
 

 

CK Kellner Písek, pro vlastní dopravu Zima 2018/2019 sleva od 3.10.2018 
 

Lyžování v Rakousku 

Kaprun – Zell am See 
Saalbach – Hinterglemm  

penzion Unterwirt pro vlastní dopravu  
možnost nástupu jakýkoliv den v týdnu 

 

ubytování s polopenzí 
 

Termín 
Cena za osobu a noc 

včetně polopenze 

01.11.2018–20.12.2018 1.230,- 1.107,- 
21.12.2018-03.03.2019 1.280,- 1.152,- 
04.03.2019-30.04.2019 1.230,- 1.107,- 

 

 

                      !!! Děti do 3,99 let bez lůžka a se stravou ZDARMA !!!  
 

Lyžařský areál Saalbach - Hinterglemm – Leogang nazývaný též Skicircus tvoří 270 km propojených 

sjezdovek ve třech údolích. Od roku 2015 je lyžařský areál propojen s tyrolským Fieberbrunnem. Vznikl tak, 

jeden z největších skiareálů v Evropě. 

Lyžařský areál Kaprun - Zell am See, nazývaný Europaskiregion patří mezi nejoblíbenější u českých lyžařů  

a tvoří jej lyžařské areály nad Zell am See, na Kaprunském ledovci a svazích hory Maiskogel. 

Ubytování: penzion v Maishofenu a jeho depandance – dvoulůžkové i vícelůžkové pokoje se SAT–TV, sprcha 

a WC společné na chodbě. Pokoje s vlastním sociálním zařízením jsou k dispozici za příplatek. V restauracích 

penzionu je wi–fi free. Pro klienty cestující vlastním autem je parkování u penzionu zdarma. Možnost volby 

individuální délky pobytu! Ubytování v Maishofenu umožňuje návštěvu obou lyžařských areálů. Vzdálenost 

Maishofen – Zell am See jsou 4 km. Vzdálenost do Viehhofenu, který je součástí lyžařského areálu Skicircus, je 

6 km. 

 

Stravování: polopenze: kontinentální snídaně (nápoje dle výběru, pečivo, sýry, salám, džem).  

Servírovaná večeře o 3 chodech (polévka, předkrm, hl. jídlo, dezert). Vegetariánská, veganská a bezlepková 

strava je možná. Večeře se podává od cca 18-19:30 h (čas je orientační). 

 

Cena zahrnuje: ubytování a polopenzi na daný počet nocí/dní, povlečení a ručníky, pojištění CK proti úpadku. 

Cena nezahrnuje: skipas.  

Příplatky: pokoj s vlastním sociálním zařízením 330 Kč/osoba/noc. Jednolůžkový pokoj 300 Kč/osoba/noc. Komplexní 

pojištění K5S+ 36 Kč/osoba/den. Pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ do 100 tis. Kč na dobu trvání max. 31 dní 

390 Kč/auto/pobyt (více informací najdete na našem webu). 


