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HAUSER - KAIBLING | SCHLADMING, hotel SONNHOF ***
Možnosti ubytovania:

,

Lyžiarske stredisko HAUSER - KAIBLING / SCHLADMING
- pohodlná doprava luxusným autobusom (bez nočných jázd)
- tradičný hotel v obci Gröbming, asi 12 km od stanice lanovky Hauser - Kaibling
- ubytovanie v 1-, 2- i viaclôžkových jednoducho zariadených izbách 3* hotela
- polpenzia / raňajky formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou výberu z denného menu
- Wi-Fi zadarmo v celom hoteli
- 4-denný skipas Schladming / Dachstein

Lyžiarske stredisko Hauser - Kaibling / Schladming 2015 m.n.m
Lyžiarske stredisko nazývané aj hojdačkou 4 kopcov, zahŕňa Planai, Hochwurzen, Hauser Kaibling a Reiteralm, spolu 123 km zjazdoviek všetkých obtiažností.
O prepravu sa stará 88 vlekov, sedačiek a kabínových lanoviek. V roku 2013 sa v Planai konali majstrovstá sveta v zjazdovom lyžovaní a pri tejto príležitosti bolo celé
stredisko zmodernizované. Už dvakrát sa toto stredisko mohlo popýšiť titulom najlepšie lyžiarske stredisko Európy . Na Planai určite vyskúšajte legendárnu 4,6 km
dlhú zjazdovku FIS od vrcholu až do údolia. K zaujímavostiam patrí aj zjazdovka Klangpiste s jukeboxom, či Sky Toilet v 1800 m n.m.

Autobus CK zabezpečí dopravu ku kabínovej lanovke Hauser - Kaibling (1x tam a 1x späť)
Hotel SONNHOF ***
Poloha: sa nachádza v obci Gröbming, asi 12 km od stanice lanovky Hauser - Kaibling.
Popis a vybavenie: vstupná hala s recepciou, bar, reštaurácia, spoločenská miestnosť, sauna, stolný tenis, lyžiareň. Wi-Fi zadarmo v celom hoteli. V hoteli NIE JE VÝŤAH.
Ubytovanie: v 1- a 2- i viaclôžkových jednoducho zariadených izbách, sprcha, WC, TV-SAT. Niektoré izby majú balkón. Jednolôžkové izby sú na vyžiadanie.
Stravovanie: polpenzia / raňajky formou bufetových stolov, večere sú 3-chodové formou výberu z denného menu.
Termín: 27.2. – 03.3.2019 (streda - nedeľa) ► jarné prázdniny BA, NR, TT

Cena: 566 EUR / dospelá osoba na základnom lôžku
V cene je zahrnuté:
• doprava luxusným autobusom
• 4x ubytovanie
• 4x polpenzia
• 4-denný skipas Schladming / Dachstein
Možnosť doobjednať:
• komplexné cestovné poistenie (KCP) - Komfort 11 €/osoba; - Plus 13 €/osoba
• doplatok za 1-lôžkovú izbu 49 €/pobyt
• miestenku v 1. polovici autobusu 7 €
Program:
1. deň (streda): odchod z Bratislavy v poludňajších hodinách, príchod do strediska okolo 19:00 hod, ubytovanie, večera.
2. 3. a 4. deň (štvrtok, piatok, sobota): raňajky, lyžovanie, návrat na hotel, večera.
5. deň (nedeľa): raňajky, uvoľnenie izieb, lyžovanie, o 15:00 odchod na Slovensko, príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

