufetu
večeře výběr z menu (rakouské speciality, regionální kuchyně, vegetariánská kuchyně) plus salátový bufet

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

V CENĚ
Ubytování s polopenzí (délka dle výběru)
Sauna, parní lázeň, venkovní bazén, rekreační jezero
Turistická karta (turistické atraktivity zdarma)
Parkování
Pobytová taxa
DPH
*je třeba dodržovat místní aktuální epidemiologická nařízení, v rámci nichž může dojít k určitým změnám,
omezením

CENA NEZAHRNUJE
malý pes cca 7€/noc (splatný na místě)
velský pes cca 10€/noc (splatný na místě)
30% sleva na Green Fee (vyřízení v hotelu, platba na hřišti)
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna a připoj. na covid-19 (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK
Zdravotní doklady, testy aj. v případu aktuálního požadavku pro vstup do země a při návratu dle našeho
MZV a úřadů navštěvované země. Tyto „budoucí“ možné náležitosti nejsou součásti ceny zájezdu/pobytu.
Jejich zajištění a úhrada bude na účastníkovi.

PŘÍPLATKY

1-lůžkový pokoj / noc (příplatek: 200 Kč)
bezlepková dieta / noc (příplatek: 150 Kč)

SLEVY
Dítě do 5 let (na přistýlce 3.,4./se 2 dospělými) = zdarma
Dítě do 14 let (na přistýlce 3.,4./se 2 dospělými) = v ceníku
1 dítě do 5 let s 1 dospělým s cenou v 1L pokoji= zdarma
1 dítě do 14 let s 1 dospělým v 2L = sleva 20%
Sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku - viz. podmínky CK (pro přihlášené min. 1
měsíc před odjezdem)

Autobusové zájezdy - prázdniny
vánoční
pololetní
Olomouc, Opava
Ostrava, Prostějov
Brno, Karviná, Vyškov
Frýdek-Místek, Přerov
Nový Jičín, Vsetín, Zlín, Kroměříž

Autobusové zájezdy:
na svahu
ledovec
s all inclusive
s bazénem

Golf zdarma
Golf a termály Slovinsko
Golf v Alpách
Golf a wellness
Golf v Německu zdarma
Golf u moře
Unlimited golf

Turistika s kartou: lanovky zdarma
Turistika s all inclusive
Turistika - děti zdarma
Turistika a wellness
Turistika - u jezera

Autousové zájezdy

Nástupní místa
Dokumenty a Pojištění
Pojištění
Slevy
Ohlasy klientů

CK TURISTA s.r.o.
U Soudu 6199/21, 70800 Ostrava
Telefon: 724 772 080
Email: janikova@ckturista.cz
Telefonické informace: v pracovní dny 9.00–12.30 13.30–18.00
Nepřetržitě: internetový prodej www.ckturista.cz
Email: pro kolektivy ckturista@ckturista.cz
Používáním
webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Další
informacetohoto
o CK TURISTA
Souhlasím Další informace

