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VERNOSTNÝ PROGRAM 

SATUR KLUB
platný od 1.9.2015

Ď a k u j e m e  z a  Va š u  V e r n o s ť

milí naši cestovatelia,

chceme pre Vás len to najlepšie! Aby Vaša dovolenka bola odteraz ešte lepšia a pohodlnejšia, prinášame Vám nový 
vylepšený vernostný program - SATUR KLUB. Program členom ponúka obľúbené vernostné zľavy do výšky až 10%  
a iné cestovateľské výhody. 

zĽaVy a Výhody 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE TOP

zĽaVy a Výhody 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE VIP

A NAVyšE...

   8% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO 2016 počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO 2016

   2% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016) počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   10% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO 2016 počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO 2016

   3% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016) počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   miestenka v autobuse na autobusovom zájazde zdarma (platí pre prvých desať sedadiel)

   možnosť rezervácie sedadla v lietadle so zľavou 50%

   možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50%

   upgrade cateringu na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

   prednostné vybavenie check in/check out v hoteloch s rodinným klubom Planet Fun

   už nemusíte mať žiadnu vernostnú kartu!  
Náš systém vám všetky zľavy prizná automaticky pri kúpe zájazdu tak  
na pobočke, ako aj pri online nákupe. 

V i a c  i n f o  n a  w w w. s at u r . s k / s at u r k l u B
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FIRST MOMENT A VERNOSTNé ZľAVy

Všetky uvedené zľavy je možné uplatniť iba na zájazdy z tohto katalógu. Zľavy nie sú kumulovateľné (ak nie je uvedené inak) a nevzťahujú sa na povinné a iné doplatky, na 
detské paušály a paušály pre dospelých a taktiež na špeciálne ponuky. Všetky zľavy možno uplatniť v súlade s platnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch a to hneď 
pri uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu. Žiadnu z uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne. VIP a TOP klienti sú členmi vernostného programu SATUR Klub. Práva 
a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta sú bližšie upravené v Zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s., ktoré sú súčasťou Zmluvy o obstaraní 
zájazdu. Upozornenie: Zájazdy uvedené v tomto katalógu sú kryté poistením insolventnosti CK. Zároveň odporúčame uzavrieť komplexné cestovné poistenie vrátanie poistenia 
storna zájazdu a poistenia zimných športov – viac informácii v pobočkách CK SATUR. 

Zľavy za včasný nákup na vybrané hotely  
označené                do 31. 10. 2015    až12 % 

Zľavy pre TOP klientov +2 %

Zľavy pre VIP klientov +3 %

NOVINKy

SLOVENSKO 

  Štrbské Pleso – Crocus ****

  Podbanské – Pieris *** 

  Demänovská Dolina – Repiská ***

ZIMA2015/2016

FIRST 
MOMENT

ZĽAVY AŽ DO

%

FM zľava

RAKÚSKO 

  Ski Amade – Landhaus St. Georg ****

  Bad Gastein – Barenhof ****

TALIANSKO 

  Livigno – Alpen Village ***

  Bormio – Chalet Stelle di Neve

  Folgarida – Renzi ***

   Paganella – Alpenresort Belvedere Wellness & Beauty ****

  Val di Fassa – Garni Festil

  Alpe di Siusi – Diana ****

DO 31. 10. 2015



RÝCHLA VOľBA  SKIPAS  PRI VLEKU  RODINy  VÍKEND  WELLNESS  STRANA
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SLOVENSKO 9

VySOKÉ TATRy 9

Toliar*** 9

FIS*** 9

Patria**** 10

SOREA Trigan*** 10

Crocus**** 11

Atrium*** 11

Apartmány snow 12

Grandhotel**** 12

SOREA Urán*** 13

Grandhotel Praha**** 13

SOREA Titris*** 13

Slovan*** 14

SOREA Hutník**/*** 14

Pieris*** 14

NÍZKE TATRy 15

Via Jasná**** 15

Repiská*** 15

Chopok**** 16

Grand**** 16

Junior*** 17

Družba**** 17

SOREA SNP*** 18

SOREA Máj*** 18

Srdiečko*** 18

TÁLE 19

Partizán**** 19

TERchOVÁ 19

Drevenice Vŕšky*** 19

RAKÚSKO 20

IGLS 20

Bon Alpina*** 20

MAURAch 21

Seehotel Mauracherhof*** 21

KITZBÜhEL 22

Kogler**** 22

GLETSchERWELT WEISSEE 23

Rudolfshütte*** 23

ZELL AM SEE 24

Limberghof*** 24

Wasserfall*** 25

Stadlmuhle*** 25

MÖLLTAL 26

Sporthotel Mölltal**** 26

hEILIGENBLUT 27

Hunguest Hotel Heiligenblut**** 27

Vital-Hotel Post*** 27

INNERKREMS 28

Berghof**** 28

Frühauf**** 28

KATSchBERG 29

Falkensteiner Hotel Funimation Club 
Katschberg**** 29

Falkensteiner Hotel Cristallo**** 30

Katschberghof**** 30

GERLITZEN 31

Strandhotel Prinz*** 31

Urbani**** 31

BAD KLEINKIRchhEM 32

Trattlerhof**** 32

Kolmhof**** 32

SKI AMADE 33

Landhaus St. Georg**** 33

Ferienalm**** 34

Post*** 34

Brückenwirt*** 34

BAD GASTEIN 35

Haas**** 35

Barenhof**** 35

PLANNERLAM 36

Apartmánový dom Schi-Hans*** 36

KREISchBERG 37

Ferienpark Kreischberg 37

TALIANSKO 38

LIVIGNO 38

Alpen Village*** 38

Touring**** 38

BORMIO 39

Girasole*** 39

Chalet Stelle di Neve 39

PASSO TONALE 40

Orchidea***S 40

FOLGARIDA - MARILLEVA 41

Renzi*** 41

Solaria**** 42

Rezidencia Lores 2 42

MADONNA DI cAMPIGLIO 43

Canada**** 43

Rezidencia La Locanda*** 43

PAGANELLA 44

Bottamedi*** 44

Alpenresort Belvedere Wellness&Beauty**** 44

VAL DI FIEMME 45

Lagorai**** 45

Touring*** 45

MARMOLADA 46

Principe Marmolada*** 46

VAL DI FASSA 47

Stella Montis**** 47

Garni Festil** 47

VAL GARDENA 48

Alaska*** 48

ALPE DI SIUSI 49

Diana**** 49

cORTINA D´AMPEZZO 50

Villa Argentina*** 50

PLAN DE cORONES 51

Koflerhof***S 51

Mondschein*** 51
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LyžOVAčKy AUTOBUSOM
TALIANSKO - BORMIORAKÚSKO – BAD GASTEIN

cENA ZAhŔŇA
UByTOVANIE: 7x ubytovanie  
v hoteli Haas ***
STRAVOVANIE: 7x polpenzia
SKIPAS: 6-dňový skipas
DOPRAVA: Bus LUX
SPRIEVODcA cK SATUR
POVINNÉ DOPLATKy: Pobytová taxa 
2,2 EUR/osoba od 12 r./noc (platba 
na mieste)

hotel haas ***
Poloha
Hotel sa nachádza 3 km od centra a rovnako  
od lyžiarskych vlekov, zastávka skibusu  
je 300 m od hotela zdarma. Bežkárske trate  
vedú popri hoteli.

VyBaVenie, Ďalšie služBy
Hotel má recepciu, halu, reštauráciu, vináreň, 
jedáleň, kaviareň, lyžiareň so sušičom topánok, 
saunu (3x týždenne od 16:00 – 19:00 hod.), 
biliard za poplatok a Wi-Fi zdarma.

uBytoVanie
Dvojlôžkové izby majú kúpeľňu s vaňou alebo 
sprchou/WC, káblovú TV, telefón, trezor za 
poplatok, sušič na vlasy, minibar. Niektoré izby 
majú balkón. Jednolôžkové izby na vyžiadanie  
sú bez príplatku.

straVoVanie
Polpenzia. Raňajky formou bufetu, 3-chodové 
večere s možnosťou výberu z menu, šalátový 
bufet.

ProGram 
1. DEŇ: Odchod zo Slovenska (z Bratislavy 
o 09:00 hod.), jazda s povinnými technickými 
prestávkami, príchod do hotela, ubytovanie, 
večera.
2. – 7. DEŇ: Raňajky, lyžovanie, večera.
8. DEŇ: Raňajky, uvoľnenie izieb, odchod 
z lyžiarskeho strediska. Návrat na Slovensko  
v poobedňajších hodinách.

PoznÁmka
Zmena programu vyhradená. Výhrada 
minimálneho počtu účastníkov. Cena  
je stanovená s odchodom zo Žiliny.  
Nástupné miesta bez doplatku:  
ZA – PB – TN – NM – PN – TT – BA.

cENA ZAhŔŇA
UByTOVANIE: 4x ubytovanie  
v hoteli Cervo ***
STRAVOVANIE: 4x polpenzia
SKIPAS: 4-dňový skipas
DOPRAVA: Bus LUX
SPRIEVODcA cK SATUR
POVINNÉ DOPLATKy: Pobytová taxa 
1,3 EUR/osoba/noc (platba na mieste)

hotel cerVo ***
Poloha
Hotel je vzdialený 50 m od centra, 50 m  
od zastávky ski-busu, 400 m od lyžiarskeho 
svahu.

VyBaVenie, Ďalšie služBy
Hotel má recepciu, reštauráciu, bar, spoločenskú 
miestnosť s TV.

uBytoVanie
Dvojlôžkové izby a dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu  
so sprchou/WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV. 

straVoVanie
Polpenzia. Raňajky formou bufetu, 3- chodové 
večere s možnosťou výberu z menu, šalátový 
bufet.

ProGram: 
1. DEŇ: Odchod zo Slovenska (z Bratislavy 
o 06:00 hod.), jazda s povinnými technickými 
prestávkami, príchod do hotela, ubytovanie, 
večera.
2. – 4. DEŇ: Raňajky, lyžovanie, večera.
5. DEŇ: Raňajky, uvoľnenie izieb, odchod  
na lyžiarsky svah. V podvečerných hodinách 
odchod na Slovensko. 
6. DEŇ: Návrat na Slovensko v skorých ranných 
hodinách.

PoznÁmka
Zmena programu vyhradená. Výhrada 
minimálneho počtu účastníkov. Cena  
je stanovená s odchodom z Bratislavy.

27.02. - 05.03.2016
8-dňový autokarový zájazd

26.01. - 31.01.2016
6-dňový autokarový zájazd

7G2AUT61 27.02. - 05.03.2016
Osoba nad 15 rokov 798
Osoba 15-18 rokov 728
Osoba 7-15 rokov 668
Dieťa do 7 rokov 528

7G2ITA61 26.01. - 31.01.2016
Osoba na zákl. lôžku 488
Senior nad 67 rokov 448
Dieťa 7-15 rokov na prístelke 448
Dieťa do 7 rokov na prístelke 318

Údolie Gastein je súčasťou lyžiarskej oblasti ski amadé. lyžiarom  
je k dispozícii viac ako 200 km zjazdových tratí rôznych stupňov náročnosti, 
trasy na bežky, sánkarské dráhy, fun park, terény na freeride, korčuľovanie, 
prechádzky so snežnicami a celoročne udržiavané kúpeľné chodníky. 
Po náročnom dni na horách dobre padne návšteva kúpeľov, ktoré sú 
v prevádzke celoročne. V údolí Gastein sa nachádzajú troje termálne kúpele 
s vonkajšími i vnútornými bazénmi a s komplexom sáun.

jedno z najznámejších stredísk v taliansku. k vrcholu hory cima Bianca, 
ktorá sa vyníma nad mestom sa ťahajú široké zjazdovky všetkých náročností. 
novinkou pre sezónu 2015/16 je spoločný skipas pre 3 lyžiarske strediská: 
Bormio, santa caterina a san colombano, čo ponúka lyžiarom viac možností 
a každý deň lyžovať na iných zjazdovkách. centrom zábavy je pešia zóna 
v Bormiu tzv. Via roma s množstvom obchodov, barov a reštaurácií, kam sa 
dá po lyžovaní vyraziť.

FM zľava 12%FM zľava 12%



Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

www.teva.sk

SK/OTC/15/0178

Liek na tráviace ťažkosti.

Na hnačku aj zápchu.
Liek na vnútorné použitie. O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
www.hylak.sk

Rýchly nástup účinku vďaka metabolitom:
•	 rýchlo	regeneruje	črevnú	sliznicu
•	 rýchlo	obmedzí	rast	patogénnych	baktérií
•	 rýchlo	obnoví	rast	črevnej	flóry
•	 urýchľuje	vstrebávanie	vitamínov
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sloVensko | Vysoké tatry

www.Vt.skSLOVENSKO
334 KM OD BRATISLAVy

VySOKÉ TATRy Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 1 deň (EUR) 6 dní (EUR)

štrbské Pleso 1 400 – 1 840 1,5 6 – – 3 3 14 – štrbské Pleso 31 162
Tatranská Lomnica 888 – 2 196 5 4 1,2 3 4 – 21 – Tatranská Lomnica 39 162
Starý Smokovec 1 025 – 1 480 5 0,6 – – – 5 15 1x Starý Smokovec 14 66

priamo pri vleku  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Dieťa Do 12 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

ŠTRBSKé PLESO  fis RRR

ŠTRBSKé PLESO  toliar RRR

Poloha: priamo v centre športového areálu • 
len 50 m od zjazdovky
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácia • kaviareň • bar • Natural Wellness & 
Spa • fitnes • športová hala • tenis • stolný tenis • 
biliard • požičovňa športových potrieb • Wi-Fi  
v hale a kaviarni zdarma • parkovisko zdarma
uBytoVanie: dvojlôžkové izby (možnosť 
prístelky) • trojlôžkové rodinné izby (možnosť 
prístelky) • sprcha • WC • sušič na vlasy • SAT TV 
• detská postieľka zdarma • pobyt  
s domácim zvieraťom zdarma
straVoVanie: raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov

cena zahŔŇa: ubytovanie s raňajkami za 
osobu na 1 noc • vstup do wellness (denne 3 h) 
• parkovanie • dieťa do 6 rokov bez nároku na 
lôžko zdarma
PoVinné doPlatky: doplatok za 
večere 9 EUR/dosp. os., 5 EUR/dieťa 6-12 rokov 
v termínoch od 27.12.2015 - 3.1.2016 a 24.3.-
30.3.2016 • vianočná večera 27 EUR/dosp. os.,  
19 EUR/dieťa 6-12 rokov • silvestrovská večera  
68 EUR/dosp. os., 34 EUR/dieťa 6-12 rokov • 
miestny poplatok (platba na mieste)
PoznÁmka: akcia 7=6 (okrem termínu 
27.12.2015-3.1.2016) • ceny platia v termíne 
27.12.2015-3.1.2016 na min. 5 nocí • v termíne  
24.3.-30.3.2016 na min. 4 noci

Poloha: možnosti lyžovania 900 m  
od hotela • lyžiarske svahy Solisko a Interski • 
nová zjazdovka vo Furkotskej doline • skibus  
k zjazdovkám zdarma
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácia • kaviareň/cukráreň • Wi-Fi zdarma 
• detský kútik • vitálny svet • bazén so slanou 
vodou • sauny • masáže za poplatok • detský 
bazén • parkovisko • garážové státie zdarma
uBytoVanie: dvojlôžkové izby (možnosť 
prístelky) • rodinné izby (2 prepojené dvojlôžkové 
izby • vlastné sociálne zariadenie) • štúdiá 
(dvojlôžkové s možnosťou 2 prísteliek alebo 
štvorlôžkové) • sprcha • WC • SAT TV • Wi-Fi • 
štúdiá (kuchynský kútik • chladnička • sporák • 
varná kanvica) • detská postieľka zdarma
straVoVanie: raňajky formou bufetových 
stolov • obedy výber z menu • večere výber 

z menu, príp. bufetové stoly
cena zahŔŇa: ubytovanie s raňajkami 
za osobu na 1 noc • vstup do vitálneho sveta • 
miestny poplatok • dieťa do 12 r. ubytovanie na 
prístelke pri 2 dospelých osobách zdarma • deti 
do 3 r. bez nároku na služby zdarma • cena v 
rodinnej izbe platí pri ubytovaní 4 osôb
PoVinné doPlatky: vianočná večera 
27 EUR/dosp. os., 13,50 EUR/dieťa do 12 rokov • 
silvestrovská večera 50 EUR/dosp. os., 35 EUR/
dieťa do 12 rokov
ostatné doPlatky: večera 7 EUR/dosp. 
os., 3,50 EUR/dieťa do 12 rokov • domáce zviera 
za poplatok 10 EUR/noc
PoznÁmka: v termíne od 27.12.2015-4.1.2016 
pobyt na min. 6 nocí • v termíne od 23.12.-
27.12.2015 na min. 3 noci • akcia 7=6 v termíne od 
1.11.-23.12.2015 a 14.3.-1.4.2016

termíny a ceny

3G2SVK01 OS. NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

OS. NA ZÁKL. 
LôžKU V ROD. IZBE

OS. NA ZÁKL. 
LôžKU V šTÚDIU

01.11.-23.12. / 23.12.-27.12. 26 / 31 21 / 25 30 /35
27.12.-04.01. / 04.01.-01.04. 42 / 32 32 / 26 46 / 36

termíny a ceny  

3G2SVK02 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2 STANDARD 

DIEťA 6-12 R.  
NA PRÍSTELKE 

01.11.-27.12. a 06.03.-24.03. a 30.03.-30.04. 26 16
27.12.-03.01. / 03.01.-10.01. 61 / 35 30 /20
10.01.-28.01. 30 18
28.01.-06.03. 34 19
24.03.-30.03. 35 22

Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

www.teva.sk

SK/OTC/15/0178

Liek na tráviace ťažkosti.

Na hnačku aj zápchu.
Liek na vnútorné použitie. O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
www.hylak.sk

Rýchly nástup účinku vďaka metabolitom:
•	 rýchlo	regeneruje	črevnú	sliznicu
•	 rýchlo	obmedzí	rast	patogénnych	baktérií
•	 rýchlo	obnoví	rast	črevnej	flóry
•	 urýchľuje	vstrebávanie	vitamínov

FM zľava 8%

FM zľava 8%

PRíKLAD UByTOVANIA

CENA OD

26
EUR

CENA OD

21
EUR
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sloVensko | Vysoké tatry

ŠTRBSKé PLESO  Patria RRRR

ŠTRBSKé PLESO  sorea triGan RRR

Dieťa Do 12 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi

Dieťa Do 15 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  roDiny s Deťmi

Poloha
zrekonštruovaný KONGRES a WELLNESS 
RELAX Hotel *** SOREA TRIGAN • pri Novom 
Štrbskom plese • certifikát "Zariadenie 
priateľské k rodinám a deťom" v rámci projektu 
"Vstúpte s dieťaťom" • areál lyžiarskych vlekov  
1 300 m od hotela • hotelový skibus zdarma

VyBaVenie, Ďalšie služBy
reštaurácia • lobby bar • vyhliadková terasa 
• wellness • Svet regenerácie a oddychu • 
nerezové bazény • vodné trysky • ležadlová 
masáž • 2x parná sauna • fínska sauna • fitnes 
• odpočiváreň • detský bazénik • široká ponuka 
masáží a relaxačných zábalov za poplatok •  
Wi-Fi v celom hoteli bezplatne • biliard a stolný 
tenis za poplatok • parkovanie pred hotelom  
na nestráženom parkovisku bez poplatku

uBytoVanie
dvojlôžkové izby • možnosť prístelky • sprcha 
alebo vaňa • toaleta • LCD SAT TV • rádio 
• telefón • bezbariérové izby • apartmány 
• rodinné izby (2 prepojené izby 1/2+1 a 1/1, 
spoločná kúpeľňa s vaňou) 

straVoVanie
raňajky a večere formou bufetových stolov • 
obedy výber z menu • detské menu

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • 
vianočná a silvestrovská večera • 1x za celý 
pobyt vstup do wellness • dieťa do 15 rokov 
ubytovanie na prístelke a polpenzia zdarma pri 
ubytovaní s dvomi plne platiacimi osobami • 
deti do 3 rokov bez služieb zdarma

PoVinné doPlatky
miestny poplatok (platba na mieste)

ostatné doPlatky
obedy 8 EUR/dosp. os., 6,20 EUR/dieťa  
do 15 rokov • domáce zviera za poplatok  
10 EUR/noc

PoznÁmka
ceny platia na min. 2 noci • Veľká noc v termíne 
od 24.3.-29.3.2016 a Vianoce v termíne od 
22.12.-29.12.2015 na min. 3 noci • Silvester 
v termíne od 29.12.2015-2.1.2016 na min. 4 noci • 
priestory rodinného hotela SOREA TRIGAN sú 
nefajčiarske • k dispozícii fajčiareň

Poloha
na konci Mlynickej doliny • vo výške 1 355 m • 
na severnom brehu Štrbského Plesa • možnosti 
lyžovania pre začiatočníkov a pokročilých  
v oblasti Soliska a Interski • ideálne podmienky 
pre beh na lyžiach • skibus od hotela zdarma

VyBaVenie, Ďalšie služBy
lobby bar • slnečná reštaurácia • vinotéka • 
nočný Vatra club s bowlingom • koliba Partia 
pri jazere • Patria Aqua Paradise Wellness • 
soľný a eukalyptový parný kúpeľ • bylinková 
inhalácia • sanárium • tepidárium • tropický 
dážď • whirlpool • masážny bazén • prívalová 
sprcha • vodná cesta • ľadová jaskyňa • nové 
vonkajšie sauny a vírivky • oddychová miestnosť 
• krytý bazén • rôzne druhy masáží za poplatok 
• bankovanie • ricochet • detská herňa • 
požičovňa lyží • ski servis • lyžiarska škola •  
Wi-Fi vo všetkých priestoroch • na izbách 
káblová prípojka na internet zdarma • 
parkovanie za poplatok na stráženom 
parkovisku (6 EUR/deň) alebo v garáži  
(8 EUR/deň) • nefajčiarsky hotel

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (vhodná 
pre deti, rozkladacie kreslo) • kúpeľňa • WC 
• SAT TV • rádio • sušič na vlasy • telefón • 
minibar • župany na každej izbe zdarma • 
jednolôžkové izby • apartmány (1/2 spálňa; 

obývacia izba s možnosťou 2 prísteliek) • izby 
od 5. poschodia len na vyžiadanie za doplatok 
8 EUR/osoba/noc • detská postieľka zdarma

straVoVanie
raňajky formou bufetových stolov • obedy výber 
z menu • večere formou bufetových stolov, príp. 
výber z menu (podľa počtu hostí)

cena zahŔŇa
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • 
vianočná a silvestrovská večera v cene • vstup 
do bazéna • wellness • fitnes • stolný tenis • 
miestny poplatok • skibus • dieťa do 12 rokov na 
prístelke zdarma pri obsadení dvoma dospelými 
osobami • v prípade, že si rodičia doplatia 
večere, dieťa do 12 rokov večere zdarma

ostatné doPlatky
večera 14 EUR/dosp. os. • v prípade, že si 
rodičia doplatia večere má dieťa do 12 rokov 
večere zdarma • domáce zviera za poplatok  
15 EUR/noc (pre seniorov nad 50 rokov zdarma) 
• za balkón 8 EUR/os./noc

PoznÁmka
v termíne od 20.12.-27.12.2014 pobyty na min. 
6 nocí (posledný nástup možný 21.12.2014) • 
v termíne od 27.12.2014-3.1.2015 pobyty na min. 
6 nocí (posledný nástup možný 28.12.2014) 

termíny a ceny

3G2SVK03 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

DIEťA 12-14 R.  
NA PRÍSTELKE 

02.11.-20.12. a 10.01.-24.01.  
a 06.03.-25.03. a 29.03.-03.04. 43 13

20.12.-27.12. 59 15
27.12.-03.01. 84 25
03.01.-10.01. 59 18
24.01.-06.03. a 25.03.-29.03. 49 15

termíny a ceny

3G2SVK04 DOSPELý  
NA ZÁKL. LôžKU 

DIEťA 3-15 R.  
NA ZÁKL. LôžKU 

12.12.-22.12. a 29.03.-07.05. 37 26
22.12.-29.12. a 24.03.-29.03. 50 35
29.12.-02.01. 73 51
02.01.-05.03. 45 32
05.03.-24.03. 40 28

FM zľava 5%

CENA OD

37
EUR

CENA OD

43
EUR
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novinka •  Dieťa Do 7 rokov zDarma  •  Wi-Fi  •  roDiny s Deťmi

Poloha
apartmánový hotel priamo v centre strediska • 
možnosti lyžovania 900 m od hotela • zastávka 
skibusu pri hoteli • skibus zdarma

VyBaVenie, Ďalšie služBy
reštaurácia • privátne wellness (vírivá vaňa, 
fínska sauna, infrasauna, relaxačná zóna) • Wi-Fi 
zdarma • parkovanie pri hoteli zdarma   

uBytoVanie
apartmány typu Classic (45 m2, 2+1 prístelka, 
bez krbu a bez balkónu) • Comfort (55 m2, 2+2 
alebo 3+2 prístelky) • Exclusive (110 m2, 4+2 
prístelky) • kúpeľňa • WC • SAT TV • trezor • 
balkón • krb • kompletne vybavená kuchynka

straVoVanie
raňajky formou bufetu • obedy výber z menu • 
večere formou bufetu alebo výber  
z 3-chodového menu

cena zahŔŇa
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc  
v apartmáne Comfort • dieťa do 7 rokov na 
prístelke aj stravovanie v rozsahu rodičov 
zdarma • miestny poplatok 

PoVinné doPlatky
polpenzia v termíne 24.12.-26.12.2015 25 €/
osoba • silvestrovská večera 50 EUR/osoba

ostatné doPlatky
večera 13 EUR/dosp. os., 6,50 EUR/dieťa 7-15 r. • 
zviera 10 EUR/noc

PoznÁmka
ceny platia na minimálne 5 nocí • akcia 7=6 
a 5=4 (okrem termínu 24.12.2015-10.01.2016)

sloVensko | Vysoké tatry

ŠTRBSKé PLESO  crocus RRRR

NOVÝ SMOKOVEC  atrium RRR

priamo pri vleku  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  roDiny s Deťmi

Poloha
v Novom Smokovci • netradičná kruhová 
architektúra • na úpätí Slavkovského štítu •  
v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska 
Jakubkova lúka • pre rodiny s deťmi • pár 
krokov od hotela nástupná stanica na Hrebienok 
• stanica Tatranskej elektrickej železnice

VyBaVenie, Ďalšie služBy
reštaurácia • vinotéka • lobby bar • vitálny svet 
• rôzne druhy sáun • tepidáriá • vírivá vaňa • 
bowling • Mini Me Club - nová veľká detská 
herňa • Mediatro - súkromné kino • Foodie 
- kulinárske štúdio • nové wellness centrum 
vo výstavbe • parkovanie pred hotelom na 
kamerou monitorovanom parkovisku zdarma 

uBytoVanie
dvojlôžkové izby • LCD SAT TV • 
vysokorýchlostný internet zdarma • rádiobudík • 
kúpeľňa • WC • sušič na vlasy • balkón • detská 
postieľka zdarma • niektoré izby majú možnosť 
prístelky (rozkladacie kreslo) • rodinné izby  
(2 samostatné miestnosti po 2 lôžka • spoločný 
vchod • spoločná kúpeľňa a WC • možnosť 
prístelky) 

straVoVanie
raňajky a večere formou bufetu • obedy výber 
z menu • možnosť bezlepkovej stravy

cena zahŔŇa
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • 
parkovanie • internet • vstup do Vitálneho 
sveta • dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko 
stravovanie v rozsahu rodičov zdarma
 
PoVinné doPlatky
doplatok za večere v termíne 21.12.2015-
04.01.2016 10 EUR/dospelá osoba, 6 EUR/dieťa  
6-12 rokov • vianočná večera 15 EUR/
dospelá osoba, 7,50 EUR/dieťa do 12 rokov • 
silvestrovská večera 60 EUR/dospelá osoba, 
30 EUR/dieťa do 12 rokov • miestny poplatok 
(platba na mieste)
 
ostatné doPlatky
večera 10 EUR/dospelá osoba, 6 EUR/dieťa  
6-12 rokov v termínoch 01.11.-21.12.2015  
a 04.01.-01.04.2016
 
PoznÁmka
v termíne 27.12.2015-01.04.2016 pobyty na 
minimálne 4 noci • zľava 30% na bowling •  
2 EUR/dieťa/hod. zľava na využitie detskej 
herne • zvieratá v hoteli nie sú povolené

termíny a ceny  

3G2SVK05
OSOBA NA ZÁKL. 

LôžKU V APARTMÁNE 
cOMFORT

DIEťA 7-15 R. 
NA PRÍSTELKE V 

APARTMÁNE cOMFORT

01.11.-24.12. a 28.02.-25.03.  
a 30.03.-01.04. 38 19

24.12.-10.01. 60 30
10.01.-28.02. 43 22
25.03.-30.03. 47 23

termíny a ceny

3G2SVK06 DOSPELý NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2 

DIEťA 6-12 R. NA 
ZÁKL. LôžKU V 1/2

01.11.-21.12. 29 15
21.12.-27.12. 31 16
27.12.-04.01. 56 29
04.01.-01.04. 29 16

CENA OD

29
EUR

NOVINKA

CENA OD

38
EUR

FM zľava 8%

FM zľava 8%
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akcia 7=6  •  Wi-Fi

Poloha
nový apartmánový dom • v úplnom centre 
Vysokých Tatier v Starom Smokovci • v blízkosti 
Tatranskej električky • všestranné možnosti 
vychádzok, túr i zimných športov • neďaleko 
apartmánového domu je údolná stanica 
pozemnej lanovky na Hrebienok a dojazd 
lyžiarskej a sánkarskej dráhy • v blízkosti 
zastávka skibusu do Tatranskej Lomnice (6 km) 
• lyžiarska škôlka na svahu Jakubkova lúka • 
v tesnej blízkosti rôzne obchody • potraviny • 
kaviarne • viaceré reštaurácie

VyBaVenie, Ďalšie služBy
16 apartmánov • kompletne vybavené kuchyne 
vrátane spotrebičov (chladnička, varná doska, 
rúra) • Wi-Fi zdarma • parkovanie priamo pri 
apartmánoch na vlastnom parkovisku

uBytoVanie
komfortne zariadené apartmány pre 4 osoby 
(oddelená spálňa s dvomi posteľami, obývačka 
s rozkladacím gaučom vhodným na spanie aj 
pre 2 dospelé osoby) • moderné 
mezonetové apartmány s lôžkovou časťou 
s dvomi posteľami v hornej časti miestnosti 
a obývacou časťou s rozťahovacím gaučom 
pre 2 osoby v dolnej časti miestnosti • každý 
apartmán má vlastnú  kúpeľňu s vaňou, WC,  
SAT TV • detská postieľka je možná zadarmo – 
na vyžiadanie vopred • domáce zviera poplatok 
15 €/noc

straVoVanie
bez stravy 

cena zahŔŇa
ubytovanie za apartmán na 1 noc vrátane  
posteľnej bielizne a uterákov • parkovanie • 
dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko zadarmo

PoVinné doPlatky
záverečné upratovanie 40 €/apartmán • 
miestny poplatok (platba na mieste)

ostatné doPlatky
vratná kaucia 100 €/apartmán

PoznÁmka / Bonusy
akcia 7=6 platí celoročne okrem termínu  
od 24.12.2015 - 05.01.2016 • 30% zľava  
na vstup do Grand Spa (bazén, sauny, vírivka)  
v Grandhoteli v Starom Smokovci (hotel  
sa nachádza cez cestu, oproti apartmánom)

sloVensko | Vysoké tatry

STARÝ SMOKOVEC  aPartmÁny snow RRRR

STARÝ SMOKOVEC  Grandhotel RRRR

Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha
v centre Vysokých Tatier • v Starom Smokovci • 
neďaleko hotela stanica lanovky na Hrebienok • 
dojazd lyžiarskej a sánkarskej dráhy • zastávka 
skibusu do Tatranskej Lomnice (6 km) pod 
hotelom

VyBaVenie, Ďalšie služBy 
reštaurácie • bary • wellness • bazén • 3 sauny • 
whirlpool • tepidárium • fitnes • masáže  
za poplatok • Wi-Fi v kaviarni a na izbách 
zdarma • pri recepcii internetový kútik • 
parkovanie zdarma

uBytoVanie
jednolôžkové alebo dvojlôžkové izby  
(možnosť prístelky) • apartmány (1/2 spálňa  
a obývacia izba s možnosťou 2 prísteliek) •  
komfortne zariadené izby • kúpeľňa • WC •  
sušič na vlasy • SAT TV • minibar •  
telefón • trezor

straVoVanie
raňajky formou bufetových stolov • obedy  
alebo večere výber z menu

cena zahŔŇa
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • 
vstup do wellness • parkovanie • dieťa do  
6 rokov bez nároku na lôžko zdarma

PoVinné doPlatky
doplatok za večere 12 EUR/dosp. os., 8 EUR/
dieťa 6 - 12 rokov v termínoch od 27.12.2015-
3.1.2016 a 24.3.-30.3.2016 • vianočná večera 
59 EUR/dosp. os., 35 EUR/dieťa 6 - 12 rokov • 
silvestrovská večera 110 EUR/dosp. os., 59 EUR/
dieťa 6 - 12 rokov • miestny poplatok (platba 
na mieste) 

ostatné doPlatky
domáce zviera za poplatok 15 EUR/noc •  
za izbu De Luxe 20 EUR/noc

PoznÁmka
akcia 7=6 (okrem termínu 27.12.2015-3.1.2016) • 
ceny platia v termíne 27.12.2015-3.1.2016  
na min. 5 nocí • v termíne 24.3.-30.3.2016  
na min. 4 noci

termíny a ceny

3G2SVK07 cENA ZA APARTMÁN  
PRE 4 OSOBy

DIEťA 6-15 R.  
NA PRÍSTELKE

01.11.-21.12. a 06.01.-01.04. 109 20
21.12.-06.01. 149 20

termíny a ceny

3G2SVK08 OSOBA NA ZÁKL. LôžKU  
V 1/2 STANDARD 

DIEťA 6-12 R.  
NA PRÍSTELKE 

01.11.-27.12. a 06.03.-24.03.  
a 30.03.-30.04. 32 17

27.12.-03.01. 84 36
03.01.-10.01. 62 36
10.01.-28.01. 37 22
28.01.-06.03. 44 23
24.03.-30.03. 53 32

CENA OD

32
EUR

CENA OD

27
EUR

FM zľava 8%

FM zľava 8%
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sloVensko | Vysoké tatry

TATRANSKá LOMNICA  sorea urÁn RRR

Dieťa Do 12 rokov zDarma  •  pri vleku  •  Wellness  •  Wi-Fi

Poloha: priamopod lyžiarskym strediskom 
VyBaVenie, Ďalšie služBy: reštaurácia 
• bar • nové wellness Urania• stolný tenis • biliard 
• Wi-Fi zdarma • detský kútik • parkovanie vonku 
zdarma, v hotelovej garáži za poplatok 5 EUR/noc
uBytoVanie: 2-lôžkové izby (možnosť 
prístelky • kúpeľňa • WC • LCD SAT TV • 
telefón • balkón) • trojlôžková rodinná izba 
s možnosťou prístelky (2 prepojené izby 
so spoločným sociálnym zariadením) • 
bezbariérové izby • detská postieľka  
za poplatok 2 EUR/noc
straVoVanie: raňajky a večere formou 
bufetových stolov • obedy výber z menu
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 

za osobu na 1 noc • vianočná a silvestrovská 
večera • 1x za pobyt vstup do wellness centra • 
dieťa do 12 r. ubytovanie na prístelke a polpenzia 
zdarma pri ubytovaní s 2 dosp. os. • deti do 3 r. 
bez nároku na služby zdarma 
PoVinné doPlatky: miestny poplatok 
(platba na mieste) • doplatok za rodinnú izbu 
pri obsadení 2 osobami
ostatné doPlatky: obed 8 EUR/dosp. 
os • 6,20 EUR/dieťa do 15 r. • domáce zviera za 
poplatok 10 EUR/noc
PoznÁmka: ceny platia min. na 2 noci 
• Veľká noc v termíne od 24.3.-29.3.2016 a 
Vianoce od 22.12-29.12.2015 min. na 3 noci • 
Silvester od 29.12.2015-2.1.2016 min. na 4 noci 

TATRANSKá LOMNICA  Grandhotel Praha RRRR

Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha: neďaleko nástupnej stanice  
na Skalnaté Pleso a Lomnický Štít
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácie • bary • Grand Lounge s krbom 
• wellness Grand Mountain Spa • vnútorná 
a externá časť • bazén • vírivka • sauny • 
ionizačná soľná stena • vírivka • Wi-Fi v celom 
hoteli zdarma • detská postieľka zdarma • 
parkovanie pred hotelom zdarma 
uBytoVanie: dvojlôžkové izby • možnosť 
1 – 2 prísteliek • kúpeľňa • sušič na vlasy • WC 
• SAT TV • rádio • telefón • trezor • minibar • 
apartmány (nové izby alebo apartmány Lux) 
straVoVanie: raňajky formou bufetových 
stolov • obedy a večere výber z menu 
cena zahŔŇa: ubytovanie s raňajkami za 

os./noc • vstup do wellness • parkovanie •  
dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko zdarma
PoVinné doPlatky: doplatok  
za večere 12 EUR/dosp. os. • 8 EUR/dieťa  
6 - 12 r. od 27.12.2015 - 3.1.2016 a 24.3.-30.3.2016 
• vianočná večera 59 EUR/dosp. os • 35 EUR/
dieťa 6 - 12 r. • silvestrovská večera 110 EUR/
dosp. os. • 59 EUR/dieťa 6 - 12 r. • miestny 
poplatok (platba na mieste)
ostatné doPlatky: domáce zviera  
za poplatok 15 EUR/noc • za izbu De Luxe  
20 EUR/noc
PoznÁmka: akcia 7=6 (okrem termínu 
27.12.2015-3.1.2016) • ceny platia v termíne 
27.12.2015-3.1.2016 na min. 5 nocí • v termíne  
24.3.-30.3.2016 na min. 4 noci

TATRANSKá LOMNICA  sorea titris RRR

Dieťa Do 12 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi

Poloha: neďaleko centra Tatranskej Lomnice 
• vleky a zjazdovky: Čučoriedky, Štart, Buková 
hora, Grand Slnečná, Javorová cesta 
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácia • bar • biliard • úschovňa športových 
potrieb • Aqua Relax centrum • sauny • masáže 
za poplatok • Wi-Fi v spoločenských priestoroch • 
pripojenie na internet na izbách zdarma • detský 
kútik • detská postieľka zdarma • parkovanie pri 
hoteli zdarma
uBytoVanie: jednolôžkové izby • 
dvojlôžkové izby (možnosť prístelky) • apartmány 
• sprcha • WC • SAT TV • rádio • telefón  
s pripojením na internet zdarma • rodinné izby 
(2 dvojlôžkové prepojené izby, vlastné sociálne 
zariadenie)

straVoVanie: raňajky a večere formou 
bufetových stolov • obedy výber z menu
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou  
za osobu na 1 noc • vianočná a silvestrovská 
večera • 1x za pobyt vstup do "Mix zóny"  
v Aqua Relax centre • dieťa do 12 r. ubytovanie 
na prístelke a polpenzia zdarma pri ubytovaní 
s dvomi dospelými osobami • deti do 3 r. bez 
nároku na služby zdarma
PoVinné doPlatky: miestny poplatok 
(platba na mieste)
ostatné doPlatky: obed 8 EUR/dosp. 
os. • 6,20 EUR/dieťa do 15 r.
PoznÁmka: ceny platia min. na 2 noci • 
Veľká noc od 24.3-29.3.2016 a Vianoce od 22.12-
29.12.2015 min. na 3 noci • Silvester od 29.12.2015-
2.1.2016 min. na 4 noci 

termíny a ceny

3G2SVK09 DOSPELý  
NA ZÁKL. LôžKU 

DIEťA 3-15 R.  
NA ZÁKL. LôžKU 

12.12.-22.12. a 29.03.-07.05. 35 24
22.12.-29.12. a 24.03.-29.03. 49 35
29.12.-02.01. 69 49
02.01.-09.01. a 13.02.-05.03. 43 30
09.01.-13.02. / 05.03.-24.03. 41 / 37 29 / 26

termíny a ceny

3G2SVK10 OSOBA NA ZÁKL. LôžKU  
V 1/2 STANDARD 

01.11.-27.12. a 06.03.-24.03. a 30.03.-30.04. 32
27.12.-03.01. / 03.01.-10.01. 84 / 64
10.01.-28.01. / 28.01.-06.03. 37 / 44
24.03.-30.03. 53

termíny a ceny

3G2SVK11 DOSPELý  
NA ZÁKL. LôžKU

DIEťA 3-15 R.  
NA ZÁKL. LôžKU 

12.12.-22.12. a 29.03.-07.05. 35 24
22.12.-29.12. a 24.03.-29.03. 49 35
29.12.-02.01. 69 49
02.01.-09.01. a 13.02.-05.03. 43 30
09.01.-13.02. / 05.03.-24.03. 41 / 37 29 / 26

PRíKLAD UByTOVANIA

CENA OD

35
EUR

CENA OD

32
EUR

CENA OD

35
EUR

FM zľava 8%

FM zľava 5%

FM zľava 5%
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novinka  •  Dieťa Do 6 rokov zDarma  •  Wellness  •  roDiny s Deťmi

Wellness  •  Wi-Fi  •  roDiny s Deťmi

Poloha: hotel v tesnej blízkosti lyžiarskeho 
vleku, cca 1,2 km od Grand Hotela Permon**** • 
17 km od Štrbského Plesa
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácia • Lobby bar • denný a nočný bar • 
wellness bar • Grand Hotel Permon****: wellness 
komplex Permon´s Paradise • Wi-Fi zdarma  
v Lobby a dennom bare • wellness priamo  
v hoteli Pieris (oddychový relaxačný bazén 
7,90 x 3,20m s hĺbkou 1,20m • vírivá vaňa • 
oddychové ležadlá • infrasauna • fínska sauna 
• eukalyptová parná sauna) • parkovanie pri 
hoteli zdarma   
uBytoVanie štýlové zrekonštruované izby 
• kúpeľňa so sprchovacím kútom • WC • LCD 
TV • trezor • internet zdarma (recepcia a lobby 
bar) • jednolôžkové izby (možnosť prístelky) 
• dvojlôžkové izby (bez prístelky, balkón) • 
menšie rodinné apartmány: Suite Mini (spálňa 

2 lôžka, obývacia časť s rozkladacou pohovkou 
s možnosťou 2 prísteliek pre deti do 12 rokov) • 
Standard (1. poschodie, bez balkónu) • Superior 
(francúzske okno, balkón)
straVoVanie: raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov.
cena zahŔŇa: ubytovanie s raňajkami  
za osobu na 1 noc • ranné plávanie v Grand 
hoteli Permon **** (7,00-10,00 hod.) •  dieťa  
do 6 rokov na prístelke aj stravovanie v rozsahu 
rodičov zdarma • miestny poplatok • detská 
postieľka na vyžiadanie zdarma • bonus:  
1x talianske espresso podľa výberu
ostatné doPlatky: večera 12 EUR/
dosp. os., 6 EUR/dieťa 6-12 r. • plná penzia 
(obed a večera) 21 EUR/dosp. os., 10,50 EUR/
dieťa 6-12 r. • uvedené ceny platia pri rezervácii 
vopred
PoznÁmka: ceny platia na minimálne  
5 nocí

Poloha: hotel v pokojnej časti Tatranskej 
Lomnice • 300 metrov od stanice kabínkovej 
lanovky • hotel je držiteľom certifikátu „Zariadenie 
priateľské k deťom a rodinám“
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácia • denný bar a kaviareň • Relax 
centrum (krytý bazén s vírivkou, parná sauna, 
klasické masáže, zábaly, terapie, šmykľavka pre 
deti, detský kútik) • biliard •  stolný tenis •  stolný 
futbal •  Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie 
pri hoteli na nestráženom parkovisku zdarma
uBytoVanie: jedno- alebo dvojlôžkové izby 
Classic (niektoré s možnosťou detskej prístelky 
alebo postieľky) •  Classic Family (2+1, 2+2 alebo 
2+3 prepojené dverami) • izby PLUS (izby  
na 4., 5. poschodí v kategórii 4*) • všetky izby 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV • Wi-Fi • 

detská postieľka vhodná pre dieťa do 4 rokov  
na požiadanie zdarma 
straVoVanie: raňajky formou bufetu • 
obedy výber z menu • večere formu bufetu alebo 
výber z menu (podľa počtu hostí). 
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou  
za osobu na 1 noc • vstup do Relax centra  
a Centra zábavy • miestny poplatok • dieťa do  
6 r. v sprievode 2 dospelých bez nároku na lôžko 
stravovanie zdarma. 
PoVinné doPlatky: Vianočná večera  
30 EUR/dosp. os., 18 EUR/dieťa 4-12 r. • 
silvestrovská večera 75 EUR/dosp. os.,  
45 EUR dieťa 4-12 r.
PoznÁmka: domáce zviera nie je povolené 
• ceny platia v termíne 01.11.-21.12.2015 a 05.01.-
25.03.2016 na min. 2 noci, 25.03.-29.03.2016 
(Veľká noc) na min. 3 noci, 21.12.2015-05.01.2016 
na min. 5 nocí

sloVensko | Vysoké tatry

PODBANSKé  Pieris RRR

TATRANSKá LOMNICA  sloVan RRR

TATRANSKé MATLIARE  sorea hutník i., ii. RRR / RR

Dieťa Do 12 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  roDinná izba

Poloha: 2 prepojené budovy • lyžiarske 
strediská v Lomnici asi 2 km, v Ždiari  
a St. Smokovci • bežecké lyžovanie • detský vlek 
v areáli hotela 
VyBaVenie, Ďalšie služBy: reštaurácie 
• denné bary • bazén • sauna • masáže • fitnes • 
bowling • požičovňa športových potrieb • Wi-Fi 
v hotelových halách zdarma • herňa • postieľka 
zdarma • parkovanie zdarma
uBytoVanie: Hutník I. – Štandard: 2-lôžkové 
izby • možnosť prístelky • rodinné izby (prepojené 
2 dvojlôžkové izby alebo dvojlôžková izba  
s možnosťou 2 prísteliek) • väčšina izieb 
s balkónom • Hutník II. – Economy: dvojlôžkové 
izby • možnosť 2 prísteliek • kúpeľňa • WC • telefón 
• SAT TV

straVoVanie: Hutník I.: raňajky a večere 
formou bufetu• obed výber z menu
Hutník II.: raňajky formou bufetu • obedy a večere 
výber z menu
cena zahŔŇa: ubytovanie s polp. za os. /  
1 noc • vianočná a silvest. večera • vstup do bazéna 
• dieťa do 12 r. na príst. ubytovanie a polpenzia 
zdarma pri ubytovaní s dvoma dospelými osobami 
• deti do 3 r. bez nároku na služby zdarma
PoVinné doPlatky: miestny poplatok
ostatné doPlatky: obed 7 EUR/dosp. 
os. • 5,60 EUR/dieťa do 15 r. • zviera za poplatok 
(Hutník I. 10 EUR/noc, Hutník II. 7 EUR/noc)
PoznÁmka: ceny platia min. na 2 noci • 
Veľká noc od 24.3-29.3.2016 a Vianoce od 22.12-
29.12.2015 min. na 3 noci • Silvester od 29.12.2015-
2.1.2016 na min. 4 noci 

termíny a ceny

3G2SVK12 DOSPELý NA ZÁKL. 
LôžKU V IZBE cLASSIc

DIEťA 6-12 R. NA ZÁKL. 
LôžKU V IZBE cLASSIc 

01.11.-21.12. / 21.12.-05.01. 52 / 67 26 / 33
05.01.-25.03. a 29.03.-01.05. 54 27
25.03.-29.03. 62 31

termíny a ceny

3G2SVK13 DOSPELý NA ZÁKL. 
LôžKU - hUTNÍK I.

DOSPELý NA ZÁKL. LôžKU 
- EcONOMy hUTNÍK II.

12.12.-22.12. a 05.03.-24.03.  
a 29.03.-07.05. 27  -

22.12.-29.12. a 24.03.-29.03. 36 29
29.12.-02.01. / 09.01.-13.02. 58 / 31 47 / -
02.01.-09.01. a 13.02.-05.03. 33 27

termíny a ceny

3G2SVK14 OSOBA NA ZÁKL. LôžKU 
V 1/2 SUPERIOR 

OSOBA NA ZÁKL. LôžKU 
V SUITE MINI SUPERIOR 

01.11.-20.12. a 01.01.-24.03.  
a 28.03.-01.04. 42 60

PRíKLAD UByTOVANIA

NOVINKA

CENA OD

42
EUR

CENA OD

27
EUR

CENA OD

52
EUR

FM zľava 8%

FM zľava 5%
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novinka  •  Wellness  •  Wi-Fi

Poloha: hotel v blízkosti  Demänovskej 
jaskyne Slobody aj Demänovskej ľadovej jaskyne 
• najbližšie vleky na Záhradkách asi 3 km •  
hotelový ski bus zdarma
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácia • Retro bar • Wellness s 
balneoterapiou (bazén, fínska sauna, infra sauna, 
hydromasážna vaňa, parný box, masáže) • fitnes 
• stolný tenis • stolný futbal • biliard • tenisový 
kurt s umelou trávou (vhodný aj na volejbal alebo 
nohejbal) • vonkajšie detské ihrisko  
a detský kútik • požičovňa športových potrieb 
(lyže, horské bicykle) • Wi-Fi v celom hoteli 
zdarma • parkovanie pred hotelom na stráženom 
parkovisku (kamerový systém) zdarma, príp. kryté 
parkovisko 7 EUR/1 auto/noc
uBytoVanie: dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 – 2 prísteliek • SAT TV • telefón • niektoré balkón 
• chladnička na požiadanie • sprcha • WC 

straVoVanie: raňajky formou bufetu 
• obedy a večere formou bufetu alebo výber 
z menu 
cena zahŔŇa: ubytovanie na 1 noc 
•  denne 3-hod. vstup do Wellness centra • 
parkovanie •  skibus •  deti do 3 rokov bez nároku 
na služby, príp. detská postieľka zdarma
PoVinné doPlatky: vianočná večera 
25 EUR/dosp. os., 15 EUR/dieťa do 12 r. 13 € • 
silvestrovská večera 65 EUR/dosp. os., 30 EUR/ 
dieťa do 12 r. •  miestny poplatok (platba na 
mieste).
ostatné doPlatky: raňajky 7 EUR/dosp. 
os., 5 EUR/dieťa 3-12 r. • polpenzia 15 EUR/dosp. 
os., 9 €/dieťa 3-12 r. • plná penzia 20 EUR/dosp. 
os., 12 EUR/dieťa 3-12 r. •  zviera za poplatok  
10 EUR/noc s platným veterinárnym preukazom.
PoznÁmka: pobyty na minimálne 2 noci • 
Silvester na min. 4 noci • Vianoce a Veľká noc na 
min. 3 noci 

sloVensko | nízke tatry

DEMäNOVSKá DOLINA  rePiskÁ RRR

Poloha: v mestskej časti obce Demänová •  
3 km od Lipt. Mikuláša • skibus do Jasnej  
(za poplatok), zastávka priamo pred apartmánmi
VyBaVenie, Ďalšie služBy: recepcia 
• reštaurácia • kaviareň • Relax centrum • 
infrasauna • parná sauna • fínska sauna • vírivka 
• bar • úschovňa lyží a bicyklov • biliard • šípky 
• stolný tenis • Wi-Fi vo všetkých priestoroch 
zdarma • detský kútik• detská postieľka na 
požiadanie zdarma • parkovanie pri apartmánoch 
na kamerou stráženom parkovisku zdarma
uBytoVanie: dvojlôžkové izby (kúpeľňa 
• WC • SAT TV • Wi-Fi • balkón) • rodinné izby 
(1/2 spálňa • obývacia izba • možnosť 2 prísteliek 
na rozťahovacom gauči) • dvojlôžkové štúdio 
(kuchynský kút s vybavením) • apartmány  
(1/2 spálňa • obývacia izba • možnosť 2 prísteliek 
• kuchynský kút s vybavením)

straVoVanie: raňajky formou bufetu • 
obedy a večere výber z menu 
cena zahŔŇa: prenájom izby/štúdia/
apartmánu na 1 noc • raňajky • 1x vstup do relax 
centra na 2 h • dieťa do 5 r. bez nároku  
na lôžko zdarma • v prípade doplatku za večere 
dospelými osobami dieťa do 5 r. večere zdarma
PoVinné doPlatky: miestny poplatok 
(platba na mieste)
ostatné doPlatky: večera 10 EUR/
dosp. os. • 8 EUR/dieťa 5 - 12 r. • vianočné menu 
13 EUR/osoba • silvestrovské menu 25 EUR/dosp. 
osoba, 18 EUR / dieťa 5-12 r.
PoznÁmka: akcia 7=6 a 6=5 • vo všetkých 
termínoch okrem termínov od 24.12.2015 - 
06.01.2016 • ceny platné v termíne od 24.12.2015 
– 06.01.2016 min. na 5 nocí • Veľká noc  
v termíne od 24.3- 29.3.2016 min. na 4 noci 

Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6, 6=5  •  roDinné izby

DEMäNOVá  aPartmÁny Via jasnÁ RRRR

290 KM OD BRATISLAVy

www.jasna.skNíZKE TATRy

jASNÁ NÍZKE 
TATRy

Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 1 deň (EUR) 6 dní (EUR)

jasná Nízke Tatry 1 028 – 2 024 11 18 7 4 7 18 – 1x jasná Nízke Tatry 37 198

termíny a ceny

3G2SVK15 cENA ZA IZBU 1/2  
(2 OSOBy)

cENA ZA RODINNÚ 
IZBU (4 OSOBy)

01.11.-24.12. a 08.04.-30.04. 62 77
24.12.-06.01. / 06.01.-03.04. 82 / 77 125 / 106
03.04.-08.04. 82 115

termíny a ceny
3G2SVK16 OSOBA NA ZÁKL. LôžKU V 1/2
25.12.-03.01. 43
03.01.-25.03. a 28.03.-03.04. 33
25.03.-28.03. 37

NOVINKA

CENA OD

33
EUR

CENA OD

19
EUR

FM zľava 8%
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sloVensko | nízke tatry

Poloha
priamo v centre strediska Jasná • na severnej 
strane Chopku • v blízkosti nová lanovka

VyBaVenie, Ďalšie služBy
reštaurácia • bar • wellness & spa • bazén 
• sauny • fitnes • jacuzzi • detský kútik • 
požičovňa šport. potrieb • lyž. škola • Wi-Fi  
v hotel. hale a lobby bare zdarma • parkovanie 
pri hoteli

uBytoVanie
dvojlôžkové izby • možnosť prístelky • kúpeľňa • 
sušič vlasov • TV • rádio • minibar • novšie izby 
Lux • detská postieľka zdarma

straVoVanie
raňajky formou bufetu • obedy výber z menu • 
večere formou bufetu príp. výber z menu

cena zahŔŇa
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc •  
1x denne 3 h vstup do wellness • parkovanie • 
dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko zdarma

PoVinné doPlatky
za večere 12 EUR/dosp. os., 8 EUR/dieťa  
6-12 r. v termínoch od 27.12.2015 - 3.1.2016 
a 24.3.-30.3.2016 • vianočná večera 60 EUR/
dosp. os., 30 EUR/dieťa 6-12 r. • silvestrovská 
večera 130 EUR/dosp. os., 60 EUR/dieťa 6-12 r. • 
miestny poplatok (platba na mieste)

ostatné doPlatky 
domáce zviera za poplatok 15 EUR/noc •  
za izbu De Luxe 20 EUR/noc

PoznÁmka
akcia 7=6 (okrem termínu 27.12.2015-3.1.2016) • 
ceny platia v termíne 27.12.2015-3.1.2016 na min.  
5 nocí • v termíne 24.3.-30.3.2016 na min. 4 noci

priamo pri vleku  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

JASNá  wellness hotel Grand RRRR

DEMäNOVSKá DOLINA  wellness hotel choPok RRRR

2 Deti Do 5 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi

Poloha
na začiatku najväčšieho zimného strediska 
Jasná • patrí medzi „naj 4*“ hotely na Slovensku 
• certifikát „Zariadenie priateľské k deťom 
a rodinám“ 

VyBaVenie, Ďalšie služBy
reštaurácia • relax bar • 2x wellness (Plesnivec  
a Praslička - len pre dospelé osoby) • 2x Saunový 
svet • tepidárium • masážne sprchy • vonkajšia 
a vnútorná vírivka • vonkajšia ľadová jaskyňa 
• bowling • biliard • stolný futbal • airhockey • 
parkovanie • Wi-Fi zdarma • hotelové skibusy do 
lyžiarskeho strediska JASNÁ a späť • lobby bar • 
stolný tenis • profi fitnes • organizované výlety  
a večerný program pre dospelých (25.12.-31.03.)

Pre deti
ihrisko • detské menu • detské stoličky • detské 
župany • nočníky • vanička na kúpanie • postieľka 
• animácie pre deti aj dospelých (od 25.12.2015 – 
31.03.2016) • Lego kútik • detský kútik • detský 
bazén • darček pre deti pri príchode • ohrievače 
mlieka • detské stolíky v reštaurácii

uBytoVanie
dvojlôžkové izby Plesnivec alebo Praslička • 
možnosť 1 prístelky • trojlôžkové izby Praslička  
a De Lux Praslička • možnosť 1 prístelky • minibar 
• trezor • sušič na vlasy • balkón • LCD SAT TV • 
telefón • internetové pripojenie • kávový  
a čajový servis • 4-lôžkové izby Plesnivec a De 
Lux Plesnivec • možnosť 1 prístelky • rodinné izby  

(2 oddelené miestnosti, 4 pevné lôžka,  2 kúpeľne) 
• 5-lôžkové izby Plesnivec, Praslička a De Lux 
Praslička • možnosť 1 prístelky • rodinné izby  
(2 oddelené miestnosti, 5 pevných lôžok,  
1 kúpeľňa) • všetky izby De Lux majú krb 

straVoVanie
raňajky formou bufetu • obed formou à la carte • 
večera výber z menu (5 chodov, detské menu) • 
bohatý šalátový bufet • ovocie • dezerty •  
1x do týždňa gastronomický večer • popoludňajšie 
občerstvenie (od 26.12.2015 – 31.03.2016)

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc • 
vianočná a silvestrovská večera • welcome drink • 
parkovanie • internet • wellness • fitnes • skibusy 
do Jasnej • 2 deti do 5 r. ubytovanie na 1 spoločnej 
príst. a polpenzia zdarma

PoVinné doPlatky
miestny poplatok (platba na mieste)

ostatné doPlatky
domáce zviera za poplatok 25 EUR/noc

PoznÁmka
ceny platia v termínoch od 01.11.- 26.12.2015,  
6.3.- 24.3.2016 a 28.3.-30.4.2016 min. na 3 noci •  
v termíne od 26.12.2015 - 10.1.2016 min. na 7 nocí • 
v termíne od 11.1.- 6.3.2016 min. na 5 nocí •  
v termíne 24.3-28.3 2016 na min. 4 noci • akcia 
7=6 v termíne 1.11.- 22.12.2015 a 6.3.-24.3.2016

termíny a ceny
3G2SVK17 OSOBA NA ZÁKL. LôžKU V 1/2 PLESNIVEc 
01.11.-22.12. / 22.12.-26.12. 77 / 115
26.12.-10.01. / 10.01.-01.02. 138 / 87
01.02.-20.02. a 27.02.-06.03. 92
20.02.-27.02. / 24.03.-28.03. 96 / 101
06.03.-24.03. a 28.03.-30.06. 72

termíny a ceny

3G2SVK18 OSOBA NA ZÁKL. LôžKU  
V 1/2 STANDARD

DIEťA 6-12 R.  
NA PRÍSTELKE 

01.11.-27.12. a 06.03.-24.03.  
a 30.03.-30.04. 36 19

27.12.-03.01. 101 36
03.01.-10.01. 85 36
10.01.-28.01. 65 36
28.01.-06.03. 68 36
24.03.-30.03. 57 31

PRíKLAD UByTOVANIA

CENA OD

36
EUR

CENA OD

77
EUR

FM zľava 8%
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JASNá  junior RRR

2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  priamo na svaHu  •  Wellness  •  Wi-Fi

Poloha
priamo v lyžiarskom stredisku Jasná • na  
zjazdovke Biela púť • lyžiarske vleky pri hoteli

VyBaVenie, Ďalšie služBy
 reštaurácia s pizzeriou • denný a nočný bar 
• detský kútik • športovo-relaxačné centrum 
• sauna • bazén • fitnes • solárium • masáže • 
stolný tenis • biliard • požičovňa lyží • ski-servis 
• lyžiarska škola • Wi-Fi na prízemí hotela 
zdarma • internetový kútik zdarma • parkovanie 
pri hoteli na stráženom parkovisku (4 EUR/noc)

uBytoVanie
dvojlôžkové izby (možnosť 2 prísteliek • kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou • SAT TV • rádio • 
telefón • možnosť zapožičať chladničku za 
poplatok 1 EUR/noc) • rodinné izby  
(2 prepojené 2/2 s možnosťou prístelky) • 
mezonetové (poschodové) apartmány (4 pevné 
lôžka • možnosť prístelky)

straVoVanie
raňajky a večere formou bufetu • mimo sezóny 
výber z menu • pri večeri nápoje neobmedzene 
• obedy výber z menu

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc 
• nápoj k večeri • bazén od 07:00 – 08:00 h 
• miestny poplatok • 2 deti do 6 r. pri 2 plne 
platiacich osobách ubytovanie na prístelke  
a polpenzia zdarma • ceny v rodinnej izbe alebo 
v apartmáne platia pri využití 4 osôb - lôžok • 
pri pobyte od 4 nocí neobmedzený vstup do 
bazéna, sauny a vírivky • vianočná večera pri 
pobyte nad 5 nocí

PoVinné doPlatky
vianočná večera pri pobyte kratšom ako 5 nocí 
doplatok 25 EUR/dosp. os., 12,50 EUR/dieťa do 
15 r. • silvestrovská večera 95 EUR/dosp. os., 
47,50 EUR/dieťa do 15 r.

ostatné doPlatky
domáce zviera za poplatok 7 EUR/noc

PoznÁmka
ceny platia od 28.12.2015-3.1.2016 a 16.1.-5.3.2016 
na min. 5 nocí • od 3.1.-16.1.2016 na min. 4 noci

JASNá  ski & wellness residence družBa RRRR

Dieťa Do 6 rokov zDarma  •  priamo na svaHu  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  roDinné izby

Poloha
v centre strediska Jasná • priamo na lyžiarskom 
svahu Biela Púť • v nadm. výške 1 200 m

VyBaVenie, Ďalšie služBy
Reštaurácia • Ľudová reštaurácia s terasou • 
vínna pivnica s vinotékou • nočný bar – Kabaret 
• Lobby bar • detský kútik • detské ihrisko • 
biliard • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • animácie 
• room servis • lyžiarska škola • detská lyžiarska 
škôlka s detským vlekom • požičovňa a predajňa 
lyžiarskeho výstroja • lyžiareň so zväčšenou 
kapacitou s uzamykateľnými skrinkami a sušičmi  
topánok • nestrážené parkovisko pred hotelom 
zdarma •Wellness centrum (25 m plavecký 
bazén, detská zóna s detským bazénom 
a vírivou vaňou pre najmenších, tepidárium 
s vyhrievanými ležadlami, 3 vírivé bazény,  
6 sáun  - ruská, fínska, bylinková, eukalyptová, 
soľná, infra, hydromasážne sprchy, vyhrievaná 
drevená kaďa, široká ponuka masáží, tvárových 
a telových ošetrení kozmetikou SOTHyS, 
pedikúra rybičkami GARRA RUFA) • Novinky 
sezóny vo wellness centre:  ADULT ZÓNA 
"FOUR SEASONS"  (3 sauny: parná, "turecká 
oáza", suchá "severská" a "tatranská sila" so 
zvýšenou teplotou, "pramene so živou vodou"- 
3 bazéniky s rozličnou teplotou vody 8°C, 36°C 
a 42°C, "demänovský prameň" s pitnou vodou, 
nové tepidárium s vyhrievanými ležadlami, 
vonkajšia terasa s bazénom s teplotou vody  
37 °C, ležadlami a sedením)

uBytoVanie
dvojlôžkové izby štandard (možnosť 1 prístelky 
• SAT TV • telefón • sušič na vlasy • kúpeľňa• 
župan • trezor • minibar) • izby superior (možnosť 
2 prísteliek) • apartmány Residence (2 spálne) 
• apartmány LUX (kuchynský kútik a krb • 
samostatný vchod zvonku) • dvojlôžkové izby 
Economy • izby Family (možnosť 1-2 prísteliek)

straVoVanie
raňajky a večere formou bufetu • obedy výber 
z menu

cena zahŔŇa
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • 
miestny poplatok • hotelový bazén od 08:00–
10:00 h • dieťa do 6 r. s 2 dospelými ubytovanie 
na prístelke a raňajky

PoVinné doPlatky
vianočná večera 35 EUR/dosp. os. • 25 EUR/
dieťa 2-12 r. • silvestrovská večera 100 EUR/
dosp. os. • 70 EUR/dieťa 2-12 r. 

ostatné doPlatky
domáce zviera 30 EUR/noc (vo vonkajších 
apartmánoch) • večera 18 EUR/dosp. os. •  
12 EUR/dieťa do 12 r.

PoznÁmka
uvedené ceny platia na min. 5 nocí • skrátené 
pobyty (okrem Silvestra) s príplatkom 1-2 noci  
+ 15% • 3-4 noci + 10% • silvester na min. 4 noci  
s príplatkom +15%

termíny a ceny

3G2SVK19 DOSPELý NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

DOSPELý NA ZÁKL. LôžKU 
V RODINNEj IZBE

27.11.-20.12. a 28.03.-02.04. 32 35
20.12.-28.12. a 24.03.-28.03. 46 49
28.12.-03.01. 73 75
03.01.-16.01. a 05.03.-12.03. 49 51
16.01.-05.03. 57 60
12.03.-24.03. 40 43

termíny a ceny

3G2SVK20
EcONOMy OSOBA  
NA ZÁKL. LôžKU  

V 1/2

šTANDARD OSOBA  
NA ZÁKL. LôžKU  

V 1/2

18.12.-27.12. / 27.12.-09.01. 40 / 75 45 / 85
09.01.-30.01. / 30.01.-13.03. 45 / 55 55 / 60
13.03.-03.04. 45 50

CENA OD

40
EUR

CENA OD

32
EUR
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CHOPOK – JUH  srdiečko RRR

priamo pri vleku  •  Wi-Fi  •  Wellness

Poloha: na južnej strane Chopku • na úpätí 
lyžiarskeho svahu • cca 20 m od štvorsedačky 
na Kosodrevinu • unikátna lanovka spájajúca 
juh a sever Chopku • priama príjazdová cesta 
k hotelu • v zime odporúčame snehové reťaze
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
vynovené vstupné priestory • nový Ski 
Lounge • reštaurácia • nové wellness • sauna 
• vonkajšia vírivka na terase • samostatná 
samoobslužná reštaurácia Bistro • úschovňa lyží 
• Wi-Fi zdarma • servis a požičovňa lyžiarskeho 
vybavenia • parkovisko priamo za hotelom
uBytoVanie: dvojlôžkové izby (možnosť 
prístelky • sprcha • WC • SAT TV) • rodinné 
izby (manželské postele a poschodová posteľ) • 
apartmány (1/2 spálňa, obývacia izba  
s možnosťou 2 prísteliek)

straVoVanie: raňajky formou bufetu • 
obedy a večere výber z menu
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
za osobu na jednu noc • vstup do wellness na  
3 h denne • parkovanie • dieťa do 6 r. bez 
nároku na lôžko zdarma
PoVinné doPlatky: silvestrovská 
večera 68 EUR/dosp. os., 35 EUR/dieťa 6-12 r. • 
miestny poplatok (platba na mieste)
ostatné doPlatky: zviera za poplatok 
15 EUR/noc
PoznÁmka: akcia 7=6 (okrem termínu 
27.12.2015-3.1.2016) • ceny platia v termíne 
27.12.2015-3.1.2016 na min. 5 nocí • v termíne 24.3.-
30.3.2016 na min. 4 noci

Poloha: lyžiarske stredisko Javorovica 300 m 
• Závažná Poruba 7 km • Jasná 20 km
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácia • aperitív bar • krytý bazén (25 x 12,5 m)  
s termálnou vodou 28 °C • sauna • vírivá vaňa • 
relaxačný kúpeľ • fitnes • požičovňa športových 
potrieb • biliard • stolný tenis • šípky • stolný 
futbal • detský kútik • Wi-Fi v celom hoteli zdarma 
• parkovanie na nestrážnom parkovisku zdarma 
uBytoVanie: 1 a 2-lôžkové izby (možnosť 
prístelky) • rodinné izby 2+2 prístelky  (miestnosť 
rozdelená na spálňovú časť a obývaciu časť so 
sedacou súpravou) • kúpeľňa • WC • rádio • SAT 
TV • telefón • balkón • detská postieľka zdarma 
• apartmány s chladničkou • na prízemí izby pre 
imobilných hostí

straVoVanie: raňajky a večere formou 
bufetových stolov • obedy výber z menu
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou za 
osobu na 1 noc • vianočná a silv. večera • vstup do 
bazéna 2x denne • fitnes • stolný tenis • dieťa do 
15 rokov na prístelke zdarma • deti do 3 rokov bez 
nároku na služby zdarma  
PoVinné doPlatky: miestny poplatok • 
doplatok za rodinnú izbu
ostatné doPlatky: obed 8 EUR/dosp. 
os., 6,20 EUR/ dieťa do 15 rokov • domáce zviera 
za poplatok 10 EUR/noc
PoznÁmka: ceny platia na min. 2 noci • 
Veľká noc v termíne od 24.3-29.3.2016 a Vianoce 
v termíne od 22.12.-29.12.2015 na min. 3 noci • 
Silvester v termíne od 29.12.2015-2.1.2016 na min. 
4 noci

Dieťa Do 15 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  roDinné izby

LIPTOVSKÝ JáN  sorea mÁj RRR

JASNá  sorea snP RRR

Dieťa Do 12 rokov zDarma  •  priamo na svaHu  •  Wi-Fi

Poloha: priamo pri zjazdovke Biela púť
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácia • denný bar • kaviareň • sauna • 
masáže • biliard • stolný tenis • detská herňa 
• požičovňa a úschovňa športových potrieb • 
ski-servis • lyžiarska škola • Wi-Fi pri recepcii 
a v kaviarni zdarma • parkovanie pred hotelom 
(4 EUR/deň)
uBytoVanie: dvojlôžkové izby (niektoré  
s možnosťou prístelky • kúpeľňa • SAT TV • 
rádio • telefón) • rodinné izby (v zložení dve 
2-lôžkové alebo 2-lôžková a 1-lôžková • izby sú 
prepojené • samostatné sociálne zariadenie) • 
detská postieľka zdarma
straVoVanie: raňajky a večere formou 
bufetu • obedy výberom z menu

cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou • 
vianočná a silvestrovská večera • dieťa do  
12 r. ubytovanie na prístelke a polpenzia zdarma 
pri ubytovaní s 2 dospelými osobami • deti do 
3 r. bez nároku na služby • 1x za pobyt vstup do 
bazéna v hoteli Máj v Liptovskom Jáne
PoVinné doPlatky: miestny poplatok 
(platba na mieste)
ostatné doPlatky: obed 8 EUR/dosp. 
os., 6,20 EUR/dieťa do 15 r. • domáce zviera za 
poplatok 12 EUR/noc
PoznÁmka: ceny platia na min. 2 noci 
• Veľká noc od 24.3.-29.3.2016 a Vianoce od 
22.12.-29.12.2015 na min. 3 noci • Silvester od 
29.12.2015-2.1.2016 na min. 4 noci 

termíny a ceny

3G2SVK21 DOSPELý NA  
ZÁKL. LôžKU 

DIEťA 3-15 R. NA 
ZÁKL. LôžKU

12.12.-22.12. a 29.03.-07.05. 38 26
22.12.-29.12. a 24.03.-29.03. 47 33
29.12.-02.01. 70 49
02.01.-09.01. a 30.01.-05.03. 54 38
09.01.-30.01. a 05.03.-24.03. 45 32

termíny a ceny

3G2SVK22 DOSPELý NA  
ZÁKL. LôžKU

DIEťA 3-15 R.  
NA ZÁKL. LôžKU

12.12.-22.12. a 29.03.-07.05. 34 24
22.12.-29.12. a 24.03.-29.03. 46 32
29.12.-02.01. 65 46
02.01.-09.01. a 13.02.-05.03. 39 27
09.01.-13.02. a 05.03.-24.03. 37 26

termíny a ceny

3G2SVK23 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

DIEťA 6-12 R. NA 
PRÍSTELKE 

01.11.-27.12. a 06.03.-24.03. a 30.03.-30.04. 37 25
27.12.-03.01. / 03.01.-10.01. 83 / 53 37 / 31
10.01.-28.01. / 28.01.-06.03. 43 / 47 24 / 30
24.03.-30.03. 53 29

CENA OD

37
EUR

CENA OD

34
EUR

CENA OD

38
EUR

FM zľava 5%

FM zľava 8%
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Poloha
novopostavený areál • na nádhernom mieste • 
vo vyhľadávanej rázovitej obci • súčasťou areálu 
Penzión Vŕšky • hotelový servis • 29 dreveníc • 
drevenice v štýle ľudovej architektúry • lyžiarske 
stredisko Vrátna vzdialené 6 km • skibus na 
požiadanie za poplatok

VyBaVenie, Ďalšie služBy
reštaurácia s terasou a krbom • kaviareň  
s vinárňou • recepcia • Wi-Fi zdarma • strážny 
kamerový systém v celom areáli zdarma 
• detské ihrisko • lanová dráha • možnosť 
zabezpečenia rôznych outdoorových aktivít • 
v areáli vlastný pivovar • Prvý horský pivovar 
Vŕšky na Slovensku •  parkovanie pri penzióne 
(obmedzený počet miest na kryté státie) alebo 
parkovanie na spevnenej ploche pred každou 
drevenicou zdarma

uBytoVanie
moderné drevenice • aj pre náročných klientov 
• v každej drevenici 2 apartmány • samostatné 
vchody • na prízemí spoločenská miestnosť 
s krbom • digitálna TV • pripojenie na internet 
zdarma • kuchynský kút • jedálenský stôl • 
rozťahovacia sedacia súprava • sprcha • WC 
• na poschodí 2 alebo 3 dvojlôžkové spálne • 
sprcha • WC • v dreveniciach vratná kaucia  
70 EUR/pobyt  penzión • dvojlôžkové izby • 
možnosť prístelky • prírodný nábytok z masívu 
• kúpeľňa so sprchovacím kútom • WC • 

pripojenie na internet • SAT TV • prenosný 
IP telefón • detské postieľky • systém na 
monitorovanie detí na vyžiadanie zdarma • 
všetky izby nefajčiarske

straVoVanie
raňajky rozšírené kontinentálne • obedy  
a večere výber z menu 

cena zahŔŇa
ubytovanie s raňajkami v penzióne alebo 
apartmáne na 1 noc • palivové drevo do krbu 
v apartmáne • 2 deti do 15 r. na prístelkách 
zdarma • dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko 
zdarma

PoVinné doPlatky
miestny poplatok (platba na mieste)

ostatné doPlatky
večera 8 EUR/osoba • vianočná večera  
24,90 EUR/osoba • silvestrovská večera  
55 EUR/osoba • domáce zviera za poplatok  
7 EUR/noc

PoznÁmka
ceny platné v termíne od 27.12.2015-3.1.2016 min. 
na 5 nocí • v termíne 24.3.-29.3.2016 min.  
na 3 noci • v ostatných termínoch na min. 2 noci 
• akcia 14=12 a 7=5 v mimosezóne • zľava 15%  
na vstup do Aquaparku Dolný Kubín • zľava 50% 
na lanový park (počas prevádzky)

2 Deti Do 15 rokov zDarma  •  Wi-Fi  •  akcia 14=12, 7=5

TERCHOVá  rezort dreVenice a Penzión VŔšky RRR

TáLE  PartizÁn RRRR

2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi

Poloha
v Nízkych Tatrách na južnej strane Chopku 
oblasť Tále • v zimnom období k dispozícií 
lyžiarske stredisko SKI Tále vzdialené 1 km • 
Mýto pod Ďumbierom vzdialené 4 km • pre 
náročných lyžiarov lyžiarske stredisko SKI 
Chopok sever a juh vzdialené 8 km

VyBaVenie, Ďalšie služBy
novozrekonštruovaný hotel • reštaurácia • 
zážitková reštaurácia Tálska Bašta • športovo-
zábavné stredisko • nočný bar • bowling • biliard 
• stolný futbal • lobby bar • športová hala • 
squash • volejbal • stolný tenis • bedminton • 
Nature Wellness Center s rozlohou 1 760 m2 • 
AQUA & KIDS bazén s protiprúdom a chrličom • 
detský vodný svet Ferda Mravca • panoramatická 
jacuzzi pre 10 osôb • VITAL & SAUNA • 7 druhov 
sáun • zážitkové zóny • nová dvojpodlažná 
panoramatická odpočiváreň s horskými 
potôčikmi • tepidárium s krbom • soľný kúpeľ 
• SPA & MASSAGE • masáže • hydromasáže 
• parkovanie zdarma • internet zdarma • 
vyhrievaná úschovňa lyží • 3 detské kútiky • 
jedinečné detské prekážkové ihrisko Mravenisko 
Ferda Mravca • detská postieľka zdarma

uBytoVanie
izby a apartmány s výhľadom na juh (Panorama) 
• prípadne výhľad na sever do lesa (Chopok) 
• kúpeľňa s vaňou alebo sprchou • sušič na 
vlasy • LCD SAT TV • rádio • internet zdarma • 
trezor • telefón • minibar • župan • papučky • 
všetky hotelové izby sú nefajčiarske • 2-lôžkové 

izby Panorama Classic (možnosť 1 prístelky) • 
2-lôžkové izby typu Junior Chopok (možnosť  
2 prísteliek) 

straVoVanie
raňajky formou bufetových stolov • obedy 
výber z menu • večere formou bufetu alebo 
4-chodové menu

cena zahŔŇa
ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc • 
vstup do Nature Wellness Center • deti do  
6 rokov na prístelke zdarma • welcome drink • 
v prípade doplatku za polpenziu 1x zážitková 
večera v Tálskej Bašte so živou ľudovou hudbou, 
1,5 h športových aktivít v multifunkčnej hale, 
animácie počas prázdnin, akcia 14=12 (2 noci 
zdarma)

PoVinné doPlatky
vianočná večera 29 EUR/dosp. os., 15 EUR/dieťa 
3-12 r. •  silvestrovská večera 100 EUR/dosp. os., 
40 EUR/dieťa 3-12 r. • miestny poplatok (platba 
na mieste)

ostatné doPlatky
večera v termíne 1.11.-19.12.2015 a 7.1.-24.3.2016 
16 EUR/dosp. os., 8 EUR/dieťa 3-12 r., v termíne 
19.12.2015-7.1.2016 a 24.3.-29.3.2016 18 EUR/
dosp. os., 9 EUR/dieťa 3-12 r.

PoznÁmka
ceny platia od 27.12.2015-7.1.2016 na min. 5 nocí • 
v ostatných termínoch na min. 3 noci

termíny a ceny

3G2SVK24
OSOBA NA ZÁKL. 

LôžKU PANORAMA 
cLASSIc

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU jUNIOR 

chOPOK

01.11.-19.12. a 07.01.-24.03. 54 63
19.12.-07.01. a 24.03.-29.03. 65 75

termíny a ceny

3G2SVK25 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2 PENZIóN

APARTMÁN PRI  
OBS. 4 OSOBAMI

APARTMÁN PRI  
OBS. 6 OSOBAMI

15.12.-27.12.  
a 03.01.-15.03. 30 119 175

27.12.-03.01. 54 153 226
15.03.-30.04. 25 98 145

PRíKLAD UByTOVANIA

CENA OD

24
EUR

CENA OD

54
EUR
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rakÚsko | Patcherkofel

Poloha
300 m od lyžiarskych vlekov strediska 
Patscherkofel • 200 m od centra mestečka Igls 
• len 7 km od Innsbrucku •zastávka skibusu 
priamo pri hoteli (zdarma)

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • Wi-Fi zdarma v lobby reštaurácii • 
jedáleň • reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
bar • lyžiareň • výťah • bezplatné parkovisko 
• wellness • bazén • parný kúpeľ • sauna • 
relaxačná miestnosť • fitnes • masáže a solárium 
za poplatok

uBytoVanie
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
typu štandard • dvojlôžkové izby typu komfort 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
kúpeľňa s vaňou alebo sprchou/WC • telefón • 
SAT TV • 1-lôžkové izby

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bohatého bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu  
z menu • šalátový a polievkový bar • vianočná 
a silvestrovská večera v cene • 1x týždenne 
tirolský farmársky bufet

Pre deti
postieľka za poplatok 9 EUR/noc, platba na 
mieste • herňa • opatrovanie detí za doplatok

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc • 
pri pobyte na 7 nocí 6 dňový skipas pre oblasť 
Patscherkofel v cene

PoVinné doPlatky
záloha za skipas 2 EUR, platba na mieste • 
poplatok 2 EUR/deň za skipas pre deti  
do 11 rokov

PoznÁmka
pobyt je možný na 7 nocí, s nástupom v sobotu 
• domáce zvieratá za doplatok 6,50 EUR/deň, 
platba na mieste

v blízkosti vlekov  •  skipas v cene  •  Wellness  •  Wi-Fi

IGLS  Bon alPina RRR

www.PatscherkofelBahnen.at

570 KM OD BRATISLAVy

RAKÚSKO

PATchERKOFEL Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Patcherkofel 900 - 2 250 7 7 1 1 3 4 8 - Patcherkofel 152 95

termíny a ceny

7G2AUT09 DOSPELý NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

DOSPELý NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2+1

DOSPELý NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2+2

OSOBA  
V 1/1

DIEťA 2-11 R.  
NA PRÍSTELKE

DIEťA 11-13 R.  
NA PRÍSTELKE

12.12.-19.12. a 09.01.-23.01. 77 82 85 97 21 29
19.12.-26.12. a 02.01.-09.01.  
a 23.01.-30.01. a 05.03.-12.03. 87 92 96 110 24 33

26.12.-02.01. 126 130 134 147 33 46
30.01.-05.03. 100 105 109 122 27 37
12.03.-28.03. 67 68 72 82 18 25

FM zľava 5%

CENA OD

67
EUR
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rakÚsko | maurach

Dieťa Do 7 rokov zDarma   •  Wellness  •  Wi-Fi  •  silvester  •  2+2  •  1+1  •  akcia 7=6

Poloha
na brehu jazera Achensee • vlek Rofanseilbahn 
1 km od hotela • skibus priamo od hotela • 
lyžiarska aréna Fugen – Zillertal 16 km

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • vstupná hala • miestnosť s krbom 
• zimná záhrada • viaceré jedálne • terasa • 
wellness • sauna • parný kúpeľ • infrakabína • 
fitness • internetový kútik • Wi-Fi v hale  
za poplatok 3 EUR/hod., 15 EUR/týždeň

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • kúpeľňa so sprchou/WC • 
sušič na vlasy • telefón • rádio • káblová TV • 
trezor • niektoré izby s balkónom

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufetu • neskoré 
raňajky do 10.30 hod. • občerstvenie po 
lyžovačke 15.30 – 16.30 hod. • 3-chodová 
večera alebo bufetové stoly • privítací drink 
• 1x taliansky večer • 1x fondue • 1x týždenne 
bufet z tyrolských špecialít s barom s pálenkou 
„schnaps“ počas večere • denne 10.00 -19.30 
hod. detský džúsový bar • silvestrovská večera 
so zábavou

Pre deti
postieľka zdarma • herňa • menu • stolička

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou plus na 1 noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa 1,5 EUR/osoba od 15 r./deň, 
platba na mieste • silvestrovská večera 19 EUR/
osoba

PoznÁmka
pobyt je možný od 3 nocí s nástupom denne 
okrem obdobia 26.12.-9.1. a 30.1.-27.2. kedy je 
pobyt možný len na 7 nocí s nástupom v sobotu 
• akcia 7=6 platí v období 9.1.-30.1.a 5.3.-19.3. • 
domáce zvieratá na vyžiadanie za doplatok  
10 EUR/deň, platba na mieste

MAURACH AM ACHENSEE  seehotel mauracherhof RRR

MAURAch Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Maurach am Achensee 980 - 1 840 2 8 4 1 2 1 - 1 Maurach am Achensee 112 67

533 KM OD BRATISLAVy

www.rafoanseilbahn.atMAURACH

termíny a ceny

7G2AUT14
OSOBA  

NA ZÁKL. LôžKU 
V 1/1+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2, 1/2+1, 

1/2+2

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE V 1/2+1, 

1/2+2

DIEťA 7-14 R.  
NA PRÍSTELKE  

V 1/1+1

DIEťA 7-14 R.  
NA PRÍSTELKE  
V 1/2+1, 1/2+2

DIEťA 4-7 R.  
NA PRÍSTELKE  
V 1/2+1, 1/2+2

19.12.-26.12. a 06.02.-27.02. 89 96 67 36 39 23
26.12.-02.01. a 30.01.-06.02. 89 96 67 36 39 0
02.01.-30.01. a 27.02.-19.03. 70 78 55 29 32 0
19.03.-28.03. 78 84 59 32 34 0

FM zľava 5%

CENA OD

70
EUR
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rakÚsko | kitztBühel

WWW.bergbaHn-kitzbuHel.at

500 KM OD BRATISLAVy

KITZTBüHEL

KITZBÜhEL Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Kitzbühel 800 - 2 000 67 78 23 8 29 15 120 1x Kitzbühel Skipas 248 / 198,5 142 / 113,5

Dieťa Do 7 rokov zDarma  •  Wellness 1 500 m2  •  roDinné izby  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

MITTERSILL  sPorthotel koGler RRRR

Poloha
400 m od centra s možnosťami nákupov • 
10 km od lyžiarskeho strediska Kitztbühel • 
zastávka skibusu pred hotelom

VyBaVenie, Ďalšie služBy
vstupná hala s recepciou • spoločenská 
miestnosť s TV • Wi-Fi v hale zdarma • jedáleň 
• reštaurácia • bar • konferenčné miestnosti 
• lyžiareň • wellness • krytý bazén • vírivka • 
sauna • parný kúpeľ • stolný tenis • nové fitnes 
za poplatok • parkovisko zdarma

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky  •  
rodinné izby pre 5 osôb (minimálne obsadenie 
4 osoby) • kúpeľňa so sprchou/WC • sušič na 
vlasy • telefón • káblová TV • trezor • niektoré 
izby majú balkón

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bohatého  
bufetu s teplými a studenými jedlami •  
3-chodové večere s možnosťou výberu  
z menu alebo bufet • šalátový bufet • koláče 
• 1x týždenne tématický bufet • vianočná 
a silvestrovská večera v cene

Pre deti
postieľka 8 EUR/deň, platba na mieste • herňa • 
požičiavanie hier • menu • stolička • bazén

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa 1,50 EUR/osoba od 15 r./noc, 
platba na mieste

PoznÁmka
v období 19.12.-2.1. pobyt možný od 7 nocí 
s nástupom v sobotu • v období 30.1.-27.2. 
možný pobyt od 7 nocí, s nástupom v sobotu 
alebo v nedeľu • v ostatných termínoch možný 
pobyt od 4 nocí, s nástupom denne • akcia 7=6 
v období 21.11.-19.12., 9.1.-16.1., 5.3.-19.3. a 28.3-9.4. 
• domáce zvieratá za doplatok 10 EUR/deň, 
platba na mieste

termíny a ceny

7G2AUT22
OSOBA NA  

ZÁKL. LôžKU  
V 1/2+1

OSOBA NA  
ZÁKL. LôžKU  

V 1/1

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE  

V 1/2+1

DIEťA 7-16 R.  
NA PRÍSTELKE  

V 1/2+1

21.11.-19.12.  
02.01.-30.01.  
27.02.-19.03.  
28.03.-09.04.

68 76 56 34

19.12.-02.01.  
30.01.-27.02. 88 94 70 44

19.03.-28.03. 77 82 61 39

FM zľava 8%

CENA OD

68
EUR
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rakÚsko | Gletscherwelt weissee

WWW.gletscHerWelt-Weissee.at

470 KM OD BRATISLAVy

GLETSCHERWELT WEISSEE

WEISSEE Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Weissee 804 - 2 600 5 16 2 2 2 4 25 1x Weissee 178 89

UTTENDORF  BerGhotel rudolfshütte RRR

2 Deti Do 12 rokov zDarma  •  priamo na svaHu  •  Wellness  •  skipas v cene  •  akcia 7=6

Poloha
nadmorská výška 2 315 m n. m. • priamo pri 
stanici lanovky • prístup do hotela možný len 
lanovkou do 16.00 hod.

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • hala • spoločenská miestnosť • 
čitáreň • zimná záhrada • internetový kútik  
v hale zdarma • bar • wellness • miestnosť  
s krbom • krytý bazén • sauna • parný kúpeľ 
• stolný tenis • stolný futbal • biliard • lezecká 
stena • šípky • posilňovňa • parkovisko pri 
údolnej stanici zdarma

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek 
(poschodové postele), typu štandard alebo 
komfort • kúpeľňa so sprchou/WC • SAT TV

straVoVanie 
polpenzia • raňajky formou bufetu • 4-chodové 
večere formou tematického bufetu • v období 
11.12.-19.12., 9.1-30.1. a 2.4.-17.4. je v cene obed 
formou snack bufetu • vianočná a silvestrovská 
večera v cene

Pre deti
postieľka na vyžiadanie zdarma • stolička • 
herňa

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc • 
skipas pre oblasť Weißsee Gletscherwelt v cene 
– platí v deň príchodu od ubytovania až do dňa 
odchodu do 11.00 hod.

PoVinné PoPlatky
pobytová taxa 1,30 EUR/osoba od 15 r./noc, 
platba na mieste

PoznÁmka
v období 19.12.-9.1., 30.1.-2.4 je pobyt možný  
na 7 nocí • pobyt od 3 nocí s nástupom denne  
11.12-19.12, 9.1-30.1. a 2.4.-17.4. • akcia 7=6 
v období 11.12.-19.12., 9.1.-30.1. a 2.4.-17.4. • 
domáce zvieratá za poplatok 10 EUR/deň, 
platba na mieste 

termíny a ceny

7G2AUT17
OSOBA NA 

ZÁKL. LôžKU 
1/2 

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 
F1/2+2cOM 

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

F1/2+2 

DIEťA 15-18 R. 
NA PRÍSTELKE 

F1/2+2cOM 

DIEťA 15-18 R. 
NA PRÍSTELKE 

F1/2+2 

DIEťA 12-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

F1/2+2cOM 

DIEťA 12-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

F1/2+2 

11.12.-19.12. a 09.01.-30.01. a 02.04.-17.04. 81 90 86 64 61 46 44
19.12.-02.01. a 06.02.-13.02. a 19.03.-02.04. 108 119 114 84 81 60 58
02.01.-09.01. a 30.01.-06.02. a 13.02.-19.03. 98 109 104 77 74 56 53

CENA OD

81
EUR
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rakÚsko | zell am see

Poloha
3 km od Zell am See • 1,2 km od vlekov strediska 
Schmittenhöhe • zastávka skibusu 100 m od 
penziónu

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • salónik • bar • lyžiareň • jedáleň •  
à la carte reštaurácia s krbom • parkovisko 
zdarma • sauna

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek 
pre deti do 16 rokov • kúpeľňa so sprchou/WC 
• káblová TV 

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
vegetariánske menu na vyžiadanie • 3-chodové 
večere s možnosťou výberu z menu • 4-chodová 
vianočná a silvestrovská večera so šampanským 
o polnoci v cene 

Pre deti
postieľka zdarma • menu • stolička

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

PoznÁmka
v období 5.12.-19.12. a 5.3.-3.4. možný skrátený 
pobyt od 3 nocí, s nástupom denne • 9.1.-30.1. 
možný pobyt od 3 nocí, s nástupom v sobotu, 
nedeľu alebo vo štvrtok • ostatné termíny 
pobyt od 7 nocí, s nástupom v sobotu • akcia 
7=6 v období 5.12.-19.12., 2.1.-6.2. a 27.2.-3.4. • 
4=3 v období 5.12.-19.12. a 9.1.-30.1, s nástupom 
v nedeľu • domáce zvieratá zdarma

WWW.zellamsee-kaprun.com/sk

430 KM OD BRATISLAVy

ZELL AM SEE

ZELL AM SEE Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Kaprun / Zell am See 757 - 3 029 56 51 28 12 17 27 200 3x Kaprun / Zell am See 232 134,50

ZELL AM SEE  Penzión limBerGhof RRR

2 Deti Do 9 rokov zDarma  •  akcia 7=6, 4=3

termíny a ceny

7G2AUT23

OSOBA  
NA ZÁKL. 

LôžKU  
V 1/2

OSOBA  
NA ZÁKL. 

LôžKU  
V 1/2+1

OSOBA  
NA ZÁKL. 

LôžKU  
V 1/2+2

DIEťA 
9-16 R. NA 
PRÍSTELKE  

V 1/2+1

DIEťA 
9-16 R. NA 
PRÍSTELKE  

V 1/2+2

05.12.-03.04. 50 53 56 27 28

FM zľava 5%

CENA OD

50
EUR
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rakÚsko | zell am see

Dieťa Do 9 rokov zDarma  •  all inclusive  •  Wellness  •  2+2  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6, 4=3

Poloha
3,5 km od centra Bruck • lyžiarske vleky sú 
vzdialené 6 km • zastávka skibusu je 150 m  
od penziónu • ľadovec Kitzsteinhorn 15 km

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • spoločenská miestnosť so SAT TV • 
reštaurácia • Wi-Fi v hale zdarma • parkovisko 
• sauna • wellness • parný kúpeľ • relaxačná 
miestnosť

uBytoVanie
dve miestnosti pre 4 osoby • kúpeľňa so 
sprchou/WC • kuchynský kútik (použitie
za poplatok 25 EUR) • telefón • káblová TV • 
niektoré izby majú balkón

straVoVanie
all inclusive • raňajky formou bufetu • obedový 
balíček z raňajšieho bufetu: 2x obložený chlieb, 
1x sladkosť, 1x ovocie, 0,2l džús • popoludňajšie 
občerstvenie: 16.30-17.30 hod. káva a koláč •  
3-chodové večere • šalátový bufet • nápoje: 
pivo, stolové víno, džúsy, voda, čaj, káva 
celodenne 10.00 – 21.00 hod. • vianočná  
a silvestrovská večera v cene

Pre deti
postieľka na vyžiadanie zdarma

cena zahŔŇa
ubytovanie s all inclusive na osobu za 1 noc

PoznÁmka
Akcia 7=6 v období 6.3.-27.3.• akcia 4=3 
v období 6.3.-10.3., 13.3.-17.3. a 20.3.-24.3. 
• skrátené pobyty sú možné v uvedených 
termínoch s nástupom vo štvrtok na 3 noci  
a v nedeľu na 4 noci • pobytová taxa 1,2 EUR/
osoba od 14 r./deň • domáce zvieratá na 
vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň

BRUCK  stadlmühle RRR

Poloha
10 km od mesta Zell am See • 15 km od Kaprunu 
• zastávka skibusu 250 m • cvičný vlek 600 m • 
bežkárske trate 200 m

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • spoločenská miestnosť • jedáleň • 
výťah • lyžiareň • parkovisko zdarma • Wi-Fi 
pripojenie v hale zdarma • sauna • parný kúpeľ • 
infračervená kabína • relaxačná miestnosť

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek (poschodová posteľ) • kúpeľňa 
so sprchou/WC • SAT alebo káblová TV • 
telefón • sušič na vlasy • trezor • časť izieb má 
balkón • jednolôžkové izby

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufetu • 3x do 
týždňa popoludňajšie občerstvenie • 3-chodové 
večere alebo bohatý bufet • šalátový bufet • 
vegetariánske menu na vyžiadanie • vianočná 
a silvestrovská večera s ohňostrojom v cene

Pre deti
postieľka na vyžiadanie zdarma

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

PoznÁmka
v období 22.12.-2.1. a 30.1.-27.2. pobyt možný 
od 7 nocí, s nástupom v sobotu • v ostatnom 
období možný skrátený pobyt od 2 nocí, 
s nástupom denne • akcia 7=6 v období  
5.12.-19.12., 9.1.-30.1., 27.2.-23.4. a 2.4.-16.4.  
(s nástupom v sobotu) • akcia 4=3 s nástupom 
v nedeľu: 6.12.-17.12., 10.1.-28.1., 6.3.-17.3.  
a 3.4.-6.4.

FUSCH  Penzión wasserfall RRR

2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6, 4=3

termíny a ceny

7G2AUT25 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2, 1/2+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2+2

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/1

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 12-15 R.  
NA PRÍSTELKE

DIEťA 6-12 R.  
NA PRÍSTELKE

05.12.-22.12. a 02.04.-16.04. 42 44 47 39 31 22
22.12.-26.12. a 30.01.-27.02. 50 51 53 46 36 26
26.12.-02.01. 65 66 70 60 46 34
02.01.-30.01. a 27.02.-02.04. 45 46 49 42 32 24

termíny a ceny

7G2AUT24 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V I1/2+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V F2+2 

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE V I1/2+1

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE V F2+2 

DIEťA 9-12 R. NA 
PRÍSTELKE V I1/2+1

DIEťA 9-12 R. NA 
PRÍSTELKE V F2+2 

17.02.-06.03. 61 69 49 56 31 35
06.03.-27.03. 58 66 46 53 29 33

FM zľava 10%

FM zľava 5%

CENA OD

58
EUR

CENA OD

42
EUR
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rakÚsko | mölltal

2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  Wellness  •  ĽaDovec  •  Wi-Fi  •  2+2  •  akcia 7=6

Poloha
2 budovy 100 m od centra Flattachu • zastávka 
skibusu pred hotelom • ľadovec Mölltal je
vzdialený 15 km

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • hala • Wi-Fi • reštaurácia • bar 
• parkovisko • wellness s krytým bazénom 
s protiprúdom • sauna • parný kúpeľ • fitnes 
• klzisko

uBytoVanie
dvojlôžkové izby vo vedľajšej budove • 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek (aj poschodové postele) • 
kúpeľňa so sprchou/WC • sušič na vlasy • rádio 
• telefón • káblová TV • jednolôžkové izby

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufetu • 3-chodové 
večere s možnosťou výberu z menu • tematické 
večere • vianočná a silvestrovská večera  
s hudbou a ohňostrojom v cene

Pre deti
postieľka zdarma • menu • stolička • baby 
phone

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc • 
skipas SKI HIT

PoVinné doPlatky
pobytová taxa  2 EUR/osoba od 18 r./noc 
(platba na mieste)

PoznÁmka
pobyt je možný na 7 nocí s nástupom v sobotu 
• domáce zvieratá na vyžiadanie za poplatok 
5 EUR/noc • Akcia 7=6 v období 28.11.-12.12., 
9.1.-16.1. a 12.3.-19.3.

FLATTACH  sPorthotel mölltal RRRR

www.Gletscher.co.at

440 KM OD BRATISLAVy

MöLLTAL

MÖLLTAL Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Mölltal 1 200 - 3 122 30 35 14 4 4 8 78 2x Mölltaler Gletscher 227 / 210 130 / 125
Ankogel - Mallnitz 1 287 - 2 636 2 9 2 2 0 4 10 - Ankogel - Mallnitz 227 / 210 130 / 125

termíny a ceny

7G2AUT15 OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 6-15 R. 
NA PRÍSTELKE

OSOBA  
V 1/1

31.10.-19.12.
09.01.-30.01. 71 50 36 85

19.12.-26.12.
02.01.-09.01.
30.01.-12.03.
19.03.-30.04.

75 53 38 89

26.12.-02.01. 85 60 43 98
12.03.-19.03. 71 50 36 85

FM zľava 5%

CENA OD

71
EUR
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rakÚsko | heiliGenBlut

WWW.gross-glockner.at

490 KM OD BRATISLAVy

HEILIGENBLUT

hEILIGENBLUT Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

heiligenblut 1 300 - 2 912 9 40 6 3 2 8 13 1x heiligenblut Skipas 210 124

HEILIGENBLUT  hunGuest hotel heiliGenBlut RRRR

GROSSKIRCHHEIM  vital-Hotel post RRR

2 Deti Do 10 rokov zDarma  •  v blízkosti vlekov  •  skipas v cene  •  Wellness  •  roDinné izby  •  Wi-Fi

2 Deti Do 4 rokov zDarma  •  skipas v cene  •  Wellness  •  roDinné izby

Poloha: 200 m od centra s možnosťami 
nákupov • lyž. stredisko Heiligenblut je 
vzdialené 8 km • zastávka skibusu je 100 m 
od hotela
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • à la carte reštaurácia • spoločenská 
miestnosť s krbom • jedáleň • bar • vináreň • 
lyžiareň • parkovisko  zdarma • parný kúpeľ • 
sauna • zážitkové sprchy • relaxačná miestnosť
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby tvorené 
dvoma miestnosťami pre 4 osoby • kúpeľňa  
so sprchou/WC • sušič na vlasy • SAT TV

straVoVanie: polpenzia • raňajky 
formou bufetu • 3-chodové večere • vianočná 
a silvestrovská večera v cene
Pre deti: postieľka zdarma
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 7 nocí • pri pobyte na 7 nocí  
6 dňový skipas pre oblasť Heiligenblut v cene
PoVinné PoPlatky: skipas pre deti  
vo veku 4 - 10 rokov za symbolický doplatok  
2 EUR/noc
PoznÁmka: pobyt možný na 7 nocí, 
s nástupom v sobotu • domáce zvieratá  
nie sú povolené

Poloha: 300 m od centra • 300 m od 
vlekov • zastávka skibusu 20 m od hotela
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • jedáleň • spoločenská miestnosť  
s TV • kaviareň • čitáreň • lyžiareň • Wi-Fi  
v spoločných priestoroch zdarma • parkovisko 
zdarma • garáž za poplatok • wellness • bazén 
• parný kúpeľ • sauna • infračervená kabína • 
masáže za poplatok • stolný tenis • squashový  
a tenisový kurt za poplatok • šípky
uBytoVanie: dvojlôžkové izby  
s možnosťou jednej prístelky • rodinné izby  
s 2 miestnosťami • kúpeľňa so sprchou/WC • 
sušič na vlasy • telefón • rádio • SAT TV • trezor
straVoVanie: polpenzia • privítací drink • 

raňajky formou bufetu • večere formou bufetu  
s predjedlom, šalátom a dezertmi
Pre deti: postieľka • herňa • požičiavanie 
hier • menu • stolička • miniklub pre deti  
od 3 rokov (podľa rozvrhu)
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 1 noc • pri pobyte na 7 nocí  
6 dňový skipas pre oblasť Heiligenblut pre 
osoby od 10 rokov v cene
PoVinné PoPlatky: skipas pre deti 
vo veku 4 - 10 rokov za doplatok 2 EUR/deň • 
silvestrovská večera 55 EUR/osoba
PoznÁmka: pobyt je možný na 7 nocí, 
s nástupom v sobotu • pobytová taxa 2,05 EUR/
osoba od 17 rokov/deň, platba na mieste

termíny a ceny

7G2AUT07
OSOBA NA 

ZÁKL. LôžKU  
V 1/2+1E

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU  
V 1/2 A 1/2+1

OSOBA NA  
ZÁKL. LôžKU  

V F1/2+2

DIEťA 10-15 R.  
NA PRÍSTELKE  

V 1/2+1E

DIEťA 10-15 R.  
NA PRÍSTELKE  

V 1/2+1

DIEťA 10-15 R.  
NA PRÍSTELKE  

V F1/2+2

19.12.-26.12. a 02.01.-09.01. a 30.01.-27.02. 114 119 121 58 59 61
26.12.-02.01. 124 128 131 63 64 66
09.01.-30.01. a 27.02.-19.03. a 26.03.-09.04. 95 100 102 51 52 54
19.03.-26.03. 114 119 102 58 59 61

termíny a ceny

7G2AUT08 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2 A 1/2+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V F1/2+2

DIEťA 14-18 R. NA 
PRÍSTELKE V 1/2+1

DIEťA 14-18 R. NA 
PRÍSTELKE V F1/2+2

DIEťA 10-14 R.  
NA PRÍSTELKE

DIEťA 4-10 R.  
NA PRÍSTELKE

12.12.-19.12. a 23.01.-30.01.
20.02.-27.02. a 12.03.-19.03. 511 546 322 336 91 28

19.12.-26.12. a 30.01.-20.02. 560 595 343 357 91 28
26.12.-02.01. 644 679 385 399 91 28
02.01.-23.01. a 27.02.-12.03. 476 497 287 301 91 28
19.03.-09.04. 427 448 259 273 91 28

CENA OD

61
EUR

CENA OD

95
EUR
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rakÚsko | innerkrems

Poloha: priamo pri vlekoch • 9 km od 
mestečka Kremsbrücke
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • reštaurácia • spoločenská miestnosť 
• bar • lyžiareň • parkovisko • wellness • krytý 
bazén • fínska sauna • turecký kúpeľ • relaxačná 
miestnosť • solárium a vírivka za poplatok
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • rodinné izby 
pozostávajúce z 2 samostatných dvojlôžkových 
izieb vedľa seba • kúpeľňa so sprchou/WC • 
sušič na vlasy • SAT TV • trezor • niektoré izby 
majú balkón
straVoVanie: plná penzia • raňajky, 
obedy a večere formou bufetu • šalátový bufet 

Pre deti: postieľka na vyžiadanie zdarma
cena zahŔŇa: ubytovanie s plnou 
penziou na osobu za 1 noc
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa  
1,95 EUR/osoba/noc, platba na mieste
PoznÁmka: v období 20.12.-6.1. pobyt 
možný od 7 nocí, s nástupom v sobotu • 
v ostatných obdobiach možný skrátený pobyt 
od 3 nocí, s nástupom denne • domáce zvieratá 
na vyžiadanie za poplatok

Poloha: priamo pri vleku • 9 km od mestečka 
Kremsbrücke  
VyBaVenie, Ďalšie služBy: recepcia • 
reštaurácia • miestnosť s krbom • bar • lyžiareň 
• parkovisko • turecký kúpeľ • sauna • bowling • 
stolný tenis • Wi-Fi zdarma
uBytoVanie: 2-lôžkové izby s možnosťou  
1 alebo 2 prísteliek pre deti • kúpeľňa so sprchou/
WC • sušič na vlasy • telefón • SAT TV • trezor • 
niektoré izby majú na vyžiadanie balkón  
za príplatok
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou bufetu 
• 4-chodové večere s možnosťou výberu • šalátový 
bufet • vianočná a silvestrovská večera v cene
Pre deti: postieľka zdarma • stolička • menu 
a bufet • kútik • baby phone • mini klub 

(bez animácií) na vyžiadanie, pre deti do 2 r.  
za poplatok
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou na 
osobu za 1 noc • dieťa 0-3 r. na prístelke v izbe 
1/2+2b platí paušál 22 €/noc
PoznÁmka: pobyt je možný od 3 nocí, 
s nástupom denne • v období 26.12.-3.1. pobyt od 
7 nocí, s nástupom v sobotu • akcia 5=4 v období 
10.1.-24.1. a 28.2.-13.3., s nástupom  
v nedeľu • v období 4.1.-25.1. a 8.3.-22.3., 
s nástupom v nedeľu, 9.12.-26.12. s nástupom 
denne • akcia 7=6 v období 19.12.-26.12, 9.1.-23.1. 
a 27.2.-12.3., s nástupom v nedeľu a 29.3.-6.4., 
s nástupom denne • pobytová taxa 1,95 EUR/
osoba od 17 r./deň • domáce zvieratá 8 EUR/deň, 
platba na mieste

www.innerkrems.at

377 KM OD BRATISLAVy

INNERKREMS

INNERKREMS Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Innerkrems 1 550 - 2 200 7 27 2 - 2 8 20 2x Innerkrems 197 / 177,5 111 / 107

priamo pri vleku  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6, 5=4

INNERKREMS  BerGhof RRRR

INNERKREMS  frühauf RRRR

priamo pri vlekocH  •  Wellness

termíny a ceny

7G2AUT26
OSOBA  

NA ZÁKL.  
LôžKU 1/2

OSOBA  
NA ZÁKL. 

LôžKU 1/2+1

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

1/2+2B

DIEťA 12-17 R. 
NA PRÍSTELKE 

1/2+1

DIEťA 12-17 R. 
NA PRÍSTELKE 

1/2+2B

DIEťA 7-12 R. 
NA PRÍSTELKE 

1/2+1

DIEťA 7-12 R. 
NA PRÍSTELKE 

1/2+2B

DIEťA 3-7 R. 
NA PRÍSTELKE 

1/2+1

DIEťA 3-7 R. 
NA PRÍSTELKE 

1/2+2B

19.12.-26.12. / 26.12.-02.01. 87 / 100 90 / 104 104 / 117 64 / 73 93 / 105 55 / 63 83 / 94 37 / 42 63 / 70
02.01.-09.01.
30.01.-27.02. a 19.03.-28.03. 84 88 101 62 91 53 81 36 61

09.01.-30.01. a 27.02.-19.03. 77 81 94 57 85 49 75 33 57

termíny a ceny

7G2AUT01
OSOBA NA 

ZÁKL. LôžKU 
V 1/2+1 

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

V F1/2+2

DIEťA 10-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1

DIEťA 10-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

V F1/2+2

DIEťA 6-10 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1

DIEťA 6-10 R. 
NA PRÍSTELKE 

V F1/2+2

DIEťA 3-6 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1

DIEťA 3-6 R. 
NA PRÍSTELKE 

V F1/2+2

12.12.-20.12. a 06.01.-31.01. a 07.03.-28.03. 80 87 49 53 41 44 33 35
20.12.-06.01. 110 117 66 71 56 59 45 47
31.01.-07.03. a 28.03.-06.04. 88 95 53 57 44 48 36 38

FM zľava 5%

FM zľava 5%

CENA OD

80
EUR

CENA OD

77
EUR
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rakÚsko | katschBerG

Poloha
20 m od vleku • 500 m od centra Katschbergu

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • reštaurácia • bar • terasa • lyžiareň • 
parkovisko • wellness • bazén • sauny • vírivka • 
relaxačná miestnosť • fitnes

uBytoVanie
2-lôžkové izby • rodinné izby pre 2 dospelých 
a 2 deti • kúpeľňa so sprchou/WC • SAT TV 
• rádio • telefón • trezor • rodinné izby majú 
oddelený spací priestor pre deti (gauč alebo 
poschodová posteľ) • väčšina izieb ma balkón 
alebo terasu

straVoVanie
plná penzia • privítací drink • raňajky formou 
bohatého bufetu • ľahký obedný bufet • 
tematické večere formou bufetu • nápoje 
k obednému snacku a k večeri (pivo, víno, voda, 
džúsy)

Pre deti
postieľka na vyžiadanie zdarma • ohrievač 
fľaše • prebaľovací pult • vodný svet • bazén • 
stolný tenis • biliard • stolný futbal • svet filmov 

• miniklub od 3 - 12 rokov (podľa rozvrhu) 
s programom • aktivity pre tínedžerov od 12 - 16 
rokov v určitých obdobiach • opatrovanie detí 
do 3 rokov za poplatok   

cena zahŔŇa
ubytovanie s plnou penziou na osobu za 1 noc

PoVinné PoPlatky
pobytová taxa 2,50 EUR/osoba od 17 r./noc, 
platba na mieste

PoznÁmka
pobyt od 3 nocí možný v období 5.12.-8.12. 
(nástup v sobotu), 8.12.-26.12., 5.3.-19.3. a 28.3.-
3.4. (nástup denne) • pobyt na 4 noci 2.1.-6.1. 
(nástup v sobotu) • v období 26.12.-2.1., 9.1.-5.3. 
a 19.3.-28.3. od 7 nocí, s nástupom v sobotu • 
domáce zvieratá nie sú povolené

360 KM OD BRATISLAVy

KATSCHBERG

KATSchBERG Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Katschberg - Aineck 1 100 - 2 200 10 50 10 2 6 8 38 1x Skipass Aineck - Katschberg 222 128

www.katschi.at

KATSCHBERG  falkensteiner hotel funimation cluB katschBerG RRRR

pri vlekocH  •  Wellness 2 000 m2  •  miniklub pre Deti  •  roDinné izby

termíny a ceny

7G2AUT11 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V F1/2+2

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V F1/2+3

DIEťA 6-15 R.  
NA PRÍSTELKE 

DIEťA 3-6 R.  
NA PRÍSTELKE 

05.12.-08.12. a 09.01.-30.01. a 20.02.-19.03. a 28.03.-03.04. 93 110 130 63 38
08.12.-19.12. 83 100 120 58 35
19.12.-26.12. a 06.01.-09.01. a 30.01.-06.02. a 13.02.-20.02. a 19.03.-28.03. 107 125 150 74 44
26.12.-02.01. 157 182 210 103 62
02.01.-06.01. a 06.02.-13.02. 137 157 185 90 54

CENA OD

83
EUR
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Poloha
500 m od centra strediska • 50 m od 
lyžiarskych vlekov 

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • reštaurácia • parkovisko zdarma 
• wellness • bazén • sauny • parný kúpeľ 
• infračervená kabína • poukaz na masáž 
v hodnote 10 EUR (každá plne platiaca osoba) 
• fitnes

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
• rodinné izby pre 4 osoby • kúpeľňa s vaňou 
alebo sprchou/WC • rádio • telefón • káblová 
TV • trezor • niektoré izby majú balkón alebo 
terasu

straVoVanie
polpenzia • privítací drink • raňajky formou 
bohatého bufetu • šalátový bar • obedný 
snack 12.00 – 13.00 hod. • 4-chodová večera 
s možnosťou výberu z menu alebo bufet •  
1x do týždňa tematická večera • vianočná 
večera v cene

Pre deti
postieľka na vyžiadanie za poplatok  
20 EUR/noc, platba na mieste • ihrisko • 
miniklub od 3 - 13 rokov (podľa rozvrhu) • herňa

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc 

PoVinné PoPlatky
pobytová taxa 2,50 EUR/osoba od 18 r./noc, 
platba na mieste

PoznÁmka
domáce zvieratá za doplatok 14 EUR/deň, 
platba na mieste • pobyt je možný na 3 noci  
s nástupom vo štvrtok alebo na 4 noci  
s nástupom v nedeľu

KATSCHBERG  falkensteiner hotel cristallo RRRR

pri vlekocH  •  Wellness 2 000 m2  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha
100 m od vlekov • pri zjazdovke 

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • lobby • bar • terasa • Wi-Fi v bare 
a lobby zdarma • wellness • bazén • sauna • 
parný kúpeľ • relaxačná miestnosť • vírivka • 
telocvičňa 

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek (rozkladací gauč alebo 
poschodová posteľ) vo vedľajšej budove, 
prepojenej s hlavnou budovou • kúpeľňa 
s vaňou alebo sprchou/WC • SAT TV • telefón • 
trezor • Wi-Fi zdarma • balkón alebo terasa

straVoVanie
plná penzia • privítací drink (pre pobyt 
s nástupom v sobotu) • raňajky formou bufetu 
• obedný snack • poobedný koláčový bufet • 
večera s možnosťou výberu alebo tematický 
bufet • detský bufet s džúsmi • fľaša minerálnej 
vody na izbe pri príchode

Pre deti
vanička • baby phone • prebaľovacia podložka 
• plienky • ohrievač fľaše • nočník • podbradník 
• stolička • kočík na vyžiadanie (podľa 
dostupnosti) • miniklub (podľa rozvrhu) • bazén 
• šmýkačka • sauna a parný kúpeľ • herňa  
s biliardom • bufet • džúsy 10.00 – 22.00 hod.

cena zahŔŇa
ubytovanie s plnou penziou na osobu za 1 noc 

PoVinné PoPlatky
pobytová taxa 2,50 EUR/osoba od 17 r./noc, 
platba na mieste • silvestrovská večera  
120 EUR/osoba

PoznÁmka
pobyt od 3 nocí možný v období 8.12.-26.12., 
5.3.-9.3. a 28.3.-10.4. (nástup v denne), 5.12.-8.12., 
9.1.-5.3. a 19.3.-28.3. (nástup v sobotu) • 6.1.-9.1. 
nástup v stredu • 26.12.-2.1. a 9.1.-5.3.  
7 nocí s nástupom v sobotu • 19.3.-28.3.. 7 nocí  
s nástupom v sobotu alebo nedeľu • Akcia 7=6  
v období 9.1.-23.1. • domáce zvieratá za 
doplatok 15 EUR/deň

KATSCHBERG  katschBerGhof RRRR

2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  priamo pri svaHu  •  Wellness

termíny a ceny

7G2AUT12 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V F1/2+2

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V I1/2+2

DIEťA 6-15 R. NA 
PRÍSTELKE 

DIEťA 3-6 R. NA 
PRÍSTELKE 

05.12.-08.12. a 09.01.-30.01. a 20.02.-19.03. a 28.03.-03.04. 100 115 120 68 41
08.12.-19.12. a 03.04.-10.04. 95 105 110 62 37
19.12.-26.12. a 06.01.-09.01. a 30.01.-06.02.
13.02.-20.02. a 19.03.-28.03. 127 152 157 83 50

26.12.-02.01. 185 195 200 115 69
02.01.-06.01. a 06.02.-13.02. 155 175 180 98 59

termíny a ceny

7G2AUT10
OSOBA NA 

ZÁKL. LôžKU 
3N 1/2,1/2+1

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 
4N 1/2,1/2+1

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

3N 1/2+2

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

4N 1/2+2

DIEťA 13-18 R. 
NA PRÍSTELKE 

3N 1/2+1

DIEťA 13-18 R. 
NA PRÍSTELKE 

4N 1/2+1

DIEťA 7-13 R. 
NA PRÍSTELKE 

3N 1/2+1

DIEťA 7-13 R. 
NA PRÍSTELKE 

4N 1/2+1

10.12.-20.12. a 27.03.-10.04. 73 62 78 66 63 54 48 43
20.12.-24.12. x 66 x 70 x 58 x 46
07.01.-31.01. a 06.03.-20.03. 97 80 101 83 82 69 63 55
31.01.-07.02
14.02.-06.03. a 20.03.-27.03. 111 91 115 94 95 78 73 62

FM zľava 8%

CENA OD

62
EUR

CENA OD

95
EUR
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rakÚsko | Gerlitzen

OSSIACH  strandhotel Prinz RRR

BODENSDORF  urBani RRRR

2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  skipas v cene   •  Wi-Fi

2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  skipas v cene  •  Wellness  •  Wi-Fi

GERLITZEN

Poloha: 7 km od lyžiarskeho strediska 
Gerlitzen • 500 m od centra mestečka 
Bodensdorf • zastávka ski busu
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • lobby • Wi-Fi zdarma • lyžiareň • 
jedáleň • parkovisko zdarma • wellness • bazén 
• parný kúpeľ • sauny • relaxačná miestnosť • 
čitáreň • stolný tenis za doplatok
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
(poschodová posteľ) • kúpeľňa so sprchou/WC 
• niektoré izby majú balkón • Wi-FI zdarma • 
sušič na vlasy • SAT TV • telefón • rádio
straVoVanie: plná penzia • raňajky 
formou bufetu • obed (polievka, hlavný chod, 
šalát) • večera formou bufetu • nealkoholické 

nápoje len pre deti v džúsovom bare • 
silvestrovská večera v cene
Pre deti: postieľka zdarma • herňa • 
stolička • požičiavanie hier • dozor pre deti od  
3 rokov (podľa rozvrhu)
cena zahŔŇa: ubytovanie s plnou 
penziou na osobu za 3 noci, resp. 4 noci • pri 
pobyte na 3 noci 2-dňový skipas pre oblasť 
Gerlitzen • pri pobyte na 4 nocí 3-dňový skipas 
v cene
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa  
1,90 EUR/osoba od 16 r./noc, platba na mieste
PoznÁmka: pobyt na 3 noci, s nástupom 
vo štvrtok alebo pobyt na 4 noci, s nástupom 
v nedeľu • pobyt na 4 noci, s nástupom  
v sobotu 2.1.-6.1., domáce zvieratá za doplatok  
10 EUR/noc, platba na mieste

Poloha: 300 m od centra • 7 km od 
mestečka Bodensdorf • 8 km od zjazdoviek • 
zastávka bezplatného skibusu 200 m od hotela
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • jedáleň • reštaurácia • hala • čitáreň 
• miestnosť s TV • salónik • Wi-Fi pripojenie 
zdarma • lyžiareň • parkovisko zdarma
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • rodinné izby pre 
2 dospelých a 2 deti, tvorené 2 miestnosťami 
s rozťahovacím gaučom pre deti • kúpeľňa 
s vaňou alebo sprchou/WC • SAT TV • sušič na 
vlasy na vyžiadanie na recepcii • Wi-Fi zdarma
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 3-chodová večera • šalátový bufet • 
silvestrovská večera za doplatok

Pre deti: postieľka • menu • stolička
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 1 noc • pri pobyte 7 nocí 6-dňový 
skipas v cene pre oblasť Gerlitzen
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa 
1,60 EUR/osoba od 16 r. /noc, platba na mieste • 
silvestrovská večera 25 EUR/osoba
PoznÁmka: pobyt možný na 7 nocí, 
s nástupom v sobotu • domáce zvieratá za 
doplatok 10 EUR/noc, platba na mieste

GERLITZEN Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Gerlitzen 1 000 - 1 911 10 26 3 1 6 7 1,5 1x Gerlitzen Skipas 199,50 119,50

termíny a ceny

7G2AUT05
OSOBA NA 

ZÁKL. LôžKU 
V 1/2

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

V 1/2+1

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

V F1/2+2

DIEťA 15-19 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1

DIEťA 15-19 R. 
NA PRÍSTELKE 

V F1/2+2

DIEťA 12-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1

DIEťA 12-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

V F1/2+2

DIEťA  
6-12 R. NA 
PRÍSTELKE

26.12.-02.01. 83 86 96 64 70 55 62 14
02.01.-09.01. a 30.01.-20.02. 77 83 90 62 67 53 58 14
09.01.-30.01. a 20.02.-05.03. 70 75 81 57 60 48 52 14

termíny a ceny

7G2AUT06
OSOBA NA 

ZÁKL. LôžKU 
V 1/2+1

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

V 1/2+1L

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

V F1/2+2

DIEťA 6-12 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1

DIEťA 6-12 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1L

DIEťA 6-12 R. 
NA PRÍSTELKE 

V F1/2+2

DIEťA 12-16 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1

DIEťA 12-16 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1L

DIEťA 12-16 R. 
NA PRÍSTELKE 

V F1/2+2

02.01.-06.01. 496 508 568 244 256 280 292 292 328
07.01.-31.01. a 21.02.-27.03. 304 316 352 160 160 184 172 184 196
31.01.-21.02. 352 352 388 172 184 196 196 208 220

405 KM OD BRATISLAVy

www.Gerlitzen.com

FM zľava 5%

CENA OD

76
EUR

CENA OD

70
EUR
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rakÚsko | Bad kleinkirchheim

www.Badkleinkirchheim.at

BAD KLEINKIRchhEIM Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Bad Kleinkirchheim 1 100 - 2 055 18 77 8 4 7 15 55 - Bad Kleinkirchheim 211 121

380 KM OD BRATISLAVy

BAD KLEINKIRCHHEIM

BAD KLEINKIRCHHEIM  trattlerhof RRRR

skipas v cene  •  v blízkosti vlekov  •  Wellness  •  Wi-Fi

Poloha: 250 m od lyžiarskych vlekov •  
500 m od centra mesta Bad Kleinkirchheim
VyBaVenie, Ďalšie služBy: recepcia • 
reštaurácia • spoločenská miestnosť • lyžiareň • 
parkovisko zdarma • wellness • bazén • sauny • 
vírivka • Wi-Fi v hale za poplatok
uBytoVanie: dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek • kúpeľňa so sprchou/WC 
• sušič na vlasy • TV • telefón • mini bar • časť 
izieb má balkón • jednolôžkové izby
straVoVanie: plná penzia • polievka pre 
lyžiarov na chate Einkehr v čase obeda • 
olovrant • 5-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu • šalátový bufet

Pre deti: postieľka na vyžiadanie zdarma • 
stolička • baby phone • prebaľovací pult • herňa
cena zahŔŇa: ubytovanie s plnou penziou  
na osobu za 1 noc • v období 5.3.-28.3. pri 
pobyte na 7 nocí 6-dňový skipas pre oblasť  
Bad Kleinkirchheim
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa  
2,50 EUR/osoba od 17 r./noc, platba na mieste
PoznÁmka: v období 26.12.-6.1. pobyt na  
7 nocí s nástupom denne • 30.1.–27.2. a 5.3.-12.3. 
5 nocí s nástupom denne • ostatné na min.  
3 noci s nástupom denne • domáce zvieratá na 
vyžiadanie za doplatok 11 EUR/noc • pobyty na 
menej ako 7 nocí za doplatok • viac info v CK.

BAD KLEINKIRCHHEIM  kolmhof RRRR

2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  v blízkosti zjazDoviek  •  skipas v cene  •  Wellness 1 000 m2  •  akcia 7=6  •  Wi-Fi

Poloha: 300 m od zjazdoviek • v centre 
mesta Bad Kleinkirchheim
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • reštaurácia • bar • lyžiareň • Wi-Fi 
zdarma • wellness • sauna • infračervená kabína 
• parný kúpeľ • vírivka • parkovisko zdarma
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek  •  
rodinné izby pre 3 dospelých a 2 deti tvorené  
2 miestnosťami • kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchou/WC • káblová TV • telefón
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 5-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • koláče • poobedný 

snack 3x do týždňa • ovocie, čaje a džúsy  
vo wellness
Pre deti: postieľka na vyžiadanie • miniklub 
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 1 noc • pri pobyte na 7 nocí 
6-dňový skipas pre oblasť Bad Kleinkirchheim 
v období 5.3.-29.3.
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa 
2,50 EUR/osoba/noc, platba na mieste
PoznÁmka: v období 25.12.-2.1. a 5.3.-12.3. 
pobyt možný od 7 nocí • v ostatných obdobiach 
pobyt možný od 3 nocí, s nástupom denne • 
akcia 7=6 v období 6.1.-30.1.; 20.2.-5.3. a 19.3.-
29.3.

termíny a ceny

7G2AUT03
OS. NA ZÁKL. 
LôžKU V I1/2 
(OD 7 NOcÍ)

OS. NA ZÁKL. 
LôžKU V I1/2+1 

(OD 7 NOcÍ)

OS. NA ZÁKL. 
LôžKU V I1/2+2 

(7 NOcÍ)

DIEťA 15-18 R. 
NA PRÍSTELKE V 

I1/2+2 (OD 7 NOcÍ)

DIEťA 7-15 R. 
NA PRÍSTELKE V 

I1/2+1 (OD 7 NOcÍ)

DIEťA 7-15 R. 
NA PRÍSTELKE V 

I1/2+2 (OD 7 NOcÍ)

DIEťA 3-7 R. NA 
PRÍSTELKE V 

I1/2+1 (OD 7 NOcÍ)

DIEťA 3-7 R. NA 
PRÍSTELKE V 

I1/2+2 (OD 7 NOcÍ)

04.12.-26.12.
06.01.-30.01.
20.02.-05.03.

75 92 108 54 37 44 19 22

26.12.-06.01. 119 133 148 74 54 60 27 30
30.01.-20.02.
05.03.-28.03. 86 103 117 59 42 47 21 24

termíny a ceny

7G2AUT04
OSOBA NA 

ZÁKL. LôžKU 
V 1/2

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU  

V 1/2+1

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU  

V 1/2+2

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU  

V 1/1+1

DIEťA 6-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+1

DIEťA 6-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+2

DIEťA 6-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/1+1

05.12.-23.12. 86 91 98 102 46 49 51
23.12.-06.01. 113 133 147 148 67 74 74
06.01.-30.01. a 20.02.-05.03. a 19.03.-29.03. 85 99 102 104 50 51 52
30.01.-20.02. 94 110 120 109 56 61 55
05.03.-19.03. 94 104 109 109 52 55 55

FM zľava 5%

FM zľava 5%

CENA OD

85
EUR

CENA OD

75
EUR
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novinka  •  2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha
v pokojnom prostredí mestečka Gröbming pri 
Schladmingu • asi 500 m od centra • lanovka 
Kaibling je vzdialená asi 10 km • ľadovec 
Dachstein 25 km

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • vstupná hala • reštaurácia • lobby • 
kaviareň •  Wi-Fi v priestoroch lobby zdarma • 
spoločenská miestnosť • seminárna miestnosť • 
lyžiareň •  parkovisko zdarma • garáž  
za poplatok • wellness centrum 100 m2  
zdarma: bio sauna • parný kúpeľ • infračervená 
kabína • relaxačná miestnosť • tepidarium •  
za poplatok: masáže • kozmetika 

uBytoVanie
rustikálne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
kúpeľňa so sprchou/WC • sušič na vlasy •  
SAT TV • rádio • trezor • kúpací plášť • niektoré 
izby majú balkón alebo terasu

straVoVanie
raňajky formou bohatého bufetu • možnosť 
doplatiť si 4-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu 

Pre deti
postieľka na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/
noc • stolička v reštaurácii • požičiavanie 
spoločenských hier

cena zahŔŇa
ubytovanie s raňajkami na osobu a 1 noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa 2,50 EUR/osoba od 15 r./noc, 
platba na mieste

PoznÁmka
akcia 7=6 platí v období 9.1.-30.1. a 12.3.-2.4. 
• domáce zvieratá za poplatok 12 EUR/noc, 
platba na mieste • garáž za poplatok  
10 EUR/deň

rakÚsko | ski amade

GRÖBMING – SCHLADMING  landhaus st. GeorG RRRR

www.skiamade.com/skSKI AMADE

409 KM OD BRATISLAVy

SKI AMADE Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

St. johann im Pongau 650 - 1 850 30 81 4 11 17 16 14 1x St. johann - Alpendorf 234 139,50
Schladming Dachstein 745 - 2 700 56 22 22 1 2 16 220 1x Schladming Dachstein 234 139,50
Schladming Dachstein 855 - 1 571 9 7 1 3 2 3 20 - Radstadt - Altenmarkt 234 139,50

termíny a ceny

7G2AUT20 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2B

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/1

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 12-16 R. NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 6-12 R. NA 
PRÍSTELKE

19.12.-26.12. a 09.01.-03.04. 69 75 75 31 25 19
26.12.-09.01. 81 87 87 31 25 19

NOVINKA

CENA OD

69
EUR
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rakÚsko | ski amade

2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  Wellness  •  2+2  •  akcia 7=6

Poloha: v centre Ramsau • 6 km  
od lyžiarskych vlekov Planai • od ľadovca 
Dachstein 10 km • zastávka skibusu priamo pred 
hotelom • Schladming 5 km
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • spoločenská miestnosť s TV • čitáreň 
• internetový kútik za poplatok • reštaurácia 
• bar s bowlingovou dráhou • konferenčná 
miestnosť • lyžiareň • parkovisko • wellness • 
krytý bazén • sauna • infrakabína • relaxačná 
miestnosť • solárium za poplatok • stolný futbal 
zdarma • bowling za poplatok
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • rodinné izby 
tvorené dvoma miestnosťami, príp. dve 

samostatné izby • kúpeľňa so sprchou/WC • 
sušič na vlasy • rádio • telefón • SAT TV • trezor 
za poplatok • niektoré izby majú balkón
straVoVanie: polpenzia • privítací drink 
• raňajky a večere formou bufetu • vianočná 
a silvestrovská večera v cene • strava sa podáva 
v hlavnej budove
Pre deti: postieľka zdarma • stolička
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu a 1 noc
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa 
2,30 EUR/os. od 15 r./noc (platba na mieste)
PoznÁmka: akcia 7=6 v období 2.1.-29.1. 
a 12.3.-25.3.

2 Deti Do 6 rokov zDarma  •  ĽaDovec  •  Wi-Fi  •  2+2  •  akcia 7=6

Poloha: hotel sa nachádza na svahu • 
centrum Schladmingu je dostupné chôdzou  
za pár minút • k stanici lanovky premáva skibus 
priamo spred hotela
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • vstupná hala • reštaurácia • lyžiareň 
• stolný tenis  • Wi-Fi v hale zdarma • sauna 
za poplatok (platba na mieste) • parkovisko 
zdarma
uBytoVanie: dvojlôžkové izby  
s možnosťou dvoch prísteliek • kúpeľňa  
so sprchou/WC • sušič na vlasy • SAT TV •  
v niektorých izbách balkón alebo terasa •  
Wi-Fi zdarma
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 4-chodové večere formou menu alebo
bufetu • šalátový bufet • Vianočná 
a silvestrovská večera v cene

Pre deti: postieľka na vyžiadanie  
za poplatok 5 EUR/deň
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu a 1 noc
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa  
2,5 EUR/osoba od 15 r./noc (platba na mieste)
PoznÁmka: Pobyt je možný na 3 noci 
s nástupom v stredu • na 4 noci s nástupom 
v sobotu • v období 21.12.-4.1. je pobyt možný 
na 7 nocí s nástupom v sobotu • Akcia 7=6 na 
pobyty v období 9.1.-23.1 s nástupom v sobotu • 
domáce zvieratá na vyžiadanie za poplatok  
12 EUR/deň, platba na mieste.

RAMSAU AM DACHSTEIN  Post RRR

SCHLADMING  ferienalm RRRR

ALTENMARKT – ZAUCHENSEE  Brückenwirt RRR

Dieťa Do 11 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha: 400 m od centra mestečka 
Altenmarkt s obchodmi • bezplatný skibus
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • zrekonštruovaná jedáleň • salónik • 
Wi-Fi pripojenie zdarma • TV miestnosť • bar • 
parkovisko zdarma • fitnes • wellness • bazén • 
sauny • vírivka • infračervená kabína • turecký 
kúpeľ • stolný futbal • stolný tenis • lyžiareň
uBytoVanie: zrekonštruované dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • kúpeľňa 
s vaňou alebo sprchou/WC • sušič na vlasy • 
telefón • rádio • SAT TV • balkón alebo terasa
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • príležitostne koláče 

• 1x týždenne farmársky bufet • vianočná 
a silvestrovská večera v cene 
Pre deti: postieľka zdarma • herňa • 
stolička podľa dostupnosti
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 1 noc
PoznÁmka: pobyt možný od 7 nocí, 
s nástupom v sobotu • akcia 7=6 v období  
5.3.-25.3. • domáce zvieratá za doplatok 5 EUR/
noc, platba na mieste

termíny a ceny

7G2AUT19 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2B

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2+2B

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE 

DIEťA 12-16 R. NA 
PRÍSTELKE 

DIEťA 6-12 R. NA 
PRÍSTELKE 

19.12.-26.12. a 09.01.-03.04. 76 84 86 68 60 43
26.12.-09.01. 97 104 106 84 74 53

termíny a ceny

7G2AUT21 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V F1/2+2

DIEťA 10-13 R. NA 
PRÍSTELKE V 1/2+1

DIEťA 10-13 R. NA 
PRÍSTELKE V F1/2+2

DIEťA 6-10 R. NA 
PRÍSTELKE V 1/2+1

DIEťA 6-10 R. NA 
PRÍSTELKE V  F1/2+2

28.01.-27.02. 68 72 79 36 40 19 20
27.02.-12.03. 61 65 72 33 36 17 19
12.03.-25.03. 54 58 64 29 33 15 17

termíny a ceny

7G2AUT18
OSOBA 

NA ZÁKL. 
LôžKU

OSOBA OD 16 R. 
NA PRÍSTELKE  

V I1/2+1

DIEťA 11-16 R.  
NA PRÍSTELKE  

V I1/2+1

01.01.-02.01. 100 71 51
02.01.-30.01. a 05.03.-01.04. 68 48 35
30.01.-05.03. 79 56 40

FM zľava 10%

CENA OD

68
EUR

CENA OD

54
EUR

CENA OD

76
EUR
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novinka  •  2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  Wellness  •  akcia 7=6

Poloha: lanovka a lyžiarska trať sú 
dosiahnuteľné preskleným koridorom • centrum 
Bad Gastein je vzdialené 400 m • verejné kryté 
kúpalisko Felsenbad 300 m • obchody sú 
vzdialené 300 m • lanovka Goldembahn Gastein 
sa nachádza 500 m od hotela
VyBaVenie, Ďalšie služBy: recepcia • 
vstupná hala • reštaurácia • bar • čitáreň • 
lyžiareň • parkovisko • wellness centrum 150 m2 
zdarma: vnútorný bazén • parný kúpeľ • sauny 
• infračervená kabína • relaxačná miestnosť • 
novo vybudovaná časť spa • ázijské wellness • 
kozmetické centrum • za poplatok: solárium • 
masáže • terapia bahnom • posilňovňa
uBytoVanie: priestranné dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 

kúpeľňa so sprchou/WC • sušič na vlasy •  
SAT TV • telefón • rádio • trezor • niektoré izby 
majú balkón alebo terasu
straVoVanie: plná penzia • raňajky formou 
bufetu • 3-chodové obedy s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • 3-chodové večere 
s možnosťou výberu z menu • vianočná večera • 
silvestrovská večera
Pre deti: postieľka na vyžiadanie
cena zahŔŇa: ubytovanie s plnou penziou 
na 1 noc
PoVinné doPlatky: pobytová taxa, platba 
na mieste
PoznÁmka: akcia 7=6 v období 21.11.-19.12., 
9.1.-23.1. a 27.2.-2.4. • domáce zvieratá nie sú 
povolené

rakÚsko | Bad Gastein

Wellness  •  Wi-Fi

Poloha: 3 km od centra a rovnako od 
lyžiarskych vlekov • zastávka skibusu 300 m  
od hotela zdarma • bežkárske trate vedú priamo 
popri hoteli
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • hala • reštaurácia • vináreň • jedáleň 
• kaviareň • lyžiareň so sušičom topánok • 
parkovisko zdarma • sauna (3x týždenne  
od 16.00 – 19.00 hod.) • biliard za poplatok • 
Wi-Fi zdarma
uBytoVanie: • dvojlôžkové izby • 
kúpeľňa s vaňou alebo sprchou/WC • káblová 
TV • telefón • trezor za poplatok • sušič na 
vlasy • minibar • niektoré izby majú balkón • 
jednolôžkové izby bez príplatku
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet

cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou
PoVinné PoPlatky: silvestrovská 
večera s hudbou a ohňostrojom 50 EUR/
dospelá osoba (platba na mieste) • pobytová 
taxa 2,2 EUR/osoba od 12 r./noc (platba na 
mieste)
PoznÁmka: pobyt je možný na 7 nocí  
s nástupom v sobotu • domáce zvieratá nie  
sú povolené

BAD GASTEIN  Barenhof RRRR

BAD GASTEIN  haas RRRR

www.Gastein.com

445 KM OD BRATISLAVy

BAD GASTEIN

BAD GASTEIN Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Bad Gastein 840 - 2 300 31 59 4 6 10 5 16 1x Bad Gastein 241 / 224 143 / 133,5

termíny a ceny

7G2AUT02
OSOBA NA 

ZÁKL. LôžKU  
V 1/2, 1/2+2

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE  

V 1/2+2

DIEťA 7-15 R. 
NA PRÍSTELKE 

V 1/2+2

21.11.-19.12. a 26.03.-02.04. 78 63 40
19.12.-26.12. 26.12.-02.01. 78 / 127 55 / 102 0 / 64
02.01.-09.01. a 30.01.-27.02. 96 77 48
09.01.-30.01. a 27.02.-26.03. 80 64 41

termíny a ceny

7G2AUT27 OSOBA NA  
ZÁKL. LôžKU

02.01.-30.01. a 05.03.-19.03. 50
30.01.-05.03. 56

FM zľava 5%

FM zľava 10%

NOVINKA

CENA OD

78
EUR

CENA OD

50
EUR
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rakÚsko | Planneralm

 www.Planneralm.at

340 KM OD BRATISLAVy

PLANNERALM

PLANNERALM Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni 

(EUR)

Planneralm 1 600 - 2 200 2 11 2 0 2 3 4 1x Planneralm 192 / 180,5 106 / 99,5

PLANNERALM  apartmánový Dom scHi-Hans RRR

v blízkosti lanovky  •  skipas v cene  •  Wi-Fi

Poloha
uprostred lyžiarskeho strediska Planneralm • 
vďaka polohe 100% záruka snehu od decembra 
do apríla • len pár metrov od stanice lanovky • 
možnosť zlyžovať k apartmánom

VyBaVenie, Ďalšie služBy
18 apartmánov pre 1 - 8 osôb • spoločenská 
miestnosť • športový obchod s požičovňou  
a potraviny priamo v budove • Wi-Fi pripojenie 
za poplatok

uBytoVanie
apartmány pre 1 - 8 osôb • predsieň • 
kúpeľňa so sprchou/WC • obývacia miestnosť 
s kompletne vybaveným kuchynským 
kútikom s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby 
a dvojlôžkovými spálňami • väčšina apartmánov 
má balkón • posteľná bielizeň a uteráky sú 
k dispozícii

straVoVanie
individuálne

Pre deti
postieľka na vyžiadanie zdarma

cena zahŔŇa
ubytovanie v apartmáne za osobu/noc • pri 
pobyte na 7 nocí 6-dňový skipas pre oblasť 
Planneralm v cene • pri pobyte na 4 noci 
3-dňový skipas pre oblasť Planneralm v cene

PoVinné doPlatky
pobytová taxa 2,30 EUR/dospelá osoba/
noc, 0,5 EUR/dieťa/noc, platba na mieste • 
záverečné upratovanie 10 EUR/osoba/pobyt

PoznÁmka
v období  6.1.-10.1. možný pobyt na 4 noci, 
s nástupom v stredu • v ostatných obdobiach  
je pobyt možný na 7 nocí, s nástupom v sobotu, 
27.3.-3.4. s nástupom v nedeľu • domáce 
zvieratá na vyžiadanie zdarma (prípadné škody 
alebo znečistenie spôsobené pobytom zvieraťa 
budú zaúčtované na konci pobytu po kontrole 
apartmánu)

termíny a ceny

7G2AUT16
OSOBA 

NA ZÁKL. 
LôžKU

DIEťA 
16-18 R. NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 
6-16 R. NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 
0-6 R. NA 

PRÍSTELKE

05.12.-19.12. a 09.01.-30.01. a 
05.03.-19.03. a 27.03.-03.04. 52 48 35 22

06.01.-09.01. 66 62 42 22

CENA OD

52
EUR
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rakÚsko | kreischBerG

www.kreischBerG.at

340 KM OD BRATISLAVy

KREISCHBERG

KREISchBERG Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Kreischberg / Muran 860 - 2 118 17 15 8 3 4 6 2,5 1x Kreischberg / Muran 207 / 186,5 120,5 / 108,5

ST. LORENZEN OB MURAU  rezort ferienPark kreischBerG 

v blízkosti vleku  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha
v tichej oblasti, vhodnej pre rodiny s deťmi • 
300 m od lyžiarskeho vleku • 700 m od centra 
mestečka St. Lorenzen ob Murau 

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • reštaurácia • bar • terasa • Wi-Fi 
pripojenie v spoločných priestoroch zdarma 
• parkovisko zdarma • wellness • bazén • sauna 
• fínska sauna • relaxačná miestnosť • solárium 
za poplatok

uBytoVanie
štúdiá pre 2 - 3 osoby a mezonetové apartmány 
pre 2 - 4 osoby • kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchou/WC • štúdiá tvorené obývacou 
miestnosťou s kuchynským kútom a 3 posteľami  
• apartmány pre 2 - 4 osoby tvorené obývacou 
miestnosťou s rozťahovacím gaučom 
a poschodím s izbou s 2 posteľami • sušič  
na vlasy • SAT TV • rádio • trezor zdarma •  
Wi-Fi zdarma • balkón alebo terasa

straVoVanie
individuálne  

Pre deti
postieľka na vyžiadanie • herňa • spoločenské 
hry

cena zahŔŇa
ubytovanie za apartmán na 1 noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa 1,50 EUR/osoba od 15 r./noc • 
uteráky za doplatok • posteľná bielizeň povinne 
za doplatok 8 EUR/osoba/set • vratná záloha  
za apartmán 50 EUR • záverečné upratovanie  
35 EUR/štúdio, 50 EUR/apartmán 

PoznÁmka
akcia 7=6 v termíne 5.12.-12.12. • domáce 
zvieratá sú za doplatok 7 EUR/noc, platba  
na mieste

termíny a ceny

7G2AUT28 šTÚDIO  
2+1

APARTMÁN  
2+2

01.01.-02.01. 119 176
02.01.-09.01. a 27.02.-15.03. 82 110
09.01.-30.01. a 15.03.-28.03. 78 103
30.01.-27.02. 99 144

FM zľava 5%

CENA OD

78
EUR
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taliansko | liViGno

Poloha: na pešej zóne mesta Livigno •  
50 m od lyžiarskych vlekov strediska Mottolino
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • reštaurácia • spoločenská miestnosť 
s TV • bar • lyžiareň • Wi-Fi v hale za poplatok 
• wellness • fínska sauna • turecký kúpeľ • veľká 
vírivka
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• kúpeľňa so sprchou/WC • sušič na vlasy • 
telefón • SAT TV
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • Vianočná a silvestrovská večera v cene

Pre deti: postieľka na vyžiadanie  
za poplatok cca 15 EUR/noc • herňa
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu a noc
PoVinné doPlatky: pobytová taxa, 
platba na mieste
PoznÁmka: pobyt je možný na 7 nocí 
s nástupom v sobotu • skrátený pobyt na 
vyžiadanie za príplatok • domáce zvieratá na 
vyžiadanie za poplatok cca 15 EUR/deň, platba 
na mieste

novinka  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  miniklub pre Deti  •  2+2

Poloha: vedľa lesa • cca 1,5 km od centra 
Livigna
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • Wi-Fi • terasa • kongresová 
sála • wellness centrum: posilňovňa • vnútorný 
bazén • vonkajšie sauny • masáže (za poplatok) 
• lyžiareň • parkovisko • zastávka skibusu 10 m 
od hotela
uBytoVanie: dvojlôžkové izby  
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
kúpeľňa so sprchou a WC • TV • pripojenie  
na internet • jednolôžkové izby

straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet
Pre deti: miniklub • postieľka
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu a noc
PoVinné doPlatky: pobytová taxa, 
platba na mieste
PoznÁmka: pobyt je možný od 7 nocí, 
s nástupom v sobotu

pri vleku  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  2+2 

LIVIGNO  tourinG RRRR

LIVIGNO  alPen VillaGe RRR

www.skiPassliViGno.comTALIANSKO
795 km OD BRATISLAVy

LIVIGNO Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Livigno 1 809 – 2 798 30 65 20 6 14 11 40 2x Alta Valtellina / Livigno 223,5 / 190 125 / 110

termíny a ceny

7G2ITA05
OSOBA  

NA ZÁKL. 
LôžKU

OSOBA 
NA ZÁKL. 

LôžKU V 1/1

DOSPELý 
NA PRÍ-
STELKE

DIEťA 
3-12 R. NA 
PRÍSTELKE

05.12.-19.12. a 09.01.-06.02.
12.03.-26.03. a 02.04.-23.04. 65 80 52 33

19.12.-26.12. a 02.01.-09.01.
20.02.-12.03. a 26.03.-02.04. 75 89 60 38

26.12.-02.01. 128 142 102 64
06.02.-20.02. 95 109 76 48

termíny a ceny

7G2ITA06 OSOBA NA  
ZÁKL. LôžKU

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 12-15 R. NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 7-12 R. NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 3-7 R.  
NA PRÍSTELKE

19.12.-26.12. a 30.01.-06.02. 114 103 91 80 57
26.12.-02.01. 178 158 141 123 88
02.01.-09.01. a 20.02.-19.03. 107 96 85 75 54
09.01.-30.01. a 19.03.-09.04. 98 89 79 69 50
06.02.-13.02. 138 124 110 97 69
13.02.-20.02. / 09.04.-30.04. 120 / 88 107 / 79 95 / 71 84 / 62 60 / 44

FM zľava 10%

CENA OD

98
EUR

NOVINKA

CENA OD

65
EUR
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taliansko | Bormio

novinka  •  4+2

Poloha: reštaurácie, bary a obchody 
sa nachádzajú cca 100 m • supermarket je 
vzdialený cca 150 m • skibus 50 m
VyBaVenie, Ďalšie služBy: nová 
budova v alpskom štýle • recepcia • lyžiareň • 
práčovňa • parkovisko • zastávka skibusu 50 m 
od apartmánu
uBytoVanie: apartmány pre 6 osôb  
s 2 samostatnými spálňami • kúpeľňa so 
sprchou a WC • sušič na vlasy • kuchynka 
s chladničkou • kúrenie • SAT TV
straVoVanie: individuálne
Pre deti: postieľka

cena zahŔŇa: ubytovanie bez stravy 
v apartmáne na 7 nocí
PoVinné doPlatky: vratná kaucia  
100 EUR (platba na mieste), záverečné 
upratovanie 60 EUR (platba na mieste), 
pobytová taxa, platba na mieste
PoznÁmka: pobyt je možný od 7 nocí, 
s nástupom v sobotu

BORMIO  chalet stelle di neVe

Poloha: priamo na svahu vyhľadávaného 
lyžiarskeho strediska Bormio 2 000 • 9 km  
od centra mesta
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia s trezorom • výťah • jedáleň • disko 
bar • bar • miestnosť s TV • stolný tenis • biliard 
• lyžiareň • parkovisko • posilňovňa • sauna 
a vírivka za poplatok • Wi-Fi pripojenie za 
poplatok
uBytoVanie: dvojlôžkové izby  
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
kúpeľňa so sprchou/WC • SAT TV • telefón • 
trezor • výhľad do okolia • jednolôžkové izby
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 

bufetu • 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • k večeri voda, víno a nealkoholický 
nápoj v cene • silvestrovská večera za poplatok 
30 EUR/osoba, platba na mieste
Pre deti: postieľka na vyžiadanie • stolička 
• herňa
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 1 noc
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa  
cca 1,60 EUR/osoba/noc, platba na mieste
PoznÁmka: pobyt je možný od 7 nocí  
s nástupom v sobotu • domáce zvieratá  
na vyžiadanie za poplatok

www.Bormioski.euBORMIO

810 km OD BRATISLAVy

BORMIO Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark Typy skipasov – dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Bormio 1 225 – 3 012 14 32 4 3 9 12 39 1x Bormio 208 / 134,5 124 / 72

BORMIO  Girasole RRR

2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  priamo na svaHu  •  polpenzia s nápojmi  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  2+2

termíny a ceny

7G2ITA03
OSOBA NA ZÁKL. 

LôžKU V IZBE 
EcONOMy

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V IZBE 

SUPERIOR

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE V IZBE 

EcONOMy

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE V IZBE 

SUPERIOR

DIEťA 7-15 R. NA 
PRÍSTELKE V IZBE 

EcONOMy

DIEťA 7-15 R. NA 
PRÍSTELKE V IZBE 

SUPERIOR

05.12.-19.12. a 09.01.-06.02. a 13.02.-09.04. 48 55 38 44 24 28
19.12.-26.12. a 02.01.-09.01. 52 59 42 48 27 30
26.12.-02.01. 143 150 114 120 72 75
06.02.-13.02. 58 65 46 52 29 33

termíny a ceny
7G2ITA04 APARTMÁN A4+2
28.11.-19.12. a 09.01.-06.02. a 27.02.-09.04. 697
02.01.-09.01. a 06.02.-13.02. 995
13.02.-27.02. 882

FM zľava 5%

FM zľava 5%

CENA OD

48
EUR

NOVINKA

CENA OD

99
EUR
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taliansko | Passo tonale

Poloha
100 m od centra mesta • 250 m od lyžiarskych 
vlekov (ski bus) 

VyBaVenie, Ďalšie služBy
vstupná hala • bar • spoločenská miestnosť 
s TV • čitáreň • lyžiareň so sušičom na lyžiarky 
• parkovisko • garáž za poplatok • wellness 
• sauna • turecký kúpeľ • vírivka • relaxačná 
miestnosť • masáže sú na vyžiadanie  
za poplatok • Wi-Fi za poplatok 5 EUR/5 hod.

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • kúpeľňa so sprchou/WC 
• telefón • TV • trezor • výhľad do krajiny • 
jednolôžkové izby

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bohatého bufetu 
• 4-chodové večere • vianočná a silvestrovská 
večera v cene

Pre deti
postieľka na vyžiadanie 

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa, platba na mieste

PoznÁmka
pobyt je možný od 7 nocí, s nástupom v sobotu 
• domáce zvieratá nie sú povolené

www.Passotonale.it

785 km OD BRATISLAVy

PASSO TONALE

PASSO TONALE / 
PONTE DI LEGNO

Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

P. Tornale / P. di Legno 1 257 – 3 016 31 50 13 1 15 9 10 1x Superskirama / P. Tornale, P. di Legno 263 / 202 139 / 112

PASSO TONALE  orchidea RRRs

2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  v blízkosti vlekov  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  2+2

termíny a ceny

7G2ITA19
OSOBA  

NA ZÁKL. 
LôžKU

OSOBA 
NA ZÁKL. 

LôžKU V 1/1

DOSPELý 
NA 

PRÍSTELKE

DIEťA  
7-15 R. NA 
PRÍSTELKE

05.12.-19.12.
02.01.-06.02. a 27.02.-26.03. 47 62 43 24

19.12.-26.12. a 26.03.-02.04. 59 74 53 30
26.12.-02.01. 92 107 83 47
06.02.-13.02. 64 79 58 33
13.02.-27.02. 61 76 55 31

FM zľava 5%

CENA OD

47
EUR
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taliansko | folGarida – marilleVa

novinka  •  1 Dieťa Do 7 rokov zDarma  •  v blízkosti vlekov  •  Wi-Fi

Poloha
v srdci Val di Sole • len 100 m od lyžiarskych 
vlekov • 30 km od národného parku Adamello 
Brenta • 120 km od národného parku Stelvio, 
obkolesený majestátnymi Dolomitmi Brenta 
a prírodou

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • výťah • herňa • čitáreň • reštaurácia 
• bar • spoločenská miestnosť s TV • Wi-Fi 
za poplatok • terasa • kongresová sála • malá 
posilňovňa • sauna • lyžiareň • parkovisko 
• garáže 50 m od hotela • zastávka skibusu 
(každých 6 min.)

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • 
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy •  
SAT TV • telefón • balkón

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bohatého bufetu • 
3-chodové večere • šalátový bufet • 1x týždenne 
večera pri sviečkach • silvestrovská večera  
v cene

Pre deti
miniklub • postieľka (zdarma)

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu a noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa, platba na mieste

PoznÁmka
pobyt je možný od 7 nocí, s nástupom v sobotu 
alebo nedeľu, Wi-Fi za poplatok 5 EUR/7 hodín

FOLGARIDA  renzi RRR

www.skirama.it

780 km OD BRATISLAVy

FOLGARIDA – MARILLEVA

FOLGARIDA – 
MARILLEVA

Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Folgarida – Marilleva 1 400 – 2 179 27 19 7 5 14 5 26 2x Folgarida – Marilleva 268 / 235 142 / 130

termíny a ceny

7G2ITA14 OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 7-14 R. 
NA PRÍSTELKE

05.12.-19.12.
02.01.-06.02. a 27.02.-03.04. 49 44 25

19.12.-26.12. a 13.02.-27.02. 56 50 28
26.12.-02.01. 90 81 45
06.02.-13.02. 61 55 31

NOVINKA

CENA OD

49
EUR
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taliansko | folGarida – marilleVa

Poloha
centrálna poloha • priamo na svahu Marilleva  
1 400 • 8 km od mestečka Mezzana 

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • reštaurácia • supermarket • 
parkovisko • garáže • požičovňa lyží • 
internetové pripojenie v hale za doplatok •  
bar • Wi-Fi zdarma v spoločenských  
priestoroch

uBytoVanie
štúdio pre 2-4 osoby • jedna miestnosť s dvomi 
lôžkami a rozťahovacím gaučom • kúpeľňa  
so sprchou/WC • telefón • TV • kuchynský kút • 
apartmán pre 2-5 osôb má spálňu navyše  
s poschodovou posteľou • Wi-FI za poplatok  
6 EUR/týždeň

straVoVanie
individuálne

Pre deti
postieľka na vyžiadanie za poplatok • stolička • 
menu • miniklub • animácie

cena zahŔŇa
ubytovanie v apartmáne za 1 noc • záverečné 
upratovanie

PoVinné PoPlatky
posteľná bielizeň a uteráky za doplatok 12 EUR/
osoba/týždeň, platba na mieste • vratná kaucia 
100 EUR/apartmán, platba na mieste • pobytová 
taxa, platba na mieste

PoznÁmka
pobyt je možný od 7 nocí, s nástupom v sobotu 
• domáce zvieratá za poplatok 8 EUR/deň, 
platba na mieste

MEZZANA  solaria RRRR

2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  priamo na svaHu  •  Wellness  •  miniklub pre Deti  •  Wi-Fi  •  2+2  •  akcia 7=6

Poloha
mestečko Mezzana 8 km • 100 m od vleku

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • 3 bary • reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • spoločenská miestnosť • TV 
miestnosť • herňa • obchod so suvenírmi • mini 
market • disco klub • lyžiareň • parkovisko 
• služby kozmetického salónu za poplatok • 
wellness • bazén • sauna a vírivka za poplatok • 
stolný tenis • biliard • fitnes • Wi-Fi

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchou/WC • sušič na vlasy • telefón • SAT TV 
• minibar • rádio • trezor

straVoVanie
plná penzia • raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • nápoje k jedlám v cene (1/4 litra vína  
a 1/2 litra vody) • vianočná a silvestrovská 
večera v cene

Pre deti
postieľka • stolička • menu na vyžiadanie 
• herňa • opatrovanie detí za poplatok • 
medzinárodný miniklub pre deti  
od 4 do 12 rokov

cena zahŔŇa
ubytovanie na osobu za 1 noc s plnou penziou

PoVinné doPlatky
pobytová taxa, platba na mieste

PoznÁmka
pobyt je možný od 7 nocí, s nástupom v sobotu 
• akcia 7=6 na pobyty s nástupom 9.1.-23.1.  
a 5.3.-19.3. • sauna za poplatok 3 EUR • domáce 
zvieratá nie sú povolené

MEZZANA  rezidencia lores 2
priamo na svaHu  •  miniklub pre Deti  •  Wi-Fi

termíny a ceny

7G2ITA15 OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 7-15 R. 
NA PRÍSTELKE

05.12.-19.12. a 12.03.-02.04. 56 45 28
19.12.-26.12.
02.01.-09.01. a 13.02.-27.02. 76 61 38

26.12.-02.01. 125 100 63
09.01.-06.02. a 27.02.-12.03. 70 56 35
06.02.-13.02. 84 67 42

termíny a ceny

7G2ITA16 APARTMÁN  
A4+1

šTÚDIO  
S2+2

05.12.-19.12.
02.01.-06.02. a 27.02.-02.04. 68 51

19.12.-26.12. a 13.02.-27.02. 82 70
26.12.-02.01. 163 143
06.02.-13.02. 94 80

FM zľava 8%

FM zľava 8%

CENA OD

51
EUR

CENA OD

56
EUR
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taliansko | madonna di camPiGlio

www.skirama.it

780 km OD BRATISLAVy

MADONNA DI CAMPIGLIO

SKIRAMA DOLOMITy Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Madonna di campiglio 1 513 – 2 504 20 60 10 5 13 2 21 1x Madonna di campiglio 268 /235 142 / 130

PINZOLO  canada RRRR

2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  v blízkosti vlekov  •  Wellness  •  miniklub pre Deti  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha: v centre Pinzola • 250 m  
od lyžiarskych vlekov Doss Sabion • 12 km  
od strediska Madonna di Campiglio 
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
reštaurácia • jedáleň • vináreň • miestnosť s TV 
• herňa • výťah • terasa • lyžiareň • parkovisko 
• garáže za poplatok • Wi-Fi pripojenie 
v spoločných priestoroch zdarma • sauna • 
wellness • bazén • turecký kúpeľ • vírivka • 
kozmetické ošetrenia a solárium za poplatok
uBytoVanie: dvojlôžkové izby  
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
(poschodová posteľ) • kúpeľňa so sprchou/WC 
• sušič na vlasy • SAT TV • telefón • trezor • mini 
bar • balkón • jednolôžkové izby

straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bohatého bufetu • 3-chodové večere • šalátový 
bufet • vianočná a silvestrovská večera v cene
Pre deti: postieľka • stolička • menu • kútik 
• opatrovanie detí na vyžiadanie za poplatok 
• animácie
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 1 noc
PoVinné doPlatky: pobytová taxa, 
platba na mieste
PoznÁmka: pobyt je možný od 7 nocí 
s nástupom v sobotu • akcia 7=6 v období 
5.12.-19.12. a 12.3.-2.4. • domáce zvieratá na 
vyžiadanie za poplatok

PINZOLO  rezidencia la locanda RRR

miniklub pre Deti  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha: cca 500 m od centra Pinzola •  
800 m od lyžiarskych vlekov (ski bus)
VyBaVenie, Ďalšie služBy: bar • 
hala • lyžiareň • parkovisko • malá posilňovňa 
• herňa
uBytoVanie: apartmány pre 2-4 osoby 
• kúpeľňa s vaňou alebo sprchou/WC • Wi-Fi 
pripojenie zdarma • telefón • sušič na vlasy • 
trezor • kuchyňa s kompletným vybavením  
a riadmi • oddelená spálňa • balkón s výhľadom 
na krajinu • A4+2 má spálňu navyše
straVoVanie: individuálne • možnosť 
doobjednať raňajky za poplatok 5 EUR/osoba/
deň, platba na mieste • večere v hoteli Ferrari  
10 EUR/osoba/deň, platba na mieste

Pre deti: postieľka za poplatok • stolička 
• ihrisko
cena zahŔŇa: ubytovanie za apartmán 
za 1 noc • záverečné upratovanie • posteľná 
bielizeň a uteráky v cene
PoVinné doPlatky: pobytová taxa, 
platba na mieste
PoznÁmka: pobyt možný od 7 nocí,  
s nástupom v sobotu • vratná kaucia 150 EUR 
(200 EUR počas Vianoc a Nového roka) • 
domáce zvieratá na vyžiadanie za poplatok • 
akcia 7=6 v termínoch 26.11.-19.12.,  
2.1.-6.2. a 27.2.-11.4.

termíny a ceny

7G2ITA17
OSOBA  

NA ZÁKL. 
LôžKU

OSOBA  
NA ZÁKL. 

LôžKU V 1/1

DOSPELý  
NA PRÍ-
STELKE

DIEťA  
7-12 R. NA 
PRÍSTELKE

05.12.-19.12.
09.01.-06.02. a 27.02.-02.04. 61 72 55 31

19.12.-26.12.
02.01.-09.01. a 13.02.-27.02. 64 75 58 33

26.12.-02.01. / 06.02.-13.02. 113 / 75 124 / 86 102 / 68 57 / 38

termíny a ceny

7G2ITA18 APARTMÁN  
A2+2

APARTMÁN  
A4+2

26.11.-19.12. a 02.01.-06.02. a 27.02.-11.04. 63 87
19.12.-26.12. a 06.02.-13.02. 81 105
26.12.-02.01. 118 145
13.02.-27.02. 89 113

FM zľava 5%

FM zľava 8%

CENA OD

63
EUR

CENA OD

61
EUR
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taliansko | PaGanella

novinka  •  1 Dieťa Do 7 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  2+2

Poloha: v Molvene pri jazere
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • wellness centrum • sauna • 
lyžiareň • parkovisko • garáže za poplatok  
8 EUR/deň (v cene pre klientov ubytovaných 
v junior suite alebo rodinnej izbe) • zastávka 
skibusu • Wi-Fi
uBytoVanie: dvojlôžkové izby • junior 
suity pre 2-3 osoby • rodinné izby pre 2-4 osoby 
• kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy • 
župan • SAT TV • telefón • minibar • trezor • 
pripojenie na internet • balkón s výhľadom na 
krajinu

straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 4-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • uvítací koktail • 
poobedný snack
Pre deti: miniklub • postieľka (zdarma)
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu a 3, 4 alebo 7 nocí
PoVinné doPlatky: pobytová taxa, 
platba na mieste
PoznÁmka: pobyt je možný od 3 noci 
s nástupom vo štvrtok, alebo od 4 nocí 
s nástupom v nedeľu

MOLVENO  alPenresort BelVedere wellness & Beauty RRRR

www.PaGanella.net

737 km OD BRATISLAVy

PAGANELLA

PAGANELLA Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Paganella 1 028 – 2 125 15 30 5 2 15 1 12 1x Superskirama / P. Tornale, P. di Legno 273 / 235 150 / 130

ANDALO  Bottamedi RRR

2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  v blízkosti vlekov  •  Wi-Fi

Poloha: 80 m od lyžiarskych vlekov  
(ski bus) • priamo v centre Andala
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • výťah • reštaurácia • lyžiareň • 
miestnosť s TV • bar • parkovisko • Wi-Fi
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek •  
Wi-Fi pripojenie za poplatok • kúpeľňa so 
sprchou/WC • sušič na vlasy • telefón • 
SAT TV • trezor • väčšina izieb má balkón • 
jednolôžkové izby
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • silvestrovská večera 
v cene

Pre deti: postieľka na vyžiadanie zdarma 
• stolička
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 1 noc
PoVinné doPlatky: pobytová taxa, 
platba na mieste
PoznÁmka: pobyt možný od 7 nocí, 
s nástupom v sobotu

termíny a ceny

7G2ITA07
OSOBA 

NA ZÁKL. 
LôžKU

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU 

V 1/1

DOSPELý 
NA PRÍ-
STELKE

DIEťA 
7-13 R. NA 
PRÍSTELKE

19.12.-26.12.
02.01.-09.01. a 13.02.-27.02. 52 66 47 26

26.12.-02.01. 70 84 63 36
09.01.-06.02. a 27.02.-19.03. 46 60 42 24
06.02.-13.02. 60 74 54 31

termíny a ceny

7G2ITA08
OSOBA NA 

ZÁKL. LôžKU 
V 1/2

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU V 
SUI1/2, SUI1/2+1

OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU  

V F1/2+2

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE  
V SUI1/2+1

DIEťA 7-13 R. 
NA PRÍSTELKE 

V SUI1/2+1

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE 

F1/2+2

1. DIEťA 2-13 R. 
NA PRÍSTELKE 

F1/2+2

2. DIEťA 2-13 R. 
NA PRÍSTELKE 

F1/2+2

3 noci / 4 noci 3 noci / 4 noci 3 noci / 4 noci 3 noci / 4 noci 3 noci / 4 noci 3 noci / 4 noci 3 noci / 4 noci 3 noci / 4 noci
06.12.-20.12.
10.01.-31.01. a 28.02.-20.03. 193 / 224 207 / 245 228 / 266 176 / 209 105 / 125 194 / 227 116 / 135 228 / 266

31.01.-07.02. a 21.02.-28.02. 207 / 238 222 / 260 243 / 282 189 / 222 112 / 132 207 / 240 123 / 143 243 / 282
07.02.-21.02. a 20.03.-27.03. 222 / 253 236 / 274 257 / 295 201 / 234 119 / 139 219 / 252 130 / 150 257 / 295

FM zľava 5%

FM zľava 5%

CENA OD

46
EUR

NOVINKA

CENA OD

56
EUR
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taliansko | Val di fiemme

Poloha: v centre Predazzo • od lyžiarskych 
vlekov Latemar je vzdialený cca 1 km • zastávka 
skibusu je priamo pred hotelom zdarma
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • reštaurácia • bar • lyžiareň • 
parkovisko • Wi-Fi v hale zdarma • wellness 
• zážitkové sprchy • turecký kúpeľ • sauna • 
do wellness sú povinné šľapky a osušky za 
poplatok 15 EUR/osoba/deň, uterák 3 EUR/deň 
• hydromasáže
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kúpeľňa • 
sprcha/WC • sušič na vlasy • telefón • TV • 
trezor • jednolôžkové izby
straVoVanie: polpenzia • privítací drink 
• raňajky formou bufetu • popoludní malé 
občerstvenie s teplými nápojmi a koláčom • 

3-chodové večere s možnosťou výberu z menu 
• 1x týždenne večera z miestnych špecialít • 
šalátový bufet • Vianočná večera v cene
Pre deti: postieľka na vyžiadanie zdarma • 
menu • opatrovanie detí za poplatok
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobou a noc
PoVinné doPlatky: pobytová taxa  
1 EUR/osoba/deň, platba na mieste • novoročná 
večera 45 EUR/osoba, platba na mieste
PoznÁmka: pobyt je možný na 7 nocí  
s nástupom v sobotu • skrátený pobyt od 3 nocí 
s nástupom denne v období 5.12.-19.12., 9.1.-6.2. 
a 27.2.-10.4. • Akcia 7=6 v období 5.12.-19.12., 
9.1.-6.2. a 27.2.-25.3. • domáce zvieratá na 
vyžiadanie za poplatok

2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  2+2  •  akcia 7=6

PREDAZZO  tourinG RRR

www.dolomitisuPerski.com/fiemme

715 km OD BRATISLAVy

VAL DI FIEMME

VAL DI FIEMME Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Val di Fiemme 860 – 2 415 43 50 18 7 27 11 150 4x Dolomity Superski / Val di Fiemme 275 / 220 156 / 125

CAVALESE  laGorai RRRR

2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  Wellness 800 m2  •  miniklub pre Deti  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha: 800 m od mestečka Cavalese •  
cca 1 km od lyžiarskeho vleku Cermis • zastávka 
skibusu pred hotelom
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • reštaurácia • dve jedálne • 
spoločenská miestnosť s TV • parkovisko 
• garáž za poplatok • telocvičňa • sauna • 
relaxačná miestnosť • bazén s protiprúdom 
• vírivka • vstup do wellness od 14 rokov • 
požičanie županu povinne, poplatok 5 EUR/
osoba • masáže • Wi-Fi zdarma
uBytoVanie: dvojlôžkové izby  • superior 
izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• kúpeľňa so sprchou/WC • sušič na vlasy • 
minibar • SAT TV • telefón • rádio • trezor • 
balkón • jednolôžkové izby • pripojenie na 
internet

straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • poobedný bufet s koláčmi a ovocnými 
džúsmi • 4-chodové večere s možnosťou výberu 
• šalátový bufet • silvestrovská večera v cene
Pre deti: postieľka a stolička na vyžiadanie 
zdarma • bazén • menu na vyžiadanie • 
opatrovanie detí  za poplatok • junior klub  
a miniklub pre deti od 3 do 12 rokov • herňa
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 1 noc
PoznÁmka: akcia 7=6 v termíne 5.12.-19.12., 
9.1.-16.1. a 5.3.-26.3. • pobyt je možný na 7 dní, 
s nástupom v sobotu • domáce zvieratá (do 
10 kg) na vyžiadanie za poplatok 15 EUR/deň, 
platba na mieste

termíny a ceny

7G2ITA20 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/2+2SUP

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/1

DOSPELý NA PRÍSTELKE 
V 1/2+2SUP

DIEťA 7-15 R. NA 
PRÍSTELKE V 1/2+2SUP

05.12.-19.12. a 09.01.-23.01. a 05.03.-02.04. 78 87 110 82 44
19.12.-26.12. a 23.01.-06.02. a 20.02.-05.03. 87 95 122 91 48
26.12.-02.01. 128 138 181 131 70
02.01.-09.01. / 06.02.-20.02. 108 / 93 116 / 101 150 / 130 110 / 96 59 / 51

termíny a ceny

7G2ITA21 OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/1

DOSPELý  
NA PRÍSTELKE

DIEťA 7-15 R.  
NA PRÍSTELKE

05.12.-19.12.a 09.01.-06.02. a 27.02.-25.03. 47 62 42 24
19.12.-26.12. a 02.01.-09.01.a 06.02.-27.02. a 25.03.-10.04. 51 65 46 26
26.12.-02.01. 68 82 62 35

FM zľava 8%

FM zľava 5%

CENA OD

47
EUR

CENA OD

78
EUR
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taliansko | marmolada

www.dolomitisuPerski.com/marmolada

660 km OD BRATISLAVy

MARMOLADA

MARMOLADA Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Arabba / Marmolada 1 200 – 3 342 25 28 9 7 16 4 7,5 – Dolomity Superski / Arabba, Marmolada 241 / 212 134 / 110

ROCCA PIETORE  PrinciPe marmolada RRR

2 Deti Do 18 rokov zDarma  •  priamo pri vleku  •  ligHt all inclusive  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  2+2

Poloha
v Malga Ciapela na úpätí najvyššieho vrchu 
Dolomitov Marmolada • od kabínovej lanovky 
na Marmoladu je vzdialený len 20 m • vlek 
spájajúci stredisko so Sella Ronda sa nachádza 
len 350 m od hotela

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • 2 reštaurácie • spoločenská miestnosť 
• piano bar • výťah • herňa • biliard • TV 
miestnosť • parkovisko • wellness centrum 
• vnútorný bazén • vírivka • za poplatok: 
práčovňa • fotograf • butik • sauna • solárium • 
skrášľovacie centrum

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • kúpeľňa so sprchou/WC • 
sušič na vlasy • SAT TV • telefón • trezor

straVoVanie
light all inclusive • raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • k obedom a večeriam víno, 
voda a nealkoholický nápoj

Pre deti
miniklub • postieľka za poplatok 10 EUR/deň • 
stolička • menu • herňa

cena zahŔŇa:
ubytovanie s light all inclusive na osobu a noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa, platba na mieste

PoznÁmka
pobyt je možný od 7 nocí, s nástupom v sobotu

FM zľava 5%

termíny a ceny

7G2ITA13 OSOBA NA  
ZÁKL. LôžKU

DOSPELý  
NA PRÍSTELKE

19.12.-26.12. a 26.03.-02.04. 72 51
26.12.-02.01. 145 102
02.01.-09.01. 101 71
09.01.-23.01. a 05.03.-26.03. 84 59
23.01.-30.01. a 27.02.-05.03. 91 64
30.01.-27.02. 107 75

CENA OD

72
EUR
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taliansko | Val di fassa

novinka  •  Wi-Fi  •  2+2

Poloha: v centre Campitello di Fassa •  
cca 300 m od lyžiarskych vlekov Col Rodella • 
ski bus za poplatok
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • raňajková miestnosť • výťah • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch • lyžiareň • malý bar • 
malá spoločenská miestnosť • malá posilňovňa 
so saunou • parkovisko
uBytoVanie: štandardné dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy •  
SAT TV • trezor • pripojenie na internet •  

Wi-Fi  • balkón s výhľadom do krajiny • 
komfortné dvojlôžkové izby
straVoVanie: raňajky formou bufetu
Pre deti: postieľka
cena zahŔŇa: ubytovanie s raňajkami  
na osobu a noc
PoVinné doPlatky: pobytová taxa, 
platba na mieste
PoznÁmka: pobyt je možný od 7 nocí, 
s nástupom v sobotu, Wi-Fi v spoločných 
priestoroch a na izbách za poplatok 2,5 EUR/
deň (platba na mieste)

Poloha: asi 350 m od centra • stanica 
kabínovej lanovky Col Rodella je vzdialená asi 
500 m • zastávka skibusu je pred hotelom
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť • SAT TV • lyžiareň • internet v hale 
za poplatok • wellness • krytý bazén • sauna 
• turecký kúpeľ • vírívka • Wi-Fi zdarma • 
posilňovňa • masáže a procedúry za poplatok • 
parkovisko zdarma • garáže za poplatok
uBytoVanie: dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• kúpeľňa so sprchou/WC • sušič na vlasy • 
minibar • SAT TV • telefón • balkón •  
v niektorých izbách sú poschodové postele • 

internet za poplatok • jednolôžkové izby •  
Wi-Fi za poplatok 10 EUR/týždeň
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 4-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • Vianočná  
a silvestrovská večera v cene
Pre deti: postieľka na vyžiadanie  
za poplatok
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu a noc
PoVinné doPlatky: pobytová taxa, 
platba na mieste
PoznÁmka: pobyt je možný od 7 nocí 
s nástupom v sobotu • domáce zvieratá na 
vyžiadanie za poplatok

CAMPITELLO DI FASSA  Garni festil

Wellness  •  Wi-Fi  •  2+2

CAMPITELLO DI FASSA  stella montis RRRR

WWW.Dolomitisuperski.com/val-Di-FassaVAL DI FASSA

709 km OD BRATISLAVy

VAL DI FASSA
(SELLA RONDA)

Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Val di Fassa, carezza 1 225 – 3 012 4 58 19 3 9 12 39 1x Dolomity Superski / V. di Fassa, carezza 237 / 189 134 / 108

termíny a ceny

7G2ITA09 OSOBA NA  
ZÁKL. LôžKU

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/1

OSOBA OD 5 R.  
NA 1. PRÍSTELKE

OSOBA OD 5 R.  
NA 2. PRÍSTELKE

DIEťA 3-5 R.  
NA PRÍSTELKE

05.12.-26.12. a 09.01.-06.02. a 12.03.-02.04. 80 91 68 56 40
26.12.-02.01. 113 129 96 79 57
02.01.-09.01. 89 102 76 63 45
06.02.-20.02. 86 99 73 61 44
20.02.-12.03. 84 96 71 59 42

termíny a ceny

7G2ITA10 OSOBA NA ZÁKL. LôžKU 
V IZBE STANDARD

OSOBA NA ZÁKL. LôžKU 
V IZBE cOMFORT

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 13-16 R. 
NA PRÍSTELKE

DIEťA 6-13 R.  
NA PRÍSTELKE

DIEťA 3-6 R.  
NA PRÍSTELKE

05.12.-19.12.
09.01.-06.02. a 27.02.-09.04. 31 34 28 25 22 16

19.12.-26.12. 35 38 32 28 25 18
26.12.-02.01. 56 59 50 45 39 28
02.01.-09.01. a 20.02.-27.02. 34 37 31 27 24 18
06.02.-20.02. 40 43 36 32 28 20

FM zľava 5%

CENA OD

80
EUR

NOVINKA

CENA OD

31
EUR
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taliansko | Val Gardena

priamo pri vleku  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha
výborná poloha priamo na zjazdovke • len  
500 m od centra Selva di Val Gardena • skibus

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
bar • kaviareň • lyžiareň • stolný tenis • internet 
za poplatok • malé wellness centrum •  sauna • 
turecký kúpeľ •  vírivka • solárium a masáže za 
poplatok • Wi-Fi v spoločných priestoroch •  
2x týždenne večery s hudbou

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
• kúpeľňa so sprchou a WC • SAT TV • rádio •  
trezor • minibar • telefón • niektoré izby majú 
balkón • jednolôžkové izby

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufetu • 3-chodové 
večere s možnosťou výberu z menu • šalátový 
bufet • Silvestrovská večera za doplatok  
60 EUR/os. (platba na mieste)

Pre deti
postieľka na vyžiadanie zdarma • stolička • 
herňa

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu a noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa cca 1,60 EUR/osoba/deň, platba 
na mieste

PoznÁmka
pobyt je možný na 7 nocí s nástupom v sobotu 
• akcia 7=6 v období 28.11.-19.12. • domáce 
zvieratá len malé za poplatok 7 EUR/deň, platba 
na mieste

SELVA DI VAL GARDENA  alaska RRR

www.ValGardena.it

650 KM OD BRATISLAVy

VAL GARDENA

VAL GARDENA Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Val Gardena 1 061 - 2 220m 52 105 18 12 40 26 120 1x Dolomity Superski / Alpe di Siusi 270 / 252 153 / 146

termíny a ceny

7G2ITA02 OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 8-13 R. 
NA PRÍSTELKE

DIEťA 2-8 R. 
NA PRÍSTELKE

28.11.-26.12.
05.03.-10.04. 100 90 80 50

26.12.-02.01. 180 162 144 90
02.01.-09.01.
20.02.-05.03. 120 108 96 60

09.01.-06.02. 110 99 88 55
06.02.-20.02. 130 117 104 52

FM zľava 5%

CENA OD

100
EUR
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taliansko | alPe di siusi

novinka  •  2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  2+2

Poloha
v centre Siusi • 500 m od lanovky  
Alpe di Siusi / Seiser Alm

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia s krbom • reštaurácia • bar • 
spoločenská miestnosť s TV • herňa • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch • parkovisko • 
wellness centrum • sauny • oddychová 
miestnosť • vnútorný bazén • masáže 
a skrášľovacie procedúry (za poplatok)

uBytoVanie
de luxe dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek v hlavnej budove • 
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy • 
župany • papuče • SAT TV • telefón • trezor • 
minichladnička • pripojenie na internet • balkón

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufetu • 6-chodové 
večere s možnosťou výberu z menu • poobedný 
snack medzi 14.30 – 17.30 hod. • keksíky a džúsy 
na izbe pri príchode

Pre deti
herňa • stolný tenis • bedminton • detská TV 
• stolný futbal • spoločenské hry • video hry • 
postieľka • stolička • príbory • župany

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu a 1 noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa, platba na mieste

PoznÁmka
pobyt je možný od 3 nocí, s nástupom denne, 
v termínoch 26.12.-2.1. a 6.2.-13.2. od 7 nocí 
s nástupom v sobotu • domáce zvieratá  
na vyžiadanie za doplatok 5 EUR/deň, platba 
na mieste

SIUSI  diana RRRR

www. alPedisiusi.info

680 KM OD BRATISLAVy

ALPE DI SIUSI

ALPE DI SIUSI Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km) Snowboarding Typy skipasov  

– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Alpe di Siusi 1 850 - 2 350 m 18 40 2 5 14 5 80 1x Val Gardena/Alpe di Siusi 256 / 205 146 / 117

termíny a ceny

7G2ITA01 OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 7-13 R. 
NA PRÍSTELKE

19.12.-26.12. 97 73 49
26.12.-02.01. 131 98 66
02.01.-06.02. a 27.02.-20.03. 90 68 46
06.02.-27.02. 104 78 52

FM zľava 5%

NOVINKA

CENA OD

90
EUR
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taliansko | cortina d´amPezzo

Poloha
priamo pri zjazdovkách strediska Tofana-
Lagazuoi 5 Torri • lyžiarska škola v blízkosti • 
cca 4,5 km od Cortiny • 2,7 km od lyžiarskych 
vlekov Faloria a Col Druscie • zastávka 
bezplatného skibusu pred hotelom 

VyBaVenie, Ďalšie služBy
recepcia • bar • reštaurácia • miestnosť s TV • 
lyžiareň • stolný tenis • parkovisko • garáže  
za poplatok 8 EUR/deň • malá sauna  
s tureckými kúpeľmi • fitnes • Wi-Fi zdarma

uBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej  alebo 
dvoch prísteliek • kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchou/WC • sušič na vlasy • SAT TV • trezor • 
telefón • jednolôžkové izby

straVoVanie
polpenzia • raňajky formou bohatého bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu z menu

Pre deti
postieľka • stolička • menu • kútik • herňa • klub 
(len v určitých obdobiach) • opatrovanie detí  
na vyžiadanie za poplatok

cena zahŔŇa
ubytovanie s polpenziou na osobu za 1 noc

PoVinné doPlatky
pobytová taxa, platba na mieste

PoznÁmka
v období 27.12.-3.1. je pobyt možný len od  
7 nocí, s nástupom v sobotu alebo v nedeľu 
• v ostatných obdobiach je možný skrátený 
pobyt od 3 nocí, s nástupom denne • akcia 7=5 
v období 17.12.-24.12., 3.1.-14.2. a 6.3.-3.4. • akcia 
4=3 platí v období 17.12.-24.12., 3.1.-14.2.  
a 6.3.-3.4. • domáce zvieratá zdarma

www.cortina.dolomiti.orG

550 KM OD BRATISLAVy

CORTINA D´AMPEZZO

cORTINA D´AMPEZZO Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

cortina d´Ampezzo 1 224 - 2 930 55 46 19 5 28 5 - 1x Dolomity Superski / San Vito di cadore 270 / 251 153 / 143

CORTINA D´AMPEZZO  Villa arGentina RRR

2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  pri svaHu  •  Wi-Fi  •  akcia 7=5, 4=3

termíny a ceny

7G2ITA22 OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 7-15 R. 
NA PRÍSTELKE

OSOBA NA ZÁKL. 
LôžKU V 1/1

17.12.-24.12.
03.01.-14.02.
06.03.-03.04.

81 73 41 95

24.12.-27.12.
14.02.-06.03. 112 101 57 126

27.12.-03.01. 125 113 63 139

FM zľava 5%

CENA OD

81
EUR
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2 Deti Do 7 rokov zDarma  •  Wellness  •  Wi-Fi  •  akcia 7=6

Poloha: v centre dedinky St. Lorenzen •  
3 km od lyžiarskeho strediska Plan de Corones • 
2 km od mesta Brunico • ski bus zdarma
VyBaVenie, Ďalšie služBy: 
recepcia • bar • reštaurácia • lyžiareň • stolný 
tenis • miestnosť TV • parkovisko • malé 
wellness • sauna • turecký kúpeľ • Wi-Fi  
v spoločenských priestoroch
uBytoVanie: dvojlôžkové izby  
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
kúpeľňa so sprchou/WC • trezor • telefón •  
SAT TV • časť izieb má balkón 
straVoVanie: polpenzia • raňajky formou 
bufetu • 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • silvestrovska večera 
za doplatok 25 EUR/os., platba na mieste

Pre deti: postieľka
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou 
na osobu za 1 noc 
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa  
1,30 EUR/osoba/deň, platba na mieste
PoznÁmka: 28.11.-26.12., 9.1.-6.2. a 13.2.-17.4. 
je pobyt možný od 3 nocí s nástupom denne •  
v období 29.11.-20.12. a 28.2.-25.4. je možný 
pobyt od 3 nocí, s nástupom denne •  
v ostatných obdobiach je pobyt možný  
od 7 nocí, s nástupom v sobotu • akcia 7=6 
v období 28.11.-19.12., 9.1.-30.1. a 27.2.-17.4. • 
domáce zvieratá sú povolené za poplatok  
10 EUR/deň, platba na mieste

taliansko | Plan de corones

SAN LORENZO DI SEBATO  mondschein RR

www.dolomitisuPerski.com/kronPlatz

615 km OD BRATISLAVy

PLAN DE CORONES

PLAN DE cORONES Nadmorská výška
(m n. m.)

Zjazdovky (km) Lanovky Bežkárske
trate (km)

Snowboarding
Funpark

Typy skipasov  
– dospelí 6 dní (EUR) 3 dni (EUR)

Plan de corones 975 – 2 275 57 28 18 21 6 6 216 1x Dolomity Superski / Plan de corones 251 / 204 143 / 116

2 Deti Do 9 rokov zDarma  •  Wellness 900 m2  •  miniklub pre Deti  •  Wi-Fi

RASUN ANTERSELVA  koflerhof RRRs

Poloha: v národnom parku • 800 m od centra 
dedinky • mestečko Rasun 15 km • 4 km od 
lyžiar. vlekov • bezplatný skibus pred hotelom
VyBaVenie, Ďalšie služBy: recepcia • 
reštaurácia • bar • lyžiareň • internet zdarma 
• parkovisko • posilňovňa • bazén • sauna • 
turecký kúpeľ • solárium za poplatok • Wi-Fi
uBytoVanie: dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek • kúpeľňa so sprchou/WC 
• SAT TV • telefón • sušič na vlasy • trezor • 
niektoré izby sa nachádzajú v prístavbe
straVoVanie: polpenzia • privítací drink • 
občerstvenie s koláčmi a chlebom focaccia • 

raňajky formou bufetu • 3-chodové večere  
s možnosťou výberu z menu • vianočná večera  
s darčekmi pre deti do 3 rokov v cene
Pre deti: postieľka • stolička • menu • miniklub 
pre deti od 3 do 12 rokov • herňa
cena zahŔŇa: ubytovanie s polpenziou  
na osobu na 3, 4 resp. 7 nocí
PoVinné PoPlatky: pobytová taxa, platba 
na mieste
PoznÁmka: v období 27.12.-3.1. je možný  
pobyt od 7 nocí, s nástupom v nedeľu • 
ostatných obdobiach je možný pobyt od  
3 nocí, s nástupom vo štvrtok alebo od 4 nocí,  
s nástupom v nedeľu

termíny a ceny

7G2ITA12 OS. NA ZÁKL.  
L. V 1/2, 1/2+1

OS. NA ZÁKL. 
L. V 1/2, 1/2+1

OS. NA ZÁKL.  
L. V 1/2+2

OS. NA ZÁKL. 
L. V 1/2+2

DIEťA 9-15 R. NA 
PRÍST. V 1/2+1

DIEťA 9-15 R. NA 
PRÍST. V 1/2+1

DIEťA 9-15 R. NA 
PRÍST. V 1/2+2

DIEťA 9-15 R. NA 
PRÍST. V 1/2+2

3 / 4 noci 7 nocí 3 / 4 noci 7 nocí 3 / 4 noci 7 nocí 3 / 4 noci 7 nocí
24.12.-27.12. a 
07.02.-14.02. a 24.03.-31.03. 267 / 330 x 302 / 373 x 135 / 167 x 152 / 188 x

27.12.-03.01. x 831 x 888 x 419 x 447
03.01.-07.01. a 
31.01.-07.02. a 14.02.-28.02. 237 / 282 x 281 / 318 x 120 / 143 x 142 / 161 x

07.01.-31.01. a 
28.02.-24.03. a 31.03.-17.04. 180  / 182 x 216 / 216 x 92 / 93 x 109 / 110 x

termíny a ceny

7G2ITA11 OSOBA NA 
ZÁKL. LôžKU

DOSPELý NA 
PRÍSTELKE

DIEťA 7-15 R. 
NA PRÍSTELKE

28.11.-19.12. a 27.02.-17.04. 42 30 22
19.12.-26.12. a 06.02.-13.02. 53 38 27
26.12.-02.01. 71 50 36
02.01.-06.02. a 13.02.-27.02. 50 35 26

FM zľava 8%

FM zľava 8%

CENA OD

46
EUR

CENA OD

42
EUR



ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, A.S.

I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie obchodná 

spoločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, 
ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvo-
rila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III. bod 1 písm. d) týchto podmienok previedol. V prípade, že 
na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“  
a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy 
o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a pod-
písanej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou ces-
tovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú 
a podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne 
vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

4. Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby 
obstarávateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávate-
ľom ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú  
v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch.

5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene 
objednávateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa § 5 písm. 
b/ zákona č. 281/2001 Z.z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú 
všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objed-
návateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné 
informácie a písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné 
doklady a informácie, ktoré poskytne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocnená osoba alebo cestovná 
agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo  
s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných obstarávateľom.

6. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všet-
kými jej súčasťami (čl. I. bod 5 druhá veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa 
oboznámil a súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 7. 
Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej 
korešpondencie, elektronickej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem 
týchto zmluvných podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL 
a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo k 
uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom definovaným v tomto bode.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena 

zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ 
nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho 
nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, 
objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s obsta-
rávateľom inak. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento 
vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania 
služieb.

3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu  
a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

4. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu 
alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške 
už pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ 
povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb 
je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto 
obstarávateľa umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa 
považuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom 
v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obsta-
rávateľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je po-
vinný uhradiť všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. 
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom 
začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových  

a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,

c) zmene kurzu EURa ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %.
9. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu 

zvýšenia ceny zájazdu z dôvodov podľa bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať 
príslušným skutočným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

10. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na 
základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objedná-
vateľom uvedenú najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený 
dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote 
určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa 
bodu 7 tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi 

známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok 

podľa čl. VI. týchto podmienok.
d) Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto ozná-

mení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo 
začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou 
zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na 
čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý 
vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú 
za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti 
so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisia-
cich so zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď 
zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade obstarávateľ písomne upozorní 
na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávateľa a/alebo 
služieb administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 30 EUR na osobu   
(s výnimkou vybraných jednodňových poznávacích zájazdov, ktorých cena zájazdu je nižšia ako 30 EUR na osobu, 
kde poplatok za zmenu je 10 EUR na osobu).

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej 

úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu 
celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä 

poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie 
všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho 
nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá po-
skytnutím nesprávnych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ 
nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni 
príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových  
a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí 
pre nich podmienené.

c) Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípa-
de potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade 
môže obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením 
si povinností objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, 
najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi.

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať 
správnosť údajov v nich uvedených.

f) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať 
obstarávateľa.

g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami  
v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky po-
trebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, 
očkovanie a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné 
právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom 
narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich po-
skytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie 
zaplatenej ceny zájazdu.



i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb 
v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne 
zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom 
personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolu-
cestujúcim apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť 
obstarávateľa za neúčasť objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:
a) Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú 

adresu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. g).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej 

zmluvy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutoč-
nosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

b) Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac 
ako 48 hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objedna-
né služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je 
zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia 
navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena 
miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena 
ceny zájazdu o menej ako 10%, obstarávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má prá-
vo voľby či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa 
objednal.

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet  
10 účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objedná-
vateľovi oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

2. Počas čerpania služieb:
a) Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objek-

tívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych 
okolností, ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu  
a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ povinný:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru 
pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubyto-
vanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré 

nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, 

zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku ne-
obvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného tech-
nickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami 
neovplyvniteľnými zo strany obstarávateľa).

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený 
predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu 
sa považujú za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznáme-

ním, ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa 
(v pobočke obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné 
storno poplatky (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote  
46 dní a viac pred termínom začatia čerpania služieb,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
45 - 29 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
28 - 15 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
14 - 6 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia 
čerpania služieb.

2. V prípade , ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde 
(napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný 
uhradiť v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, 

ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte 
storno poplatkov sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj 
v prípade zrušenia jednej zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo 
služby s iným objednávateľom na základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, 
alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny 
zájazdu za nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto 
zmenu je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, 
pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objed-

návateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj 
písomný záznam. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle 
príslušnej právnej úpravy.

2. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju 
reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby 
neboli vôbec čerpané, odo dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na 
uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchá-
dzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, 
zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb 
alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objedná-
vateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné 
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné 
nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady 
škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, 
poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými pred-
pismi platnými pre leteckú dopravu.

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre po-

tenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté 
náhradné plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od 
oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:

• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených 
služieb,

• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd 

bol poskytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou 

prípadov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných pod-

mienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby 
uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejne-
ných v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré obstarávateľ vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami  
a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. 

3. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obstarávateľ  spracúva osobné 
údaje  objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstaraní 
zájazdu. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informo-
vať obstarávateľa  o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú  
k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávate-
ľom, vrátane poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných 
údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a lik-
vidácie spracovaných osobných údajov. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ 
vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, 
popr. odstránenie závadného stavu. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem 
iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných 
údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona. 

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2014. Všetky údaje, obsiahnuté v ponu-
kových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače  
a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
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ZoZnam predajných miest ck satUr

ZoZnam vybraných aUtoriZovaných predajcov ck satUr

BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 46  
085 01 Bardejov 
054/474 41 40
bardejov@satur.sk

BRATISLAVA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18 
851 01 Bratislava
02/6241 14 43
aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16  
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk

BORy MAll 
lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk

Dunajská 18 
811 08 Bratislava 
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk

Jesenského ul. 5-9 
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23 
811 06 Bratislava 
02/5263 79 61
kollarovonam@satur.sk

Mánesovo nám. 3 
851 01 Bratislava 
02/6252 23 62
manesovo@satur.sk

Miletičova 1  
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

POlUS City Center
Vajnorská 100 
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29 
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5  
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

GALANTA
Hlavná ul. 945  
924 01 Galanta 
031/780 18 81
galanta@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5 
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19  
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55  
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1 
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19 
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov) 
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Ul. Sv. Michala 2  
934 82 levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1  
031 13 liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12 
984 01 lučenec 
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30 
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34  
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52  
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4  
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11 
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18 
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116  
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6 
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17 
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23  
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312 
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7  
034 01 Ružomberok 
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10 
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694 
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890 
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261  
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8 
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

TRNAVA
Vajanského ul. 1 
917 39 Trnava 
033/551 11 76
trnava@satur.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
Nám. A. H. Škultétyho 6  
990 80 Veľký Krtíš
047/483 01 03
vkrtis@satur.sk

ZVOLEN
Ul. Kozačeka 2182/11  
960 01 Zvolen 
045/540 18 55
zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Nám. Matice slovenskej 9  
965 01 Žiar nad Hronom 
045/672 55 34
ziar@satur.sk

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A 
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk

Nájdete nás  
na facebooku

BANSKÁ BYSTRICA
KORAl TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk
  
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROyAl
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

EXTRAWEll - lMC
Dunajská 18
02/5293 1579
extra.well@extrawellplus.sk

INVIA.SK
Dunajská 4
02/2064 8220
poradca@invia.sk

PEGASUS AGENCy
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

TRAVEl.SK
Einsteinova 24, OC Aupark 
02/3387 2835
info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/545 9696
info@agenturaaqua.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FlIPPER
OS Máj 1420
042/4426017
info@cestovkaflipper.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526 
031/780 2106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1.mája 20
057/788 0127
ittca@stonline.sk

KOŠICE
CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/671 4661
info@travelfly.sk 

EDEN
Hlavná 70
ca@eden.sk
0905902164

VEVA  travel
Alžbetina 5
0911 996 573
info@ckveva.sk

LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk

LUČENEC
CK lUX
Železničná 1
047/433 1395
cklux@isternet.sk

MALACKY
CK POHODA
Jánošíková 1
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 0244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MAlKO POlO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SlOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEl
Holubyho 31
0918 391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

lF TRAVEl
Holubyho 27,OC Plus
0915 841 996
pezinok.lftravel@gmail.com

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915 797 253
info@ckfuture.sk

SENEC
BITTNER TRAVEl
lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HEllAS TRAVEl
Janka Kráľa 739
034/654 6454
hellastravel@hellastravel.sk

SKALICA
AMA TRAVEl
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

SNINA
CA RElAX
Strojárska 2526 – CENTRUM
057/762 1629
carelax@stonline.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA
letná 51
0903200741
cklubica@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
CA DJK TOUR
Popradská 659/6
052/4326620
djk@djk.sk

CORADO
levočská 3
0905905798
corado@slnet.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

TOPOĽČANY
CK TOP-DENT PlUS
M.R. Štefánika 2/6, 
pasáž Centrum
0918998768
topdentplus@topdentplus.sk

TREBIŠOV
CA AGI
M.R.Štefánika 1632/39
0915857234
agi.trebisov@gmail.com

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
Ul. 17. novembra 14
032/655 2361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
CA AVENTURA
Hasičská 3855
0907 263 333
aventura.tn@gmail.com

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk

VRANOV nad TOPĽOU
CA CORAl
Námestie slobody 2
057/4426142
coral_ca@stonline.sk 

ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

ZVOLEN
GlOBAlTOUR
Nám. Slobody 2013
045/5402581
globaltour@globaltour.sk
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špeciálne balíky a ceny
pobyty za fi rst a last minute ceny

najširšia ponuka pobytov na Slovensku a v zahraničí

www.senspa.sk  |   0850 333 333  |   info@senspa.sk

Prvý online 
wellness portál


