
 

 

CK Kellner Písek, pro autobusovou dopravu Zima 2018/2019 sleva od 31.10.2018 

3 a 4 dny lyžování v Rakousku 

Kaprun – Zell am See 
Saalbach - Hinterglemm  

autobusovou dopravou 
 

cena od 3 800,- 
 ubytování s polopenzí 

 3 dny (2 noci) 4 dny (3 noci) 

Cena za osobu 
3 900,- Kč 

3 800,- Kč 

5 390,- Kč 

5 190,- Kč 

Termíny 
15.02.-17.02.2019 
22.02.-24.02.2019 

 

07.02.-10.02.2019 
01.03.-04.03.2019 
08.03.-11.03.2019 
14.03.-17.03.2019 
21.03.-24.03.2019 
28.03.-31.03.2019 
04.04.-07.04.2019 
11.04.-14.04.2019 

 

Cena zahrnuje: 2x nebo 3x ubytování s polopenzí, dopravu autobusem nebo mikrobusem, technický 

doprovod, povlečení a ručníky, pojištění CK proti úpadku. 

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

sjezdovek ve třech údolích. Areál je propojen s tyrolským Fieberbrunnem a je tak jedním z největších skiareálů 

v Evropě. Lyžařský areál Zell am See – Kaprun, 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. 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: snídaně: kontinentální, nápoje dle výběru, pečivo, sýry, salám, džem, večeře: servírované o 3 

chodech (polévka, předkrm, hl. jídlo, dezert), vegetariánská i veganská strava je možná.  

Cena nezahrnuje: skipas, komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, odpovědnost,…) 36 Kč osoba/den. 

Příplatky: pokoj s vlastním sociálním zařízením 300 Kč/osoba/noc, jednolůžkový pokoj 300 Kč/osoba/noc. 

 

Nástupní místa: 

Trasa A: Plzeň, Nepomuk, Blatná, Strakonice. 

Trasa B: Praha, Příbram, Písek, Protivín, Vodňany, České Budějovice. 

 

Mikrobusy vás denně odvezou k údolní stanici lanovky a po lyžování zpět do penzionu. 


