
Dům dětí a mládeže Kopřivnice pro Vás připravil  

Lyžařský zájezd do střediska 
 Saalbach, Schmittenhohe, Kaprun -

Kitzsteinhorn a Lofer 
9. 3. – 13. 3. 2019    

zájezd pro příznivce lyžování - rodiče s dětmi a dospělé  
 

CENA ZÁJEZDU : 
  

Počet dní  
 Dospělý Mládež   Dítě   
 2000 - 2002 2003 – 2012   

5 dnů 8. 800,- Kč  7. 900,- Kč   7. 200,- Kč 
 
   Cena zájezdu zahrnuje :    -    dopravu  

  -     4 dny  SKIPAS 
  -     4 dny ubytování  
  -     4 dny polopenze 
  -     pojištění léčebných výloh 

 
Platby :      prosinec   2018    záloha   4. 000,- Kč   
                    leden        2019    záloha   3.000,- Kč  
                    únor         2019    doplatek 
 
Storno podmínky :  v případě odhlášení zájezdu musíte za sebe najít náhradu 
                                 odhlášení zájezdu 60 dní před odjezdem  50%  z ceny 
                                 odhlášení zájezdu 30 dní před odjezdem  75 % z ceny  
PROGRAM : 
 
1. den - odjezd  v ranních hodinách, transfer Rakouskem, navečer ubytování, večeře  
2. den - celodenní lyžování (Saalbach), přejezd na ubytování, večeře  
3. den - po snídani celodenní lyžování (Kaprun), po návratu na ubytování večeře 
4. den - po snídani celodenní lyžování (Schmittenhöhe), po návratu na ubytování večeře 
5. den - po snídani sbalení všech našich věcí a odjezd z ubytování, celodenní lyžování (Lofer),    
v ranních hodinách příjezd  do ČR.  
 
 
Ubytování :  Pension  v Maishofenu - pokoje s umyvadlem na pokoji . Sprchy a záchody            
                                        v dostatečném množství na patře, 3., 4.a 5. lůžkové pokoje – dodržte 
stanovený počet osob – rodina,  kamarádi,  známí 
                       
Strava :   - polopenze  –     snídaně  a večeře v penzionu (kuchyně s vlastním kuchařem) 
                                             dopravu  zajišťuje  firma Pavel  David  (osvědčená kvalita) 
 
Večerní programy: v penzionu – společenská místnost,  můžete  mít své občerstvení 
 



S Sebou :      platné doklady, děti do 15 let  lyžařská  přilba povinná,  dostatečné kapesné ,  
stravu na první a  poslední den, hudební  nástroje, kapesné, pitný režim, opalovací krém, 
sluneční brýle, dobrou  
náladu.              
Lyžařské středisko: 
Lyžařský „cirkus“ Saalbach-Hinterglemm je jednou z nejlepších Salzburských lyžařských 
oblastí s dvěma sty kilometry sjezdových tratí ((90 km modrých, 95 km červených a 15 km 
černých) na šedesáti třech sjezdovkách. Lyžuje se v JEDNOM údolí na severních a jižních 
svazích mezi 900 a 2 096 m n. m. Je tu na 55 lanovek a vleků (28 vleků, 16 sedačkových a 11 
kabinových lanovek) a prakticky všechny hlavní sjezdovky jsou zasněžované. Nejdelší 
sjezdová trať Jausenabfaht měří 7 km s převýšením 1 020 m. Přepravní kapacita lyžařských 
lanovek a vleků činí 85 693 osob za hodinu. V roce 1991 se zde konalo mistrovství světa 
v alpském lyžování. Ve středisku Lofer také kvalitní lyžování. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informace a přihlášky u vedoucí zájezdu  

p. Jany Hanzelkové – telefon: 604 420 745 

 
 
  


