Lyžiarske kurzy/Bad Gastein – RAKÚSKE ALPY
TERMÍN: od 03.03.2014 do 06.04 2014
5-dní/4 noci
CENA: 179 € /os. bez dopravy

Svetoznáme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi Top 10 freeridových
stredísk na svete s 220 km zjazdoviek a 50 najmodernejších lanoviek.
Pobyt zahŕňa:
✔ 4 x ubytovanie s polpenziou s nápojmi – čaj, džusy, minerálka
✔ Gastainercard (zľavová karta) - „plus“ pre Vašu dovolenku
✔ Zľava na masáž 10€/osoba
✔ Sauna a Fitness grátis
✔ Biliard, šípky, stolný tenis
✔ Wi–Fi free
Lyžiarsky kurz v Hoteli Helenenburg, v svetoznámom lyžiarskom stredisku!
Hotel Helenenburg je 3- hviezdičkový, SKI IN SKI OUT Hotel Každá izba má vlastný balkón s
výhľadom na hory. Ďalšou výhodou hotela je ľahko mineralizovaná radónová voda, ktorá priaznivo
pôsobí na
pohybové ústrojenstvo, krvný obeh a imunitu kože. Od centra Bad Gasteinu je vzdialený 10 minút
chôdze pešo.
V hoteli Vás prekvapí slovenksy hovoriaci personál a skvelá kuchyňa. Ubytovanie je možné v 1-,2-, 3 a
4posteľových izbách. Izby sú kopletne vybavené, majú kúpeľňu a vaňou alebo sprchou a sociálnym
zariadením.
Samozrejmosťou je televízor so satelitom, telefón a rádio./www.helnenburg.at/
Hotel Helenenburg leží v srdci Národného parku Hohen Tauren, v svetoznámom lyžiarskom
stredisku, kde sa nachádza 50 najmodernejších lanoviek a 220 km zjazdoviek.
V zime si nájdu na štyroch lyžiarskych strediskách či už najlepší „freeriders“, športoví lyžiari, tak aj
začiatočníci vždy ten správny svah až do výšky 2686m.
Do ostatných stredísk sa dostaneme bezplatným Skibusom (nástup priamo pred hotelom) už do 5
minút
www.gastein.com, tu nájdete seny ski pasov
Z LYŽÍ ROVNO DO BAZÉNA -po celodennom lyžovaní, môžete zrelaxovať unavené telo v termálnych
kúpeľoch Felsentherme, ktoré sú priamo oproti lyžiarskemu stredisku „STUBNERKOGEL“.
FELSENTHERME
(600m od hotela), kúpele s veľkým množstvom bazénov a saunovým svetom. Liečebná voda taktiež
tryská z
vnútra Vysokých Taur priamo do bazénov druhých termálnych kúpeľov Alpentherme v Bad Hofgastein
(8km od
hotela), kde si prídu na svoje aj Vaše ratolesti pri rôznych vodných atrakciách.
HURÁ NA LYŽE! Práve u nás, v Hoteli Helenenburg, prežite Lyžiarsky kurz spojený s relaxom.
Pripravené sú široké bezpečné zjazdovky, perfektne upravené, všetky druhy. Pre Vaše deti sú detské
lanovky za nízke ceny,
výborné podmienky pre začiatočníkov. Veľké množstvo „snehových pásov“ za nízke prijateľné ceny.
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