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SKI OPENING

OTVORTE S NAMI 30. LYŽIARSKU SEZÓNU V JEDNOM Z VYBRANÝCH
ALPSKÝCH STREDÍSK. KONEČNE ZNOVA NA SNEHU! 

MOLLTAL    DO 13/12/2020

Apartmán  215

Penzión s  raňajkami 239

Hotel *** s  polpenziou 376

Hotel**** s  polpenziou 415

osoba/pobyt od 3+3
V cene je zahrnuté: ubytovanie 
s  polpenziou, raňajkami alebo  
v  apartmáne bez stravy, 3 noci + 
2-dňový alebo 3-dňový skipas.
V cene nie je zahrnuté: 
pobytová taxa € 2/osoba/noc, 
v  apartmánoch poplatok za  
záverečné upratovanie  
a  elektrinu.

3 NOCI + 3-DŇOVÝ SKIPAS

Apartmán pre 4 osoby 189 / 237
Penzión s  raňajkami 209 / 257
Penzión s  polpenziou 309 / 357
Hotel*** s  polpenziou 319 / 367

Osoba/pobyt od 3+2,5 / 3+3,5
V cene je zahrnuté: ubytovanie 
s raňajkami/polpenziou, v  apartmáne 
bez stravy, skipas na  2,5 alebo 3,5 dňa
V cene nie je zahrnuté: pobytová taxa 
€2,80/osoba/noc, v  apartmánoch 
poplatok za konečné upratovanie 
a elektrinu

3 NOCI + 2,5-DŇOVÝ SKIPAS, 3 NOCI + 3,5-DŇOVÝ SKIPAS

STUBAI    11/10 – 19/12/2020 KAPRUN    28/11 – 19/12/2020

2 NOCI + 2-DŇOVÝ SKIPAS, 3 NOCI + 3-DŇOVÝ SKIPAS
V cene je zahrnuté: 
ubytovanie s  raňajkami/
polpenziou/bez stravy 
v apartmánoch, skipas 
na  2 lebo 3 dni
V cene nie je zahrnuté: 
pobytová taxa, 
záverečné upratovanie 
v apartmáne 

Apartmán pre 2 osoby 165 / 245

Apartmán pre 4 osoby 155 / 225

Hotel**** s  raňajkami 255 / 375

Hotel**** s  polpenziou 315 / 465

osoba/pobyt 2+2 / 3+3

LIVIGNO    28/11 – 12/12/2020

7 NOCÍ + 6-DŇOVÝ SKIPAS
V cene je zahrnuté: 
ubytovanie, energie, 
skipas
V cene nie je zahrnuté: 
záverečné upratovanie, 
vratná kaucia, 

Apartmán pre 2 osoby 255

Apartmán pre 4 osoby 249

Apartmán pre 6 osôb 235

osoba/pobyt 7+6

PASSO TONALE    12/12 – 19/12/2020

7 NOCÍ + 6-DŇOVÝ SKIPAS
V cene je zahrnuté: 
ubytovanie,  
v apartmánoch bez 
stravy, skipas 
V cene nie je zahrnuté: 
pobytová taxa, 
záverečné upratovanie 
apartmánu 

Apartmán pre 2 osoby 360
Apartmán pre 4 osoby 310
Apartmán pre 6 osôb 295
Hotel**** s  polpenziou 709

osoba/pobyt 7+6

SCHLADMING – DACHSTEIN    07/12 – 19/12/2020

Apartmány**** 259 / 317 / 329
Hotel*** s  polpenziou 286 / 357 / 373
Hotel**** s  polpenziou 411 / 545 / 560

osoba/pobyt od 2+2,5 / 3+2,5 / 3+3
V cene je zahrnuté:  
ubytovanie s polpenziou/ 
v apartmáne bez stravy, skipas 
na  2 alebo 2,5 alebo 3 dni
V cene nie je zahrnuté: 
pobytová taxa € 1,50/osoba/
noc, v  apartmáne záverečné 
upratovanie a  energie, 

2 ALEBO 3 NOCI + 2,5-DŇOVÝ SKIPAS, 3 NOCI + 3-DŇOVÝ SKIPAS

PITZTAL    30/11 – 19/12/2020

Hotel*** s  polpenziou 349 / 403
Wellness chata s  raňajkami 439 / 509

osoba/pobyt od 3+3 / 4+4
V cene je zahrnuté: ubytovanie 
s polpenziou/raňajkami, 
skipas na  3 alebo 4 dni
V cene nie je zahrnuté: 
pobytová taxa € 2/osoba/noc

3 NOCI + 3-DŇOVÝ SKIPAS, 4 NOCI + 4-DŇOVÝ SKIPAS

Apartmán pre 2 osoby 229 / 299

Apartmán pre 4 osoby 189 / 239

Hotel*** s  polpenziou 405 / 535 

Hotel**** s  polpenziou 445 / 585

osoba/pobyt od 3+3 / 4+4
V cene je zahrnuté: 
ubytovanie s raňajkami/
polpenziou, v apartmáne 
bez stravy, skipas na   
3 alebo 4 dni.
V cene nie je zahrnuté: 
pobytová taxa,  
v  apartmáne záverečné 
upratovanie.

3 NOCI + 3-DŇOVÝ SKIPAS, 4 NOCI + 4-DŇOVÝ SKIPAS

GG – HEILIGENBLUT    07/12 - 19/12/2020
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Samotný Pitztalský ľadovec ponúka jazdenie v najvyšších polohách 
dosiahnuteľných lanovkou. Vyvezte sa do  neuveriteľných 3440 
m.n.m. V blízkosti údolnej stanice sa nachádza lyžiarske stredisko 

Rifflsee. Hochzeiger je ďalšie lyžiarske stredisko v  Pitztalskej doline, ktoré ponú-
ka medzi inými 6 km dlhú sánkarskú dráhu. Spolu tri strediská Pitztalskej doliny 
zaručujú skvelú lyžovačku.

Najvyššie položená horská stanica 3440 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 39 km

Počet vlekov a lanoviek 12

Vzdialenosť od Bratislavy 631 km

Nízka sezóna: 19/09-10/10/20. Stredná sezóna:: 11/10-23/10/20, 29/11–18/12/20, 
09/01-29/01/21, 11/04-09/05/21. Vysoká sezóna: 24/10-28/11/20, 30/01-10/04/21
Dospelí: 2001 a  starší; deti: 2005 - 2014, deti 2015 a  mladšie zdarma, deti 2011 a  mlad-
šie v  sprievode platiaceho rodiča zdarma

SK IPASS – P I TZTÁLSKY ĽADOVEC & R I FF LSEE

PITZTAL

dvojlôžková izba 59 69,50 82   
single izba 69 79,50 92

 do 19/12/20 19/12-26/12/20 26/12/20-09/01/21 
 09/01-30/01/21 30/01-13/02/21 13/02/21-20/02/21
 27/02-27/03/21 20/02-27/02/21
osoba/noc 10/04-08/05/21 27/03-10/04/21 

ST. LEONHARD    PITZTAL HOTEL ***
Rodinne vedený hotel s  dlhoročnou tradíciou a osobným prístupom k  hos-
ťom. Výhodná poloha ponúka možnosť lyžovať v  štyroch strediskách Pitztal-
skej doliny. Čakajú na Vás komfortné izby, bohatý raňajkový bufet a  kulinársky 
zážitok z večere. Izby: pohodlné izby v  Tirolskom štýle, so  sprchou/wc, sat-TV, 
telefón, niektoré izby s  balkónom. Vybavenie: bar, reštaurácia, internet v  re-
štaurácii, lyžiareň so  sušičmi, parkovisko. Wellness: bylinková sauna, vonkajší 
vyhrievaný bazén, saunová chatka s  relax miestnosťou.

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou na min. 4 noci, príplatok za skrátený pobyt je 13€/os./noc
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok 2€/osoba/noc. Deti: zdarma do 2,9 r., -50% 3 - 9,9 r., -30% 10 - 14,9 r.

V cene je zahrnuté: ubytovanie v  chate s  raňajkami, cena platí od  4 nocí
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok 2€/osoba/noc. Deti: 15€ do  2,9 r., 50€ 3 – 9,9 r., 65€ 10 – 14,9 r.

ST. LEONHARD    WELLNESS CHATY
Luxusné drevené chaty v alpskom štýle priamo vedľa hotela s výbornou ku-
chyňou. Vybavenie: Vyhrievaný vonkajší bazén zima/leto, chatka so saunou 
a relaxačnou oázou, krb, kávovar a ponuka čajov, pohodlné župany, denne 
menené uteráky a posteľné obliečky na požiadanie, parkovanie, WiFi  Stra-
va: Raňajky podávané priamo v chatke. Vzdialenosť od lyžiarskych stredísk: 
Hochzeiger 9 km, Riffelsee 16 km, Ľadovec 16 km. Typy chát: Greiskogel: 4 do-
spelé osoby + 2 deti, 2 spálne, rozťahovací gauč v  obývačke. Gemeindekopf: 
4 dospelé osoby + 2 deti, 2 spálne, rozťahovací gauč v obývačke. Sollberg:  
2 dospelé osoby + 2 deti, 1 spálňa, rozťahovací gauč v  obývačke. 

s raňajkami 125 150 85 105

 19/12-26/12/20 26/12/20-02/01/21 09/01-30/01/21 30/01-13/02/21 
 02/01-09/01/21 13/02/21-20/02/21 20/02-27/03/21 
osoba/noc  27/03-10/04/21

R A K Ú S K O

3 dni  113 67 133 82 146 90 
6 dní  192 116 227 137 250 150

 dospelí deti dospelí deti dospelí deti

 nízka sezóna stredná sezóna vysoká sezóna
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Rôznorodý region Zell am See / Kaprun vám nemusí len sľubovať doko-
nalú lyžovačku, zažiť sa tu dá skutočne všetko, čo vás napadne v súvis-
losti so zimou na horách. Ponúka slobodu vybrať si tú svoju aktivitu od 
športu cez relax (sauna, bazén, solárium), kulinárske zážitky v miestnych re-
štauráciách a kaviarňach až po nočný život (bary, krčmičky, diskotéky). Mes-
tečká sú od seba vzdialené 11 km a sú spojené skibusom. Europa Sport Regi-
on ako sa celá oblasť nazýva ponúka lyžovanie s jednou permanentkou na 
výbornom kopci Schmittenhöhe (max 2000 m.n.m) priamo nad Zell am See  
a na Kitzsteinhorne nad Kaprunom. Kitzsteinhornský ľadovec ponúka jedinečnú 

alpskú scenériu, ale aj kvalitnú lyžovačku s garanciou perfektných snehových 
podmienok. Novinka od  sezóny 2019/2020 – lanovkou priamo z  centra Kapru-
nu na  ľadovec 3K K-ONNECTION.

Najvyššie položená horská stanica 3029 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 116 km

Počet vlekov a lanoviek 44

Nadmorská výška Zell am See/Kaprun 760/790 m.n.m.

Vzdialenosť od  Bratislavy 460 km

KAPRUN    HOTEL & APARTMÁNY KAPRUN ***

ZELL AM SEE    APARTMÁNY NA VYŽIADANIE

Moderný alpský rezort má hotelové izby a  apartmány priamo v  mestečku Kap-
run. V  blízkosti hotela je množstvo obchodov, kaviarní, reštaurácií. V  decembri 
2018 otvoria lanovku priamo z  Kaprunu až na  ľadovec iba 200 m od  hotela.  
V cene je raňajkový bufet a  možnosť priplatiť si 4 chodovú večeru za p riaznivú 
cenu. 

3 dni 152 76 114 169 84,5 126,5 
6 dní 263 131,5 197 292 219 146

 dospelí deti mládež dospelí deti mládež

 nízka sezóna vysoká sezóna

ZELL AM SEE – KAPRUN

SKIPASS – ZEL L  AM SEE – KAPRUN

R A K Ú S K O

 24/10-30/11/20 30/11-18/12/20 2/1-9/1/21 19/12-2/1/21
 5/4-15/5/21 9/1-23/1/21 23/1-27/2/21
osoba/noc   27/2-5/4/21

Di standard 62 73 93 129
Junior suita 107 117 138 163

apartmán/noc

Studio 2-4 os. 117 144 189 249
Classic 4-6 os. 159 194 279 359

 01/11-19/12/20 19/12-26/12/20 26/12/20-02/01/21
 02/01-23/01/21 23/01-06/03/21
Apart. 06/03-27/03/21 27/03-05/04/21
/noc od 05/04-30/04/21

1M 2 osoby 65 70 75
2M 2-4 osoby  100 110 115
3M 4-6 osôb 200 205 220

Nízka sezóna: 27/11/20 -18/12/20; Vysoká sezóna: 19/12/20-11/04/21. Deti: 2005-2014, Mládež: 2002-2004, deti 2015 a  mladšie v  sprievode rodiča zdarma.
Pri kúpe permanentky pre deti a  mládež povinnosť preukázať doklad totožnosti. Permanentky sú vystavované na  nekontaktnú Key Card, vratná kaucia € 2.

V cene je zahrnuté: v  hoteli ubytovanie s  raňajkami na  osobu, v  apartmáne ubytovanie za  apartmán pri štandardnom obsadení osôb
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok € 1,85/osoba nad 15 r./noc. Hotel – večera: € 26/os./deň, detské ceny: do  3 r. zdarma, 4 – 14 r. – 40%, 15 a  staršie -20%. Apartmány - osoba 
nad štandardné obsadenie apartmánu € 16/noc, dieťa do 5 r. € 16/pobyt, záverečné upratovanie € 80 – 100

V cene je zahrnuté: ubytovanie. V  cene nie je zahrnuté: záverečné upratovanie 65 – 
135€, miestny poplatok € 1,85€/osoba/noc, vratná kaucia 100€
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Rodinne vedený hotel s ideálnou polohou iba 350 m pešo od lanovky do  
strediska Schmitten hohe, zastávka skibusu pred hotelom. Pri ideálnych 
snehových podmienkach viete zlyžovať až k dverám. Do  centra mestečka 
je to 8 min pešo. Vybavenie: nový wellness, masáže, relax miestnosť, sau-
ny-bio, fínska, infra, parná, vonkajší vyhrievaný bazén, ,rodinná sauna. Izby: 
množstvo moderných suít a dvojlôžkových izieb, rodinné suity s vlastnou 
saunou pre 2-7 osôb Strava: bufetové raňajky, aprés ski snack poobede, 
5 chodové večerné menu, tématické bufety vynikajúca kuchyňa s heslom 
regionálne, sezónne a  udržateľne bez umelých dochucovadiel.

Luxusná rezidencia priamo pri lanovke do  lyžiarskeho strediska Schmittenho-
he, a takisto strategicky umiestnená pre návštevu ľadovca, Kaprunu Zell am See 
či Mittersill-Kitzbueheler Alpen. Apartmánové domy ponúkajú svojim klientom 
vysoký štandard ubytovania. Apartmán Dreams: prízemný apartmán s  vlastnou 
záhradkou a obytnou plochou 110 m2. 3 spálne, sauna, veľká „open space“ 
kuchyňa Apartmán Premium: Penthouse apartmán na poschodí s veľkorysý-
mi otvoreným poschodím a krásnymi 
výhľadmi na  ľadovec Kitzsteinhorn. 
4 spálne, privátna sauna, priestran-
ná kuchyňa s obývacím priestorom. 
Okrem toho v  ponuke ubytovanie v  
ďalšej luxusnej rezidencii priamo v 
Zell am See v apartmánoch pre 4-10 
osôb od  37.5 € osoba/noc. 

Dvojlôžková izba  137 148 168
Suita 35-51m2 184 196 237
Rodinná Suita 60-75m2 175 195 219

 6/1-30/1/21 19/12-26/12/20 26/12-6/1/21
Osoba/noc od  27/2-22/4/21 30/1-27/2/21 

Comfort 4-6 osôb 155 185 266 330 350
Dreams 6-8 osôb 233 330 404 505 525
Premium 8+2 osôb 304 424 530 618 639

 29/11-19/12/20 2/1-30/1/21 30/1-27/2/21 19/12-26/12/20 26/12-2/1/21
Apartmán/noc 5/4-15/5/21 27/2-5/4/21 

ZELL AM SEE    CHALET AREITEXPRESS

ZELL AM SEE    HOTEL **** 

R A K Ú S K O

V cene je zahrnuté: ubytovanie v  príslušnej izbe/suite s  polpenziou+, Rodinné suity 
min. 3 plne platiace osoby, wellness
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok € 1,85/osoba/noc. 
Deti a  ďalšie osoby v izbe:  od  0 – 85 € podĺa sezóny

V cene je zahrnuté: ubytovanie v  apartmáne pre štandardný počet osôb 4/6/8. V  cene nie je zahrnuté: konečné upratovanie apartmánu C - €100, D - €160, P – €210, príplatok za  
prístelku do 5r. € 16/pobyt, od  6r. € 23/noc, pes € 15/noc, depozit za  apartmán pri nástupe, miestny poplatok € 1,10/osoba/noc

Novinka 
od 2020/21 

dokončené prepo-
jenie so strediskom 

Saalbach Hinter-
glemm Leogagng 

Fieberbrunn
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Nadmorská výška nám hovorí jasne o tom, že zima je na Mölltalskom ľa-
dovci doma celý rok a snehom posadnutí sem mieria aj v mesiacoch keď 
inde kvitnú lúky. Fantastické zjazdovky, veľa slnka, špičková tunelová la-
novka, ktorá vás dopraví na ľadovec za  8 minút, panoramatická reštaurácia  

s neuveriteľnymi výhľadmi, to všetko už roky vyvoláva úsmev spokonosti u  lyžia-
rov, z ktorých mnohí sa sem každoročne vracajú. Susedné  stredisko Ankogel, kde 

leží väčšina z výborných upravených aj neupravovaných zjazdov nad hranicou 
lesa, ponúkne v  zimnej sezóne ďalšie alternatívy (35 km zjazdoviek).

Najvyššie položená horská stanica 3122 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 17,4 km

Počet vlekov a lanoviek 9

Celková dĺžka free ride 7 km

Vzdialenosť od Bratislavy 500 km

  FLATTACH    ALPENHOTEL BADMEISTER ***   

Zrekonštruovaný hotel s výbornou polohou len 500 m od údolnej stanice la-
novky na  ľadovec v  nadmorskej výške 1500 m.n.m. Zastávka skibusu sa na-
chádza priamo pred hotelom. V okolí hotela sa dá bežkovať, sánkovať, podnikať 
zimné túry. Vybavenie: vináreň, bar, internetová miestnosť, výťah, fitnes, stolný 

tenis, pokrytie WiFi. Ubytovanie: izby sú vybavené sprchou, WC, telefónom, 
väčšinou s balkónom, SAT TV. Strava: raňajky formou bufetu, večera (servírova-
né 4 - chodové menu s  možnosťou výberu, šalátový bufet). Wellness: sauna, 
panoramatická sauna, aromatický parný kúpeľ, infra kabína.

Penzión s polpenziou 59 79 66
Penzión s raňajkami 39 45 40
Apartmán bez stravy 28 35 30

 28/9-25/12/20 25/12-6/1/21 01/04-9/4/21
 6/1-1/4/21 
Osoba/noc od 9/4-10/5/21

Di mini 71 75 83
Di standard 77 81 89
Rodinná izba 79 83 91

 28/09-13/12/20 27/03-10/04/21 25/12/20-
Osoba/noc 06/01-27/03/21  06/01/21
(od 3 nocí) 10/04-09/05/21

  MOLLTAL    UBYTOVANIE NA VYŽIADANIE

MÖLLTALER GLETSCHER

SKIPASS – MÖLLTAL  / ANKOGEL 

Vysoká sezóna: 25/12-9/1/21, 24/1-13/3/21 Stredná sezóna: 10/1-23/1/21, 14/3-3/4/21 Nízka sezóna: 1/9-24/12/20, 4/4-9/5/21
Dospelí: 18 – 59,9r. Deti do 5,9 r v  sprievode platiacich rodičov zdarma, Deti: 6-11,9r. Mládež: 12-17,9r. Seniori: od  60r. Rodiny s  viac ako 2 deťmi 6 – 11,9 r. každé ďalšie 
dieťa zdarma (doklad potrebný od každého člena rodiny)

V cene je zahrnuté: polpenzia, wellness. V cene nie je zahrnuté: pobytová daň € 2,10/
osoba od 17 r./noc, príplatok za  skrátený pobyt. Deti: s  rodičmi v  izbe do 5 r. € 15, 6 – 10 
r. zľava 50%, 11 – 14 r. zľava 40%

V cene je zahrnuté: ubytovanie s  polpenziou/raňajkami, v  apartmáne bez stravy
V cene nie je zahrnuté: pobytová taxa € 2,10/osoba od 17 r./noc, záverečné uprato-
vanie apartmánu

R A K Ú S K O

3 dni 137 103 124 69 143 108 129 72 148 111 134 74
6 dní  243 183 219 122 253 190 228 127 262 197 236 131

 Dospelí Mládež Seniori Deti Dospelí Mládež Seniori Deti Dospelí Mládež Seniori Deti

 nízka sezóna stredná sezóna  vysoká sezóna 
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 BALÍKY NA SKIOPENING ZA SUPER CENY NA     WWW.MSTT.SK

Príjemný hotel sa nachádza v  dedinke Flattach, cca 8 km od  lanovky na  Möll-
talský ľadovec. Skibus stojí pred hotelom. Vybavenie hotela: príjemná vstupná 
hala s  recepciou, reštaurácia s  denným barom, výťah, zimná terasa, seminárna 
miestnosť. Izby: pohodlne zariadené s  obývacím kútom, SAT TV, rádio, tele-
fón, trezor, minibar oddelené WC, sušič na  vlasy, župany, väčšinou s balkó-
nom. Oddych a  zábava: bazén so  slnečnou terasou, rímsky parný kúpeľ, fínska  
a  bio-sauna, zóna na  relax, bazény s  horúcou a  studenou vodou, kaviareň, 
nové fitness štúdio, biliard, stolný tenis, bar.

Hotel sa nachádza v  centre mestečka Flattach 8 km od údolnej stanice la-
novky na Molltalský ľadovec a 15 km od lyžiarskeho strediska Ankogel. Za-
stávka skibusu do  oboch stredísk priamo pred hotelom. V hoteli sa nachádza: 
recepcia, lobby, reštaurácia a bar. Wellness: malý bazén s protiprúdom, fit-
ness, sauna a parný kúpeľ. Izby: klasicky vybavené izby štandardne vybavené  
– kúpeľňa so sprchou, wc, káblová TV. dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky  
a priestrannejšie izby pre 4 osoby prípadne jednolôžková izba. Strava: bufeto-
vé raňajky, večera 3 chody s výberom hlavného jedla. 

Di standard 103 123 108
Di superior 108 128 113
Apartmán 38-40m2 118 138 123
Apartmán 45-50m2 123 143 128

 10/10-24/12/20 24/12/20-06/01/21 30/01-06/03/21
 06/01-30/01/21 
 06/03-27/03/21
Osoba/noc 10/04-09/05/21

Di s polpenziou 72 85

 15/10-23/12/20 23/12-6/1/21
 6/1-30/3/21 30/3-9/4/21
Osoba/noc 9/4-15/5/21

  FLATTACH    HOTEL FLATTACHERHOF ****   

  FLATTACH    SPORTHOTEL ***   

V cene je zahrnuté: ubytovanie s  polpenziou. V cene nie zahrnuté: miestny poplatok 
€ 2,10/osoba/noc, single izba + € 20/noc. Deti: na  prístelke v  izbe s  rodičmi do 5 r. 
zdarma, 6-11 r. -70%, 12-16 r. -50%, 17 r. staršie -30%

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou, wellness, wifi
V cene nie je zahrnuté: pobytová taxa €2,10/osoba od 17 r./noc, JI príplatok € 15 
osoba/noc. Deti: 0 – 5 r. zdarma, 6 – 14 r. – 50%, od 15 r. -20%

R A K Ú S K O
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Lyžiarske stredisko získalo vďaka prepojeniu dvoch stredísk Kals  
a Matrei slušných 110 km zjazdoviek. Kals-Matrei ponúka pre každé-
ho niečo, kvalitne upravené zjazdovky, freeride, fun park pre extrém-
nych lyžiarov a snowboarderov či lyžiarsky park pre tých najmenších. 

Kals-Matrei je ideálny aj pre rodiny s deťmi. Geografická poloha zaručuje 
výborné snehové podmienky spolu s nadmorskou výškou a kvalitným za-
snežovaním. A to všetko s neuveriteľnými výhľadmi na okolité horské masí-
vy a najvyššiu horu Rakúska – Grossglockner. Mimo iné tu nájdete aj nasvie-
tené bežkárske dráhy, nočnú sánkovačku a mnoho iného.

Najvyššie položená horská stanica 2621 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 41 km

Počet vlekov a lanoviek 15

Vzdialenosť od Bratislavy 500 km

KALS / MATREI

  MATREI    HOTEL GOLDRIED  ***

Hotel sa nachádza na ideálnom mieste na kraji 
lesa s výhľadom na mestečko Matrei. Na lyžiach až  
k dverám hotela! Uvoľnená atmosféra hotela, vy-
soký komfort a skvelé služby zaručia výbornú ly-
žovačku. Ponuka ubytovania sa delí na apartmány 
v rôznych veľkostiach od 45-90 m2 s vlastnou sau-
nou, obývacia miestnosť, kúpeľňa, wc, kuchynka.  
a komfortné izby s kúpeľňou, wc, sušič na vlasy, 
balkón, rádio, telefón, satTV a pohodlným sedením  
v dvoch veľkostiach 25-35 m2. Hotel ponúka: WiFi, 
piano bar, vnútorný bazén a saunu, detskú miestnosť 
na hranie, osobný prístup a skvelú kuchyňu. Nový 
moderný wellness, vonkajší aj krytý bazén, jacuzzi, 
fínska sauna, bio sauna, parná sauna, infra sauna ma-
sáže a relaxácia. 

 10/12-18/12/20 18/12-25/12/20 12/02-19/02/21 25/12/20-06/01/21
 10/01-29/01/21 06/01-10/01/21 28/02-07/03/21 19/02-28/02/21
 21/03-26/03/21 29/01-12/02/21 
Osoba/noc  26/03-05/04/21

Di standard 20m2 86 91 111 143
Di exclusive 35m2 91 96 116 154

Apartmán/noc

*45m2 4 osoby 149 162 213 306 
*55m2 6 osôb 170 196 248 353
90m2 8 osôb  201 219 301 389

SK IPASS – SK I  H IT

V cene je zahrnuté:  v hoteli ubytovanie s polpenziou, 1 x vstup do wellness/pobyt, 1 x parkovacie miesto v garáži. Deti v izbe rodičov: do 5 r. zdarma, 6-12 r. -65%, 13-18 r. -50%; 
v apartmánoch ubytovanie bez stravy, 1 parkovacie miesto v garáži, posteľná bielizeň, ceny sú od 4 nocí. V cene nie je zahrnuté: pes € 12/noc, € 22 detská postieľka/pobyt, € 2,50 
miestny poplatok osoba od 15r./noc, príplatok za skrátený pobyt 1-3 noci + 10% k cene,  hotel: single príplatok € 15/noc, ďalší vstup do wellness € 15/osoba/pobyt. 
*apartmán 45 a 55 m2 sa nachádzajú v rezidencii 200 m od hotela.

R A K Ú S K O

3 dni 136 68 147 73,5

6 dní  238 119 255 127,5

 dospelí deti dospelí deti

 nízka sezóna vysoká sezóna

Vysoká sezóna: 25/12/20-09/01/21, 31/01/21-13/03/21,28/03/21-05/04/21
Nízka sezóna: do 24/12/20,10/01/21-30/01/21, 14/03/21-27/03/21, od06/04
Dospelí: nar. od 2001, deti 2002 – 2014, deti 2015 – 2020 zdarma
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Stubaiská dolina je veľmi obľúbená lyžiarmi z celého sveta, partí me-
dzi popredné destinácie v Tirolsku. Lanovky na ľadovec sú vzialené cca  
40 km od Innsbrucku a dolina tiahne sa v celkovej dĺžke viac ako 35 km 
hlboko do horského pásu Stubaiských álp. S jedným skipassom Stubai 

super ski pass môžete lyžovať na Stubaiskom ľadovci a v strediskách v Neustift, 
Schlick 2000 a vo 11er v Neustift a Series-Mieders. Prípadne si kúpiť skipass 

iba na jednotlivé strediská. Lyžovačka v Stubai, to sú nezabudnuteľné zážitky 
či už cestujete ako rodina s deťmi, alebo partia kamarátov vyhľadávajúcich 
čerstvé lajny v prašane. 

Nadmorská výška strediska   982 – 3210 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek viac ako 95 km

Počet vlekov a lanoviek 39

Vzdialenosť od Bratislavy 580 km

STUBAI

SKIPASS – STUBAI  ĽADOVEC

3 dni 150 75 97,5 120
6 dni 249 124,5 161,9 199,2

 dospelí deti mládež seniori

Sezóna: 11/10/2020 – 01/05/2021
Deti: mladšie ako 10 rokov v sprievode rodiča zdarma, nar. 2006 - 2010 detské tarify, 
Mládež: 2002 - 2005., seniori: 1935 a starší zdarma

R A K Ú S K O

V cene je zahrnuté: ubytovanie v príslušnej kategórii s raňajkami/polpenziou,  
v apartmánoch bez stravy. V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok € 2,80/osoba/
noc, záverečné upratovanie apartmánov

STUBAI    UBYTOVANIE NA VYŽIADANIE 

Penzión s raňajkami 37 46 41
Penzión s polpenz. 72 81 75
Hotel 3* s polpenz. 81 90 85

Apartmán/noc od 

Pre 2 osoby 82 118 106
Pre 4 osoby 112 150 122

 do 19/12/20 13/02-27/02 09/01-13/02
Osoba/noc od od 10/04/21 27/03-10/04 27/02-26/03

Sezóna: 01/10/2020-09/05/2021
Skipas platný: Stubaiský ľadovec, Axamer Lizum, Schlick 2000, Kuhtai, Hochotz, Mut-
teralm, Bergeralm, Serlesbahnen, Patscherkofel, Glungezer, v cene skipasu: skibus, Sauna/
Badesparadies Stubay a Freizeitszentrum Neustift
Deti: nar. 2006-2012. Mládež: nar. 2002-2005, seniori: nar. 1942-1955

SK I  P LUS C IT Y  PASS INNSBRUCK

3 dni 158 79 110 134
6 dni 276 138 194 235

 dospelí deti mládež seniori
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Stredisko Grossglockner Heiligenblut má údolnú stanicu priamo v cen-
tre dedinky. Fascinujúce trojtisícovky je najlepšie vidno z hornej stani-
ce lanovky v nadmorskej výške až 2902 m nad morom. Perfektne upra-
vené zjazdovky, ale aj neupravovaný voľný terén očarí najnáročnejších  

a stredisko dokonca ponúka aj 10 km značených tratí mimo upravovaných 

zjazdoviek. Snehové podmienky a ich kvalitu zaručuje nadmorská výška  
a zjazdovky sú vybavené zasnežovaním. 

Najvyššie položená horská stanica 2902 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 55 km

Počet vlekov a lanoviek 11

Vzdialenosť od Bratislavy 540 km

HEILIGENBLUT    RODINNÉ APARTMÁNY

HEILIGENBLUT    GROSSGLOCKNER VILA

Apartmánový dom sa nachádza v Heiligenblute iba 5 min od centra a 3 min od 
obchodu. Skibus zastavuje priamo pred domom, nasvietená sánkarska dráha  
a klzisko iba 5 min pešo od domu. Na vyžiadanie sa dá objednať čerstvé pečivo 
od miestneho pekára priamo k dverám na každé ráno. V apartmánovom dome 
sa nachádzajú 3 typy apartmánov A- 70 m2, B- 60 m2, C- 40 m2 – apartmány sú 
štandardne vybavené, kuchyňa s umývačkou riadu, obývačka, spálne.

Zrekonštruovaný apartmánový dom v tichej časti mestečka na južnej strane 
doliny v nadmorskej výške 1400 m.n.m. s nádherným výhľadom na najvyššiu 
horu Rakúska Grossglockner 3798 m.n.m. Vybavenie: Apartmány pre 2 až 10 
osôb, s terasou alebo východom na záhradu, parkovisko, WiFi, sauna, infra 
sauna, solárium, relax miestnosť, lyžiareň, sušič lyžiarok.

3 dni  136 109 68 125 100 62,5 
6 dní  231 185 115,5 212,5 170 106,5

 dospelí mládež deti dospelí mládež deti

 vysoká sezóna  nízka sezóna 

 11/12-24/12/20 24/12/20-09/01/21
 09/01-30/01/21 30/01-06/02/21
 06/02-13/02/21 13/02-27/02/21
 27/02-27/03/21 27/03-05/04/21

70 m2, 7 osôb 148 184
60 m2, 5 osôb 109 136
40 m2, 3 os. 84 106

GROSSGLOCKNER HEILIGENBLUT

SKIPASS – GROSSGLOCKNER HEI L IGENBLUT

V cene je zahrnuté: ubytovanie v apartmáne pre príslušný počet osôb, energie, konečné 
upratovanie. V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok 2,25€/noc/osoba nad 17 r.

apartmán/noc zimná sezóna 

apartmán pre 2-5 os., 40m2 115 
apartmán pre 2-4 os., 40m2 105
apartmán pre 4-6 os., 60m2 145
apartmán pre 4-6 os., 70m2 160

V cene je zahrnuté: ubytovanie v príslušnom apartmáne na noc pre daný počet osôb, 
posteľná bielizeň a uteráky. V cene nie je zahrnuté: miestny popl. 2,25€/osoba nad 17 
r./noc, záverečné upratovanie 50 – 80€ podľa typu ap.

Nízka sezóna: 10/01/21-30/01/21, 14/03/21-05/04/21; Vysoká sezóna: 20/12/20-09/01/21,31/01/21-13/03/21. 
Mládež: 2002 – 2005, Seniori: do r. 1955, Deti: 2006-2015, deti nar. 2011 a neskôr s platiacim rodičom 4€/deň

R A K Ú S K O
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HEILIGENBLUT   HOTEL HEILIGENBLUT  **** 

Rodinný 4* hotel v centre Heiligenblutu, zastávka skibusu je 20m od hote-
la. Vzdialenosť od vlekov je 450m. Hotel je vybavený: recepcia, reštaurácia, 
bar, WiFi v bare, lounge, wellness – bazén, parný kúpeľ, infra sauna, fitness, 
relax miestnosť, squash, lyžiareň, výťah, internet, parkovisko, garáž. Ubytovanie  
s polpenziou, bufetové stoly a večra výber z menu.

 do 19/12/20 30/01/-20/03/21 19/12/20- 
 02/01-30/01/21  02/01/21
 od 20/03/21 

Penzión s raňajkami od 
osoba/noc 42 47 52
Apartmán/noc od
pre 2 osoby 77 89 99
pre 4 osoby 89 100 111
pre 6 osôb 147 158 169

R A K Ú S K O

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou, využívanie wellness. V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok 2,60€/osoba od 17 r./noc, pes € 12/noc, Silvestrovský gala večer 58€/dospelý, 
29€/dieťa 6 – 15 rokov. Deti: zdarma do 5,9 r., -50% 6 – 15,9 r., -35% od 16 r.

HEILIGENBLUT   UBYTOVANIE NA VYŽIADANIE

V cene je zahrnuté: ubytovanie s raňajkami v penzióne, ubytovanie bez stravy v apart-
mánoch. Ceny sú orientačné, presná ponuka po vyžiadaní ubytovania
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok, záverečné upratovanie (apartmány)

HEILIGENBLUT    LANDHOTEL POST

Ideálna pozícia v centre mestečka priamo naproti údolnej stanice lanovky. Izby: zrekonštruované izby so sprchou alebo vaňou a WC, su-
šič vlasov, trezor, telefón, sat TV a balkón. Vybavenie hotela: parkovanie zdarma, krytý bazén, sauna, parný kúpeľ, solárium, TV miestnosť.  
Strava: bohaté raňajky, poobedný snack a 4 chodová večera so šalátovým bufetom. 

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou, využívanie wellness
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok 2,60€/osoba od 17 r./noc, 
pes € 12/noc, Silvestrovský gala večer
Hotel je len pre osoby staršie ako 14 rokov. 
Osoba na prístelke zľava 35%.

Di Economy 108 122 95 73
Di Standard 119 133 106 84
Rodinná izba 130 143 116 95

 19/12-26/12/20 27/12/20-02/01/21 10/01-30/01/21 14/03-05/04/21
   03/01-09/01/21
   31/01-13/03/21

 19/12-26/12/20 27/12/20-02/01/21 10/01-30/01/21 14/03-05/04/21
Osoba/noc 03/01-09/01/21
 31/01-13/03/21

Economy izba 97 121 82 69
Dvojlôžk. izba  102 123 88 74
Rodinná izba/apartmán 115 136 101 88



12 mstt@mstt.sk  |   www.mstt.sk  |   +421 2 5443 3894

Nassfeld sa pravidelne umiestňuje v rebríčku Top-10 rakúskych lyžiar-
skych stredísk. Na zjazdovky rôznej náročnosti vás z údolia pohodlne a za 
pár minút vyvezie moderná kabínka Millenium Express – jedna z najdlhších 
lanových dráh v Alpách. Veľkou atrakciou Nassfeldu je tiež super-dlhý 

zjazd Carnia, ktorý vás privedie po prekonaní jeho dĺžky 7,6 km až do údolia. 
Komu zvýšia sily, môže v lyžovaní pokračovať aj po zotmení na najdlhšej ume-
lo osvetlenej zjazdovke v Európe. Nespomenúť nádhernú kulisu okolitých hôr 

a jedinečné výhľady by nebolo spravodlivé, Nassfeld ponúka naozaj veľmi 
atraktívne prostredie pre zimnú dovolenku.   

Najvyššie položená horská stanica 2020 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 110 km

Počet vlekov a lanoviek 30

Vzdialenosť od Bratislavy 470 km

 vysoká sezóna stredná sezóna nízka sezóna

 dospelí mládež  deti  dospelí mládež  deti  dospelí mládež  deti

3 dni 148 111 74  143 108 72  137 103 69
6 dní 262 197 131  253 190 127  243 183 122

Moderný wellness hotel sa nachádza priamo pri svahu. Ponúka rozsiahly well-
ness a vynikajúcu kuchyňu. Vybavenie hotela: recepcia, reštaurácia, á la carte 
reštaurácia LUX, lobby bar, aprés skibar, pizzéria, vitalbar v kúpeľoch, terasa. 
Wellness – 2 400 m2, Acquapura Spa: vyhrievaný vnútorný a vonkajší bazén, 

Pool der Sinne, bazénik so studenou vodou, vírivka, parné kúpeľe, biosauna, 
relaxačné priestory, solárium, fitnes, masáže, Shiatsu atď. Ubytovanie: kúpeľ-
ňa, WC, balkón, minibar, sušič na vlasy, SAT-TV, rádio, internet, trezor.

Di superior 32 m2 99,5 124,5 149,5 159,5 199,5 
Di deluxe 32 m2 109,5 134,5 159,5 169,5 209,5
Juniorsuita 47 m2 134,5 159,5 184,5 194,5 224,5
Seniorsuita SPA 80 m2 184,5 209,5 234,5 244,5 274,5

 08/12-17/12/20 04/12-07/12/20 18/12-23/12/20 24/12-25/12/20 26/12/20-02/01/21
 14/03-25/03/21 10/01-29/01/21 06/01-09/01/21 03/01-05/01/21
  28/02-13/03/21 30/01-12/02/21 13/02-19/02/21
  26/03-04/04/21 20/02-27/02/21

TRÖPOLACH     FALKENSTEINER HOTEL & SPA CARINZIA****

NASSFELD HERMAGOR

S K I P A S S  –  T O P  S K I  P A S S

Vysoká sezóna: 25/12/20-09/01/21, 24/01/21-13/03/21. Stredná sezóna: 10/01/21-23/01/21,14/03/21-03/04/21. Nízka sezóna: 04/12/20-24/12/20, 04/04/21-
11/04/21. Dospelí: 1956-2001, Mládež: 2002-2005, Deti: 2006-2014

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou, wellness, nápoj na uvítanie
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok € 2,60/osoba/noc, parkovanie € 5/deň, v garáži € 9/deň, pes € 15/noc, silvestrovský príplatok  € 130/osoba nad 12 r.
Deti: do 3,9r. € 15/noc, 4-11 r. € 69-109, 12-17 r. € 95-130

R A K Ú S K O
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Moderný, novo otvorený hotel priamo pri údolnej stanici lanovky. Prenájom výstroje 
a servis možný priamo v budove hotela. 400m2 priestoru na hranie, lezecká stena, 
fínska sauna a parný kúpeľ. Izby: pre 2 až 4 osoby rôznych kategórií. Všetky sú vyba-
vené: sprcha/WC, LCD TV, miesto na odkladanie športového výstroja, sušič lyžiarok, 
Wi-Fi. Strava: raňajky a večere formou bufetu s miestnymi sezónnymi špecialitami  
z regiónu, útulný lounge bar, nočný klub Ferdinand. Parkovanie pre hostí zdarma. 

HERMAGOR    FRANZ FERDINAND HOTEL 

2M 2-4 osoby 35m2 90 130 195 160 
3M 4-6 osôb 55m2 120 160 240 190 
3M 4-6 osôb 65m2 140 180 260 210

 03/12-19/12/20 19/12-26/12/20 26/12/20-02/01/21 30/01-27/02/21
 13/03-05/04/21 02/01-30/01/21
  27/02-13/03/21

Apartmánová dedina leží na náhornej plošine v nadmorskej výške 1400 m priamo 
pri zjazdovke a lanovke do strediska. Je ideálnym miestom na strávenie zimnej do-
volenky bez nutnosti použitia auta. Okrem lyžovačky ponúka široké možnosti zim-
nej turistiky. Nachádza sa tu malý obchodík so základnými potravinami. Neďaleko 

sa nachádza 3* hotel s malou wellness zónou, krytým bazénom, moderným hotel-
ovým barom a reštauráciou, tieto služby môžu využívať aj hostia z apartmánových 
domčekov za poplatok účtovaný na mieste. Wellness hotela: krytý bazén, sauna, 
relaxačná miestnosť, masáže.

SONNLEITN     APARTMÁNY

 04/12-25/12/20 17/01-29/01/21 30/01-27/02/21 26/12/20-02/01/21 03/01-16/01/21
Osoba/noc  07/03-04/04/21   28/02-06/03/21

Di M  81 97 109 124 103
Di M+ 87 103 115 130 109
Rodinná izba L 93 109 121 136 115
Rodinná izba XL 105 121 133 148 127

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou, využívanie zariadení hotela
V cene nie je zahrnuté: vianočný príplatok €30/osoba, novoročný príplatok € 80/osoba, miestny poplatok € 2,60 osoba od 17r./noc
Deti: v rodinnej izbe 0 – 1,9 r. zdarma, 2 – 5 r. € 0 – 30, 6 – 13 r. € 40 – 55 (podľa sezóny)

V cene je zahrnuté: ubytovanie, energie, konečné upratovanie, posteľná bielizeň a uteráky
V cene nie je zahrnuté: miestna taxa, ďalšie parkovacie miesto € 6/deň, garáž € 12/deň, záverečné upratovanie pri skrátenom pobyte 6 a menej nocí € 50

R A K Ú S K O
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TURRACHER HÖHE    MARKTLALM CHATY

Vysokohorský rezort v nadmorskej výške 1700 m, ubytovanie v chatkách uspo-
riadaných do dovolenkovej dediny s recepciou a reštauráciou. Vzdialenosť cha-
tiek od lanovky je rôzna od 400m – v rámci rezortu funguje aj kyvadlová do-
prava k lanovke. Chaty pre 6 až 14 osôb 70-180 m2 komfortne vybavená chaty  
s obývacou izbou s kachľami, kuchyňa a rôzny počet spální podľa veľkosti, WiFi, 
niektoré chaty majú vonkajšiu vírivku, väčšina chát má saunu, hostia chát bez 
sauny môžu používať spoločnú saunu, povolené domáce zvieratá.

Príjemné lyžiarske stredisko Turracher höhe so širokými zjazdovkami a te-
rénmi pre zdatných lyžiarov, snowboardistov ale aj pre rodiny s deťmi-za-
čiatočníkmi. Nájdeme tu aj príjemné a ľahko dostupné terény mimo uprave-

ných zjazdoviek. Nadmorská výška strediska zaručuje dobré snehové podmienky 
počas sezóny. Zaujímavosťou je veľké jazero uprostred lyžiarskeho strediska cez 
ktoré lyžiarov prevezie Seetaxi. Je to atrakcia a praktická služba zároveň. Snežný 

skúter alebo autíčko s držadlom pre viac lyžiarov vám pomôže prekonať rýchlo  
a zábavne jazero a prejsť na svahy na opačnej strane. V Turracher Höhe sú výborné 
možnosti pre korčuľovanie, curling, bežky a zimnú turistiku.

Najvyššie položená horská stanica 2205 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 41 km

Počet vlekov a lanoviek 13

Vzdialenosť od Bratislavy 350 km

typ ubytovania 7 nocí / 1 noc 7 nocí / 1 noc 7 nocí / 1 noc 7 nocí

Chalet Sonnleitn, 6 osôb 2 177/345 1 477/234 1 008/159 3 248
Lodge Sonnleitn, 6 osôb 2 422/384 1 694/268 1 204/191 3 493
Lodge Sonnrain, 8 osôb 3 304/524 2 583/409 1 813/287 4 774
Chalet Waldblick, 14 osôb 4 081/647 2 968/471 2 030/322 5663

 19/12-26/12/20 02/01-30/01/21 28/11-19/12/20 26/12/20-02/01/21 
 30/01-27/02/21 27/02-10/04/21

TURRACHER HÖHE

S K I P A S S  –  T O P  S K I P A S S

Vysoká sezóna: 25/12/20-09/01/21, 24/01/21-13/03/21. Stredná sezóna: 10/01/21-23/01/21,14/03/21-03/04/21.  Nízka sezóna: 04/12/20-24/12/20, 04/04/21-
11/04/21. Dospelí: 1956-2001, Mládež: 2002-2005, Deti: 2006-2014

V cene je zahrnuté: ubytovanie v apartmánoch, drevo do kachlí, odvoz odpadu
V cene nie je zahrnuté: konečné upratovanie € 119 – 195 podľa typu chaty, posteľná bielizeň a uteráky, miestny poplatok € 2,50/osoba/noc, extra osoba v chate € 30/noc, pes € 7/noc

R A K Ú S K O

 vysoká sezóna stredná sezóna nízka sezóna

    dospelí mládež  deti  dospelí mládež  deti  dospelí mládež  deti

3 dni    148 111 74  143 108 72  137 103 69
6 dní    262 197 131  253 190 127  243 183 122
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Lyžiarske stredisko Kreischberg bolo v 2015 usporiadateľom svetové-
ho poháru vo Freestyle lyžovaní a snowboardingu. Pri zakúpení viac-
denného skipassu Vám platí skipass aj v ďalšom stredisku Lachtal kde 
spolu s Kreischbergom získate prístup ku viac ako 80 km zjazdoviek.  

V roku 2013 tu otvorili ultramodernú 10 sedačku ktorá vás vyvezie až do 
2100 m.n.m. Najväčšia U rampa v Európe, veľa atrakcií pre deti, výlety na 
snežniciach a špeciálne freeride zóny. 

Najvyššie položená horská stanica 2118 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 42 km

Počet vlekov a lanoviek 14

Vzdialenosť od Bratislavy 325 km

3 dni 137 70,5 109,5 121,5 61,5 97 
6 dní 245 126 196 220,5 109 176,5

 dospelí deti mládež dospelí deti mládež

 vysoká sezóna nízka sezóna

Apartmánový komplex sa nachádza iba 300m od údolnej stanice lanovky.  
V ponuke sa nachádzajú rôzne typy apartmánov pre 2 až 8 osôb vo veľkos-
tiach od 28-90 m2. Všetky apartmány majú plne vybavenú kuchyňu, stôl na 
podávanie jedlaa, satTV, rádio spálňu a obývaciu miestnosť, trezor, sprchu/WC 

väčšie apartmány s dvoma kúpeľňami.  Ďalšie vybavenie rezortu zahŕňa: re-
cepcia, wellness s krytým bazénom, detský bazén, sauny, solárium, reštaurácia, 
parkovanie, stolný tenis a futbal a WiFi za poplatok.

Štúdio 2-3 osoby 73 85 91 111 130
Mezonet 3-4 os. 98 112 122 160 194
Rodinný ap. 3-5 os. 112 128 139 188 221
Chatka 4-6 osôb 120 146 177 208 263
Chata 8-10 osôb 175 208 260 281 336

Apartmán/noc 25/11-19/12/20 19/12-26/12/20 27/02-15/03/21 30/01-27/02/21 26/12/20-02/01/21

ST. LORENZEN    FERIENPARK APARTMÁNY

Vysoká sezóna: 20/12/20-15/03/21. Nízka sezóna: di 19/12/20 a od 16/03/21
Deti: 2005 – 2014, mládež: 2002 – 2004, deti nar. 2015 a mladšie zdarma,
Rodinná akcia: v nízkej sezóne aspoň 1 plne platiaci rodič = deti (od 2005) lyžujú zdarma 
pri kúpe min. 2-dňového skipasu. 

V cene je zahrnuté: ubytovanie, energie, wellness
V cene nie je zahrnuté: posteľná bielizeň a uteráky € 13,9/osoba, konečné upratovanie € 60 – 165, miestny poplatok € 1,50/osoba od 15 r./noc, pes € 12/noc, detská postieľka € 15/
pobyt, kaucia € 100 - 200

SK IPASS – KRE ISCHBERG A LACHTAL 

KREISCHBERG – MURAU R A K Ú S K O
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Lyžiarska oblasť Alpbachtal je ideálna pre pokročilých lyžiarov, nájdu 
sa tu ale trate aj pre deti a tých, ktorí sa pokročilými lyžiarmi stanú až 
túto sezónu. Možnosti sa novými prepojeniami od sezóny 2012/2013 
viac ako zdvojnásobili. Perfektne upravených zjazdoviek v jedinečnej 

scenérii, na ktoré Vám platí skipas Alpbachtal-u je teraz 145 km! Ak by sa 
niekomu predsa len málilo, má šancu kúpiť si Kitzbüheler Alpen All Star 

Card - ski pass, ktorý platí na 359 lanoviek a ponúka gigantických 1088 km 
zjazdoviek v okolí Kitzbühelských Álp. Okrem zjazdového lyžovania ponúka 
Alpbachtal úžasné podmienky pre zimnú turistiku a bežkovanie v krásnom 
prostredí (100 km upravených tratí).

3 dni  144,5 116 72,5 130,5 104,5 65,5
6 dní  254,5 204 127,5 229,5 184 115

 dospelí mládež deti dospelí mládež deti

  vysoká sezóna   nízka sezóna

Najvyššie položená horská stanica 2025 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 109 km

Počet vlekov a lanoviek 45

Vzdialenosť od Bratislavy 520 km

Di classic 109 162 115
Di superior 114 179 131
Izba mezonet 134 196 147
Junior suita 141 222 163
Suita  206 293 238

 08/12/18/12/20 26/12/20-02/01/21 19/12-25/12/20
 09/01-29/01/21  03/01-08/01/21
Osoba/noc 27/02-06/04/21  30/01-26/02/21

SKI JUWEL ALPBACHTAL – WILDSCHÖNAU

SKIPASS – SKI JUWEL ALPBACHTAL WILDSCHÖNAU

Vysoká sezóna: 19/12/20-12/03/21  Nízka sezóna: 04/12/20-18/12/20, 13/03/21-
11/04/21. Deti: nar. 2005-2014; Mládež: 2002-2004; Deti: 2015 a mladšie v sprievode 
rodiča zdarma

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou
V cene nie je zahrnuté: pobytová taxa € 2/osoba/noc, pes € 20/noc, 
Deti:  v izbe rodičov 0 – 6r. zdarma, 7 – 14 r. -50%, od 15 r. -30%
All inclusive týždne: 09/01/21-22/01/21 a 06/03/21-26/03/21

R A K Ú S K O

  REITH    HOTEL KIRCHENWIRT **** SUPERIOR

Aktívny, luxusný hotel v mestečku Reith vzdialený 7 km od lyžiarskych vlekov. 
Príjemná atmosféra, vynikajúca kuchyňa a priateľská obsluha charakterizujú 
hotel Kirchenwirt. Nachádza sa tu nový wellness s bazénom, parný kúpeľ, sau-

na, infra kabína, whirpool. Izby sú novo zrekonštruované v kombinácii tradič-
ného a moderného štýlu. Izba Inntal pre 2 osoby, Wiedersberger a Gratlspitz, 
Juniorsuite možné 2 prístelky.
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KRAMSACH    LANDGASTHOF GAPPEN
Tradičný tirolský hotel s príjemnou atmosférou a vynikajúcou kuchyňou. 
Hotel sa nachádza cca 8 km od údolnej stanice vlekov lyžiarskeho stre-
diska Alpbach. Zastávka skibusu priamo pred hotelom. Pohodlné izby 
so sedacím kútom, TV, telefón, prístup na Internet, kúpeľňa, WC, väčšina  
s balkónom. Vybavenie hotela: recepcia, výťah, reštaurácia, pizzeria. Zábava 
a relax: fínska sauna, solárium, stolný tenis, bar. Stravovanie: raňajky formou 
bufetu, večere – servírované menu s 3 chodmi.

  ALPBACHTAL    UBYTOVANIE NA VYŽIADANIE

Penzión s raňajkami od 
osoba/noc 42  47

Apartmán/noc od
Pre 2 osoby 81  114
Pre 4 osoby 105  138
Pre 6 osôb 135  177

 do 19/12/20 19/12/20-02/01/21
 02/01-30/01/21 30/01/21-13/03/21
 od 13/03/21

  01/12-26/12/20 27/12/20-06/01/21 07/01-06/02/21 07/02-27/02/21
Osoba/noc  28/02-20/03/21  21/03-30/04/21

Di standard  59 66 56 67 
Di comfort   70 77 67 78
Di Superior  76 83 73 84

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou na min. 4 noci, kratšie pobyty s príplatkom. V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok €2/osoba/noc, poplatok za skrátený pobyt 
Deti v izbe rodičov: 0 – 5 r. zdarma, 6 – 12 r. – 50%, 13 – 16 r. – 20%, od 17 r. -10%

R A K Ú S K O

V cene je zahrnuté: ubytovanie v izbe s raňajkami, v apartmánoch bez stravy. Ceny sú 
orientačné, presná ponuka po vyžiadaní ubytovania
V cene nie je zahrnuté:  miestny poplatok, záverečné upratovanie (apartmán)
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Región Lungau ponúka lyžovanie v troch strediskách Fanninberg, Katch-
berg-Aineck, Grosseck-Speireck, a pri kúpe Lungo ski-passu pribudne  
v ponuke aj cca 28 km vzdialený Obertauern. Je to populárne miesto 
na dovolenku vďaka veľkému počtu slnečných dní, dobrým snehovým 

podmienkam a rôznorodej ponuke zjazdoviek, niektorých vyslovene ako 
stvorených pre krásne carvingové oblúky. Detský svet Katschi´s Kinderwelt 
s rozprávkovými figúrami a výborná zjazdovka na učenie priamo v Katch-
berghöhe tiež stoja za zmienku. Grosseck-Speiereck je najvyšším kopcom  

v Lungau a okrem možností pre freeride ponúkne fantastické zjazdovky, ale 
aj detský svet s vlekmi na učenie. Z centra St. Michael sa sem dostanete 
novučičkou 8-miestnou kabínkou. Dovolenkový región Lungau ponúka aj 
bežkárske trate, idylickú zimnú dovolenku tu strávia aj nelyžiari. 

Najvyššie položená horská stanica 2400 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 147 km

Počet vlekov a lanoviek 32

Vzdialenosť od Bratislavy 350 km

3 dni  146 138,5 109,5 72,5 146 138,5 109,5 72,5
6 dní  262 251,5 197 131 239,5 232 179,5 131

 dospelí seniori mládež deti dospelí seniori mládež deti

  vysoká sezóna  nízka sezóna

V centre mestečka St.Michael sa nachádza lifestyle hotel výnimočnej kvality.  
Ponúka široké športové a relaxačné vyžitie, vínnu a schnaps pivničku. Nachá-
dza sa 500m od údolnej stanice lanovky. Šport a relax: wellness s bazénom, 

parným kúpeľom, saunou, infra kabínou, fitness, a masážami, kozmetické štú-
dio, požičiavanie bicyklov, detská miestnosť na hranie... Vybavenie izieb: bal-
kón, vaňa, wc, radio, Sat-TV, telefón, sušič na vlasy.

Di standard 103 130 142 110
Di comfort 110 137 149 117
Di superior 117 144 156 124

 01/12-23/12/20 23/12-26/12/20 26/12/20-10/01/21 10/01-31/01/21
 28/02-05/04/21 31/01-28/02/21

ST. MICHAEL    WASTLWIRT **** ROMANTIK HOTEL & RESTAURANT 

LUNGAU

SKIPASS – LUNGAU – KATSCHBERG, AINECK, 
GROSSECK-SPEIERECK, FANNINBERG

Vysoká sezóna: 19/12/20-08/01/21, 30/01/21-19/03/21 
Nízka sezóna: do 18/12/20,09/01/21-29/01/21  od 20/03/21
Dospelí: nar. 1957 – 2001, mládež: 2002 – 2004, deti: 2005-2014

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou, wellness. V cene nie je zahrnuté: pobytová daň € 2 osoba/noc, pes € 7/noc + € 30 upratovanie/pes
Deti: 0 – 2 r. zdarma, 3- 6 r. – 70%, 7 – 14 r. -50%, 15 – 17 r. -30%

R A K Ú S K O
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Ubytovanie v  súkromí s  raňajkami  40 42
Penzión s  raňajkami 43 49
3* Hotel s raňajkami/polpenziou 63/86 71/94
4* Hotel s raňajkami/polpenziou 109/137 120/148
Apartmán pre 2 osoby 77 81
Apartmán pre 3 – 4 os. 109 122
Apartmán pre 5 – 6 os. 139 153

Osoba/noc – apartmán/noc od nízka sezóna  vysoká sezóna  ST. MICHAEL    UBYTOVANIE NA VYŽIADANIE

LUNGAU    HOTEL ***

Hotel sa nachádza 1,6 km od lanovky do Grosseck-Spe-
iereck 5 min autom a má ideálnu pozíciu pre ski safari po 
okolitých kopcoch. Izby sú moderne a funkčne zariadené, 
kúpeľňa so sprchou a wc, pracovný stôl, nezávislé kúre-
nie, wifi zdarma. Stravovanie: raňajkový bufet aj večere, 
pri nízkej obsadenosti servírovaná 3 chodová večera.  Po 
dlhom dni na svahoch či návrate z túry poteší sauna relax 
miestnosť, deti naopak poteší herňa, biliard, stolný tenis 
či futbal. Pre lyžiarov je tu lyžiareň so sušiarňou. 

ST. MICHAEL    APARTMÁNY

Pohodlné apartmány s výhodami, ktoré môže ponúknuť vedľajší hotel. Moderne 
zariadené, priestranné apartmány na vysokej úrovni, v apartmánoch je použité 
drevo z červeného smreku, ktoré dobre pohlcuje zvuk takže zaistí pohodlie 

a pokoj. Vybavenie: WiFi, káblová TV, plne vybavená kuchyňa, wc, kúpeľňa  
s vaňou, balkón. Vo vedľajšom hoteli je k dispozícii reštaurácia, lyžiareň, sauna.

 Do 21/12/20 22/12/20-05/01/21 30/01-12/03/21
 06/01-29/01/21   
Apartmán/noc 13/03-30/04/21

pre 2 osoby 45m2 100 126 110
pre 4 osoby 60 m2 150 190 165

V cene je zahrnuté: ubytovanie v apartmáne pre daný počet osôb, 
posteľná bielizeň, uteráky
V cene nie je zahrnuté: extra osoba v apartmáne € 10/noc, miestny 
poplatok € 1,50/osoba/noc, záverečné upratovanie € 40 – 50

Dvojlôžková / Rodinná  izba 59 74 62
Jednolôžková izba  89 105 93
Deti 4 – 15,9r. 39 49 42

 04/12 – 26/12/2020 26/12-06/01/21 06/01-29/01/21
  29/01-07/02/21 07/02-12/02/21
  12/02-21/02/21 21/02-02/04/21
osoba/noc  02/04-05/04/21 05/04-09/04/21

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou, wellness, wifi, parko-
vanie. V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok 1,5 €  osoba od 
15r./noc, Pes € 15/noc, príplatok za Silvestrovskú večeru € 25, deti 
4-15,9r. € 16, Deti: do 3,9 r. zdarma, 1 dospelí + 1 dieťa do 3,9r. 
*dospelí platí sumu za jednolôžkovú izbu

Akcia: skorý nákup do 30.10.2020 - 10% pobyty v termíne 4.12. 
– 26.12.20, skorý nákup do 30.10.2020 - 10% pobyty v termíne 
14/3 – 2/4/21, 4=3 4/12-19/12/20, 5=4 7/2/21, 4=3 8/2/21

Nízka sezóna: 01/12-19/12/20, 10/01-30/01/21 a od 20/03/2021. 
Vysoká sezóna: 20/12/20-09/01/21, 30/01-20/03/21
V cene je zahrnuté: ubytovanie v príslušnej kategórii
V cene nie je zahrnuté: pobytová taxa, záverečné upratovanie a energie v apartmáne, 
príplatok €6/osoba za pobyt na 3 a menej nocí

R A K Ú S K O
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   BAD GASTEIN     HOTEL ***

Hotel sa nachádza v národnom parku Hohe Tauern, s unikátnou pozíciou 
1060 m.n.m. ponúka krásne výhľady do Gasteinskej doliny. Je vzdialený iba 
10 minút pešo od centra mesta a lyžiarska zjazdovka končí priamo pri hoteli. 
Hotel je ideálnym miestom pre tých ktorí hľadajú oddych ako aj pre špor-
tových entuziastov. Hotel ponúka vonkajší vyhrievaný bazén, sauna, parný 
kúpeľ, infra kabínu.

Vitajte v obrovskom lyžiarskom stredisku Gastein – Ski amadé, kde 
Vás čakajú nespočetné možnosti pre Vašu lyžovačku. Ski amadé ponú-
ka celkovo 760 km zjazdoviek, 270 vlekov a lanoviek a 25 mestečiek 
v piatich Top zimných lyžiarskych regiónoch. Čerstvý sneh praská pod 

lyžami, oblúčik za oblúčikom, vôňa špeciality Kaiserschmarren z horských chát  

a oddych v revitalizujúcich kúpeľoch. To je Vaša zimná dovolenka v Gastei-
nskom údolí. Dolina je známa svojimi termálnymi kúpeľmi a taktiež ponúka 
bežkárske dráhy, zimné turistické trasy pre celú rodinu. 

Najvyššie položená horská stanica 2686 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 208 km

Počet vlekov a lanoviek 50

Vzdialenosť od Bratislavy 420 km

3 dni  170 127,5 85 170 127,5 85 158,5 118,5 79
6 dní  286 214,5 143 276 207 138 266 199,5 133

 dospelí mládež deti dospelí mládež deti dospelí mládež deti

  vysoká sezóna   stredná sezóna   nízka sezóna

Di standard 65 73 102 79  
Di panorama 73 81 114 89  
Di mini 58 65 89 71

 04/12/-19/12/20 19/12-25/12/20 25/12/20-02/01/21 02/01-09/01/21
 09/01-23/01/21 23/01-06/02/21 min. 7 nocí 06/02-27/02/21
 13/03-27/03/21 27/02-13/03/21
  27/03-11/04/21

GASTEIN

SKIPASS – SK I  AMADÉ

Nízka sezóna: do 18/12/20 a od 03/04/21. Stredná sezóna: 09/01/21-29/01/21. Vysoká sezóna: 19/12/20-08/01/21, 30/01/21-02/04/21
Mládež: 2002 – 2004, deti: 2005 – 2014

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou, wellness
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok
Deti: 0 – 1 r. zdarma (detská postieľka €10), 2 – 5 r.-50%, 6 – 14 r. -35%, od 15 r. -20%

R A K Ú S K O
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R A K Ú S K O

BAD HOFGASTEIN    JOHANNESBAD HOTEL PALACE
Hotel s pokojnou polohou v kúpeľnom mestečku 
Bad Hofgastein, 1 km od lanovky strediska. Zastávka 
skibusu pri hoteli. K vybaveniu patrí bar, reštaurácia, 
tenisové kurty, herňa pre deti, vo wellness zóne náj-
dete termálny bazén, saunový svet, vírivku, solárium, 
wellness sprchy, relaxačnú oázu.

Di komfort  94 141 107 114 107 96

Osoba/noc 28/11-19/12/20 19/12/20-02/01/21 02/01-30/01/21 30/01-27/02/21 27/02-13/03/21 13/03-10/04/21

V cene je zahrnuté: ubytovanie raňajky a večera 
vo forme bufetu, koláč poobede
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok € 2,40 
osoba od 15r./noc, pes € 12/noc, pri pobyte viac 
ako 5 nocí RIC príplatok € 1,1/pobyt, možnosť 
nápojového balíčka k večeri € 6/dospelí, € 3 deti 
6-11r. deti do 5r. zdarma – všetky nápoje počas 
večere v reštaurácii (pivo, víno, nealko)
Deti: do 5r. zdarma, 6-11r. € 35/noc, 12-14r. € 
45/noc, 15-17r. € 60/noc

Moderný hotel s tradičnou atmosférou s priamym vstupom k termálnemu pra-
meňu. Leží v centre mesta Bad Gastein a je ideálnym východiskovým bodom 
ku všetkým aktivitám. Vybavenie: bazén, hala s krbom, detský kútik, biliard, pa-
noramatická reštaurácia, spa a wellness na dvoch poschodiach (bazén, fínska 
sauna, relaxačná miestnosť, rôzne procedúry), požičovňa lyží, možnosť kúpeľ 

skipass na recepcii hotela, WiFi zdarma Izby: niektoré s balkónom, sprcha, WC, 
sušič vlasov, telefón v kúpeľni, trezor, minibar, Sat-TV, rádio, telefón, písací stôl 
Dvojlôžková izba de luxe: niektoré z balónom, kúpeľňou, toaletou, telefónom, 
menšou vstupnou chodbou, trezorom, mini barom, sat TV, rádio, telefón s pria-
mou voľbou a písacím stolíkom. Možnosť dvoch prísteliek. 

BAD GASTEIN    ELISABETHPARK HOTEL ****

V cene je zahrnuté: ubytovanie v polpenziou, min. 5 nocí 
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok € 2,90/osoba/noc, príplatok za skrátený pobyt 
€ 20/noc, pes € 17/noc, Príplatky: Vianoce € 24, Silvester € 44
Deti: v izbe s rodičmi do 12 r. zdarma, staršie zľava 30%

Di standard 115 95 85
Di deluxe 145 125 115
Juniorsuita  155 135 125
Panorama suita 165 145 135

 26/12/20-03/01/21 03/01-09/01/21 19/12-26/12/20
  06/02-21/02/21 09/01-06/02/21
Osoba/noc   21/02-27/03/21
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 do 19/12/20 20/12/20-09/01/21
 10/01-30/01 31/01/21-14/03/21
 od 15/03

MANDLING    HOTEL TAFERNE ***

Rodinne vedený hotel už treťou generáciou. Kompletne zrekonštruované 
izby na prvom poschodí Izby: štandardne zariadené izby s kúpeľňou, wc, 
balkón, TV – Izby Typ comfort rekonštrukcia v roku 2017. Poloha 3 km od 
údolnej stanice lanovky Reiteralm. Zastávka skibusu pri hoteli. Vybavenie: 
reštaurácia, bar, spoločenská miestnosť, wifi, nový wellness so saunou a par-
ným kúpeľom. Strava: bohaté raňajky, trojchodová večera. 

Osoba/noc 07/12-19/12/20 19/12/20-09/01/21 09/01-13/03/21 14/03-05/04/21

Di standard 71,5 77,5 75,5 73
Di comfort  81,5 87,5 85,5 83

Región Schladming-Dachstein v Štajersku tvorí 9 lyžiarskych oblastí,  
z ktorých 4 sú perfektne prepojené (4-Berge-Skischaukel). Z týchto šty-
roch vám ponúkame tie najlepšie – Reiteralm v dedinke Pichl Mandling 
a Planai v Schladmingu. Výborný Hauser Kaibling v Haus im Ennstal je 

tiež na skok. Prelyžovať môžte aj na kopec Hochwurzen alebo skúsiť fantas-
tické výhľady a miernejšie zjazdovky Dachsteinskeho ľadovca, ktorý  ponúka 
špičkový Snowpark aj v dátumoch, kedy sa už inde zelenajú lúky. Lyžovanie  

v regióne Schladming-Dachstein je špičkový zážitok, kde sú samozrejmosťou 
výborné služby, hypermoderné lanovky a vleky a perfektné zjazdovky. Vo feb-
ruári 2013 sa v Schladmingu konali Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní, 
ktoré pridávajú na punce kvality tejto mekky lyžovania.   

Najvyššie položená horská stanica 2700 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 175 km

Počet vlekov a lanoviek 81

Vzdialenosť od Bratislavy 340 km

3 dni  170 127,5 85 170 127,5 85 143 107 71,5
6 dní  286 214,5 143 276 207 138 266 199,5 133

 dospelí mládež  deti dospelí mládež  deti dospelí mládež  deti

  vysoká sezóna   stredná sezóna   nízka sezóna

SCHLADMING, ROHRMOOS, PICHL     UBYTOVANIE NA VYŽIADANIE

V cene je zahrnuté: ubytovanie v polpenziou, sauna, miestny poplatok
V cene nie je zahrnuté: single príplatok, pes € 8/noc, silvestrovský príplatok € 12/osoba

SCHLADMING – DACHSTEIN

S K I P A S S  –  S K I  A M A D É

R A K Ú S K O

V cene je zahrnuté: ubytovanie v izbe s raňajkami, v apartmánoch bez stravy. Presná ponuka  
s foto po vyžiadaní ubytovania
V cene nie je zahrnuté:  miestny poplatok, záverečné upratovanie (apartmán)

Osoba/noc 
Penzión s raňajkami od 47  50
 
Apartmán/noc od
Pre 2 osoby 84  111
Pre 4 osoby 124  153
Pre 6 osôb 187  258

Vysoká sezóna: 19/12/20-08/01/21 a 30/01/21-02/04/21 Stredná sezóna: 09/01-29/01/21 Nízka sezóna: do 18/12/20 a od 03/04/21
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REITERALM    WELLNESS CHATY 

Moderné alpské chaty priamo pri svahu v nadmorskej výške 1180 m. Chaty 
majú rozlohu 120 m2 vybavenie: sauna, výrivka vonkajšia alebo vnútorná, 4x 
izby s manželskými, jedno a poschodovými posteľami, min. 2 kúpeľne

SCHLADMING    SPORTHOTEL ROYER ****S

Popredný hotel v regióne Schladming - Dachstein s bohatou históriou, 130 
izbami vybavenými na vysokej úrovni. Častým hosťom hotela je Arnold Sch-
warzenegger. Poloha: uprostred zelene, len 400 m od stanice lanovky Planai  
a centra mesta. Vybavenie: 2 reštaurácie, reštaurácia so špecialitami Steierstü-
berl, 2 bary, squash, detské izby na hranie, terasa, výťah, parkovisko, garáže. 
Strava: bohaté raňajky formou bufetu, večera (servírované 5-chodové menu  
a šalátový bufet). Možnosť využívať zadarmo: bazén, sauna, parný kúpeľ, stolný 
tenis. Ďalšie zariadenia: tenisová hala, squash, kolky, solárium, kaderníctvo, 
beauty center, masáž.

Di 134 172 205 156 189 185 159 125

osoba/noc 22/11-19/12 19/12-26/12 26/12-02/01 02/01-16/01 16/01-30/01 30/01-20/02 20/02-13/03 13/03-10/04

Chata pre 8-10 osôb 459 569 619 699 579

 28/11-19/12/20 09/01-30/01/21 19/12-26/12/20 30/01/-27/02/21 26/12/20-02/01/21
 10/04-24/04/21 13/03-10/04/21 02/01-09/01/21    
Chata/noc   27/02-13/03/21

V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate pre 8 osôb 
V cene nie je zahrnuté: príplatok za 9. a 10. osobu € 20/noc,  posteľná bielizeň a uteráky € 13,90/osoba, detská postieľka € 15/pobyt vrátane posteľných obliečok, miestny poplatok € 
1,50 osoba/noc, vratná kaucia za apartmán € 350, konečné upratovanie chaty € 220  

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou pre dospelého v dvojlôžkovej izbe na jednu noc, wellness
V cene nie je zahrnuté: príplatok za single izbu € 40/noc, garáž € 10/deň
Deti: v izbe s dvoma plne platiacimi osobami € 20/dieťa do 5 r., -70% deti 6 – 9 r., -50% deti 10 – 14 r., staršie ako 15 r. zľava 20%

R A K Ú S K O
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Hotel sa nachádza cca 250m od lanovky so zastávkou skibusu pred hotelom. 
Svojim hosťom ponúka: reštauráciu na výdaj polpenzie a pizzeriu, kaviareň, bar, 
letnú a zimnú záhradu, vyhrievanú lyžiareň, wellness: saunový svet a oddychová 
miestnosť. Izby: sú zariadené v klasickom drevenom alpskom štýe s vlastným 
WC, sprchou, sat TV, sušič vlasov, internet a väčšina izieb s balkónom. Strava: 
bohatý raňajkový bufet, 3 chodová večera so šalátovým bufetom. Hotel má bez-
bariérový prístup a má vlastné parkovisko.

Osoba/noc
Di s polpenziou  88 106 93
Izba/noc  
Rodinná izba 264 318 279
(2 dosp.+2deti do 12r.)

 17/12-23/12/20 24/12/20-10/01/21 28/01-15/03/21
 10/01-27/01/21
 16/03-31/03/21

TAUPLITZ    TAUPLITZERHOF ***

Malebné mestečko s vyše 100 ročnou lyžiarskou tradíciou nájde-
me v srdci Rakúska v nádhernom prostredí. Toto miesto je v rámci 
Rakúska tradične príjemcom nadpriemerne bohatej snehovej ná-

dielky. Ak by si to príroda náhodou rozmyslela, najmodernejšie zasnežo-
vacie zariadenia znamenajú garanciu snehovej pokrývky. Väčšina zjaz-
doviek je nad úrovňou lesa, sú tu zjazdy pre náročných ale aj také, ktoré 
odpustia pár chýb trénujúcim a začiatočníkom. Okolité svahy a pláne 
mimo upravených zjazdoviek ponúkajú veľa zábavy pre tých, ktorí si užijú 
skôr jazdu a skoky v prašane. Stredisko je prehľadné a na neupravované 

zjazdy si môže trúfnuť aj menej skúsený jazdec. Priamo v centre strediska 
nájdeme aj upravované bežkárske trate, lákavé možnosti pre zimnú turistiku  
a výlety na snežniciach. V blízkom mestečku Bad Mitterndorf sú vynikajúce 
termálne kúpeľe Grimming Therme, ktorých voda pôsobí blahodárne na po-
hybový aparát. 

Najvyššie položená horská stanica 2000 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 42 km

Počet vlekov a lanoviek 17

Vzdialenosť od Bratislavy 316 km

TAUPLITZ

S K I P A S S  –  S C H N E E B Ä R E N

3 dni 123 108 65,5 130,5 108 65,5
6 dní 221 197,5 117,5 234,5 19,5 117,5

 dospelí mládež deti dospelí mládež deti

 nízka sezóna vysoká sezóna

Nízka sezóna: do 19/12/20, 15/03-11/04/21 Vysoká sezóna: 20/12/20 – 14/03/21
Deti: nar. 2005-2014, 2015 a mladšie v sprievode rodiča zdarma, mládež: 2002-2004

V cene je zahrnuté: polpenzia, parkovanie
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok € 1,50/osoba od 15 r./noc
Deti v izbe s rodičmi: 0 – 2 roky zdarma, 3 – 9 r. -50% a 10 – 14 r. -30%

R A K Ú S K O
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Nachádza sa v nadmorskej výške 1650 m n.m. priamo v lyžiarskom stredisku 
Tauplitz. Do hotela sa dostanete buď pohodlnou štvorsedačkovou lanovkou, kto-
rá má hornú stanicu priamo pred penziónom alebo po alpskej ceste z mestečka 
Bad Mitterndorf (platí sa mýto, v prípade kúpenia permanentiek aj na deň prícho-
du je cesta zdarma). Strava: raňajky formou bufetu, večera – servírované 3-chodo-
vé menu. Vybavenie: reštaurácia, sauna, detský kútik, bar, slnečná panoramatická 
terasa s výhľadom na König Dachstein, šípky, stolný tenis Izby: pohodlné izby  
 s kúpeľňou a WC, telefónom, s výhľadom na horský masív Dachsteinu. 

Di s polpenziou 65 75 86 69 80

Osoba/noc 05/12-19/12/20 19/12-26/12/20 26/12/20-02/01/21 02/01-30/01/21 30/01-27/02/21
    27/02-10/04/21

TAUPLITZ    HORSKÝ PENZIÓN BERGHOF 

V cene je zahrnuté: polpenzia, sauna, infračervená kabína, 
ceny sú od  3 nocí
V cene nie je zahrnuté: príplatok za single izbu € 10/noc, par-
kovanie € 4,50/deň, cestná daň za vstup do Tauplitzalmu € 12
Deti v izbe s rodičmi: zdarma 0 – 5 r., -50% 6 – 13 r., -25% 14 
r. a staršie

TAUPLITZALM    HOTEL ***SUPERIOR

Hotel sa nachádza v idylickej prírode v Tauplitz-Alm v nadmorskej výške 1650 
m.n.m. priamo v srdci lyžiarskych svahov. Izby: komfortne zariadené s moderným vy-
bavením, štandardne vybavené wc. Sprcha, sušič na vlasy, SAT-TV, telefón a niektoré 

izby aj s balkónom.  Všetky izby prešli nedávno rekonštrukciou. Wellness: s výhľadmi 
na okolitú prírodu, postavený v r. 2012 celkovo 100 m2, fínska sauna, bio-bylinná 
sauna, infra kabína a relaxačná miestnosť. Strava: 4 chodová večera, bohaté raňajky.

Di standard 95,5 108 104
Di comfort s balkónom 103,5 116 112
Di superior s balkónom 108,5 121 117

 28/11-19/12/20 19/12/20-06/01/21 30/01-06/03/21 
 06/01-30/01/21
 06/03-11/04/21

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou na min. 3 noci
V cene nie je zahrnuté: pobyt kratší ako 3 noci + € 4/noc, miestny poplatok € 1,50/osoba od 
15 r./noc, parkovanie € 4,50€/deň, cestná daň za vjazd do Tauplitzalmu € 12

R A K Ú S K O

  BAD MITTERNDORF & TAUPLITZ    APARTMÁNY

1M pre 3 osoby 55 - 110
2M pre 4 osoby 75 - 120
3M pre 6 osôb 105 – 150

apartmán/noc zimná sezóna 

Apartmány rôznych veľkostí za veľmi výhodné ceny. Jeden apartmánový dom sa 
nachádza v mestečku Bad Mitterndorf „budget“, a druhý v mestečku Tauplitz „stand-
ard“ tu je v cene zahrnutá sauna a bazén v rámci rezidencie. 

V cene je zahrnuté: ubytovanie v apartmáne. V cene nie je zahrnuté: posteľná bielizeň, 
uteráky (vlastné alebo prenájom za poplatok cca € 15/osoba), záverečné upratovanie, mi-
estny poplatok € 1,50/osoba/noc



26 mstt@mstt.sk  |   www.mstt.sk  |   +421 2 5443 3894

Na svahoch strediska Loser, ktorého údolná stanica je 3 km od centra Altaus-
see, si nájde svoje každý. Sú tu výborné zjazdovky na učenie, ale aj terény pre 
freeride. Väčšina strediska je nad úrovňou lesa a oblasť je známa každoroč-

nou bohatou snehovou nádielkou. Ak by sa výnimočne príroda o ňu nepostarala, 
najnovšia technika je pripravená ju zastúpiť. Nečakajte v radách na vleky a vyberte 

sa do Loser-u. Jeho popularita najmä u rodín s náročnymi lyžiarmi rodičmi a ma-
lými lyžiarmi trénujúcimi svoje schopnosti stále rastie.  

Najvyššie položená horská stanica 1800 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 29 km

Počet vlekov a lanoviek 8

Vzdialenosť od Bratislavy 337 km

3 dni 123 108 65,5 130,5 108 65,5
6 dní 221 197,5 117,5 234,5 197,5 117,5

 dospelí mládež deti dospelí mládež deti

  nízka sezóna    vysoká sezóna

ALTAUSSEE    JUFA HOTEL ALTAUSEE
Hotel sa nachádza 2 km od lanoviek strediska Loser 4 min autom.  Izby sú 
moderne a funkčne zariadené, kúpeľňa so sprchou a wc, pracovný stôl, nezá-
vislé kúrenie, wifi zdarma. Stravovanie: raňajkový bufet aj večere, pri nízkej 
obsadenosti servírovaná 3 chodová večera.  Po dlhom dni na svahoch či ná-
vrate z túry poteší sauna relax miestnosť, deti naopak poteší herňa, biliard, 
stolný tenis či futbal. Pre lyžiarov je tu lyžiareň so sušiarňou. 

LOSER

S K I P A S S  –  S C H N E E B Ä R E N

Nízka sezóna: do 19/12/20, 15/03-11/04/21 Vysoká sezóna: 20/12/20-14/03/21
Deti: 2005 – 2014, mládež: 2002 – 2004, deti 2015 a mladšie v sprievode rodiča zdarma

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou, wellness, wifi, parkovanie
V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok 2,5 €  osoba 
od 15r./noc, Pes € 15/noc, príplatok za Silvestrovskú večeru € 27, deti 4-15,9r. € 22, 
Deti: do 3,9 r. zdarma, 1 dospelí + 1 dieťa do 3,9r. *dospelí platí sumu za jednolôžkovú izbu
Akcia: -15% pobyty v termíne 21/3 – 25/3/21, akcia 7=6 v termínoch 10/1-28/1/21, 
21/2-5/4/21

R A K Ú S K O

ALTAUSSEE    HAGAN LODGE

Ubytovanie v samostatných drevených domčekoch, priamo pri údolnej stanici. 
Každý dom má približne 100 m2 a ubytuje sa v ňom max. 6-8 osôb. Komfortný 
interiér na úrovni 4* v ktorom sa hneď po príjazde budete cítiť ako doma. Srd-
com Hagan Lodge je jeho hlavná budova, ktorá slúži ako recepcia a zároveň 
pokladňa, kde sa kupujú skipassy. Každý domček pozostáva zo vstupnej haly  
a jedálne, kuchyne a obývacej miestnosti, troch spální, dvoch kúpeľní, dvoch 
wc. Wellfeel a Luxury sauna, balkón a miestnosť na odkladanie vecí a lyží.

Comfort 82 m2 4-6 osôb 172 258 312 355 385
Comfort plus 82 m2 4-6 os. 193 280 333 375 405
Wellfeel 95 m2 6-8 osôb 221 300 381 413 473
Luxury 95 m2 6-9 osôb 235 311 392 424 484
Superior 100m2 6-8 osôb 246 322 402 434 494

 04/12-19/12/20 10/01-30/01/21 30/01-27/02/21 19/12-26/12/20 26/12/20-03/01/21
chata/noc  27/02-04/04/21  03/01-10/01/21

V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate 
pre štandardný počet osôb (4/6), 
posteľná bielizeň, uteráky
V cene nie je zahrnuté: príplatok za osobu 
na prístelke do 14 r. € 16/pobyt, staršie 
osoby € 16/noc, konečné upratovanie € 
108-128, miestny poplatok € 2,50/osoba 
od 15 r./noc, pes € 25/noc

Dvojlôžková izba  63 83 80
Rodinná izba 62 74 71
Jednolôžková izba  95 120 115

 4/12-26/12/20 26/12-10/1/21 10/1-29/1/21
osoba/noc 5/4-12/5/21 29/1-21/2/21 21/2-5/4/21
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Stredisko garantuje v sezóne trvajúcej do apríla kvalitnú snehovú po-
krývku, k čomu pomáha systém vyše 800 snežných diel. Stredisko  po-
núka wellness kúpele a vynikajúce športové vyžitie v prírode. Okrem 
perfektne upravených zjazdoviek sa tu nachádzajú aj bežkárske trate, 

sánkarské dráhy, klzisko a upravované turistické chodníky. 

Najvyššie položená horská stanica 2055 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 103 km

Počet vlekov a lanoviek 25

Vzdialenosť od Bratislavy 430 km

BAD KLEINKIRCHHEIM

S K I P A S S  –  T O P  S K I

Vysoká sezóna: 25/12/20-09/01/21 a 24/01-13/03/21 Stredná sezóna: 10/01-23/01/21 a 14/03-03/04/21 Nízka sezóna: do 24/12/20 a od 04/04/21
Dospelí nar. 1956 – 2001, mládež nar. 2005 – 2005, deti 2006 – 2014

BAD KLEINKIRCHHEIM    APARTMÁNOVÁ DEDINA

 09/01-30/01/21 19/12/20-02/01/21 02/01-09/01/21 06/02-13/03/21
apartmán/noc 13/03-05/04/21  30/01-06/02/21

35 – 38 m2, 2 osoby 73 110 95 84 
35 – 38 m2, 3 osoby 94 138 118 105 
35 – 38 m2, 4 osoby 116 165 142 126
64 – 68 m2, 5 osôb 149 207 178 162
64 – 68 m2, 6 osôb 171 234 202 183

V cene je zahrnuté: ubytovanie v apartmánoch bez stravy pre príslušný počet osôb, posteľné obliečky, uteráky, energie, wifi, sauna.
V cene nie je zahrnuté: konečné upratovanie apartmánu € 79-82, miestna daň €2,60/osoba/noc
Rodinná akcia: v termínoch 09/01/21 – 05/03/21 pri kúpe 6-dňového skipasu pre dospelého, detský 6-dňový skipas (do 12 r.) za € 6

R A K Ú S K O

BAD KLEINKIRCHHEIM    HOTEL KOLMHOF ****
Hotel s ideálnou polohou vedľa termálnych kúpeľov v centre lyžiarskeho stredis-
ka. Štvorsedačková lanovka je 2 minúty pešo! Stravovanie: polpenzia – raňajky 
formou bufetu, večere – menu s 3 chodmi, predjedlá, šalát, dezerty, tématické 
večery. Ubytovanie: dvojlôžková izba ‘Kärnten’ 30 m2, predizba, kúpeľňa, WC, káb-
lová TV, telefón, z väčšej časti s balkónom. Junior Suite „Maibrunn“ 34 - 40 m2 pre 
2 až 4 osoby, priestranná predizba, oddeliteľný sedací kút, kúpeľňa, oddelené 
WC, káblová TV, telefón, priestranný balkón. Wellness: priestranné wellness, fit-
nes, sauny, parný kúpeľ, vírivka, solárium, kozmetika, masáže, spojený vnútorný  
a vyhrievaný vonkajší bazén, miestnosť na odpočinok s lehátkami.

 05/12-24/12/20 24/12/20-09/01/21 09/01-30/01/21 30/01-20/20/21
osoba/noc 13/03-05/04/21  20/02-13/03/21 

Di standard 100 151,5 114 123
Di economy 88,5 129 98 106
Juniorsuita 110 167 116,5 136

V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou na osobu/noc na min. 7 nocí, využívanie zariadení hotela vstup do wellness. V cene nie je zahrnuté: miestny poplatok € 3 osoba/noc, 
príplatok za single izbu, pes na vyžiadanie € 15/noc. Deti: v izbe rodičov do 3,9 r. zdarma, 4-5,9 r. 25 €/noc, 6-12,9 r. 50 € /noc, 13-15,9 r. 55 € /noc s detským menu. 
Min. pobyt: 24/12/20-09/01/21 je 7 nocí. Ceny  v termínoch od 09/01/21 do 13/03/21 platia pre min. 7 nocí, kratšie pobyty s príplatkom cca € 5/os./noc 
Rodinná akcia: v termínoch 09/01/21 – 05/03/21 pri kúpe 6-dňového skipasu pre dospelého, detský 6-dňový skipas (do 12 r.) za € 6

 vysoká sezóna stredná sezóna nízka sezóna

  dospelí mládež  deti  dospelí mládež  deti  dospelí mládež  deti

3 dni  148 111 74  143 108 72  137 103 69

6 dní   262 197 131  253 190 127  143 183 122

SKIPASS
V CENE
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Hotel sa nachádza na skok od lyžiarskeho svahu, je ideálnym miestom na ro-
dinnú dovolenku. Ubytovanie: moderne zariadené dvojlôžkové izby, apartmány 
a suity sú vybavené kúpeľňou so sprchovacím kútom, tv a minibarom,  Svojim 
hosťom ponúka celoročné aktívne vyžitie v okolí a relax vo wellness s vírivkou, 
krytým bazénom, detským bazénom a saunami. Stravovanie: bufetové raňajky, 
večere formou bufetových stolov alebo servírované. 

Osoba/noc
Dvojlôžková izba  65

Príplatok/Apartmán
Basic 2+2 osoby 60
Classic 3+2 osoby 90
Superior 3+3 osoby 110

 Zimná sezóna

HODRUŠA / HÁMRE   HOTEL SALAMANDRA****

Najjužnejšie položené lyžiarske stredisko na Slovensku. Iba 1,5 hodiny 
jazdy autom od Bratislavy. Rodiny s deťmi tam okrem detského vleku 
nájdu lyžiarsku školu aj pre najmenších, takže aj rodičia majú čas do-

sýta si zalyžovať. Stredisko je vybavené zasnežovacím systémom. Červená 
zjazdovka ponúka vyžitie pre skúsených lyžiarov aj pre menej skúsených ly-
žiarov. Na vrchol 1 450 metrov dlhého svahu vás vyvezie štvorsedačková 
lanovka. Začiatočníci majú k dispozícií nenáočný svah, na ktorý ich vyvezie 

vlek s kotvou. Príležitosť naučiť sa lyžovať a neskôr zažiť skutočnú lyžovačku 
tak majú aj tí najmenší. Parkovisko s kapacitou 150 miest v blízkosti lanovky 
je k dispozícii zdarma. 

Najvyššie položená horská stanica  850 m.n.m.

Celková dĺžka zjazdoviek  1,4 km

Počet vlekov a lanoviek  2

Celková dĺžka bežkárskych tratí  12,3 km

SALAMANDRA RESORT 

S K I P A S S Y  –  S A L A M A N D R A  R E S O R T 

Vysoká sezóna: 26/12/2020 - 10/01/2021. Seniori: od 60r. (preukaz) Deti: 5-14,9r. Deti do 4 rokov v sprievode dospelej osoby zdarma (preukaz) Rodinný skipass: platný iba 
pre priamu rodinu deti do max 14,9r.

Hotel a Chalet pracuje s dynamickými cenami, pre najlepšiu aktuálnu cenovú ponuku 
nás kontaktuje. V cene je zahrnuté: ubytovanie s raňajkami, využívanie zariadení hotela 
vstup do wellness. V cene nie je zahrnuté: doplatok za večere € 20 osoba/noc, miestny 
poplatok, osoba na prístelke € 30. Deti: v izbe rodičov do 2,9 r. zdarma bez nároku na 
lôžko, 7-14,9r. € 40 s raňajkami, € 45 s polpenziou, od 15r. plná cena.

S L O V E N S K O

Vzdialenosť od Bratislavy  166 km

celodenný 28 21 24 19 35 26 
rodinný 2+1 celodenný 65  52  75
rodinný 2+2 celodenný 75  60  85

 dospelí deti/seniory dospelí deti/seniory dospelí deti/seniory

 sviatky/víkendy pracovné dni vysoká sezóna
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Couple  2 osoby 89
Comfort 4 osoby 159
Family 6 osôb 239

chatka/noc Celoročne 

HODRUŠA / HÁMRE   SALAMANDRA CHALET 

POČÚVADLIANSKE JAZERO   FORREST GLAMPING 

S L O V E N S K O

Úplná novinka v rezorte, Chalet je ideálny pre skupinu rodín, kolegov prípadne 
partiu kamarátov. Moderný chalet postavený z prírodných materiálov ubytuje v 
piatich izbách až do 16-19 osôb ( niektoré postele sú dvojposchodové, menšie ) 
Antracitové, čierne a zlaté, či strieborné kovové materiály v interiéri odkazujú na 
industriálnu banícku minulosť a súčasnosť regiónu. Vybavenie: lyžiareň, kuchyňa 
s obývačkou a spoločenskou miestnosťou, veľká terasa orientovaná do lesa, pre-
sklený krb v priestore. 

Zažite niečo nové, vyrazte s rodinou, kamarátmi či kolegami na výlet do glam-
pingu. Glamping posúva hranice klasického stanovania, či kempovania do úplne 
nových rovín. Ide o inovatívny spôsob spojenia prírody, oddychu, zážitku z turis-
tických aktivít a moderného luxusu. V exkluzívne zariadenom stane, či drevenom 
obydlí v korunách stromov máte pripravenú horúcu sprchu, posteľ, klimatizáciu, 
podlahové vykurovanie, kuchynku, minibar a všetko, na čo si len spomeniete. 

Chatky majú svoje vlastné ohnisko a vonkajšiu vírivku ( príplatok ) Couple: pre 
2 osoby, bez kuchynky Comfort: pre 4 osoby Family: pre 6 osôb.  Lyžovačka v Sa-
lamandra rezorte je vzdialená 35 min jazdy autom do romantickej Banskej Štiav-
nice to máte 15 min autom. V lete sa okúpete v neďalekom Počúvadlianskom 
jazere, vyrazíte na túru či na bicykloch do okolia. 

chata/noc 650

Cena od   Celoročne  

V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate 
pre príslušný počet osôb, využívanie  
zariadení Hotela Salamandra
V cene nie je zahrnuté: strava, miestna daň 

V cene je zahrnuté: ubytovanie v chatke pre príslušný počet osôb, min. pobyt zima 
2 noci, leto 3 noci. V cene nie je zahrnuté: strava, miestna daň € 1,7 osoba/deň, 
požičovňa bicyklov a SUP paddleboardov. Vírivka: prvý deň € 30,-(poplatok za prvotné 
spustenie) každý ďalší deň € 15 s povinnosťou na celý pobyt, sauna € 15/osoba, drevo 
€ 10/ jedno opekanie, 

Využite

rekreačný
poukaz  

na výlety na  
Slovensku 
v našej CK
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Najvyššie položená horská stanica 718 m.n.m.

Celková dĺžka zjazoviek 50 km

Počet vlekov a lanoviek 26

V Levi sa okamžite naladíte na dovolenskovú náladu. Všetko je blízko, či už 
chcete relaxovať v tichu okolitej prírody, vidieť polárnu žiaru, alebo stráviť 
deň lyžovaním bežkovaním alebo na snežnom skútri. Levi bolo vyhlásené 
za lyžiarske stredisko roka 2004. Konal sa tu aj závod svetového pohára  

v slalome žien, ktorého sa zúčastnila aj Slovenka Veronika Zuzulová. Lyžovačka  
v Levi v najväčšom lyžiarskom stredisku vo Fínsku, v ktorom prvý sneh padá v po-
lovici októbra a sezóna trvá až do polovice mája. Svoju zjazdovku si tu nájde každý, 

od začiatočníkov až po fanatikov, ktorí si môžu vyskúšať čiernu zjazdovku World 
Cup so sklonom až 52%. Už od októbra sú otvorené upravované bežecké trate  
a od decembra je k dispozícii sieť až 230 km tratí v neporušenej prírode Lapon-
ska. Pre milovníkov jazdy na snežných skútroch sú v okolí Levi niektoré upravo-
vané a označkované trate spolu viac ako 850 km.

LEVI   SIRKANTÄHTI HOTEL ***
Sirkantähti hotel je priamo v centre Levi, niekoľko minút od vlekov, ideálny pre 
dvojicu alebo pre rodiny. Izby: pohodlné dvojlôžkové izby. Každá izba má sú-
kromnú saunu, pay TV, sušič vlasov, rádio, telefón, minibar, čajník, sušič na odev. 
Niektoré izby s možnosťou prístelky. Rodinné izby: pre max. 5 osôb 2 postele 
na prízemí a 3 na galérii. Vybavenie rovnaké ako u dvojlôžkových izieb. Apart-
mány pre 2-5 osôb: obývacia miestnosť s kuchynským kútom, spálňa na galérii, 
kúpelňa so saunou, WC, terasa, minibar, sušič na oblečenie, sušič vlasov, pay 
TV, telefón, rádio a magnetofón, rozťahovací gauč, parkovanie. V ponnuke sú aj 
apartmány *Superior. Vybavenie: reštaurácia, lobby s barom a kozubom, lyžiar-
sky servis, lyžiareň, pripojenie na internet na izbe aj v reštaurácii.

Každý rok je na stavbu unikátneho hotela použitých 20 miliónov kg snehu  
a 350 000 kg ľadu, zakaždým iný tvar iný interiér hotela. Na ploche 20 000 
m2 je hotel so suitami, reštaurácia, bar a kaplnka ako aj tzv. teplé časti hotela.

LAINO    ĽADOVÝ HOTEL

3 dni 125 77 112,5 67,5 
6 dní  208,5 124 187,5 111,5

 Dospelí Deti/Seniori  Dospelí Deti/Seniori

 vysoká sezóna nízka sezóna

Di so saunou 50 77 122 88
Štúdio so saunou 56 89 137 100
Aartmán so saunou 72 107 163 115

 1/11-3/12/20 3/12-21/12/20 21/12-2/1/21 27/1-19/3/21
 15/4-3/5/21 2/1-27/1/21
Osoba/noc  20/3-14/4/21 

Suita pre 2 osoby 358
Suita pre 3 osoby 429
Suita pre 4 osoby 499
Rodinná akcia  650

izba/noc 25/12-5/4/21

S K I P A S S  –  L E V I

FÍNSKO – LEVI
F Í N S K O

Vysoká sezóna: 11/12/20-21/4/21 Nízka sezóna: do 10/12/20 a od 22/4 – 9/5/21
Dospelí 13-64r.  Deti do 12r. , Seniori od 65r. 

V cene je zahrnuté: ubytovanie s raňajkami na osobu/noc. V cene nie je zahrnuté: večera  
€ 29 osoba/noc, osoba na  prístelke € 30-45/noc podľa sezóny

4 noci v kvalitnom hoteli s polpenziou, s privát-
nou saunou na izbe + 3 denný skipas + jazda na 
snežnom skútri.

LYŽOVAČKA
V LAPONSKU

Ubytovanie s raňajkami na 6 nocí, výlet na snež-
ných skútroch, rybačka, výlet s pozorovaním auro-
ra borealis, husky saffari, prenocovanie v ľadovom 
hoteli s večerou.

SEVERSKÉ 
SAFFARI

Cena od: 1 250 € 
Letenka od: 350 €

Cena od: 745 € 
Letenka: od 350 €

V cene je zahrnuté: ubytovanie s raňajkami. V cene nie je zahrnuté: večera v ľadovej reštaurácii 3 chody dospelí 79 €, deti 4-12r. 39 €, Silvestrovská 
večera € 125, deti 4-12r. € 89,  Rodinná akcia: prenocovanie pre 4 osoby + večera v ľadovej reštaurácii 2 dospelí + 2 deti do 12r. *mimo silvestra
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ZMLUVNÉ PODMIENKY OBSTARANIA ZÁJAZDOV 
ALEBO SLUŽIEB ZIMA 2011/2012  

Cena
Je uvedená na osobu v dvojlôžkovej izbe a noc, príp. za apartmán a týždeň. V cenách 
za apartmány sú zahrnuté aj vedľajšie výdavky za elektrický prúd, plyn, vodu, kúrenie, 
posteľnú bielizeň, príp. záverečné upratovanie. Vo výnimočných prípadoch sa tieto 
výdavky vypočítavajú podľa skutočnej spotreby (napr. spotreba elektrického prúdu 
podľa počítadla, záverečné upratovanie) a platia sa priamo na mieste. Miestny poplatok 
sa platí podľa počtu osôb v apartmáne, na osobu a deň. V opise zariadenia nájdete 
informáciu o tom, či sú tieto položky zahrnuté v cene.
V niektorých prípadoch (mimo hlavnej sezóny) možno termín pobytu skrátiť 
(v prípade objednania pobytu kratšieho ako 4 noci účtujeme k cene pobytu 
jednorazový poplatok € 5,- osoba/noc. Ceny sú uvedené v euro. 

Domáce zvieratá
Potrebujete potvrdenie od veterinára o-očkovaní proti besnote (uskutočnené najneskôr  
1 mesiac pred odchodom, nesmie byť však staršie ako rok). Treba hlásiť vopred, pretože je 
potrebný súhlas majiteľa ubytovacieho zariadenia.

Kaucia
Týka sa apartmánov. V niektorých prípadoch môže majiteľ ubytovacieho zariadenia od vás 
žiadať kauciu (preddavok) za apartmán, ktorú vám po skončení pobytu a-po odovzdaní 
apartmánu v pôvodnom stave vrátia.

Miestny kúpeľný poplatok
Pri opise zariadenia je informácia o tom, či je tento poplatok zahrnutý v cene.

Náklady
Telefón, fax na zisťovanie doplňujúcich informácií. V prípade špeciálnych želaní, zmeny ter-
mínov a-ďalších požiadaviek má CK m.s.t.t. právo účtovať si poplatky za vzniknuté náklady.

Nápoje
Vo väčšine prípadov nie sú zahrnuté v cene stravy.

Paušálna ponuka
Cena platí pre 1 osobu pri ubytovaní v dvojposteľovej izbe, pokiaľ nie je uvedené inak.

Počasie
Aj keď vo väčšine zimných stredísk sa cesty prie bežne upravujú, odporúčame zobrať si so 
sebou snehové reťaze. Takisto odporúčame pri lyžovaní nezabúdať na ochranu tváre a pier. 
Noste slnečné okuliare a používajte opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom.

Počet osôb
V prenajatom objekte nesmie byť ubytovaných viac osôb, ako je uvedené v katalógu alebo na 
potvrdenej prihláške a voucheri. Limit nemôže byť prekročený ani počtom malých detí.

Sezónne zmeny
Upozornenie: Môže sa stať, že v čase mimo hlavnej sezóny niektoré opisované športové a 
zábavné zariadenia nie sú otvorené. Rovnako činnosť vlekov závisí od snehových podmie-
nok a rozhoduje o nej majiteľ horských dopravných zariadení.

Upratovanie
Týka sa apartmánov. Prosíme vás, aby ste nechávali apartmány upratané a v pôvodnom 
stave. Neprehliadnite upozornenia na prípadné doplatky za záverečné upratovanie.

Začiatok a koniec pobytu
Vo všeobecnosti sa za nástupný deň považuje sobota a minimálny čas pobytu je 7 nocí. 
V nie ktorých prípadoch (Vianoce) je min. doba pobytu dlhšia. V niektorých prípadoch 
(mimo hlavnej sezóny) možno termín pobytu skrátiť (min. doba pobytu 3 noci). Vo väčšine 
zariadení sa možno ubytovať po 16. h. izby treba uvoľniť do 10. h. Sledujte pokyny, ktoré 
dostanete v CK.

Zľavy pre deti
Možno ich využiť, len ak je dieťa ubytované v izbe s 2 dospelými plne platiacimi osobami.

Zmena objednávky
Podlieha stornopodmienkam, ktoré sú súčasťou Všeobecných podmienok.

VYSVETLIVKY

1M-AP  apartmán tvorí 1 miestnosť

2M-AP
  

apartmán tvoria 2 miestnosti

3M-AP  apartmán tvoria 3 miestnosti

Di raňajky  ubytovanie s raňajkami
 v dvojlôžkovej izbe

Di polpenzia  ubytovanie s polpenziou
 v dvojlôžkovej izbe

JS junior suite

Ji  príplatok za jednolôžkovú izbu

PP polpenzia

dog friendly - cestujte so psom

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

I. Účastníci zmluvného vzťahu
1.      Účastníci zmluvného vzťahu
 a/  Obstarávateľ - cestovná kancelária  m.s.t.t. s.r.o.  Travel and trading agency, Františkánske nám. 3, Bratislava 814 99,
 b/  Objednávateľ -  záujemca o obstaranie zájazdu alebo služieb  spôsobilý na právne úkony, osoba v prospech ktorej sa zmluva 

uzatvorila alebo osoba, na ktorú bol zájazd prevedený.

II. Vznik zmluvného vzťahu
1.   Zmluvný vzťah vzniká vyplnením a podpísaním prihlášky objednávateľom, potvrdením prijatia obstrávateľom, zaplatením pred-

davku alebo celej ceny zájazdu a podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu alebo služieb.
2.  Vyplnenie prihlášky môže nahradiť objednávka s presnou špeci�káciou služieb a identi�káciou objednávateľa (prípadne ďalších 

záujemcov) zaslaná poštou alebo  faxom.
3.  Objednávateľ môže uzatvoriť zmluvný vzťah aj v prospech ďalších záujemcov o zájazd alebo služby. V   ičov íčur edapírp otmot 

obstarávateľovi za úhradu služieb a- prenos informácií na týchto objednávateľov v rozsahu jemu poskytnutých  informácií 
obstarávateľom.

III. Objednávate
1.  Má právo požadovať všetky dostupné informácie o zájazde ako aj ďalšie informácie spojené s poskytovanými službami. Svojim 

podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo služieb potvrdzuje, že bol plne informovaný o podmienkach a službách poskytovaných 
obstarávateľom o predmetnom zájazde alebo službách.

2.  Má povinnosť pristupovať k povinnostiam spojeným so zájazdom tak, aby svojim konaním neobmedzoval a neohrozoval realizáciu 
zájazdu a dodržiaval všetky pokyny a podmienky stanovené obstarávateľom pre účasť na zájazde.

3.  Má povinnosť zaplatiť cenu za zájazd v zmysle dohodnutých podmienok. V prípade omeškania môže byť zmluvný vzťah 
jednostranne vypovedaný obstarávateľom s uplatnením zmluvnej pokuty zo strany obstarávateľa do výšky 10% z ceny zájazdu  
najmenej však 40 EUR. na osobu. Za omeškanie sa považuje nedodržanie dohodnutého termínu splátok. Za dodržaný termín sa 
považuje uskutočnená platba najneskôr v deň dohodnutom v prihláške a to v hotovosti, poštovou poukážkou alebo bankovým 
prevodom v prospech obstarávateľa.

IV. Obstarávate
1.  Má povinnosť dodržať všetky dohodnuté podmienky stanovené v prihláške a zmluve o obstaraní zájazdu.
2.  Má povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zájazdu a o rozsahu tohoto poistenia informovať objednávateľa.
3.  Informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré môžu mať vlyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu 

zájazdu.

V. Cena
1.  Cena za zájazd je uvedená v cenníku, ktorý tvorí prílohu alebo je súčasťou katalógu. Položky zahrnuté do ceny sú uvedené v kata-

lógu prípadne v cenníku. Cena služieb a ďalšie platby, ktoré nie sú obsiahnuté v cene za zájazd a sú jeho súčasťou, sú obsiahnuté 
v zmluve o obstaraní zájazdu.

2.   Úhrada ceny za zájazd, prípadne čerpanie služieb 
 a/ 50 % pri podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu
 b/ zvyšok najneskôr do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo podľa dohodnutých splátok
 c/  ak je doba do začiatku zájazdu kratšia ako 30 dní má právo obstrávateľ požadovať celú cenu za zájazd
3.  Zvýšenie ceny je možné v dôsledku vplyvu okolností, ktoré sú súčasťou ceny zájazdu a sú mimo kontroly a ovládania obstarávateľa
 a/ zvýšenie dopr. nákladov vrátane ceny pohonných látok
 b/ zvýšenie platieb spojených s dopravou napr. letiskové, prístavné poplatky
Oznámenie o-zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pre začatím zájazdu.

VI. Zmluvné pokuty
1.  Pri odstúpení objednávateľa od zmluvy bez zavinenia obstarávateľa môžu byť uplatnené zo strany obstarávateľa.
Zmluvné pokuty z celkovej ceny zájazdu alebo služieb a to:
 a/ 15 %  viac ako 30 dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb
 b/ 70 %  30 - 22 dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb
 c/ 100 % 21 - 0 dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb
Zostávajúca čiastka bude vrátená objednávateľovi bezodkladne.
2.  V prípade zrušenia zájazdu zo strany obstarávateľa bude ponúknuté náhradné plnenie alebo vyplatená zaplatená čiastka za zájazd 

alebo objednené služby.
3.  V prípade zrušenia zájazdu už vyplateného dodavateľom služieb bez zavinenia obstarávateľa (vojnový kon§ikt, prírodný živel, vyššia 

moc), bude vrátená úhrada za zájazd alebo objednané služby až po vrátení prostriedkov od dodavateľov na účet obstarávateľa s 
odčítaním nákladov spojených s obstaraním.

VII. Reklamácia
1.  Objednávateľ si uplatní právo na odstránenie chybnej služby bezodkladne priamo u dodávateľa služby alebo povereného zástupcu 

odberateľa a urobia o tom písomný záznam.
2.  Objednávateľ si uplatní nesplnenie zmluvných poviností písomne u obstarávateľa bezodkladne, ale najneskôr do troch mesiacov od 

skončenia zájazdu alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa jeho skončenia podľa zmluvy.

VIII. Poistenie
1. V cene je zahrnuté poistenie pre prípad insolventnosti- zmluvné poistenie
2.  V cene nie je zahrnuté žiadne ďalšie poistenie. Na žiadosť objednávateľa mu obstarávateľ sprostredkuje poistenia podľa výberu a 

možností  obstarávateľa.

IX. Všeobecné ustanovenia
1.  Za rozhodujúci deň pre uplatnenie výpočtu plynutia lehôt sa počíta deň nasledujúci po založení práva alebo povinností.
2. Za deň plnenia alebo ukončenia plnenia sa počíta deň označený v zmluve.
3. Neupravené podmienky zmluvného vzťahu sa riadia slovenským právnym poriadkom.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Františkánske nám. 3
811 01 Bratislava
Tel: 02 / 5443 3894

Mobil: 0903 969 225
e-mail: mstt@mstt.sk
www.mstt.sk

Kompletné VOP online na:
www.mstt.sk/wp-content/uploads/2013/12/VOP-MSTT-2019.pdf

ŠETRÍME VÁŠ ČAS, PENIAZE A NERVY – vy cestujete, my pripravujeme, informujeme, odporúčame, radíme, pomáhame,  
komunikujeme - „makáme“ na tom aby ste vy cestovali bez stresu. Nie sme automat či robot, sme váš naozajstný živý cestovný  

agent na telefóne a pri klávesnici pripravený poskytnúť podporu, info, riešenia všetkých situácií spojených s cestovaním

LETENKY | UBYTOVANIE | POISTENIE | TRANSFERY | CAR-RENTAL | SLUŽOBNÉ  
CESTY | DOBRODRUŽNÉ CESTY | CITY-BREAKS A ĎALŠIE CESTOVNÉ SLUŽBY

www.wings.sk | wings@wings.sk | +421 2 5441 9415, +421 901 711 037

KOMPLETNÝ SERVIS  
PRED, POČAS A PO  
NÁKUPE LETENIEK

UŽ 26 ROKOV!
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