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Svetoznáme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi Top 10 freeridových stredísk na svete s 
220 km zjazdoviek so snowboardovým a lyžiarskym inštruktorom. 
DETI DO 12 ROKOV ZADARMO! /dieťa na izbe s rodičmi/ 
 
Pobyt zahŕňa: 
✔ 4 x ubytovanie s raňajkami formou švédskych stolov 
✔ 15,-€ zľava na Snowboardového a lyžiarskeho inštruktora, ktorý je k dispozícii pre Vás i Vaše deti počas    
     pobytu 
✔ Vianočné pečivo na izbe 
✔ Fľaša vína na izbe 
✔ 1 x Sacherova torta 
✔ 1 x Radónový kúpeľ 
✔ Gastainercard (zľavová karta) - „plus“ pre Vašu dovolenku 
✔ Zľava na masáž 10€/osoba 
✔ Sauna a Fitness grátis 
✔ Biliard, šípky, stolný tenis 
✔ Detský kútik 
✔ Wi–Fi free 
 
Užite si relax v Hoteli Helenenburg ako aj prvú 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. 
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. 
 
HURÁ NA LYŽE! Práve u nás, v Hoteli Helenenburg, Vám bude počas Vášho pobytu k dipozícii 
na lyžovanie či snowboardovanie inštruktor. Pripravené sú široké bezpečné zjazdovky, perfektne upravené. Pre 
Vaše deti sú detské lanovky za nízke ceny, výborné podmienky pre začiatočníkov. Veľké množstvo „snehových 
pásov“ za prijateľné ceny. SKI Pasy pre deti už od 6 € na pol dňa. 

TERMÍN:  12 – 22. 12. 2013  

5-dňový  pobyt  (4 noci) 

CENA:   129 € /os. 

Vlastná  doprava 
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 

 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 
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 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 

 

 


