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PROGRAM: 

1. DEŇ 
ŠTVRTOK 
29.03.12 

Odchod účastníkov: 06:30 hod. z Bratislavy (presné miesto dohodneme dodatočne) 
Detaily cesty: jazda autobusom cez Rakúsko, v prípade potreby krátka hygienická zastávka, 
príchod do St. Johann/Alpendorf okolo obeda 
Ubytovanie 
Program: lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného uváženia (pobyt 
v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach) 
Večera 
Nocľah 

2. DEŇ 
PIATOK 
30.03.12 

Raňajky (servírované do 11:00 hod.) 
Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného 
uváženia (pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach), možnosť 
návštevy a krátkej večernej prehliadky Salzburgu 
Večera 
Nocľah 

3. DEŇ 
SOBOTA 
31.03.12 

Raňajky (servírované do 11:00 hod.) 
Program: celodenné lyžovanie (od 09:00 do 16:30 hod.), večer program podľa vlastného 
uváženia (pobyt v meste, prechádzky, nákupy, účasť na kultúrnych podujatiach) 
Večera 
Nocľah 

4. DEŇ 
NEDEĽA 
01.04.12 

Raňajky (servírované do 11:00 hod.) 
Balenie vecí, odovzdávanie izieb 
Odchod účastníkov: o 10:00 hod.  
Detaily cesty: jazda autobusom cez Rakúsko, v prípade potreby krátka hygienická zastávka, 
príchod do Bratislavy v poobedňajších hodinách. 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V CENE: 

preprava luxusným autobusom, ubytovanie 3-hviezdičkovom hoteli v 2-posteľových izbách s príslušenstvom (k 
dispozícii župan a uteráky), 3 x raňajky, 3 x večera, lyžiarsky lístok na 3 dni, prístup do welness do hotelovej 
wellness zóny (sauna, parný kúpeľ), prístup na internet v internetovej zóne hotela, slovenský sprievodca počas 
celého pobytu 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE: 

cestovné poistenie, obedy, vstupy do navštívených pamätihodností pri návšteve Salzburgu, prístup na internet 
prostredníctvom WLAN, prenájom lyžiarskych potrieb alebo lyžiarska škola (hotel poskytuje zľavu 10% a 5%), 
ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe 

 

TERMÍN: 29. 03. – 01. 04. 2012 

ZÁKLADNÁ CENA: 680€ 
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

 cena cestovného poistenia, ktoré zahŕňa aj príplatok za rizikové aktivity je: 1,20€/os./deň 
 nie je potrebné brať so sebou posteľnú bielizeň 
 lyžiarske vleky sa nachádzajú 1 minútu cesty od hotela 
 zmena programu vyhradená 
 sprievodca môže po dohode s účastníkmi alebo v závislosti od počasia a nepredvídaných udalostí 

program upraviť podľa potreby 
 cena za zájazd sa môže v závislosti od nepredvídaných okolnosti zmeniť, CK však musí na túto 

skutočnosť upozorniť s dostatočným časovým predstihom 
 CK má právo na zmenu ubytovania, ak má možnosť dohodnúť kvalitnejšie podmienky, prípadne sa 

vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré bránia spolupráci s doterajšími obchodnými partnermi, 
o každej zmene je CK povinná účastníkov informovať 

PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE: 

 záujemca sa môže na zájazd prihlásiť prostredníctvom prihlášky doručenej osobne, poštou, alebo e-
mailom 

 prihláška musí byť kompletne a čitateľne vyplnená 
 na účely zabezpečenia cestovného poistenia prosíme do prihlášky uviesť adresu trvalého bydliska 

a rodné číslo účastníka 
 po potvrdení prihlášky budú účastníkovi oznámené platobné informácie s termínmi úhrad 
 CK postupuje potrebné údaje ďalej svojim obchodným partnerom za účelom zabezpečenia potrebných 

služieb podľa skutočností uvedených na prihláške, v prípade nesprávne uvedených alebo nečitateľných 
údajov CK nezodpovedá za prípadné náklady navyše súvisiace s opravou alebo zmenou a účastník je 
povinný tieto uhradiť 

 účastník je povinný CK okamžite informovať o každej zmene v súvislosti s jeho účasťou na zájazde, 
alebo o prípadnej  zmene v  údajoch, ktoré uviedol na prihláške 

INFORMÁCIE O LYŽIARSKOM STREDISKU 

Mesto St. Johann Alpendorf je vzdialené jeden a pól hodiny od Salzburgu. Nachádza sa v strede najväčšieho 
rakúskeho lyžiarskeho regiónu Ski Amadé. Stačí jeden skipass a môžete si vychutnať 860 km dokonale 
upravených zjazdoviek a 720 lyžiarskych vlekov. Oblasť je vhodná pre každého milovníka zimných športov, 
rodiny s deťmi a všetkých, ktorí chcú skombinovať aktívny pohyb s  oddychom vo wellness kúpeľoch.  
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INFORMÁCIE O HOTELI 

Pre účastníkov sme vybavili ubytovanie v príjemnom hoteli Rothkirch alpského štýlu. Rezervovali sme 
dvojposteľové izby s príslušenstvom (postele sú spojené, ale majú oddelené matrace). Každá izba je spojením 
moderného a tradičného štýlu, v ktorom sa budete určite cítiť príjemne. Ubytovaní hostia majú možnosť dni 
strávené na lyžiarskych svahoch zakončiť v hotelovom wellness centre, kde je k dispozícii sauna a parný kúpeľ. 
V hoteli sa nachádza taktiež bar.  

Stravovanie je formou polpenzie servírovanej v hotelovej reštaurácii. Raňajky sú bufetové. Večera pozostáva 
z troch chodov a k dispozícii je tiež šalátový bar.  

 

Podrobnejšie informácie o hoteli a lyžiarskom stredisku môžete nájsť na nasledovnej webovej stránke: 

http://www.hotelrothirsch.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


