SCHLADMING / RAMSAU / DACHSTEIN –
TAUERN (AMADÉ)

Penzion ADLERHORST*, Ramsau am Dachstein

Hotel AQI***, Schladming
Moderní lifestylový hotel v perfektní poloze u
lanovky na Planai, u sjezdovky, poblíž centra. 23lůžkové pokoje se srpchou/WC, WI-FI, Vlastní
parkoviště, tunel pro pěší k lanovce, lyžárna.
Polopenze.
Bonus: přímo u hlavní stanice Planai,
SkySauna se 3 saunami, střešní terasa s panorama výhledem

Cena od: 950,-/osoba

Apartmány ALPINE LIVING ****, Haus im Ennstal

Penzion SCHWEIGERHOF**, Ramsau am Dachstein

Luxusní apartmány přímo na sjezdovce Hauser Kaibling
3 apartmány pro 4 osoby, zařízené
v moderním alpském standardu ****
s veškerým
vybavením,
terasa
s výhledem na sjezdovku, Wi-Fi, iPAD
nebo tablet v apartmánu, podzemní
garážové stání a privátní vyhřívaná
lyžárna, bezbariérový přístup
Bonus: ubytování přímo na sjezdovce

2-4lůžkové pokoje se sprchou/WC, TV, balkon;
rodinné pokoje pro 4-6 os. (oddělená ložnice,
možnost 2 přistýlek pro děti, dětský pokoj s
2lůžkem, 2 sprchy a 1 WC), polopenze, WI-FI
K dispozici jsou také apartmány orientované na
jižní stranu, s balkonem nebo terasou. Moderně
vybavená kuchyň, k dispozici pračka, WI-FI
Bonus: krytý bazén v centru Ramsau - vstup se slevou, domácí prostředí, Cena apartmánu od: 3.380,- / apartmán
přátelská atmosféra

Hotel KIRCHENWIRT****, Ramsau am Dachstein
Komfortní 2-4lůžkové pokoje, částečně balkon,
sprcha / WC, TV, rádio, telefon, trezor, WI-FI,
součástí i apartmány pro 4 os., komfortní, ve
venkovském stylu, pivnice, vinárna, polopenze,
apartmány bez stravy
Bonus: sauna, whirpool, Kneipova lázeň,
skvělý wellness s výhledem na Dachstein
krytý bazén v centru Ramsau – vstup zdarma

Cena pokoje od: 1.890,- /osoba
Cena apartmánu od: 3.030,- / apatrtmán

Penzion MUSIKANTENWIRT **, Annaberg

Jednoduše a účelně zařízené 2-3 lůžkové pokoje
se sprchou/WC, některé s TV a balkonem, na
Cena od: 2.265,vyžádání také rodinný pokoj (oddělné pokoje pro
rodiče a 3 děti), WI-FI ve foyer, jídelně a baru,
Dějiště MS v alpském lyžování na jaře 2013: atraktivní a polopenze
moderní vybavení, nové gondoly, 98% zasněžení - lyžařská Bonus: 150 m od sedačkové lanovky na
Kopfberg - přímý nástup do celého areálu Dachstein – West
houpačka 4 středisek, běžecké okruhy v Ramsau
Cena od: 1.180,- /osoba
Lyžařský region obsahuje propojené Planai & Hochwurzen &
Hauser Kaibling & Reiteralm, dále areály Fageralm, Ramsau,
LEOGANG - SAALBACH
Galsterbergalm, Stoderzinken a ledovec Dachstein.
Lyžařský
cirkus
Saalbach-Hinterglemm-Leogang se rozkládá
Oblast nabízí perfektně upravené sjezdovky, lyžování
po obou stranách údolí krásné říčky Saalbach.
v hlubokém sněhu, noční lyžování, osvětlenou sáňkařskou
5 km carvingová sjezdovka z Kleine Asitz do Leogangu.
dráhu, snowrafting a snowtubing, speciality pro snowboard,

1-4lůžkové jednoduše zařízené pokoje s umyvadlem, sprcha/WC společná nesčetné možnosti odpočinku, občerstvení, zábavy a
na patře; částečně s balkonem, polopenze, zastávka
relaxace
skibusu 500m, WI-FI
Rovněž jsou k dispozici skvěle upravené běžecké tratě
Bonus: krytý bazén v centru Ramsau - vstup
v Ramsau am Dachstein na 18 km dlouhé a 4 km široké
zdarma, zkrácené pobyty, nejlepší cena, česká
náhorní planině a jsou bezkonkurenčně nejlepším místem
obsluha
pro běh na lyžích ve střední Evropě
Vhodné pro skupiny, sportovní oddíly, seniorské
zájezdy, školní lyžařské kurzy, soustředění apod.

Cena pokoje od: 1.390,-/osoba
Cena apartmánu od: 3.580,-/apartmán

DACHSTEIN WEST – ZWIESELALM
Oblast vhodná pro rodiny s dětmi. Noční lyžování.
Neplacené, udržované běžecké trasy. Freeride Arena
Krippenstein – nejlepší freeridová oblast Rakouska.

Amadé Lady’s Special – unikátní nabídka pro dámy

Pouze pro společenské dámy, sportovně nadšené ženy, koketní
dívky, lyžařský ulítlá děvčata, matky a
dcery! "Amade Lady Special" je unikátní
událostí zaměřená na ženy, v jarním
týdnu od 21. března do 28. března
2015. U vybrané skupiny ubytování
nabízíme ve Ski amadé 6-denní Ski-Card zdarma! Kromě toho
obdržíte 1-denní lyžařský test a 1 den lyžařského V ski-resortu na
vás čeká řada trendy událostí, jako jsou živá vystoupení, módní
přehlídky, prostorná chata v alpském stylu plná zábavy a mnohem
více – lyžování dle vašich představ, první opalování a řada zábav
určené zejména pro dámy!

Apartmány BLUEBERRY a WILDBACH, Leogang
Apartmány, kuchyňská linka, vlastní koupelna (WC,
sprcha, fén), TV s českými programy a WI-FI. U
některých apartmánů balkon.
Bonus: sauna, společenská místnost s krbovými
kamny a s přilehlou kuchyňkou, k dispozici DVD domácí kino s projektorem, samoobslužný
kávovar, komunikace v češtině

Cena od: 1.620,- /osoba

KAPRUN
Jedna z nejoblíbenějších lyžařských oblastí Rakouska

Penzion BARANEK, Kaprun
Pension Baranek s českým správcem nabízí několik
typů ubytovaní - 2lůžkové pokoje se snídaní až po
4lůžkové apartmány s kuchyňkou. Penzion v klidné
části Kaprunu, 9 min. od centra. Zastávka skibusu
300 m. Běžkařské tratě 400 m.
Bonus: Salónek s krbem, sauna + infrasauna s
odpočinkovou místností

Cena od: 1.940,- /osoba

ZAUBERBERG SEMMERING
Za hodinu z Vídně - nejdelší evropská osvětlená sjezdovka

Hotel ALPENHOF***, Semmering
Komfortní 2-3 lůžkové pokoje, suita a
apartmány pro 2-4 os., sprcha/WC, částečně
s balkonem, suita má ložnici s manželskou
postelí a pokoj s rozkládacím gaučem pro děti,
apartmány kompletně vybavené s kuchyňkou,
polopenze, česká kuchyně
Bonus: bazén, infračervená sauna, finská
sauna, vodní masážní box, malé fitness,
česky hovořící personál

Cena od: 1.930,- /osoba

DAMÜLS - FASCHINA
600 km z Prahy - švýcarské lyžování za rakouské ceny

SLEVY A AKČNÍ NABÍDKY
 First moment při zakoupení pobytu a zaplacení zálohy 50%:
• 5% sleva ze základní ceny (bez dokupovaných služeb) při
zakoupení do 15.10.
• 3 % sleva ze základní ceny (bez dokupovaných služeb) při
zakoupení do 15.11.
Platí pro pobyty min. 5 nocí. Dále se vztahuje sleva na všechny
Skiopeningy.
 Slevy pro skupiny nad 20 osob
 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

LYŽOVÁNÍ RAKOUSKO
ZIMA 2014/2015
VÝBĚR Z NABÍDKY

Pojistěte se s námi – pro klid Vaší dovolené

Hotel SONNENKOPF***, Faschina
Prostorné pokoje se sprchovým koutem a WC, od 2
lůžkové, apartmány. Fén, telefon, TV, WI-FI,
polopenze. K dispozici je také společenská místnost s
TV a hrami pro děti. Skibus 200m
Bonus: podzemní parkoviště, sauna, whirlpool
běžecké trasy a sáňkařské dráhy, na lyžích až do
hotelu, možnost zkráceného pobytu, česky hovořící personál

Cena od: 1.760,- /osoba

Allianz cestovní pojištění
s neomezeným
krytím
léčebných
výloh
v zahraničí.
Smlouvu
můžete
uzavřít přímo v naší
kanceláři.

PRVNÍ LYŽOVÁNÍ NEBOLI SKIOPENING
Prodej skipasů - Schladming/Ramsau/Dachstein,
Dachstein West, Hintertux/Zillertal 3000, Nassfeld,
Mölltal, Hinterstoder, Murau/Kreischberg a další na
vyžádání
Nakupujte skipasy - e-shop: http://shop-ckmauthner.cz/

Nenechte si ujít start zimní sezóny

REZERVACE ON-LINE

2.-5.října - Hintertux - "Park Opening“
11.-12.října - Stubai - "Ski Oktoberfest"
24.-26.října - Sölden/Ötztal - "FIS Ski World Cup Opening"
25.-28.října - Mölltal - "Powder Opening"

U VYBRANÝCH KAPACIT

SKIPASY V E-SHOPU
www.ckmauthner.cz

Aktuality a zajímavosti na Facebooku
Váš prodejce:

www.facebook.com/ckmauthner

