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Poznámky:



Lyžařský výcvik v Alpách 
SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm

28. 11. – 1. 12. 2021

Budeme bydlet v Gasthofu Glocknerhof: 

Poloha: Penzion leží v oblasti Zell am See – Kaprun – Saalbach v Brucku, 2 km od hlavní sjezdovky 
v Zell am See, 5 km od Kaprunu. V penzionu je český servis.

Lyžování: Kaprun – Zell am See – Saalbach (400 km). Zastávka skibusu je 30 m od Gasthofu.

Pokoje: 2–4lůžkové pokoje. Sprcha + WC společné na chodbě, na pokojích je umyvadlo. 

Stravování: snídaně formou bufetu, večeře o třech chodech v restauraci penzionu.

Další vybavení: Restaurace, společenský sál s pódiem a promitací technikou. Zábavné hry – stolní hokej, 
šipky, stolní hry apod. Možnost připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
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Jedeme do TOP destinace Rakouska. Bude-
me lyžovat buď v regionu Kaprun – Zell am 
See – Saalbach. Propracovaná infrastruktu-
ra, více než 400 km sjezdových tratí a to 
hlavní – 100% garance sněhu na ledovci! 
Tento nejvyhledávanější region v Rakousku 
disponují lehčími a středně těžkými tratěmi, 
je tedy ideální pro školní skupiny. Ve chvílích 
volna můžeme využít skvělou nabídku sáň-
kařských tratí nebo navštívit termální lázně 
v Kaprunu.

Bydlet budeme v penzionu, který leží 
v Brucku mezi Kaprunem a Zell am See. 
K dispozici budeme mít dvou-, tří- a čtyřlůž-
kové pokoje s umyvadlem, TV a Wi-Fi. Spr-
cha a WC jsou společné na chodbě. Ráno nás 
čekají snídaně formou bufetu, na sjezdovku 
s sebou dostaneme obědový balíček a po ná-
ročném dni se budeme těšit na teplou večeři 
a něco sladkého. Samozřejmě budeme mít 
zajištěný pitný režim. Večer si určitě užije-
me spoustu zábavy ve velkém společenském 
sále.

Zell am See – Kaprun

Saalbach

V ceně máme:
• Dopravu

• Ubytování

• Stravu

• Pitný režim

• Skipasy

• Pobytovou taxu

• Povlečení, ručníky

• Pojištění CK proti úpadku

Zell am See – Kaprun – Saalbach

Cena celkem:

3 noci – 6 600 Kč






