ACHENSEE

A

chensee, největší přírodní jezero Tyrol, si od cestovatelů vysloužilo označení alpský fjord.
Z ptačí perspektivy okolních vápencových štítů opravdu evokuje mořský záliv drsné Skandinávie. Dovolená u Achensee nadchne jak milovníky vysokohorské turistiky, tak slunění a lenošení
u azurové hladiny alpského jezera. Milovníci vlaků zase ocení vyhlídkovou jízdu historickou parní
lokomotivou po ozubnicové úzkokolejce z Jenbachu až na břeh jezera u přístaviště Seespitze.
Upozornění: na tyto pobyty se nevztahují žádné časové ani věrnostní slevy.

PITZTAL

T

0,15

0,75

oto údolí je jedním z nejhezčích v Tyrolsku. Odděluje se cca 2 km východně od Imstu od údolí
Inntal a vede až k ledovcům Ötztálských Alp. Celá oblast Pitztal (především pak městečka
Arzl a Wenns) nabízí množství sportovních a rekreačních aktivit. Přes 100 km značených turistických cest, 5 tenisových kurtů, tenisová hala se 2 kurty, malá ZOO, westernová jízdárna, atraktivní
vytápěné koupaliště ve Wennsu (od poloviny června do poloviny září), bungee-jumping v Arzlu.
V červenci a srpnu se zde můžete účastnit různých festivalů, zábavních akcí a programů pro děti.

3,5

Dům TONI
Achensee
Lokalita: apt. dům se nachází cca 150 m od břehu jezera. Centrum městečka Achenkirch je vzdálené 3,5 km. V domě
je společenská místnost s kulečníkem a stolním fotbálkem. Možnost wi-fi připojení zdarma. Parkování na pozemku.
Objekt: 2+2 os.
č. 50047
40 m2. Přízemí nebo patro: obývací pokoj s rozkládací pohovkou (pro 2 os.). Jídelní kout, kuchyňský kout vybavený
sporákem, ledničkou, myčkou, mikrovlnnou troubou, kávovarem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC.
Balkon se zahradním nábytkem.
Objekt: 6 os.
č. 50048
62 m2. Přízemí nebo patro: obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuchyňský a jídelní kout, ložnice
s manželským lůžkem, ložnice se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon.

1,5

0,3

Dům MARIA
Achensee
Lokalita: apartmánový dům leží na půli cesty mezi severním břehem jezera a obcí Achenkirch, kde se nachází
nové dětské hřiště. Apartmány jsou útulně zařízeny. Stanice lanovky Christlum je vzdálena 1,2 km.
Objekt: 4+2 os.
č. 50045
75 m2. 1. patro: obývací pokoj s rozkládací pohovkou
(pro 2 os.), balkon se zahradním nábytkem. Kuchyň vybavená sporákem, ledničkou a kávovarem, jídelní kout.
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se samostatným
lůžkem a rozkládací pohovkou. Koupelna s WC.
Objekt: 4 os.
č. 50046
50 m2. Patro: obývací pokoj s rozkl. pohovkou (pro 2 os.),
balkon se zahr. nábytkem. Jídelní kout. Kuchyň. kout
vybavený sporákem, ledničkou a kávovarem. Ložnice
s manžel. lůžkem. Koupelna s WC (vstup z ložnice).

1,5

Kód objektu

50046

Počet osob

4

do 24.6. a od 9.9.

50047
2

50045
4

8 040 10 780 13 330

4
8 430

50048
6

6

9 600 15 880

24.6.-8.7. a 2.9.-9.9.

10 190 10 780 13 330

9 410 11 370 15 880

8.7.-22.7.

10 190 18 030 18 030

9 410 11 370 23 520

22.7.-2.9.

13 720 18 030 18 030 15 680 15 680 23 520

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), ložní prádlo, ručníky (dům Maria). Cena nezahrnuje:
povinný poplatek za energie (12 EUR/os./týden - dům Maria; 14 EUR/os./týden - dům Toni), místní poplatky. Ložní
prádlo a ručníky: vlastní nebo za poplatek 15 EUR/os./týden (dům Toni). Přesné informace o výši poplatků placených
na místě budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Kauce: 100 EUR (u obj. 50048:
150 EUR). Poznámky: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.

0,4

1,4

Kód objektu

50049

Počet osob

4

4,5

0,2

1

17 050 21 170

24.6.-8.7. a 26.8.-9.9.

21 360 26 660

8.7.-26.8.

31 160 31 160

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), ložní prádlo. Cena nezahrnuje: povinný poplatek za energie (20 EUR/os./týden), místní poplatky. Dětská postýlka, jídelní stolička: zdarma - nutno objednat předem při rezervaci. Pes za poplatek 30 EUR/týden. Přesné informace o výši poplatků placených na místě budou součástí nájezdových
pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Kauce: 150 EUR. Poznámky: cena nezahrnuje cestovní pojištění.

50051

Kód objektu

Počet osob

5

Počet osob

do 8.7.
8.7.-26.8.

1,5

50031 50030 50032
4

4

6

7 640

do 24.6. a od 26.8.

5 630

6 020

7 420

7 640

24.6.-8.7. a 19.8.-26.8.

5 880

6 270

7 760

8.7.-19.8.

6 940

7 170

8 850

10 980

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), ložní prádlo, ručníky. Cena nezahrnuje: povinný poplatek za energie (13 EUR/os./týden), dětská postýlka 15 EUR/týden, místní poplatky. Přesné informace o výši poplatků
placených na místě budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Kauce: 100 EUR.
Poznámky: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.

66

1,5

Dům FENDER
Pitztal
Lokalita: Dům se nachází v tiché části Orterstein vzdálené 1,5 km od centra střediska. Apartmány jsou umístěny
v prvním patře a jsou dobře vybaveny. V přízemí bydlí pronajímatel. Parkování u domu.
Objekt: 4 os.
č. 50030
I. patro (30 m2). Předsíň s kuchyňským koutem (4 pl., kávovar). Obytná místnost s rozkl. pohovkou, jídelní kout, BTV/
SAT. Ložnice s manž. lůžkem. Koupelna (sprcha) s WC. Balkon.
Objekt: 4 os.
č. 50031
I. patro (30 m2). Předsíň s kuchyňským koutem (4 pl., kávovar). Obytná místnost s rozkl. pohovkou, jídelní kout, BTV/
SAT. Ložnice s manž. lůžkem. Koupelna (sprcha) s WC.
Objekt: 6 os.
č. 50032
I. patro (40 m2). Předsíň s kuchyňským koutem (4 pl., kávovar). Obytná místnost s rozkl. pohovkou, jídelní kout,
BTV/SAT. 2 ložnice s manž. lůžkem.

Kód objektu
od 26.8.

6

do 24.6. a od 9.9.

8

Dům JANDRASITZ
Vkusně zařízený apatmánový dům s pečlivě udržovanou zahradou je situovaný 1 km od centra města Fulpmes.
Místní pekařství a kavárna jsou vzdáleny cca 200 m. Hostům je k dispozici zahradní gril a posezení. Wifi připojení
k dispozici (za popl. 7 EUR/týden).
Objekt: 5 os.
č. 50051
Zvýšené přízemí (68 m2). Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., jídelním koutem. Kuchyň vybavená el.
sporákem (2 pl.), mikrovlnnou troubou, lednicí a kávovarem. Ložnice s manželským lůžkem a samostatným lůžkem.
Koupelna (vana), WC. Balkon.

1,4

Chalupa SOLEA
Imst
Lokalita: chalupa se saunou, obklopená vzrostlými smrky a borovicemi, se nachází na okraji obce Imst, cca 1,4 km
od centra. Chalupa je kvalitně vybavena a interiér je stylově zařízen dřevem. Klientům je k dispozici kabelová TV,
DVD a CD přehrávač, Wi-Fi připojení (v ceně), pračka, terasa s grilem. Dětské hřiště, tenisový kurt a hostinec jsou
v pěší vzdálenosti, cca 500 m od chalupy. Rybník s možností koupání je vzdálený cca 400 m. Zastřešené parkování
u objektu. Sauna se nachází v odděleném suterénu, její používání je společné s klienty z vedlejší chalupy.
Objekt: 4-6 os.
č. 50049
100 m2. Přízemí: obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 os., jídelní kout, kuchyň vybavená sporákem, troubou,
mikrovlnnou troubou, myčkou, ledničkou, kávovarem a toustovačem; samostatné WC. 1. patro: 3x ložnice s manželským lůžkem a vchodem na balkon, koupelna s WC, samostatné WC.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), ložní prádlo a ručníky. Cena nezahrnuje: povinný poplatek za energie (18 EUR/os./týden), místní poplatky. Dětská postýlka 17 EUR/týden (Fender). Přesné informace o výši
poplatků placených na místě budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Kauce:
100 EUR. Poznámky: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.

TREFFEN

MONDSEE

O

blast Mondsee leží 30 km východně od Salcburku. Její dominantou je jezero Mondsee (Měsiční
jezero), které je jedním z největších a nejteplejších jezer regionu Salzkammerguts. Svému
názvu vděčí díky protáhlému tvaru připomínajícímu půlměsíc. Jeho jihozápadní břeh tvoří hranici
mezi Horními Rakousy a Salzburgem. Dominantou jezera je tzv. Dračí stěna. Turistickou zajímavostí
v Modsee je benediktinský klášter a kostel.

NOVINKA

6

8

8

Dům WALDFRIEDEN
Moderní apartmánový dům situovaný na kopci s krásným panoramatickým výhledem leží mezi městy Mondsee
(6 km) a Atersee (7 km). Hostům je k dispozici altán s venkovním posezením, houpačka, skluzavka a stolní tenis.
Apartmány jsou vkusně a prakticky zařízeny. Parkování v blízkosti objektu (30 m). Wifi připojení v ceně. Možnost
stravování přímo v objektu.
Objekt: 4 os.
č. 50059
1. patro (35 m²). Obytná místnost s pohovkou, kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna (vana), WC. Balkon. Ubytování je vhodné pro 2 dospělé osoby a 2 děti.
Objekt: 4 os.
č. 50060
2 patro (46 m²). Obytná místnost s pohovkou, kuchyň. a jídelním koutem (balkon). Ložnice s manžel. lůžkem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby. Koupelna (sprchový kout), WC. Ubytování je vhodné pro 2 dospělé osoby a 2 děti.

VERDITZ

O

blast leží v údolí jezer 745 m n. m. v centru hor Nockberge, 16 km severozápadně od města
Villach. Toto území patří díky velkým sportovním a rekreačním možnostem k příjemným prázdninovým místům. 7 km východně od Afritz leží ve výšce 911 m n. m. poklidné lázeňské městečko
Arriach (1600 obyvatel). V obci jsou hostince a nákupní středisko. Typické pro tuto oblast jsou staré
roubené domy Blockstadl a tzv. Troadkastn, které poukazují na sedlácké tradice.
Tipy pro volný čas: Afritzerské jezero 4 km a jezero Brennsee 5 km, kde je možno provozovat
různé sportovní aktivity - kurzy surfu, plachtění, tenisu, dále koupaliště s teplou vodou, půjčovna
horských kol, jízda na koni, rybaření a nespočetné množství turistických stezek a cyklostezek. Obzvlášť atraktivní je letní sáňkařská dráha Afritz-Verditz s délkou 1100 m, Arriacher Hofwanderweg
(pěší stezka) - 15 km, Ossiacher See (jezero) 14 km a pěkný panoramatický výhled z vršku Gerlitzen.

10

6

L

andskron se nachází mezi městem Villach a jihozápadně ležícím Ossiacherským jezerem
(2,5 km). Se svými mnoha částmi, ke kterým patří: St. Michael a St. Andrä s půvabným Magdalenským jezerem, plážemi a pozoruhodnou zříceninou, patří Landskron k oblíbeným cílům turistů.
Severozápadně od Ossiacherského jezera v údolí Treffen leží obec Treffen (3 km), která je hlavní
bránou do regionu Afritz-Verditz a gerlitzkých Alp s dobrými turistickými možnostmi. V obci Treffen
jsou restaurace a supermarket. Landskron je ideálním výchozím bodem do krásných lesů či k podnikání nejrozmanitějších výletů do okolí.
Tipy pro volný čas: k jezerům Kärntner See, Faaker See 10 km, Wörthersee 17 km. Navštivte město
Villach, druhé největší město regionu, vzdálené 5 km. Rekreační oblast v okolí Ossiacherského jezera
nabízí speciální dětský program. V obci Annenheim (4 km) je tenisové centrum a kryté koupaliště.

3

0,5

0,5

Dům UNTERKOFLER
Moderní apartmánový dům s pečlivě udržovanou zahradou s ovocnými stromy a krásnou loukou je perlou vesničky
Töbring. Místní kavárny a obchody jsou vzdáleny cca 500 m od objektu. Součástí domu je prostorná krytá terasa
s grilem. Apartmány jsou vkusně a účelně zařízeny. Hostům je k dispozici stolní tenis, dětské hřiště, TV+SAT a sauna
pro 4 os. (za popl. 15 EUR) Možnost parkování u objektu.
Obejekt: 4 os.
č. 50052
Podkroví (50 m2). Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a jídelním koutem s východem na balkon. Kuchyň vybavená lednicí, kávovarem, el. sporákem (3 pl.) a troubou. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna (sprcha), WC. Balkon.
Objekt: 4 os.
č. 50053
Přízemí (54 m2). Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a jídelním koutem s východem na balkon. Kuchyň vybavená
lednicí, kávovarem, el. sporákem (4 pl.) a troubou. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna (sprcha), samost. WC. Terasa.
Objekt: 6 os.
č. 50054
I. patro (88 m2). Obytná místnost s východem na balkon a jídelním koutem. Kuchyň vybavená lednicí, kávovarem, el.
sporákem (3 pl.) a troubou. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 patrovými lůžky. Koupelna (vana), samost. WC. Balkon.

FELDKIRCHEN

M

alebný a turisticky atraktivní region Feldkirchen se nachází 8 km východně od Ossiacherského
jezera, které se řadí mezi jedno z nejteplejších jezer v regionu, teplota vody dosahuje až
27 °C. Samotné město Feldkirchen se nachází na severním okraji Klagenfurtské pánve. V tomto
idylickém starém obhcodním městečku rozhodně strávite příjemné chvíle, nejen na nákupech, ale
i v místních hospůdkách a restauracích.

6

Dům ALMHAUS PUSCHITZ
Rekreační apartmánový dům je situovaný na klidném místě ve výšce 1200 m n. m. v centru známé turistické oblasti
ležící mezi obcemi Verditz (1 km) a Afritz (6 km). Příjezd k objektu je po asfaltované horské silnici a posledních 250 m
po zpevněné lesní cestě. U domu je palouk s lavicemi, grilem, houpačkou, pískovištěm a prolézačkou. Možnost
parkování u domu. Apartmány jsou zařízeny rustikálně, útulně a zčásti jsou vybaveny selským nábytkem. Podlahy
jsou ze dřeva nebo plovoucí. Hostům jsou k dispozici kachlová kamna (dřevo je zahrnuto v ceně), elektrické topení,
pračka, Tv+SAT a rádio. Balkón nebo terasa se zahradním nábytkem. Možnost připojení Wi-fi za popl. 10 EUR/týden.
Možnost pobytu se psem za popl. 5 EUR/den (na vyžádání). Pronajímatel obývá jeden uzavřený byt v I. poschodí.
Objekt: 4 os.
č. 50005
40 m2. Obytná místnost s kuchyňským koutem vybaveným el. sporákem (4 pl.) a troubou, kachlovými kamny, lednicí
a kávovarem. Ložnice s manžel. lůžkem. Menší ložnice s patrovým lůžkem (pro děti). Koupelna (sprcha), WC. Terasa.
Ubytování je vhodné pro 2 dospělé osoby a 2 děti. Majitel obývá 1 uzavřený byt v 1. poschodí.
Objekt: 6 os.
č. 50007
85 m2. Přízemí: Obytná místnost s kuchyňským koutem vybaveným el. sporákem (4 pl.) a troubou, kachlovými
kamny, lednicí a kávovarem. Samostatné WC. I. patro: Ložnice s manželským lůžkem, ložnice s manželským lůžkem
a patrovým lůžkem (pro děti). Koupelna (sprcha, vana). Samostatné WC. Balkon. Ubytování je vhodné pro 4 dospělé
osoby a 2 děti. Majitel obývá 1 uzavřený byt v 1. poschodí.
Kód objektu
Počet osob

1,5

1,5

1,5

Apartmán ALPENROSE
Hezký apartmánový dům situovanný na slunném místě 850 m n. m. a cca 1,5 km od St. Urban. Místní obchody a kavárny jsou vzdáleny 200 m od ubytování. Apartmány jsou vkusně a účelně zařízeny. Hostům je k dispozici venkovní
posezení s grilem a stolní tenis. Možnost parkování u domu. Možnost pobytu se psem (menší rasa) za popl. 40 EUR/
týden. Majitel objektu bydlí v domě.
Objekt: 4 os.
č. 50055
II. patro (48 m2). Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a jídelním koutem. Kuchyň vybavená el. sporákem
(2 pl.) a lednicí. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna (sprcha), WC. Balkon.
Objekt: 4 os.
č. 50056
I. patro (60 m2). Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a jídelním koutem. Kuchyň vybavená el. sporákem
(2 pl.) a lednicí. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna (sprcha), WC. Balkon.
Upozornění: na tyto pobyty se nevztahují žádné časové ani věrnostní slevy.

50052

50053

2

3

4

2

3

do 8.7.

4 620

5 270

5 940

4 900

5 630

od 2.9.

4 620

5 270

5 940

4 900

26.8.-2.9.

4 620

5 270

5 940

4 900

19.8.-26.8.

8 790

8 790

8 790

9 100

50059
4

2

50005

50055 50056

50060

50054

50007

4

3

4

4

4

2

4

4

6

6

6 220 4 310

5 290

6 860

7 640

8 430

9 020

5 290

6 660

6 330

7 250

9 020

5 630

6 220 4 310

5 290

6 860

7 640

8 430

9 020

5 290

6 660

6 330

7 250

9 020

5 630

6 220 9 410

9 410

6 860

7 640

8 430

9 020 11 760 11 760

6 330

7 250

9 020

9 100

9 100 9 410

9 410

6 860

7 640

8 430

9 020 11 760 11 760 10 080 10 080

9 020

8.7.-15.7.

11 700 11 700 11 700 12 070 12 070 12 070 4 310

5 290 10 780 11 370 13 330 13 920

5 290

6 660 13 470 13 470 17 050

15.7.-22.7.

11 700 11 700 11 700 12 070 12 070 12 070 4 310

5 290 10 780 11 370 13 330 13 920

5 290

6 660 13 470 13 470 17 050

22.7.-19.8.

11 700 11 700 11 700 12 070 12 070 12 070 9 410

9 410 10 780 11 370 13 330 13 920 11 760 11 760 13 470 13 470 17 050

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), ložní prádlo (obj.: 50052, 50053, 50054, 50055, 50056, 50059, 50060), dětskou postýlku (na vyžádání obj.: 50005, 50007,
50059, 50060). Cena nezahrnuje: povinný poplatek za energie: 7 EUR/os./týden (obj.: 50052, 50053, 50054), 12 EUR/os./týden (obj.: 50055, 50056, 50059, 50060), 16 EUR/
os./týden (obj.: 50005, 50007), místní poplatky. Dětská postýlka - na vyžádání: 10 EUR/týden (obj.: 50052-50054), 15 EUR/týden (obj. 50055, 50056), ložní prádlo: vlastní nebo
k zapůjčení za popl. 8 EUR/os./týden (obj.: 50005, 50007), ručníky: vlastní nebo k zapůjčení za popl. 7 EUR/os./týden (obj. 50005, 50007). Wi-fi připojení: 10 EUR/týden (obj.: 50005,
50007). Přesné informace o výši poplatků placených na místě budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Kauce: 50 EUR (obj. 50052-50054),
100 EUR (obj.: 50055, 50056, 50059, 50060) 150 EUR (obj.: 50005, 50007). Poznámky: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4
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