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ČSOB Praha 4
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POKYNY PRO CESTU A POBYT
RAKOUSKO - HINTERSTODER - ALMHÜTTE
Přeprava vlastním vozem: Nástup na ubytování po 15,00 hod. V případě zájmu je možné uložit zavazadla do chaty (do prostor předsíně
a pod). Parkování vozu doporučujeme buď na centrálním parkovišti v Hinterstoderu nebo na mezistanici. Doporučujeme mít s sebou
sněhové řetězy!!! Po Rakousku je cesta převážně po dálnici a potřebujete dálniční známku.
Trasa cesty: Praha - České Budějovice - Dolní Dvořiště - Linz - Kirchdorf - Hinterstoder (350 km)
Den příjezdu a nástup na ubytování: ať již plánujete lyžovat od prvního dne nebo jedete rovnou na ubytování a lyžovat budete až od
druhé dne - doporučujeme Vám den před příjezdem si zavolat (NA SMS NEBUDE BRÁN ZŘETEL !!!) delegátce a domluvit se s ní, jaké a
kde si převezmete permanentky, a máte-li objednáno vyvezení zavazadel s tím, že k chatě dojdete pěšky, tak v kolik hodin a kde máte
být pro objednání skútru. Nástup na ubytování po 15,00 hod. Vyklizení chaty v den odjezdu do 10,00 hod.
Vyvezení zavazadel je
možné v časech: 9,00 - 11,00 hod a pak 14,30 - 16,30 hod
Klíč od chaty - klíče od chaty
je nutno si vyzvednout v restauraci "ALM". Majitel Vám předá klíče a dovede Vás do chaty, kterou máte objednanou a ukáže Vám vše
potřebné.
Strava: v chatě je k dispozici vybavená kuchyňská linka, lednička. V provozní době lyžařského střediska je možno eventuelně využít
občerstvení v přilehlé turistické chatě "ALM", která nabízí chutnou kuchyni.
Permanentky: nutno zaplatit vratnou zálohu na permanentku 2,- EUR.
Běžecké tratě jsou též zpoplatněny - cca 3,- EUR/den.
Doporučujeme den před nástupem na ubytování kontaktovat delegátku, abyste se domluvili na nákupu permanentek a jejich
předání.

Cena permanentek:
HLAVNÍ SEZÓNA
15.12. - 6.1. | 26.1. - 10.3.

Cena permanentek:
VEDLEJŠÍ SEZÓNA
7.1. - 25.1. | od 11. 3.

počet dnů/cena v EUR
2 1/2 denní
3 denní
4 denní
5 denní
6 denní

dospělá osoba
106,50
113,50
149,00
179,50
208,00

dosp. + děti do 10ti
112,00 + 9,00
120,00 + 9,00
156,50 + 12,00
189,00 + 15,00
219,00 + 18,00

dítě do 15ti let
56,00
60,00
78,50
94,50
109,50

počet dnů/cena v EUR
2 1/2 denní
3 denní
4 denní
5 denní
6 denní

dospělá osoba
100,00
107,50
140,00
169,00
195,50

dosp. + děti do 10ti
105,50 + 9,00
113,00 + 9,00
147,00 + 12,00
178,00 + 15,00
206,00 + 18,00

dítě do 15ti let
53,00
56,50
73,50
89,00
103,00

Ceny v EUR: během dne se můžete pohodlně a chutně stravovat přímo na svahu v některé z místních restaurací. Orientační ceny:
Hranolky 3,50 EUR | Párek s houskou a hořčicí 4,50 EUR | Řízek s přílohou 10,- EUR | Germknödl (kynutý knedlík s povidly a
vanilkovým krémem) 8,50 EUR | Špagety 1,30 EUR/10dkg | Polévka 3,- - 4,50 EUR | Zeleninový salát 1,- EUR/10dkg |
Pivo 0,5 l 3,70 EUR | Nealko pití 0,5 l 3,70 EUR | Káva, čaj 3,50 - 4,00 EUR

! DOMÁCÍ OBUV NUTNÁ !
Děti do 15 let mají povinnou lyžařskou helmu !!!
Delegát:

Ničová Jana

0043 664 7657 682

