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Slevy a akční nabídky
akČní nabídky na FaCebOOku a WWW

• při zakoupení pobytu a zaplacení zálohy 50%
• mimosezónní sleVy až 7%
• sleVa 2% za rychlou objednávku (při objednávce do 24 h od obdržení nabídky)
• slevy pro skupiny nad 20 osob
• k pobytu min. na 7 nocí rakouská dálniční známka zdarma
• dárkové poukazy
• nabídky ušité na míru pro skupiny, firmy a školy
• dovolená na splátky se společností home Credit
• u vybraných kapacit možnost rezervace on-line

sleduJte náŠ Fb prOFIl a WWW stránky!

               
   tIp prO Vás

klikněte na „více informací“ a otevře se 

Vám detail ubytování na našich 

www stránkách!



Mapa ubytování
Více než 300 ubytování 

v Rakousku!

Prodej skipasů:

schladming / ramsau / dachstein, dachstein West, hintertux / zillertal 3000, nassfeld, Mölltal, 
hinterstoder, Murau / kreischberg a další na vyžádání.

Nakupujte skipasy na našem e-shopu:
http://www.ckmauthner.cz/e-shop
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http://www.ckmauthner.cz/e-shop


supermoderní a takřka stoprocentní zasněžovací zařízení umožňující požitek z lyžování až do pozdního jara. 
230 km perfektně upravených sjezdovek a 85 pohodlných kabinových či sedačkových lanovek a vleků. atrak-
tivní a známá lyžařská „houpačka“ 4 středisek schladmingplanai - hochwurzen, hauser kaibling, Galsterberg, 
reiteralm. rovněž jsou k dispozici skvěle upravené běžecké tratě v ramsauam dachstein na 18 km dlouhé a 
4 km široké náhorní planině a jsou bezkonkurenčně nejlepším místem pro běh na lyžích ve střední evropě.     

Oblast nabízí perfektně upravené sjezdovky, lyžo-
vání v hlubokém sněhu, noční lyžování, osvětlenou 
sáňkařskou dráhu, snowrafting a snowtubing, spe-
ciality pro snowboard, nesčetné možnosti odpo-
činku, občerstvení, zábavy a relaxace. 
na sjezdovkách i blízkém okolí je řada après skiba-
rů. ale i útulných chat či hospůdek.

Shrnutí
• 185 km běžeckých tratí
• skIbus zdarma
• svahy všech tří obtížností
• 2 snowparky a moderní zasněžovací zařízení
• umělé zasněžování z 98%
• lyžařská houpačka přes 4 FIs vrcholy
• nadmořská výška 700 - 2.700 m n.m
• 400 km z prahy i z brna

Sjezdovky  173 km 
Modrá  59 km 
Červená  98 km 
Černá  16 km 

Počet vleků  104
sedačková lanovka  29
Gondolová lanovka 9
Vlek  66
lanovka   1

SCHLADMING-DACHSTEIN (SKI AMADÉ)
středisko ve štýrském pohoří dachstein tauern náležící k tOp 5 lyžařským oblastem našich jižních sousedů.
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http://www.ckmauthner.cz/zima/rakousko/styrsko/schladming


Penzion SCHWEIGERHOF ** 
Ramsau am Dachstein

Sportovní vyžití:
• běžecké tratě ramsau („kolečko“ cca 4 km) 
•  sjezdové lyžování ramsau - rittisberg (cca 2 

km) nebo lyžařská houpačka přes 4 FIs vrcho-
ly - hauser kaibling; planai (8 km), hochwur-
zen, reiteralm

•  ledovec dachstein (cca 8 km) - běžky  
i sjezdovky

• nedaleko jezdecká hala
• veřejný  bazén v centru ramsau

Bonus: krytý bazén v centru ramsau - vstup se 
slevou, domácí prostředí, přátelská atmosféra

Cena ubytování od: 1.100 Kč / osoba

Ubytování:
rodinný penzion, nedávno renovován, přímo 
u běžeckých stop, příjemná rodinná atmosféra, 
vhodné pro rodiny s dětmi.
Všechny pokoje mají sprchu, WC, sat-tV a bal-
kon. pokoje jsou 1, 2 a 3lůžkové. rodinné po-
koje pro 4-6 os. (oddělená ložnice pro rodiče 
- s možností 2 přistýlek pro děti, extra dětský 
pokoj s 2lůžkem, oddělená koupelna, WC - 2 
sprchy). připojení Wi-Fi.
Ve vedlejší budově (50 m) jsou k dispozici také 
apartmány. Všechny apartmány jsou oriento-
vané na jižní stranu, mají balkon nebo terasu. 
ložní a kuchyňské prádlo, tak jako ručníky jsou 
k dispozici, možnost využití pračky. Všechny 
kuchyně jsou moderně vybavené: el. sporák a 
pečící trouba,  myčka nádobí, mikrovlnka, led-
nička, kávovar, nádobí. další vybavení: sat-tV, 
rádio, telefon, připojení internet.

Dopravní obslužnost:
zastávka skibusu je vzdálená  500 m od domu.

typ ubytování: penzion
poloha: u běžeckých tratí
lokalita: rakousko / Štýrsko / schladming
doprava: vlastní doprava
Vybavení: restaurace, lyžárna, Wi-Fi, parkovi-
ště, komunikace v nj
sport v hotelu: bazén v centru obce
sport v  blízkosti: bazén v  centru obce, bě-
žecké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, ledo-
vec v okolí
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483 305 923

poptavka@ckmauthner.cz

http://www.ckmauthner.cz/zima/rakousko/styrsko/schladming/zajezd-penzion-schweigerhof-ramsau-am-dachstein


Penzion TIMMELBAUERHOF  *** 
Ramsau am Dachstein

Ubytování:
rodinný penzion timmelbauerhof hotelového 
typu na krásném slunečném místě s výhledem 
na masiv dachsteinu. pokoje jsou zařízené 
ve venkovském stylu, všechny jsou vybaveny 
koupelnou nebo sprchou / WC, vysoušečem 
vlasů, tV a balkonem s krásným výhledem na 
hory. pokoje jsou snadno dostupné výtahem, 
WiFi zdarma.

Dopravní obslužnost:
zastávka skibusu je vzdálená 600m od domu.

Cena ubytování od: 1.760 Kč / osoba

typ ubytování: penzion
poloha: u běžeckých tratí
lokalita: rakousko / Štýrsko / schladming
doprava: vlastní doprava
Vybavení: sauna, lyžárna,  Wi-Fi, výtah, par-
koviště, internetový koutek, hrací koutek, 
parní lázně
sport v hotelu: stolní fotbal
sport v  blízkosti: bazén v  centru obce, bě-
žecké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, skibus

Sportovní vyžití:
•  pomoc na statku (krmení zvířat, dojení krav, 

aktivní kontakt se zvířaty – kočky, králíci, 
kozy, apod.)

• běžecké tratě v blízkosti penzionu
• běžecký stadion v ramsau (cca 5 km)
• sjezdové tratě planai-schladming (cca 5 km)
• sauna zdarMa – 1x týdně (jinak za příplatek)

Bonus: sauna, v  případě zájmu můžete po-
moct na statku, přátelská atmosféra
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http://www.ckmauthner.cz/zima/rakousko/styrsko/schladming/zajezd-penzion-timmelbauerhof-ramsau-am-dachstein


Hotel KIRCHENWIRT **** 
Ramsau am Dachstein

Sportovní vyžití:
•  wellness – sauna, ledová jeskyně, pára, knei-

pova lázeň, masáže
•  solarium
•  fitness
• sluneční terasa
•  bazén v centru ramsau (300 m, neomezený 

počet vstupů)

Bonus: sauna, whirpool, kneippova lázeň, 
skvělý wellness s výhledem na dachstein, krytý 
bazén v centru ramsau – vstup zdarma

Cena ubytování od: 1.983 Kč / osoba

Ubytování:
rodinný hotel s tradicí v krásné oblasti ramsau 
am dachstein. V hotelu se nachází recepce, re-
staurace, hotelový bar, lobby, parkování a do-
konce vlastní lyžařský vlek.
pokoje (1 – 3 osoby) jsou některé vybaveny 
s balkonem, dále je v  pokojích koupelna se 
sprchou  / WC, sat-tV, rádio, telefon, trezor, 
apartmány obytný kout.
apartmány pro 4 os. jsou komfortní, stylové, 
zařízené ve venkovském stylu, velikost 50 – 70 
m2, ložní prádlo, ručníky, utěrky, topení a teplá 
voda.
snídaně nebo za příplatek polopenze; snídaně 
- mezinárodní bufet (vč. nápojů), večeře - serví-
rované menu o 4 chodech, salátový bufet; ná-
poje za poplatek.

Dopravní obslužnost:
autobusová zastávka 3 minuty od hotelu.

typ ubytování: hotel
poloha: v centru
lokalita: rakousko / týsko / schladming
doprava: vlastní doprava
Vybavení: fitness, sauna, restaurace, lyžárna, 
recepce, welness, parkoviště
sport v  blízkosti: bazén v  centru obce, bě-
žecké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, skibus 
zdarma
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483 305 923

poptavka@ckmauthner.cz

http://www.ckmauthner.cz/zima/rakousko/styrsko/schladming/hotel-kirchenwirt-ramsau-am-dachstein


Hotel AQI ***
Schladming

Ubytování:
Moderní hotel pro aktivní hosty na výši své 
doby v perfektní poloze u lanovky na planai, 
hned u sjezdovky a poblíž centra, proto před-
stavuje výborné východisko k nejrůznějším 
aktivitám.
hotel nabízí bezplatné WiFi, vlastní parkoviště, 
tunel pro pěší k lanovce, lyžárnu.

Cena ubytování od: 2.323 Kč / osoba

 
typ ubytování: hotel
poloha: přímo u sjezdovky
lokalita: rakousko / Štýrsko / schladming
doprava: vlastní
Vybavení: fitness, sauna, restaurace, lyžárna, 
recepce, Wi-Fi, venkovní terasa, parkoviště, 
bar
sport v  blízkosti: bazén v  centru obce, bě-
žecké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, ledo-
vec v okolí

V  hotelu se nachází 107 moderně a útulně 
zařízených pokojů, vybaveny – sprchou /WC, 
bezplatnou WiFi, kabelovou televizí s hd roz-
lišením, rádiem, trezorem a ručníky do sauny. 
pokoje jsou dostatečně velké pro možnost při-
stýlky (buď manželská postel nebo oddělená 
lůžka).
polopenze - snídaně formou bufetu, večeře 3 
různá hlavní jídla z teplého pultu

Dopravní obslužnost:
autobusová zastávka 74 m od hotelu.

Sportovní vyžití:
•  sjezdové a snowboardové tratě
• běžecké tratě
•  finská venkovní sauna, parní lázeň a infračer-

vená sauna
•  relaxace na střešní terase s výhledem na 

planai

Bonus: přímo u hlavní stanice planai, skysau-
na, střešní terasa
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http://www.ckmauthner.cz/zima/rakousko/styrsko/schladming/hotel-aqi-schladming


Hotel a Apartmány  
DIE BARBARA **** 

Schladming

Sportovní vyžití:
•  středisko planai – sjezdovky pro začátečníky 

(červené i černé sjezdovky), nejdelší sjezdov-
ka hochwurzen

•  sáňkařská dráha v oblasti schladming (7 km)
•  snowbordové a běžecké dráhy
•  bio sauna, finská sauna, aromatická parní 

sauna, kneipova lázeň
•  solárium, masáže

Bonus: bio sauna, finská sauna, aromatická 
parní sauna, kneippova lázeň mohou využívat 
i hosté z apartmánů, ubytování na sjezdovce!

Cena ubytování od: 2.673 Kč / osoba 
Cena apartmánu od: 630 Kč / apartmán

Ubytování:
tento relaxační hotel se nachází přímo u sjez-
dovky a uprostřed rekreační oblasti schlad-
ming – dachstein a přímo naproti lanovce na 
horu planai. přibližně 5 minut od hotelu se na-
chází krytý bazén s atrakcemi ve schladmingu. 
hotel je ideálním místem, kde zkombinovat ak-
tivní lyžařskou dovolenou s wellness a relaxací.
V útulně moderním hotelu se nachází recepce, 
bar, vytápěné uzamykatelné skříňky na lyže a 
lyžařské boty. pro relaxaci je zde saunový areál.
hotel nabízí dvou až čtyřlůžkové pokoje a suity 
(typ rodinného pokoje). Všechny pokoje jsou 
komfortně zařízené moderním nábytkem z 
masivního dřeva. Ve všech pokojích naleznete 
koupelnu se sprchou a WC, kabelovou tV, rá-
dio, telefon, internet, trezor, župan a fén. ně-
které pokoje mají i balkon.
snídaně - formou bufetu.

Dopravní obslužnost:
autobusová zastávka 110 m od hotelu.

typ ubytování: hotel
poloha: přímo u sjezdovky
lokalita: rakousko / Štýrsko / schladming – 
rohrmoss
doprava: vlastní doprava
Vybavení: sauna, společenská místnost, re-
staurace, recepce, Wi-Fi, výtah, trezor, par-
koviště, bar, bezbariérový přístup, internet 
na pokoji, půjčovna sportovních potřeb, 
domácí mazlíčci, komunikace v aj, komuni-
kace v nj, internetový koutek, kavárna, parní 
lázně
sport v  hotelu: sjezdovky v  okolí, ledovec 
v okolí, lanovka na kopce, skibus
sport v  blízkosti: bazén v  centru obce, bě-
žecké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, ledo-
vec v okolí, aquapark, bobová dráha, kluziš-
tě, lanovka na kopce, půjčovna sportovních 
potřeb, vnitřní bazén, skibus
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http://www.ckmauthner.cz/zima/rakousko/styrsko/schladming/zajezd-apartmany-zur-barbara-schladming


Apartmány ALPINE LIVING **** 
Haus im Ennstal

Ubytování:
zcela nové apartmány se nacházejí přímo na 
sjezdovce v hauser kaibling, jen 2 minuty chů-
ze od centra obce,  kde naleznete mnoho re-
staurací, hospůdek a pizzerií. apartmány jsou 
zařízené v moderním alpském stylu ve standar-
du s veškerým vybavením.
každý apartmán má vyhřívanou lyžárnu, pod-
zemní garážové stání, privátní finskou saunu.

Dopravní obslužnost:
autobusová zastávka 500 m od hotelu.

Cena apartmánu od: 928 Kč / apartmán

typ ubytování: apartmán
poloha: přímo u sjezdovky 
lokalita: rakousko / Šýrsko / schladming
doprava: vlastní doprava
Vybavení: sauna, Wi-Fi, venkovní terasa, 
garáž, internet na pokoji, všechny prostory 
jsou nekuřácké 
sport v  blízkosti: běžecké tratě v  blízkosti, 
sjezdovky v okolí, sáňkařská dráha

Sportovní vyžití:
•  oblast  hauser kaibling – sjezdovky, FIs sjez-

dovka z planai do schladmingu
• finská sauna
•  aquapark schladming
•  sáňkařská dráha hochwurzen
•  běžecké tratě

Bonus: ubytování přímo na sjezdovce!
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lyžování v annabergu ocení jak začátečníci, tak pokročilí. dovolená s dětmi je ideální právě zde. zdejší kopce 
jsou oblíbenou destinací rodin, rekreačních lyžařů, účastníků lyžařských výcviků a snowboardistů. Vybrat si 
můžete z klasických sjezdovek nebo sjezdovek s boulemi. snowboardistům se zalíbí v annaparku, kde mohou 
vyzkoušet skicrossovou a boardcrossovou dráhu, raily, boxy a malé kickery. 
na své si zde přijdou i běžkaři, pro které je připraveno zhruba 18 kilometrů tras vedoucích přes lassingtal a 
Joachimsberg . každá trasa má stopu pro klasický styl i bruslení.

Velkým zážitkem bude projížďka na saních tažený-
mi koňmi v Joachimsbergu, kde budete obklopeni 
krásnou zasněženou přírodou. projížďka začíná u 
statku schaglhof, která vede dále podél obory le-
sem. přímo na statku máte možnost se  projet na 
koni.  zábavné odpoledne strávíte také jízdou po 
sáňkařské dráze na tirolerkogel nebo ve skizentru 
reidllifte.

Shrnutí
• 768 - 1.334m
• klidné prostředí vhodné jako rodinná dovolená
• 20 km sjezdovek různých obtížností
• 18 km tras pro běžkaře
• 2 sáňkařské dráhy
• půjčovna lyží a servis
• skibus se skipasem
• projížďka na koňském spřežení
• vzdálenost z prahy 380 km, z brna 250 km

Sjezdovky  20
Modrá  9 
Červená  7 
Černá  4 

Počet vleků  9
sedačková lanovka  3
Vlek  6

DACHSTEIN WEST / ANNABERG
annaberg je oblíbenou destinací lyžařů, která si Vás získá svou malebnou rodinnou atmosférou. Milovníkům 
zimních sportů nabízí 20 km lyžařských sjezdovek, 3 běžecké trasy nebo zábavu v místním snowparku. 
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Penzion MUSIKANTENWIRT *** 
Annaberg

Ubytování:
tento menší typický hostinec Vás zaujme ne-
jenom svým umístěním v přímé blízkosti lano-
vek, ale také malebným výhledem. Částečně 
zrekonstruované ubytování je vhodné pro ne-
náročné cestovatele a lyžaře, kteří upřednost-
ňují lokalitu, praktičnost a kulturní vyžití před 
kvalitou pokojů. součástí hostince je i malá re-
staurace s příjemnou obsluhou. příznivce kul-
tury potěší pravidelně pořádané akce včetně 
diskoték s produkcí živé hudby ve společenské 
místnosti. 
k dalšímu vybavení penzionu patří: lyžárna, 

Cena ubytování od: 1.253 Kč / osoba

 
typ ubytování: penzion
poloha: v blízkosti lanovky
typ stravy: polopenze
lokalita: rakousko / dolní rakousko / anna-
berg
doprava: vlastní doprava
Vybavení: společenská místnost, restaurace, 
Wi-Fi, parkoviště, bar, domácí mazlíčci
sport v blízkosti: běžecké tratě v okolí, sjez-
dovky v okolí

parkoviště cca 3 min. od penzionu, připojení 
Wi-Fi po celém prostoru hostince včetně foyer, 
jídelny i baru.
hostinec nabízí ubytování v účelně a rustikálně 
zařízených pokojích se sprchou / WC a tV, čás-
tečně s balkonem.
hostinec leží přímo v centru obce annaberg, 
150 m od sedačkové lanovky na kopfberg, kde 
je přímý vstup do celého areálu dachstein – 
West.

Dopravní obslužnost:
autobusové nádraží 50 m od penzionu.

Sportovní vyžití:
•  běžecké tratě v Gosau (45 km)
•  sjezdové  lyžování Gossau/russbach/anna-

berg (780-2100 m)
• šipky přímo v penzionu
• pěší turistika

Bonus: 150 m od sedačkové lanovky na kopf-
berg - přímý nástup do celého areálu dachstein 
– West
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nová deseti místná kabinová lanovka povede mezi vrcholem reiterkogel a svahem reckmoos a propojí tak 200 
km sjezdovek v areálu saalbach a 43 km sjezdovek ve Fieberbrunnu. Mezistanicí se stane hörndlingergra ben, 
od které začínají nové trasy pro sjezd.  za tOp nově propojeného areálu je považována 3,5 km dlouhá červená 
trať z reiterkogelu (Vierstadlalm) a převýšením 780 m. 
supermoderní lyžařské vleky se starají o rychlý výstup a pohodlí za každého počasí. nadchne Vás více než 270 
kilometrů skvěle upravených sjezdovek. užívejte si mírných svahů i černé sjezdy pro mistrovství světa nebo 
zábavních parků. najdete zde také 10 kilometrů vyznačených běžkařských tras, závodní dráhy, trasy pro carvin-
gové lyžování v čele se speciální tratí na hochalmu, sjezdovky s boulemi (hochalm, zwölferkogel, schattberg 
a kleine asitz), sjezdovky s umělým osvětlením nebo 5 osvětlených sáňkařských drah. na boardercross si od-
skočte pod Grosse asitz . Vynikající podmínky nabízí milovníkům snowboardingu snowparky v hinterglemmu 

Shrnutí
• největší lyžařský areál rakouska
• jistota sněhu
• 10 km běžeckých tratí
• skIbus zdarma
• svahy všech tří obtížností
• zábavní parky, u-rampy, závodní dráhy
• trasy pro carvingové lyžování
• nadmořská výška 1003 - 2096 m.n.m
• 447 km z prahy

Sjezdovky  270 km
Modrá  110 km 
Červená  20 km 
Černá  16 km 

SAALBACH / HINTERGLEMM / LEOGANG A NOVINKA SEZÓNY FIEBERBRUNN
lyžařská aréna saalbach hinterglemm leogang je největší lyžařskou arénou v rakousku. své prvenství se 
rozhodla potvrdit i novinkou letošní lyžařské sezóny, a to propojením s areálem Fieberbrunn.  Čeká Vás zábava 
na sjezdovkách bez hranic!

a kleine asitz. díky dlouholetým zkušenostem 
místních vlekařů je zde vždy záruka sněhu. sně-
hové pokrývce na hlavních sjezdovkách pomáhá 
více než 400 zasněžovacích strojů, proto božské-
mu lyžařskému zážitku nestojí opravdu nic v ces-
tě. 
Veškeré sjezdovky jsou vzájemně propojeny a ly-
žaři tak mohou objet celé údolí ski Cirkus. Výho-
dou je, že  v celé oblasti platí jeden společný ski-
pas, v jehož ceně je vstup snowtubingovou dráhu. 
V údolí jezdí každý den od 9 do 17 hodin bezplat-
né skibusy, které rozváží rekreanty z  center obcí 
přímo k  lyžařským vlekům. novinkou pro letošní 
rok je také skibus do nedalekého zell am see. 

po lyžování můžete vyrazit do některé z  útulných hos-
půdek nebo restaurací. Oblast je známá také řadou 
kulinářských pochoutek, doporučujeme vyzkoušet 
kaspressknödel (knedlíčky s pivním sýrem) nebo kaiser-
schmarrn (sladký císařský trhanec), které Vám pomohou 
nabrat síly na další den plný sněhu a zábavy. specialitou 
je i místní schnaps z jeřabin, borůvek, malin či hrušek.
Okolí střediska saalbach hinterglemm láká příznivce zim-
ní turistiky na jedinečnou stezku v korunách stromů s 200 
metrů dlouhým vysutým mostem.

zúčastnit se můžete také nočního putování s pochod-
němi, vyrazit na túru na sněžnicích, navštívit lyžařské 

muzeum nebo si zahrát curling. 

Počet vleků  70
sedačková lanovka   22 
kabinková lanovka  28 
Vlek  20 

13

http://www.ckmauthner.cz/zima/rakousko/salcbursko/saalbach-hinterglemm-leogang


Apartmány 
WILDBACH A BLUEBERRY 
Leogang

Ubytování:
s maximálním ohledem na potřeby hostů jsou 
apartmány  místem pro sportovně či relaxačně 
zaměřenou dovolenou, zároveň ale poskytuje 
i harmonické prostředí  pro rodinnou dovole-
nou a prostory pro menší firemní akce.
k relaxaci po celodenním sportování můžete 
využít saunu, k setkání s přáteli společenskou 
místnost s krbovými kamny a s přilehlou ku-
chyňkou, k dispozici dVd - domácí kino s pro-
jektorem, internet, nebo zahradní posezení s 
grilem. děti potěší nedaleké hřiště s dětskými 
atrakcemi. pro uschování sportovního vybave-
ní je připravena místnost se stojany pro kola a 
lyže a s vyhřívaným sušákem bot. Jednotlivé 
komfortní pokoje jsou zařízeny v tradičním, 
alpském stylu a součástí apartmánů je ku-
chyňská linka, jídelní stůl, koupelna, barevná 
tV s českými programy a připojení k internetu 
(kabel, WiFi). V základu vybavení jsou ručníky, 
ložní prádlo, utěrky a kuchyňská chemie. u ně-
kterých apartmánů balkon.

Cena ubytování od: 4.710 Kč / osoba

 
typ ubytování: hotel
poloha: přímo u sjezdovky
lokalita: rakousko / Štýrsko / schladming
doprava: vlastní
Vybavení: fitness, sauna, restaurace, lyžárna, 
recepce, Wi-Fi, venkovní terasa, parkoviště, 
bar
sport v  blízkosti: bazén v  centru obce, bě-
žecké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, ledo-
vec v okolí

každý apartmán má plně vybavenou kuchyň, 
koupelnu (sprchovací kout, WC a fén), Wi-Fi, tV 
s českými programy, bezpečnostní schránku.

Dopravní obslužnost:
zastávka skibusu je pouhých 50 m od domu.

Sportovní vyžití:
• běžecké tratě v dosahu do 100 m
• skialpinizmus
• sjezdové lyžování leogang
• aqua centrum tauren spa – 25 km

Bonus: sauna, společenská místnost s krbový-
mi kamny a s přilehlou kuchyňkou, k dispozici 
dVd - domácí kino s projektorem, samoobsluž-
ný kávovar, komunikace v češtině
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 Sporthotel FONTANA **** 
Fieberbrunn

Sportovní vyžití:
• lyžařská oblast Fieberbrunn
• zimní turistické stezky
•  snowboard Funpark a turistické stezky přímo 

před hotelem
•  200 m lyžařská škola, běžečké stopy, půjčov-

na lyží
• dětský klub

Bonus: vnitřní bazén (12,5 x 8m), sauna, parní 
lázeň, solárium

Cena ubytování od: 2.113 Kč / osoba

Ubytování:
sporthotel Fontana se nachází ve středisku 
Fieberbrunn a je obklopen kitzbühelskými 
alpami. hotel leží cca 400 metrů od gondo-
lové lanovky streuböden a kabinové lanovky 
doischberg. Centrum Fieberbrunn je vzdálené 
cca 800 metrů.  lyžařská 
V hotelu najdete lobby, restauraci, hotelový bar, 
aprés-ski bar, jídelnu, kavárnu, terasu, dětský 
klub s dozorem, stolní tenis a výtah. parkování 
přímo u hotelu. parkování v garáži za příplatek.
V  hotelu naleznete vnitřní bazén sauna, parní 
lázeň, solárium, fitness a tělocvičnu. Všechny 
pokoje jsou vybaveny vanou nebo sprchou / 
WC, fénem, telefonem, kabelovou tV s plochou 
obrazovkou, rádiem, minibarem, trezorem a 
balkonem nebo terasou.
polopenze - snídaně formou bufetu, večeře o 4 
chodech s možností výběru a salátový bufet + 
dětský bufet. 

Dopravní obslužnost:
skibus je 50 m od hotelu.

typ ubytování: hotel
poloha: v blízkosti lanovky
typ stravy: polopenze
lokalita: rakousko / tyrolsko / kitzbuhel- 
kirchberg
doprava: vlastní doprava
Vybavení: restaurace, lyžárna, recepce, Wi-Fi, 
výtah, venkovní terasa, welness, parkoviště, 
bar, kavárna
sport v hotelu: bazén v centru obce, běžec-
ké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, lanovka na 
kopce, vnitřní bazén, skibus
sport v  blízkosti: bazén v  centru obce, bě-
žecké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, lanov-
ka na kopce, půjčovna sportovních potřeb, 
vnitřní bazén, skibus
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KAPRUN / SALCBURSKO
Objevte intenzivní pocit svobody v nadmořské výšce více než 3000 metrů – a to v každém ročním ob-
dobí. ty nejlepší zážitky 365 dní v  roce zaručuje nejvýše položená ledovcová oblast kaprun – zell am 
see. zalyžovat si můžete na známém vrcholu kitzsteinhorn (3.203 m), schmittenhöhe (2.000 m) či ve 
středisku Meiskogel (1.675 m).

tato rozsáhlá lyžařská oblast je vhodná jak pro 
úplné začátečníky, tak i pro profesionály, zkušené 
lyžaře, freestylisty či snowboardisty.  střediska kitz-
steinhorn, smittenhöhe i Maiskogel Vám se svými 
138 km sjezdovek zaručují, že si z dovolené odne-
sete nezapomenutelný zážitek. 
ten kdo hledá trochu dobrodružství a adrenalinu, 
nechť se vydá na kitzsteinhorn (41 km) a schmit-
tenhöhe (77 km). kromě klasických sjezdovek na 
návštěvníky čekají úseky s neupravenými a strmý-
mi svahy, hlubokým sněhem a zábavní parky všech 
druhů obtížností. pro běžkaře je zde připraveno 
přes 40 km běžeckých, skvěle upravených stop. 
Jedna z  tras Vás povede ve výšce 3.000 m, na vr-
cholku kitzsteinhorn; další na vrcholu schmitten-
höhe kolem přehrady plettsaukopf. 
I tato oblast nezapomíná na ty nejmenší lyžaře. 
středisko Maiskogel s 20 km sjezdovek je ideálním 
prostředím pro rodiny s  dětmi. pokud nejste tak 
zkušený lyžař, ale chcete se jím stát, nechte se vést 
aprobovanými instruktory v lyžařské škole.
nejen nádherné chvíle z lyžování, ale i skvělý gas-
tronomický zážitek si odsud můžete odvézt. po 
celodenní lyžovačce si dopřejte chvilku odpočin-
ku v  jedné z místních hospůdek nad sklenicí piva 
a lahodnou typicky rakouskou specialitou. Velice 
oblíbené u návštěvníků je panorama Gipfelwelt 
3000, což je nejvýše položená vyhlídková plošina 
v salcbursku. nádherné momenty zažijete ve stylo-
vém ICe CaMp, kde se koná mnoho zábavných pro-
gramů, kterých i vy můžete být součástí. V  úžasu 

nechává návštěvníky svými světelnými efekty a designo-
vými prvky.
Vysoko nahoře nad zell am see-kaprun se otevírají na 
ledovci kitzsteinhornu fantastické výhledy na horské 
velikány alp a hory národního parku hohe tauern, které 
zůstaly v přírodním neporušeném stavu. 
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Počet vleků  50
sedačková lanovka  17
kabinková lanovka 8
Vlek  20
pozemní lanovka   1
Gondolová lanovka   4

Sjezdovky  138 km 
Modrá  54 km 
Červená  55 km 
Černá  29 km 

Shrnutí
• bobová dráha 1300 m
• nadmořská výška 1978 - 3029 m.n.m
• nejoblíbenější lyžařská oblast v rakousku
• až 138 km sjezdovek všech druhů obtížností
• rozsáhlá nabídka pro snowboardisty
• na 200 km upravovaných tratí pro běžkaře
• hustá síť skibusů zdarma 
• celoroční lyžování na ledovci
• 470 km z prahy

Kaprun – Zell am See

Počet vleků  20
sedačková lanovka  5
kabinková lanovka 3
Vlek  10
pozemní lanovka   1
Gondolová lanovka   1

Kitzsteinhorn

Sjezdovky  41 km 
Modrá  22 km 
Červená  16 km 
Černá  3 km
Freeride  10,5 km

Počet vleků  26
sedačková lanovka  10
kabinková lanovka 5
Vlek  9
Gondolová lanovka   2

Sjezdovky  77 km 
Modrá  25 km 
Červená  27 km 
Černá  25 km 

Schmittenhöhe

Počet vleků  18
sedačková lanovka  2
Vlek 1
Gondolová lanovka 1

Maiskogel

Sjezdovky  20 km 
Modrá  10 km 
Červená  6 km 
Černá  4 km
sáňkařská dráha  2 km
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Penzion BARANEK 
Kaprun

Ubytování:
typický alpský dům stojí  v klidné části středis-
ka kaprun devět minut chůze od centra. 
pension baranek s českým správcem nabízí 
hned několik typů ubytovaní - od dvoulůž-
kových pokojů se snídaní až po čtyřlůžkové 
apartmány s vlastní kuchyňkou. každý typ 
ubytování má vlastní balkón, plně vybavenou 
kuchyň, koupelnu (sprcha, WC, fén), kabelovou 
tV s českými programy, připojení na internet. 
k dispozici je parkoviště, lyžárna se sušákem na 
boty, jídelna a klubová místnost s bezdrátovým 
internetem,  wellnes centrum s finskou saunou 
a infračervenou kabinou s relaxační místností.
snídaně formou bufetového stolu. 

Cena ubytování od: 704 Kč / osoba

typ ubytování: penzion
lokalita: rakousko / salcbursko /kitzsetein-
horn – kaprun Gletscher
doprava: vlastní doprava
Vybavení: sauna, společenská místnost, ly-
žárna, parkoviště, internet na pokoji, místo 
pro vaření, domácí mazlíčci, komunikace 
v Cz/sk, všechny prostory jsou nekuřácké
sport v hotelu: bazén v centru obce, běžec-
ké tratě v  okolí, sjezdovky v  okolí, ledovec 
v  okolí, skibus zdarma, aquapark, lanovka 
na kopce, golfové hřiště, vnitřní bazén
sport v  blízkosti: bazén v  centru obce, bě-
žecké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, ledo-
vec v okolí, skibus zdarma, aquapark, lanov-
ka na kopce, půjčovna sportovních potřeb, 
golfové hřiště, vnitřní bazén

Dopravní obslužnost:
zastávka skibusu je pouze 300 metrů od 
domu.

Sportovní vyžití:
• běžecké tratě v dosahu 400 m
• sjezdové lyžování kaprun
• wellness tauern spa 2 km
• sauna, infrasauna
• dětský koutek
• šipky, stolní tenis 

Bonus: salónek s krbem, sauna + infrasauna 
s odpočinkovou místností, komunikace v češ-
tině!
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 TAUERN SPA ****
Kaprun

• wellness centrum
•  kryté i venkovní bazény (bazén pro děti, 

tobogány), parní sauny
• lekce vodní gymnastiky, fitness centrum
• léčivé koupele, masáže, kosmetické služby

Bonus: rozsáhlý komplex s wellness, fitness a 
různorodým vyžitím pro děti

Cena ubytování od: 4.440 Kč / osoba

Ubytování:
hotel se nachází v regionu zell am see, v měs-
tečku kaprun. tauern spa hotel má vlastní we-
llness centrum s 12 krytými a venkovními ba-
zény, 13 různými klasickými i parními saunami, 
lekcemi vodní gymnastiky a relaxačním lounge 
s krbem. pokoje jsou vybaveny koupelnou 
s WC, obývacím pokojem, ložnicí, kuchyňkou, 
telefonem, trezorem a některé mají balkon.
polopenze - snídaně formou bufetu s regionál-
ními  i mezinárodními produkty včetně nápojů; 
večeře formou bufetu či   5-chodového menu 
včetně salátového bufetu, rakouská a meziná-
rodní kuchyně, nápoje za poplatek.

Dopravní obslužnost:
autobusová zastávka 3 km od hotelu.

Sportovní vyžití:
•  lyžařské areály schmittenhöhe, kitzsteinhorn 

a Maiskogel
•  bruslení na zellském jezeře
• běžkařské tratě

typ ubytování: hotel
poloha: u běžeckých tratí
lokalita: rakousko / salcbursko / kaprun
doprava: vlastní doprava
Vybavení: fitness, výřivka, sauna, restaura-
ce,  recepce, Wi-Fi, výtah, trezor, venkov-
ní terasa, welness, parkoviště, bar, garáž, 
bezhotovostní platba, internet na pokoji, 
půjčovna sportovních potřeb, komunikace 
v aj, komunikace v nj, kavárna, multifunkční 
místnost, terasa, zahrada, minibar, parní láz-
ně,  termální lázně na 20.000 m², exkluzivní 
hotelový bazén
sport v hotelu: bazén v centru obce, běžec-
ké tratě v  okolí, sjezdovky v  okolí, ledovec 
v  okolí, kluziště, jezero, půjčovna sportov-
ních potřeb, venkovní bazén, vnitřní bazén, 
skibus, exkluzivní hotelové spa se skyline 
bazénem, veřejné termální lázně pro hote-
lové hosty vstup zdarma. Možno využít i bez 
ubytování.
sport v  blízkosti: bazén v  centru obce, bě-
žecké tratě v okolí, sjezdovky v okolí, ledo-
vec v  okolí, kluziště, jezero, půjčovna spor-
tovních potřeb, venkovní bazén, vnitřní 
bazén, skibus
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lyžařské středisko zauberberg  neboli Čarovná hora nabízí návštěvníkům v nadmořské výšce 1.000 -1.360 met-
rů 14 kilometrů skvěle upravených sjezdovek. kvalitu zdejších sjezdových tratí potvrzuje i pravidelné pořádání 
závodů světového poháru na místních FIs-sjezdovkách. O stoprocentní pokrytí sjezdovek sněhem se stará 25 
sněžných děl. 
lyžaři mají na výběr z různých druhů obtížností sjezdovek. projet si můžete nejdelší sjezdovku Familienabfaht, 
která měří 3,5 km. Mezi nejtěžší části patří Freeride aréna s délkou 800 metrů. Milovníky freestyle lyžování a 
snowboardingu potěší 350 metrů dlouhý split park. zauberberg nezapomíná ani na vyznavače běžeckého 
lyžování, kterým nabízí 2 trasy Johannesloipe a liechtensteinpanoramaloipe s celkovou délkou 28 km.

Počet vleků  3
sedačková lanovka  1
kabinková lanovka 1
Vlek  1
dětský vlek   ano

ZAUBERBERG SEMMERING
na pomezí Štýrska a dolního rakouska se nachází dobře známe letovisko semmering, kde můžete zavítat 
do kouzelného lyžařského střediska zauberberg semmering. středisko je velmi oblíbené nejen díky dobré 
dostupnosti z Čr, ale také díky zábavě a lyžařským možnostem, které tento areál nabízí.

Sjezdovky  14 km
Modrá 6,5 km
Červená 6,5 km
Černá  1 km
sáňkařská dráha   1

středisko je velmi oblíbené nejen zkušenými lyžaři, 
ale i rodinami s dětmi. pro děti je připraven kouzel-
ný koberec, dětský vlek, dětská sjezdovka, dětský 
park a spoustu zábavy si rozhodně užijí i na 3 km 
dlouhé sáňkařské dráze, která je v  celé své délce 
osvětlena. nezapomenutelný zážitek prohlubují 
zvukové a světelné efekty, které Vás při jízdě dra-
hou doprovázejí.
nudit se zde zaručeně nebudete ani večer. lyžař-
ský areál se může pyšnit osvětlením až 13 svých 
sjezdových tratí a patří tak ke střediskům s největší 
nabídkou nočního lyžování v  celé evropě. po ná-
ročném dni plného lyžování si můžete odpočinout 
se sklenkou vína v místním zauberbaru nebo se jít 
pobavit a zatancovat na diskotéku.
V areálu se nachází úschovna lyží a půjčovna, kde 
jsou k dispozici lyže na alpské lyžování, carvingové 
lyže, lyžařské hole, lyžařské boty, běžky, snowboar-
dy, sáňky, boty a zimní oblečení. Využít lze i služeb 
lyžařské školy, která nabízí výuku jak klasického 
lyžování tak i carvingu či snowboargdingu. sou-
částí je lyžařská školka pro nejmenší,  kde zkušení  
instruktoři zábavnou a hravou formou naučí Vaše 
děti základům lyžování.

Shrnutí
• vhodné pro rodiny s dětmi
• skvělá dostupnost z Čr
• 14 km sjezdovek ve dne
• 13 km sjezdovek v noci
• 3 km dlouhá osvětlená sáňkařská dráha 
• neplacené běžecké stopy
• areál pro malé děti
• FIs Weltcup arena
• splItpark pro lyžaře a snowboardisty
• lyžařská škola a školička
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 Hotel ALPENHOF *** 
Zauberberg Semmering

Dopravní obslužnost:
autobusová zastávka 3 km od hotelu.

Sportovní vyžití:
•  lyžařská oblast semmering nabízí 14 km 

sjezdovek
•  běžkařská dráha steinhaus-semmering o 

délce 6 km
•  snowboard extra: Funpark hirschenkogel, 

halfpipe
•  sauna, infračervená sauna, nedaleko jezdec-

ká hala

Bonus: bazén, infračervená sauna, finská sau-
na, vodní masážní box, malé fitness, komunika-
ce v češtině, ubytování na sjezdovce!

Ubytování:
hotel po rekonstrukci leží na slunné stráni s vý-
hledem na podhůří alp.
V hotelu naleznete bar, restauraci, bazén, 
2 sauny, hernu s kulečníkem, stolním fotbál-
kem, šipkami, stolním tenisem, volejbalové 
a nohejbalové hřiště, dětské hřiště (skluzavka, 
malá lezecká stěna apod.), terasu a parkoviště. 
konferenční místnost.
komfortní 2-3 lůžkové pokoje, suita a apartmá-
ny pro 2-4 os., sprcha, WC, částečně s balko-
nem, suita má ložnici s manželskou postelí a 
pokoj s rozkládacím gaučem pro děti, apartmá-
ny kompletně vybavené s  kuchyňkou. strava 
formou polopenze (česká i rakouská kuchyně).

typ ubytování: hotel
typ stravy: polopenze
lokalita: rakousko / dolní rakousko / zau-
berger semmering hirschenkogel
doprava: vlastní doprava
Vybavení: fitness, sauna, restaurace, lyžárna, 
recepce, venkovní terasa, parkoviště, bar, 
domácí mazlíčci
sport v  hotelu: běžecké tratě, sjezdovky 
v okolí, vnitřní bazén, hřiště na volejbal, hřiš-
tě na nohejbal, kulečník

Cena ubytování od: 2.200 Kč / osoba
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Počet vleků  15
Vlek 2
lanovka 13

DAMÜLS - FASCHINA
Vorarlberská střediska damüls - Mellau  a Faschina- Fontanella, která se rozprostírají u západních hranic ra-
kouska se Švýcarskem, nejsou mezi českými lyžaři moc známá a to je velká škoda.  nejen že si tady výborně 
zalyžujete na více než 100 km hravých sjezdovek, ale také poznáte místní jedinečnou krajinu a horskou archi-
tekturu.
lyžařskou oblast damüls spojuje s  obcí Mellau lyžařská houpačka 100 metrů dlouhým tunelem. Místní po-
měrně dost členité svahy se rozprostírají v pahorkaté krajině, díky které si lyžaři mohou užívat jízdy na různě 
strmých sjezdovkách ve výškách od 1 500 do 2 000 m n. m. svahy jsou lemovány malebnými domky a hotýlky, 
které dodávají zdejším sjezdovkám na unikátní atmosféře.

Sjezdovky  74 km
Modrá 19 km
Červená 46 km
Černá  9 km

zkušení lyžaři určitě vyzkouší nejdelší sjezd ta-
labfahrt Mellau o délce 7 km a s převýšením 900 
m.  druhou libůstkou pro milovníky adrenalinu je 
kilometrová sjezdovka sunnergg steilhang s pře-
výšením 350 m. běžkaře zase potěší přes 40 km 
různorodých tras.
V  nadmořské výšce 1.825 metrů leží největší 
snowboardový park bregenzského lesa burton 
snowpark damüls. snowboardisté se vyřádí na 
nejrůznějších skokáncích, rampách, potrubích a 
rozmanitých vlnách. součástí parku je samozřejmě 
odpočinková zóna „chill arena“ s posezením, hud-
bou a občerstvením. 
až bude čas načerpat síly na další sjezd, navštivte 
některou z horských restaurací se slunečními tera-
sami nebo útulné rustikální chatky a vyzkoušejte 
některou ze zdejších specialit nebo se zahřejte vý-
tečným svařeným vínem.
dny na lyžích můžete prostřídat s  pěší turistikou, 
zdejší idylická krajina nabízí přes 30 km zimních 
turistických stezek a dlouhé sáňkařské dráhy.

Shrnutí
• burton snowpark
• sáňkařské dráhy, zimní turistika
• večerní lyžování v areálu Faschina - Fontanella
• vzdálenost z prahy 630 km, z brna 770 km 
• 38 km zasněžovaných tras
• skibusy a veřejná doprava po celé oblasti

Počet vleků  4
Vlek 2
lanovka 2

Sjezdovky  8 km
Modrá 5 km
Červená 1 km
Černá  2 km

Faschina – Fontanella (1500 m n.m.) je součástí střediska 
damüls – Mellau, lyžařům nabízí 8 km sjezdovek, 2 vleky 
a 2 lanovky.  každý čtvrtek si zde můžete zalyžovat za do-
provodu hudby i večer (18:00 – 21:00). z tohoto  malého 
vysokohorského centra se během 5 minut jízdy skibusem 
dostanete do vedlejšího resortu damüls – Mellau.

noční život ve Faschině a damüls je spíše poklidný, večer 
se můžete vydat do některé z přívětivých hospůdek, ho-
telových barů nebo na diskotéku. hudbu a párty si užijete 
také během dne na sjezdovce. V tomto lyžařském ráji na-
jdete také lyžařské školy, servis a malé obchůdky.
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 Hotel SONNENKOPF *** 
Faschina

Sportovní vyžití:
•  sauna, whirlpool
•  krytý bazén ve lingenau nebo v bludenz
•  běžecké trasy nebo sáňkařské dráhy

Bonus: podzemní parkoviště, sauna, whirlpool, 
běžecké trasy a sáňkařské dráhy, na lyžích až do 
hotelu, možnost zkráceného pobytu, česky ho-
vořící personál

Ubytování:
hotel s  přátelskou atmosférou leží 200 metrů 
od skiareálu Fontanella-Faschina, dostanete se 
tak rovnou na sjezdovku. rozsáhlejší skiareál 
damüls-Mellau se nachází zhruba ve vzdále-
nosti  3 km.
do vybavení hotelu patří podzemní parkoviště, 
prostorné pokoje se sprchovým koutem a WC, 
dále zde najdete  fén, telefon, televizi, WI-FI. k 
dispozici je také společenská místnost s tV a 
hrami pro děti. 

Dopravní obslužnost:
zastávka skibusu 200 m.

typ ubytování: hotel
poloha: přímo u sjezdovky
lokalita: rakousko / Vorarlberg / Faschina – 
damuls
doprava: vlastní doprava
Vybavení: společenská místnost, Wi-Fi, par-
koviště, bar, dětské hřiště/pokoj
sport v  blízkosti: sjezdovky v  okolí, skibus 
zdarma

Cena ubytování od: 1.960 Kč / osoba
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středisko je pravidelným místem konání závodů světového poháru ve sjezdovém lyžování hahnenkamm re-
nnen na jedné z nejtěžších sjezdovek světa „streif“. lyžařský areál v nadmořské výšce 800 – 2000m , známý 
také jako „ski safari“, tvoří propojené sjezdové tratě mezi obcemi kitzbühel, kirchberg, Jochberg, pass thurn 
a hollersbach.
začátečníkům i náročným lyžařům se zde nabízí 170 km špičkově upravených sjezdovek a 33 km rozmanitých 
lyžařských tras lemovaných horskými chatami. běžkaře v okolí kitzbühlu potěší přibližně 39 km tras, které leží 
ve výškách 800 – 900 m n.m. noční lyžování si dosyta užijete přímo v kirchbergu. pro snowboardisty je určen 
snowpark kitzbuheler horn, kde otestují halfpipe, boardcross, skoky nebo raily.
lyžaři začátečníci ocení cvičné vleky v údolí zdarma a také zvláštní horskou službu, která Vás v případě potřeby 

nudit se nebudete ani v případě, že se rozhodnete strávit 
den jinak než lyžováním nebo jízdou na snowboardu. za-
čněte prohlídkou 700 let starého centra města kitzbühel, 
po tenisovém turnaji s přáteli pokračujte do aqua areny 
a zaplavte si v  krytém bazénu s  tobogánem nebo vy-
zkoušejte s  dětmi jízdu na saních a bruslení na kluzišti 
nebo dokonce let balónem. Večer zakončete v některém 
z místních barů či restauraci nad sklenkou vína a dobrým 
jídlem.

Shrnutí
• 510 km z prahy
• umělé zasněžování 49 %
• exkluzivní lyžařské centrum
• vynikající poloha

Počet vleků  56
sedačková lanovka   27 
Vlek  20 
Gondolová lanovka  9 

Sjezdovky  170 km
Modrá  69 km
Červená 77 km
Černá 24 km
sáňkařská dráha   2 km

KITZBÜHEL – KIRCHBERG IN TIROL
kitzbuhel je jedno z nejznámějších a nejluxusnějších středisek zimních sportů v rakousku. O věhlasu stře-
diska svědčí i jeho přezdívka „Monte Carlo alp“ a získání ocenění „nejlepší horské středisko“ dokonce 3 x po 
sobě.

vyzvedne na jakémkoliv místě stezky. 
zkušení lyžaři naopak mohou vyzkoušet nejdelší 
sjezdovku se střední obtížností, převýšením 1000 m 
a délkou 6,8 km je kitzbühel-kirchberg, pengelstein 
süd nebo nejtěžší sjezdovku kitzbühel-kirchberg, 
direttissima  v délka 1,5 km a převýšením 915m.
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Hotel KIRCHENWIRT *** 
Kirchberg in Tirol

Dopravní obslužnost:
autobusová zastávka 200 m od hotelu.
Sportovní vyžití:
•  lyžařská oblast kitzbühel - kirchberg nabízí 

173 km sjezdovek
•  běžkařská dráha steinhaus-semmering o 

délce 6 km
•  snowpark, Funpark
• fitness trenér, nordic-walking instruktor
•  wellness centrum, sauna, parní lázeň, solá-

rium

Bonus: sauna, parní lázeň, hotelové garážepřá-
telská atmosféra

Cena ubytování od: 1.100 Kč / osoba

Ubytování:
hotel kirchenwirt najdete v  obklopení nád-
herné horské krajiny, v  srdci kitzbühelských 
alp. Je umístěn na klidném místě v  městečku 
kirchberg. hotel se nachází jen pár minut pěší 
chůze od centra a velmi blízko od autobusové 
zastávky skibusu a koupaliště kirchberg. tento 
příjemný hotel nabízí příjemnou a útulnou at-
mosféru.
V  zázemí hotelu se nachází restaurace, výtah, 
parkoviště, garáže na parkování vzdálené 100 
m od hotelu, hračky pro děti, wellness centrum, 
přebalovaní stůl pro děti, bar, vyhřívaná lyžár-
na.
pokoje jsou vybaveny se sprchou nebo vanou / 
WC, telefonem, kabelovou tV, pokojovým tre-
zorem, fénem a z velké části i balkonem. pokoje 
jsou zařízené pohodlně, ve dřevě, v tyrolském 
stylu.
polopenze - snídaně formou bufetu a večeře 
o 3 chodech s volbou hlavního jídla a salátový 
bufet.

typ ubytování: hotel
poloha: v blízkosti skibusu
lokalita: rakouko / tyrolsko / kitzbuhel – 
kirchberg
doprava: vlastní doprava
Vybavení: sauna, restaurace, lyžárna, Wi-Fi, 
výtah, welness, parkoviště, bar, parní lázně
sport v blízkosti: běžecké tratě v okolí, sjez-
dovky v okolí, turistické trasy, horská turisti-
ka, lanovka na kopce, skibus
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Hotely JUFA
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ať chcete strávit rodinnou dovolenou v ra-
kousku, dovolenou pro dva, aktivní dovolenou, 
lyžování, nebo wellness  vyberte si z nabídky 
řetězce JuFa.  
JuFa hotely jsou vždy umístěny v atraktivních 
lokalitách turistických středisek, lyžařských ob-
lastí a turistických oblastí a poskytují tak ideální 
výchozí bod pro vaše dobrodružství.

V hotelích JuFa naleznete moderní dvoulůžko-
vé a rodinné pokoje, které jsou vhodné pro ro-
diny s dětmi. nabízí se zdravá kuchyně  formou 
bufetu s regionálními produkty.



JUFA KAPRUN 
Zell am See / Salcbursko

Ubytování:
penzion se nachází na úpatí lyžařského stře-
diska kitzsteinhorn, v blízkosti centra kaprun. 
lyžařská oblast na ledovci kitzsteinhorn (7 km) 
nabízí nejlepší podmínky pro všechny zimní 
sporty. JuFa kaprun zahrnuje kavárnu, bar, 3 
různé sauny, uzamykatelnou lyžárnu a herny 
s konzolemi. součástí jsou i 3 prostorné konfe-
renční místnosti. parkování pro auta i autobusy 
zdarma.

Cena ubytování od: 1.533 Kč / osoba

typ ubytování: hostel
poloha: v blízkosti skibusu
lokalita: rakousko / salcbursko / zell am 
see
doprava: vlastní doprava
Vybavení: sauna, restaurace, lyžárna, Wi-Fi, 
výtah, seminární místnost, parkoviště, bar, 
komunikace v nj, kavárna
sport v blízkosti: běžecké tratě v okolí, sjez-
dovky v okolí, ledovec v okolí, skibus

Dopravní obslužnost:
skibus staví přímo před penzionem.

Sportovní vyžití:
•  lyžařská střediska kitzsteinhorn, Maiskogel a 

schmittenhöhe
• běžecké trasy
• snowpark a freeride
• herny pro děti
• 3 druhy sauny
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 JUFA Gitschtal 
Korutany/ Nassfeld

Sportovní vyžití:
• lyžařské středisko nassfeld
• snowparky
•  běžecké tratě
•  herna pro děti (kulečník, stolní tenis, stolní 

fotbal)
• wellness, sauna

Bonus: přímo u vleku, ski pass „Weissbriach / 
Gitschtal“ v ceně pro všechny hosty JuFa Git-
schtal

Cena ubytování od: 1.573 Kč / osoba

Ubytování:
JuFa penzion Gitschtal se nachází v obci Wei-
ssbriach nedaleko centra obce a lyžařského 
vleku. Vyznačuje se ideální polohou pro zimní 
sporty. penzion nabízí přímí přístup k začáteč-
nickým sjezdovkám. penzion je velice útulný a 
vytváří příjemnou atmosféru.
V penzionu se nachází  lyžárna, sluneční terasa, 
kavárna, areál se saunou a wellnes zónou pro 
relaxaci. pro děti je zde herna s kulečníkem, 
stolním tenisem a stolním fotbalem. V  herně 
nechybí konzole Wii. parkování v  areálu zdar-
ma.
přímo u penzionu je připraveno pro lyžaře a 
snowboardisty 5 kilometrů skvěle upravených 
sjezdovek ve všech úrovních obtížností. V areá-
lu najdete také lyžařskou školu nebo půjčovnu 
lyží. ať jste lyžař, snowboardista nebo turista a 
toužíte po větší pestrosti, zavítejte do 20 km 
vzdáleného lyžařského střediska nassfeld. 

Dopravní obslužnost:
autobusová zastávka 3 minuty od penzionu.

typ ubytování: hostel
poloha: v blízkosti centra
lokalita: rakousko / korutany / nassfeld
doprava: vlastní doprava
Vybavení: sauna, restaurace, recepce, Wi-Fi, 
výtah, seminární místnost, welness, parko-
viště, bezbariérový přístup, hrací koutek, 
kavárna
sport v hotelu: lanové centrum
sport v blízkosti: běžecké tratě v okolí, sjez-
dovky v okolí, lanovka na kopce, skibus
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JUFA Lungau
Katschberg 

Ubytování:
zrekonstruovaný penzion  JuFa lungau se 
nachází jen pár kroků od centra a zastávky 
skibusu, v malebném rekreačním letovisku st. 
Michael im lungau mezi pohořími radstadské 
taury   a nockbergen. Čeká na Vás lyžování v 
okolních lyžařských  oblastech, vstřícných vůči 
rodinám. penzion leží ve snadném dosahu od 
dálnice a10.
pro děti je zde k dispozici herna. pro odpočinek 
Vám poslouží saunová a relaxační zóna. nechy-
bí ani soukromé kluziště, vyhřívaná uzamyka-
telná lyžárna. parkoviště pro auta a autobusy 
zdarma. Wi-Fi zdarma na pokojích a v hale.
zalyžovat si můžete ve ski resortu Oberlungau 
(20 minut skibusem), kde najdete 3 lyžařské 
areály: Grosseck-speiereck (1 km), Fanningberg 
(14 km) a schischaukel katschberg-aineck (5 
km).

Cena ubytování od: 1.383 Kč / osoba

typ ubytování: hostel
poloha: na okraji města
lokalita: rakousko / salcbursko / katschberg
doprava: vlastní doprava
Vybavení: sauna, restaurace, lyžárna, recep-
ce, Wi-Fi, seminární místnost, parkoviště, ko-
munikace v nj, komunikace v aj
sport v hotelu: kluziště
sport v blízkosti: běžecké tratě v okolí, sjez-
dovky v  okolí, kluziště, lanovka na kopce, 
skibus, projížďky v kočáru

Dopravní obslužnost:
autobusová zastávka 3 minuty od penzionu.

Sportovní vyžití:
•  lyžařské středisko Oberlungau (3 lyžařské 

areály)
• běžecké tratě (200 km)
• snowbord, bruslení, sáňkování
• vyjížďka na saních tažených koňmi
• herna pro děti
• saunová a relaxační zóna
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JUFA Montafon 
Vorarlberg

Dopravní obslužnost:
skibus staví přímo před budovou.

Sportovní vyžití:
•  lyžařská oblast Montafon (Golm - 2 km), 

hochjoch - 3 km, silbertal - 8 km, silvretta 
nova - 10 km)

•  centrum Miar gots körig (pro děti)
• lezecká stěna
• malá sportovní hala
• wellness, sauna, parní lázeň 

Cena ubytování od: 1.790 Kč / osoba

Ubytování:
tento penzion vhodný pro mládež a rodiny s 
dětmi leží uprostřed majestátních hor ve vo-
rarlberském údolí Montafon. nachází se mezi 
městy bartholomäberg a schruns. nedaleko se 
nachází lyžařská oblast Golm (2 km). 
V penzionu naleznete recepci, kavárnu se slu-
neční terasou, výtah, wellness se saunou a par-
ní lázní, seminární místnost, lezeckou stěnu a 
malou sportovní halu. V zázemí penzionu na-
jdete také centrum „Miar gots körig“, který je 
určen pro děti. Jedná se o koutek plný dobro-
družství s různými překážkami a skluzavkou. 

typ ubytování: hostel
poloha: v blízkosti centra
lokalita: rakousko / Vorarlberg / silvretta 
Montafon
doprava: vlastní doprava
Vybavení: sauna, restaurace, recepce, Wi-Fi, 
výtah, seminární místnost, welness, parko-
viště, bezbariérový přístup, hrací koutek, 
kavárna
sport v hotelu: lanové centrum
sport v blízkosti: běžecké tratě v okolí, sjez-
dovky v okolí, lanovka na kopce, skibus
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101 Ck zemek
4 seasons
agáta kotásková, dis, FaJnCesty
agentura all
alka ca
alka tour Ck
assist
a-turist s.r.o.
avas spol. s. r. o.
avetour Ck
a-z travel
b&k tour, s. r. o.
bbs hlinsko
bc. Jana bradnová
bikerstour
blue Mountains trade s. r. o.
blue style
Ca abaca
Ca bohuslava hadamčíková
Ca Clubtour
Ca hliník humpolec
Ca Chrpa - Štěpánka polachová
Ca Ing. andrea uhrová
Ca Martin Šindler
Ca Monty
Ca pivo a Víno
Ca sunvia
Ca superpobyty.cz - securitynet.cz
Ca Šťastný den
Ca tina travel
Ca Věra kochtová
Campanatour
Canaria travel
Ca-planet
CestOVka29.cz s.r.o.
Cestovní agentura atlas s.r.o.
Cestovní kancelář aGentura FOX, s.r.o.
Ciao Ck
Ck Croatia travel s. r. o.
Ck Ing. Milan Švadlena - Conger
Consultour
Český kompas
dagmar tour
dakol Ca
datour s. r. o.
diana Group-tour s. r. o.
dovča online.cz
d-tour
e.M.a. travel
emerald travel s. r. o.
exim tours a.s.
F.a.J.n. agency s. r. o.
Falcon sport
Fede s. r. o.
Fikow Ca a.s.
FrČíMe s.r.o.
Geops Ck, s. r. o.
Grand travel Ck
hasotour Ca
hCC travel v. o. s.
helena hlaváčková Ca
horizont travel s. r. o.
Idea Group s. r. o.
Ideal Cz s. r. o.
Indivindi Jablonec nad nisou
Indivindi liberec
Ing. Iveta neumanová realtOur
Internet tours s.r.o.
Invia.cz, a.s.
i-tours Ca
I-travel s. r. o.
Jana bočková
Jana Fišerová F-M kontakt Ca
Janina Ca
Jiná Ca
Jitka hanzlová - Ca alka
Jk travel

karavan Ck, s. r. o.
katja tour Ca
klikni.cz Ca, s. r. o.
laguna Ca
last.cz, s. r. o.
lenka dobešová, Ca bella tour
levné zájezdy s. r. o.
liberty Ca
lidová Ca
luMIs Ca
M´plus travel, a. s.
Mama
Maredis Ca
Mayer & Crocus s.r.o.
MedIa MarketInG serVICes a.s.
MedIteran travel s.r.o.
Mgr. Vladimír belan, Ca 4seasons
Mirazone travel agency
Mojecestovka s. r. o.
Monatour
Mondi-tour s. r. o.
Montravel Ca
nean tour s. r. o.
nemo
netMagazines s. r. o.
Osvěta Ck
palmera Ck
perla Ca
petr Mauthner
petr nájemník - airticketpartner
porta bohemica s. r. o.
posedlost s.r.o.
profitour systems, s.r.o.
rekos Ck s. r. o.
rekrea
renn tour
rodinná dovolená Ca
saphir travel
semtín Ca
sIM spol.s. r. o.
slan tour s. r. o.
snail travel International a. s.
student agency s. r. o.
summit tour, s.r. o.
sunny days s. r. o.
superzajezdy.cz
supra traVel s.r.o.
světdovolené.cz s. r. o.
Švejk tour s. r. o.
tep tour s. r. o.
teplická rekrea
tilia Ck
top travel s. r. o.
travel & tourism group, s. r. o.
traVel Group s.r.o.
travellastminute
tropic travel
tulip travel Ca
unitravel Group s. r. o.
Veja tour Ca
viamoto, s.r.o.
VOMa Ck
Wicomt spol. s. r. o.
yvetta Ca
zlíntour trips s. r. o.
zvonek Ca

stará boleslav
teplice
krnov
brno
kladno
brno
teplice
Most
plzeň
dobruška
náchod
hradec králové
hlinsko
hradec králové
bílina
praha 5
praha 1
kralupy nad Vltavou
Opava
České budějovice
humpolec
Chrudim
brno 
loučeň
kladno
brno
Otrokovice
letohrad
Chrudim
Ostrava
praha 4
kdyně
praha 1
Mladá boleslav
Ostrava - petřkovice
nový Malín
Frenštát p. r.
strakonice
plzeň
tábor
praha 2
prostějov 
praha
petrovice u karviné
hradec králové
semily
Mladá boleslav
tábor
třinec
praha
praha 1
praha 9
krnov
praha 1
Most
kroměříž
praha 7
rousínov
Orlová
plzeň
uherské hradiště
brno
pardubice
praha 7
Jablonec nad nisou
liberec
liberec
praha 4 - nusle
praha 1
úhonice
Ostrava
kestřany
Frýdek-Místek
České budějovice
znojmo
kladno
beroun

liberec
Chomutov
Frýdek-Místek
Jablonec nad nisou
praha 6
liberec
praha 7
děčín
praha 6
Ostrava - přívoz
ústí nad labem
Ostrava
děčín
praha 5 - smíchov
praha 2 - Vinohrady
semily - podmoklice
teplice
liberec
praha 2
kolín
Jeseník
nučice
Milevsko
praha 4
Ostrava
hořovice
Žatec
Šumperk
Jablonec nad nisou
bílina - pražské předměstí
litoměřice
Ostrava - poruba
praha 6
Olomouc
České budějovice
turnov
lešany u nelahozevsi
kladno
pardubice
praha 4
slaný
praha 1
brno
brno
praha 5
praha 3
rumburk
Fryčovice
plzeň - Jižní předměstí
teplice
bystřany
brno
liberec
praha 3
praha 5 - smíchov
smržovka
bzenec
Chomutov
praha 5
nový Jíčín
Jablonec nad nisou
třebíč
praha 7
Vlašim
zlín
zlín

Partneři



 Ck Mauthner s.r.o.
nám.b.němcové 1

Jablonec nad nisou
www.ckmauthner.cz

 

Ck Mauthner je na trhu více než 20 let a jako takový je specialistou na alpské země, a to 
především rakousko, kde je držitel certifikátu: „specialista na rakousko“. disponujeme 
po celém rakousku s řadou kapacit od 2** až 5***** úroveň.

staňte se naším fanouškem na Fb a budete každý den dostávat nejen informace  o aktuál-
ní nabídce Ck, ale především Vás seznámíme se zajímavými místy a aktuálními událostmi 
v jednotlivých regionech rakouska.

abychom neustále zlepšovali naše služby a i prohlubovali Vaše zážitky, zajímá nás zpětná 
vazba a samozřejmě také Vaše zážitky i fotografie! podělte se o ně s námi na naší face-
bookové stránce, nebo nám je posílejte na ck@ckmauthner.cz.

kompletní zimní nabídku najdete na www.ckmauthner.cz nebo u našich prodejců.
Volejte na tel. 483 305 923, pište na e-mail: poptavka@ckmauthner.cz.

těŠíMe se na VaŠe ObJednáVky
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