SALZBURSKO

D

okonalá harmonie přírody a architektury zasazená v panoramatu hor a jezer. Doporučujeme
navštívit známou Salcburskou salašnickou cestu, která vede po 120 horských chatách a je jednotně značená symbolem modrého hořce. Dominantou Salcburska je také největší park ve střední
Evropě - národní park Vysoké Taury, obdivuhodný přírodní úkaz s horskými velikány, jako je Großglockner a s krásnými Krimmlerskými vodopády.
Upozornění: na tyto pobyty se nevztahují žádné časové ani věrnostní slevy.
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Apartmány FLACHAU
Flachau
Apartmánový dům se nachází v nadmořské výšce 925 m n. m. v krásné přírodě a je zařízený v typickém místním
stylu. V letním období možnost vysokohorské turistiky i cyklistiky, horolezectví a nordic walking. Klientům je k dispozici stolní tenis, půjčovna kol, trampolína, TV a Wi-Fi připojení (v ceně). Parkovací místo u objektu.
Objekt: 4 os.
č. 50061
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem s elektrickým sporákem, ledničkou a kávovarem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se sprchou a WC.
Objekt: 5 os.
č. 50062
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem s elektrickým sporákem, ledničkou a kávovarem.
Ložnice s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon se zahradním nábytkem.
Kód objektu

50061 50062

Počet osob

4

5

od 8.9.

8 530 10 090

do 30.6. a 25.8.-8.9.

8 740 10 270

11.8.-25.8.

8 840 10 380

30.6.-11.8.

11 990 14 690

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie a vody, Wi-Fi, parkovací místo, stolní tenis. Cena
nezahrnuje: ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, nebo zaplatí 10 EUR/os., nutno objednat při rezervaci), ručníky (klienti
musí mít vlastní), pobytovou taxu, závěrečný úklid 40 EUR u 50061 a 50 EUR u 50062. Fakultativní příplatky: dětská
postýlka 35 EUR/týden (nutno objednat při rezervaci). Kauce: 75 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.
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Apartmány RUSSBACH
Russbach
Pěkný apartmánový dům se nachází v centru obce nedaleko turistických stezek. Klientům je k dispozici restaurace,
sauna (za poplatek 8 EUR) a pračka na mince. Parkování na parkovišti u objektu. Možnost pobytu s domácím
zvířetm (poplatek 8 EUR/den, na vyžádání při rezervaci).
Objekt: Studio 2+1 os.
č. 50064
Obytná místnost s manželským lůžkem, rozkládací pohovkou (vhodná pro děti do 15 let), kuchyňským koutem
vybaveným elektrickou dvouplotýnkou, ledničkou a kávovarem. Koupelna se sprchou, umyvadlem a WC. Balkon.
Objekt: Studio 2+2 os.
č. 50065
Obytná místnost s manželským lůžkem, rozkládací pohovkou pro 2 os. (vhodné pro děti do 15 let). Kuchyňský kout
v předsíni s elektrickou dvouplotýnkou, ledničkou a kávovarem. Koupelna se sprchou, umyvadlem a WC. Balkon.
Kód objektu

50064 50065

Počet osob

3

od 8.9.

4

9 100 10 250

do 30.6. a 25.8.-8.9.

9 340 10 510

30.6.-25.8.

10 380 11 700

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie a vody, parkovací místo. Cena nezahrnuje:
ložní prádlo a ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo zaplatí 12 EUR/os., nutno objednat při rezervaci), pobytovou taxu, závěrečný úklid 35 EUR. Fakultativní příplatky: sauna 8 EUR/os./návštěva, pozdní příjezd 25 EUR.
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.

KORUTANY

H

ornatá oblast s velkým množstvím historických památek (kostel Sv. Vincenta, katedrála v Gurku, hrad Hochosterwitz) a míst pro rekreaci. V Korutanech je více jak 1 270 jezer, z toho
200 ke koupání s vodou teplou až 28°, čistou jako pitná voda. Mezi nejznámější patří Wörther See
nebo Keutchacher See.
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Rekreační dům STROBL
Strobl
Moderní rekreační dům se nachází v poklidné části obce. Leží u potoka v místní části Aigen. Klientům je k dispozici
dětské hřiště, pískoviště, slunečník, gril, prostor k uzamčení kol a Wi-Fi připojení (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (poplatek 20 EUR/týden). Na stejném pozemku v oddělené budově bydlí majitel objektu.
Objekt: 5 os.
č. 50063
Přízemí: Obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem vybaveným elektrickým sporákem (sklokeramická varná
deska, 4 plotýnky), troubou, myčkou nádobí, kávovarem, toustovačem a varnou konvicí. 1.patro: ložnice s manželským lůžkem a samostatným lůžkem s přístupem na balkon, ložnice s manželským lůžkem a dětskou postýlkou
s přístupem na balkon. Koupelna se sprchou, umyvadlem, WC, pračkou (přebalovací pult pro miminka).
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Apartmány KORUTANY
Weissensee
Krásný apartmánový dům na kraji lesa u vody s výhledem přes jezero Weissensee až na Dolomity. Klientům k dispozici sauna, jízdní kola, fitness, půjčovna člunů, slunečníky a lehátka. Wi-Fi připojení (v ceně). Možnost pobytu
s domácím zvířetem (zdarma). Parkování v garáži nebo přímo u objektu.
Objekt: Studio 2 os.
č. 50066
Obytná místnost s manželským lůžkem, jídelním koutem a kuchyňským koutem vybaveným elektrickou dvouplotýnkou, ledničkou s malým mrazáčkem, mikrovlnnou troubou, kávovarem, toustovačem a varnou konvicí. Koupelna
se sprchou, umyvadlem a WC. Terasa.
Objekt: 4 os.
č. 50067
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem vybaveným elektrickým sporákem se 4 plotýnkami, troubou, ledničkou s malým mrazáčkem, mikrovlnnou troubou, kávovarem, toustovačem a varnou konvicí.
Ložnice s manželským lůžkem Koupelna s vanou, umyvadlem a WC.
Objekt: 5 os.
č. 50068
Obytná místnost s manželským lůžkem, rozkládací pohovkou pro 1 os., kuchyňským koutem s elektrickým sporákem
(sklokeramická varná deska, 4 plotýnky), troubou, ledničkou s malým mrazáčkem, mikrovlnnou troubou, kávovarem, toustovačem a varnou konvicí. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s vanou, umyvadlem a WC. Balkon.
Kód objektu

50063
5

Kód objektu

od 8.9.

16 250

Počet osob

do 16.6. a 1.9.-8.9.

16 460

od 8.9.

11 080 15 580 21 900

16.6.-30.6. a 25.8.-1.9.

18 800

1.9.-8.9.

11 210 15 890 22 180

30.6.-25.8.

19 300

do 30.6. a 25.8.-1.9.

14 720 20 080 25 930

30.6.-25.8.

15 110 20 620 26 600

Počet osob

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie a vody, Wi-Fi, parkovací místo, dětská
postýlka, ložní prádlo, ručníky. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, závěrečný úklid 50 EUR. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 20 EUR/týden. Kauce: 200 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší
informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.
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Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie a vody, Wi-Fi, ložní prádlo, sauna, parkovací
místo. Cena nezahrnuje: ručníky (klienti musí mít vlastní), pobytovou taxu, závěrečný úklid 30 EUR. Poznámka:
cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.

TYROLSKO

N

ádherná oblast v horách je jedním z nejlepších míst pro odpočinek. Dokonalá kombinace přírody, hradů, pohostinnosti, výborné kuchyně a kvalitního ubytování. Na své si přijdou i milovníci
pěší turistiky a horolezectví. Za návštěvu určitě stojí největší tyrolské jezero Achensee, které si
vysloužilo přezdívku Alpský fjord, nebo krásné údolí jménem Piztal, které nabízí množství sportovních i rekreačních aktivit.

NOVINKA

NOVINKA

6

5

0,15

0,15

Apartmány WILDSCHÖNAU
Wildschönau
Rekreační apartmánový dům s výtahem se nachází v centru obce a je obklopený loukami a krásnou klidnou přírodou. Klientům je k dispozici společenská místnost, vnitřní bazén, sauna, solárium, stolní fotbal, stolní tenis a fitness. Wi-Fi připojení (v ceně). Možnost pobytu s domácím zvířetem (poplatek 4 EUR/den, na vyžádání při rezervaci).
Parkování možné buď v garáži nebo na parkovišti u objektu.
Objekt: Studio 2 os.
č. 50069
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem vybaveným elektrickou dvouplotýnkou,
ledničkou, kávovarem a varnou konvicí. Koupelna se sprchou a WC. Balkon.
Objekt: 4 os.
č. 50070
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem vybaveným elektrickou dvouplotýnkou,
ledničkou, kávovarem a varnou konvicí. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon.
Kód objektu

50069 50070

Počet osob

2

4

od 8.9.

5 910 10 870

do 30.6.

5 960 11 030

30.6.-7.7.

6 110 11 310

25.8.-8.9.

7 780 12 820

7.7.-25.8.

7 780 12 980

4

3

Apartmán SCHLITTERS
Schlitters
Rekreační apartmán se nachází na horském statku obklopeném lesy a loukami. Klienti si mohou na místě od majitele zakoupit domácí výrobky - pálenku, jogurty, med a bylinkové čaje. K dispozici je dětské hřiště, houpačka,
pískoviště, venkovní posezení s možností grilování. Wi-Fi připojení (poplatek 5 EUR/pobyt). Parkování u objektu.
Objekt: 7 os.
č. 50072
Obytná místnost s posezením, jídelním koutem a kuchyňským koutem vybaveným elektrickou troubou, sklokeramickou varnou deskou, myčkou nádobí, ledničkou, mrazákem, mikrovlnnou troubou, kávovarem, toustovačem
a varnou konvicí. Ložnice s manželským lůžkem, samostatným lůžkem a rozkládací pohovkou pro 1 osobu. Ložnice
s manželským lůžkem a patrovou postelí. Koupelna se sprchou a WC. Terasa.
Kód objektu

50072

Počet osob

2

od 8.9.

3

4

5

6

7

6 920 10 380 13 840 17 290 20 750 24 210

do 23.6.

7 020 10 380 14 020 17 530 20 780 24 520

23.6.-30.6. a 25.8.-8.9.

23 350 23 350 23 350 23 350 28 010 32 690

30.6.-25.8.

24 590 24 290 24 290 24 290 29 120 33 780

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie a vody, Wi-Fi, ložní prádlo, ručníky, utěrky,
dětskou postýku. Cena nezahrnuje: závěrečný úklid 60 EUR, pobytovou taxu. Fakultativní příplatky: Wi-Fi
5 EUR/pobyt, pračka 2,5 EUR/prací cyklus. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.

NOVINKA

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie a vody, Wi-Fi, dětskou postýku. Cena nezahrnuje: ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, nebo zaplatí 9 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní), pobytovou
taxu, závěrečný úklid 25 EUR u 50069 a 38 EUR u 50070. Fakultativní příplatky: garážové stání 3 EUR/den,
sušička 2 EUR/prací cyklus, pračka 4 EUR/prací cyklus. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.
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Apartmány NIDERAU
Wildschönau-Niderau
Moderně zařízený apartmán se nachází v apartmánovém domě na klidném a slunném místě. K dispozici je Wi-Fi,
společenská místnost, herna pro děti, dětské hřiště, sauna a stolní tenis. Podzemní parkoviště. Možnost pobytu
s domácím zvířetem (poplatek 7 EUR/den).
Objekt: 4 os.
č. 50073
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem vybaveným elektrickým sporákem, troubou, myčkou nádobí, ledničkou, mikrovlnnou troubou, kávovarem a varnou konvicí. Ložnice s manželským lůžkem.
Koupelna se sprchou, WC, pračkou a infračervenou saunou.
5

1,5

2

Kemp BELLA AUSTRIA
St. Peter am Kammersberg
Moderní kemp se nachází v nadmořské výšce 800 m n. m. v blízkosti malebného městečka St. Peter am Kammersberg.
Bella Austria je vhodný pro příznivce letních aktivit jako jsou cyklistika, pěší turistika a jízda na koni. V kempu mohou
klienti využívat bazén s brouzdalištěm pro děti, animační programy, wellness (infrasauna, biosauna a finská sauna),
restauraci, bar, nafukovací hrad pro děti, fotbalové a víceúčelové hřiště, ping-pong a možnost vypůjčení kol. Wi-Fi
připojení u recepce zdarma. Rezervované 1 parkovací místo na mobilní dům.
Mobilní dům BELLA - Objekt: 6 os.
č. 50075
Velikost mobilního domu 25 m2. Obytná místnost s rozkl. pohovkou vhodnou pro 2 děti a kuchyň. koutem vybaveným
plyn. sporákem se 4 pl. a ledničkou s malým mrazícím boxem. Ložnice s manž. lůžkem, ložnice se samost. lůžkem a patrovým lůžkem (horní lůžko vhodné pouze pro dítě). Koupelna se sprchou a WC. Zastřešená terasa se zahr. nábytkem.
Mobilní dům AUSTRIA - Objekt: 6 os.
č. 50074
Velikost mobilního domu 24 m2. Obytná místnost s rozkl. pohovkou vhodnou pro 1 os. a kuchyň. koutem vybaveným
plyn. sporákem se 4 pl. a ledničkou s malým mrazícím boxem. Ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky a přistýlkou (vhodná pouze pro dítě). Koupelna se sprchou a WC. Zastřešená terasa se zahradním nábytkem.

Kód objektu

50073

Počet osob

4

od 13.10.

7 520

do 5.5.

7 730

8.9.-13.10.

11 290

5.5.-30.6.

11 570

30.6.-28.7.

12 980

25.8.-8.9.

15 420

28.7.-25.8.

15 580

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie a vody, Wi-Fi, saunu, dětskou postýku
(nutno objednat při rezervaci), utěrky, ručníky, ložní prádlo. Cena nezahrnuje: závěrečný úklid 82 EUR, pobytovou
taxu. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 7 EUR/den. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.

NOVINKA

Kód objektu
Počet osob

50074 50075
6

6

od 8.9.

6 010

6 010

do 19.5.

6 350

6 350

1.9.-8.9.

7 080

7 080

19.5.-23.6. a 25.8.-1.9.

8 530

8 530

3

3

0,2

Apartmán STUMMERBERG
Stummerberg
Moderně zařízený apartmán s vlastním vchodem se nachází v krásné chatě obklopené prostorným pozemkem
2
(100 m ). Klientům je k dispozici gril a zahradní nábytek. Z pozemku je krásný výhled na okolní hory. Parkování
u objektu pro 2 osobní auta. Majitel bydlí ve stejném objektu, ale má vlastní vchod.
Objekt: 3-4 os.
č. 50071
Přízemí: obytná místnost s kuchyňským koutem vybaveným elektrickým sporákem, troubou, ledničkou, mikrovlnnou
troubou a kávovarem. Ložnice s manželským lůžkem a patrovou postelí. Koupelna se sprchou a WC.

23.6.-30.6.

11 260 11 260

18.8.-25.8.

13 470 13 470

30.6.-7.7.

15 190 15 400

Kód objektu

7.7.-14.7.

16 150 16 360

Počet osob

11.8.-18.8.

18 980 19 240

14.7.-28.7.
28.7.-11.8.

50071
3

4

do 30.6.

6 740

7 390

22 780 23 090

od 8.9.

6 970

8 140

23 740 24 050

25.8.-8.9.

7 050

8 250

30.6.-25.8.

8 560

9 780

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie, plynu a vody. Cena nezahrnuje: závěrečný
úklid 40 EUR (v případě pobytu s domácím zvířetem poplatek 60 EUR), pobytovou taxu. Klimatizace 5 EUR/den, ložní
prádlo a ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za vše zaplatí 20 EUR/osoba, nutno objednat při rezervaci). Kauce:
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody, ložní prádlo. Cena nezahrnuje:
ručníky (klienti musí mít vlastní), pobytovou taxu, závěrečný úklid 30 EUR, topení 20 EUR/týden. Kauce: 50 EUR.
Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.
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