Lyžovačka/Bad Gastein – RAKÚSKE ALPY

TERMÍN: od 11.12.-26.12.2015
CENA: 120 €/os. bez dopravy
a termíny od
10.1.- 14.1.2016
17.1.- 21.1.2016
24.1.- 28.1.2016
CENA: 140 € /os. bez dopravy + 5- dňový
pobyt( 4 noci) bez obmedzenia nástupu

Lyžovačka /Bad Gastein
Svetoznáme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi Top 10 freeridových stredísk na svete s 220 km
zjazdoviek. 4- dňový skipass za cenu 3- dňového .
Pobyt zahŕňa:
✔ Ubytovanie s raňajkami formou bohatých švédskych stolov a Prossecom, doplatok za večeru
12,90€.
✔ Gastainercard (zľavová karta) - „plus“ pre Vašu dovolenku
✔ Zľava 5 € na fľašu vína podľa vlastného výberu z bohatej vínnej karty
✔ Sauna a Fitness, biliard grátis
✔ Zapožičanie sánok, Nordic walking palíc
✔ Wi–Fi free v celom hoteli
✔ Parkovanie priamo pred hotelom
✔ SKI IN SKI - OUT HOTEL, bezplatný SKI bus do ďalších lyžiarských stredísk
V prípade záujmu suma za predĺžený pobyt 33€/osoba/noc
Doprava je individuálna, alebo Ck môže zabezpečiť multivanom 45€/os.
4-dňový Skipass za cenu 3-dňového (platí do 24.12.2015, 10.1.-14.1.2016, 17.1.- 21.1.2016, 24.1..28.1.2016) možné zakúpiť priamo na lyžiarskom svahu podľa podmienok SKI AMADE.
Užite si relax v Hoteli Helenenburg ako aj jarnú lyžovačku v svetoznámom lyžiarskom stredisku!
Hotel Helenenburg je 3- hviezdičkový , SKI IN SKI OUT Hotel, so slovensky hovoriacim personálom,
ktorý Vám pomôže pri organizácii Vašej dovolenky. 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./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.
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Do ostatných stredísk sa dostanete bezplatným SKIBUSOM (nástup priamo pred hotelom) už do
piatich minút ./www.gastein.com/ tu nájdete ceny 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 svet. 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.
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