
SKI RAKOUSKO

Opletalova 10, 779 00 OLOMOUC

Lyžařské kurzy pro školy v rakouských Alpách
Saalbach – Leogang / Zell am See – KaprunSaalbach – Leogang / Zell am See – Kaprun

Saalbach-Leogang-Hinteglemm
Světoznámé středisko bylo dějištěm mistrovství 

světa v alpských disciplínách
200 km sjezdovek: 90 km modrých, 95 km 

červených, 15 km černých sjezdovek

Kaprun – Zell am See 
poskytuje lyžařům jedinečné možnosti sportovního 
vyžití. Lyžařská oblast na ledovci Kitzsteinhornu 
zaručuje radost z lyžování po celý rok. Celkem 

138 km sjezdových tratí, 56 lanovek a vleků, z toho 
12 kabinových a 17 sedačkových lanovek.

neděle–čtvrtek – 3 dny lyžování
vedlejší sezóna 3 noci + 3 dny skipas + bus 5 490 Kč
hlavní sezóna 3 noci +3 dny skipas + bus 5 890 Kč

neděle – pátek – 4 dny lyžování
vedlejší sezóna 4 noci + 4 dny skipas + bus 6 690 Kč
hlavní sezóna 4 noci + 4 dny skipas + bus 6 990 Kč

V ceně zahrnuto: doprava autobusem, ubytování v gasthofu (3 nebo 4 noci), stravování (snídaně, svačinka, večeře), 
skipas (3 dny lyžování nebo 4 dny lyžování). Možnost dokoupení: cestovní pojištění SPORT typ B/den (příplatek: 32 Kč/os/den). 
Nad 40 osob 3 osoby včetně ubytování, polopenze a skipasu ZDARMA.

Kurzy jsou určené dětem a mládeži do 18 let. U starších studentů bude dopočten cenový rozdíl za skipas.

Ubytování: Gasthof – pokoje dvou- až čtyř- lůžkové. 
Sprcha + WC společné na chodbě. Na pokojích je umyvadlo, 

možnost připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. 
Velká společenská místnost.

Učitelé a doprovod mají vlastní sociální zařízení. 
V pensionu je český servis!

www.SkolniAlpy.cz
info: 585 232 098 • 777 80 59 80

Vše zahrnuto 

v ceně!
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Školní a skupinové výletyŠkolní a skupinové výlety

Program upravíme dle Vašich požadavků
Počet dnů Program Cena (Kč)

 2 dny 
1.den:  Solnohradsko: Salzburg a okolí, Zell am See – Kaprun
2 den:  Bavorsko: Berchtesgaden, Königsee, Kelsteinhaus – Hitlerovo orlí hnízdo 

a muzeum války
1 990*

3 dny

1.den:  Solnohradsko: Salzburg a okolí, Zell am See – Kaprun
2.den:  Grossglockner, Krimmelské vodopády
3.den: Bavorsko: Berchtesgaden, Königsee, Kelsteinhaus – Hitlerovo orlí hnízdo 

a muzeum války

2 990*

 
 4 dny

All inclusive

1.den: kolem jezer Salzburgu, St. Johan im Pongau – soutěska Liechtensteinklamm, 
hrad Werfen – výklad v  češtině, lanovkou v údolí Gasteinu, termální aquapark

2.den: výjezd lanovkou na ledovec Weißsee –ráj skialpinistů a horolezců, 
Krimmelské vodopády, výstava s kinem – fascinující svět vody, bazén

3. den  Kaprun-Zell am See,Rauris – pohádkové údolí zlatokopů, výjezd lanovkou, 
rýžování zlata, vstup do národního parku

4. den  Soutězka Kitzlochklamm, Salzburg – Mozartův dům, lanovou drahou 
do pevnosti + prohlídky, katakomby, výlet lodí po řece Salzach

5 090/4 790*

 5 dnů

All inclusive 

1.den:  kolem jezer Salzburgu, St. Johan im Pongau– soutěska Liechtensteinklamm, 
hrad Werfen – výklad v  češtině, lanovkou v údolí Gasteinu, termální aquapark

2.den: výjezd lanovkou na ledovec Weißsee – ráj skialpinistů a horolezců, 
Krimmelské vodopády, výstava s kinem – fascinující svět vody, bazén

3. den Rauris – pohádkové údolí zlatokopů – výjezd lanovkou, rýžování zlata, 
vstup do národního parku

4. den Kaprun – Zell am See, Saalfelden – národní muzeum, Lamprechtshöhle – 
jeskyně, soutěska Vordekaserklamm – kolem řeky Weissbach k vodopádům

5. den  Soutězka Kitzlochklamm, Salzburg – Mozartův dům, lanovou drahou 
po pevnosti + prohlídky, katakomby, výlet lodí po řece Salzach

5 790/5 490*

Opletalova 10, 779 00 OLOMOUC
Tel: 585 232 098, mobil: 777 80 59 80
www.SkolniAlpy.cz, info@SkolniAlpy.cz

Poznámka: V ceně je zahrnuta doprava, ubytování se stravováním 
(snídaně, svačinka, večeře), u 4 a 5 dnů All inclusive cena zahrnuje 
i veškeré vstupy dle nabízeného programu. 

* cena je platná pro ZŠ, děti do věku 15 let

Vše zahrnuto 

v ceně!
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