AKTÍVNY ODDYCH V BAD GASTEIN – RAKÚSKE ALPY

TERMÍN: 01 – 06. 10. 2013
ZÁKLADNÁ CENA: 199€/os.

PROGRAM:
1. DEŇ
UTOROK
01.10.

2. DEŇ
STREDA
02.10.
3. DEŇ
ŠTVRTOK
03.10.
4. DEŇ
PIATOK
04.10
5. DEŇ
SOBOTA
05.10.
6. DEŇ
NEDEĽA
06.10.

Odchod účastníkov: 06:00 hod. – od Športovej Haly na Bajkalskej ulici v Bratislave
Detaily cesty: jazda autobusom cez Rakúsko (cca 5 hod.), krátka hygienická zastávka, príchod do
Bad Gastein okolo obeda.
Ubytovanie v hoteli Helenenburg***.
Individuálny program podľa vlastného uváženia (pobyt v meste, prechádzky, nákupy, športové
aktivity, kúpanie sa v termálnych kúpeľoch, účasť na kultúrnych podujatiach).
Nocľah.
Bufetové raňajky.
Program: celodenný cyklo-výlet k najväčšej ľadovej jaskyni na svete – Werfen (cca 53 km). Večer
individuálny program.
Nocľah.
Bufetové raňajky.
Program: celodenný cyklo-výlet do Zell am See (cca 50 km). Večer individuálny program.
Nocľah.
Bufetové raňajky.
Program: celodenný cyklo-výlet do Salzburgu (cca 106 km). Večer individuálny program.
Nocľah.
Bufetové raňajky.
Individuálny program podľa vlastného uváženia (pobyt v meste, prechádzky, nákupy, športové
aktivity, kúpanie sa v termálnych kúpeľoch, účasť na kultúrnych podujatiach).
Nocľah.
Bufetové raňajky.
Odovzdávanie izbieb a odchod účastníkov.
Detaily cesty: jazda autobusom cez Rakúsko (cca 5 hodín), krátka hygienická zastávka, príchod do
Bratislavy v poobedňajších hodinách.

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE:
preprava luxusným autobusom, 5 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s príslušenstvom, 5 x bufetové raňajky,
slovenský sprievodca počas celého pobytu, zapožičanie horských bicyklov a palíc na nordic walking, využívanie
sauny a fitness centra, biliard, šípky a stolný tenis, využívanie internetu v internetovej miestnosti, detský kútik,
cyklo-výlety podľa programu bez vstupov, Gastein Card – zľavová karta, 25% zľava na Green fee Gastein Club.

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE:
ďalšia strava neuvedená v programe, vstupy do navštívených zaujímavostí, individuálne výdaje počas cyklovýletov a voľného programu, cestovné poistenie, ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe
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cena cestovného poistenia UNION, ktoré zahŕňa aj príplatok za rizikové aktivity je: 1,40€/os./deň
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 emailom
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

BAD GASTEIN A OKOLIE
Malebné mestečko Bad Gastein a horský hotel Helenenburg s obľubou navštevovala samotná cisárovna Sissi.
Bad Gastein sa nachádza v Rakúsku, len hodinu cesty od Salzburgu. Mesto a jeho prekrásne okolie poskytuje
veľa možností na kultúrne a športové vyžitie počas celého roka. Návštevníci obľubujú tunajšie turistické
chodníky a cyklotrasy. Vhodné klimatické podmienky a miestne známe kúpeľe umožňujú dokonalý oddych pre
telo a dušu. Na svoje si prídu aj golfoví nadčenci na miestnom 18 – jamkovom ihrisku. Lanovková dráha Vás
vyvezie do výšky 2300 m, kde si môžete vychutnať užasnú panorámu horskej prírody, ľadovcov alebo starej
cesty kopáčov zlata.
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Priamo oproti lyžiarskemu stredisku (600 m od hotela) sa nachádzajú termálne kúpele Felsentherme. Sú
zabudované priamo v skalách a zo 17-tich prameňov tu vyteká mineralizovaná termálna voda s revitalizačným
efektom.
Do bazénov druhých termálnych kúpeľov Alpentherme v Bad Hofgastein (8 km od hotela) tečie liečebná voda
priamo zvnútra Hohe Tauren. Spomínané kúpele sú stvorené aj pre rodiny s deťmi, keďže sa tu nachádzajú
rôzne vodné atrakcie.
Gasteinské liečebné štôlne, vzdialené 2 km od hotela, poskytujú úľavu pri reumatických ochoreniach
a poruchách imunologickej rovnováhy v tele. Je to vďaka ideálnej kombinácie radónu, tepla a vysokej vlhkosti
vzduchu.
Autom si môžete spraviť výlet až k úpätí najvyššej hory Rakúska – Großglockner. Ako spomíname v programe,
urobíme si cyklovýlet k najväčšej ľadovej jaskyni na svete.
Počas prechádzky po meste môžete obdivovať krásne budovy v štýle „Belle Époque“, navštíviť miestne múzeá,
reštaurácie alebo sa zúčastniť na rôznych kultúrnych podujatiach.

HOTEL HELENEBURG
3-hviezdičkový hotel Heleneburg leží v Národnom parku Hohe Tauren v nadmorskej výške 1100 m.n.m. a je
ideálnym miestom na aktívnu dovolenku v každom ročnom období. Poloha hotela ho predurčuje na klimatické
kúpele a jeho ďalšou výhodou je ľahko mineralizovaná radónova voda, ktorá priaznivo pôsobí na pohybové
ústrojenstvo, krvný obeh a imunitu kože. Od centra Bad Gasteinu je vzdialený 10 minút chôdze peši.
V hoteli Vás prekvapí slovensky hovoriaci personál a skvelá kuchyňa. Hotel má 65 útulne zariadených izieb
s výhľadom na hory. Návštevníci sa môžu ubytovať v 1-,2-,3 a 4 posteľových izbách, každá z nich má balkón.
Izby sú kompletne vybavené, majú kúpeľňu s vaňou alebo sprchou a sociálnym zariadením. Samozrejmosťou je
televízor so satelitom, telefón a rádio. Hotel poskytuje taktiež W-lan internetové pripojenie grátis.
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Hotel je partnerským hotelom Golfclub Gastein. Otvorené sú aj kryté tenisové kurty, môžete si zastrieľať z luku,
jazdiť na koni, atď. Bližie informácie nájdete na webovej stránke http://www.helenenburg.at/

STRAVA
Každý účastník má v hoteli zabezpečené raňajky, ktoré sa servírujú formou bufetu. Podávajú sa miestne
špeciality, pečivo, syry, šunky, zelenina, koláče, džemy, ovocie, káva, čaj,...

CYKLOTRASY
Helenenburg – Prossau (1.280 m.n.m): 2,5 hodiny, ľahká až stredne náročná trasa
Helenenburg – Böckstein: 1,5 hodiny, nenáročná trasa
Helenenburg – Angertal: stredne náročná
Helenenburg – Dorfgastein: 3,5 hodiny
Helenenburg – Zell am See: kombinácia s autobusom, cyklotrasa vedie okolo jazera

TIPY NA VÝLETY
Sedačková lanovka Graukogel
Kabínková lanovka Stubnerkogel
Kúpele Felsentherme
Kúpele Alpentherme
Úžina s vodopádmi Lichtensteinklamm
Golf Club Bad Gastein – partnerský klub hotel Heleneburg, pre hráčov golfu ponúka 25% zľavu pri vstupe na
green
Najväčšia ľadová jaskyňa na svete Werfen
Soľná baňa Salzwelten Hallein
Salzburg – rodisko W. A. Mozarta
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