ČTYŘDENNÍ LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKÝCH ALPÁCH
Atraktivní oblast Nassfeld - největší lyžařské vysokohorské středisko Korutan se nachází nedaleko rakousko-italských
hranic. Počasí je zčásti typicky alpské, a tedy bohaté na sněhovou nadílku, ale také dostatečně italské, aby nechyběla
azurová obloha a dostatek sluníčka (196 slunečných dní v roce).
V současné době patří mezi nejmodernější v celém Rakousku především díky nejdelší kabinové lanovce v Alpách –
Millenium Express. Ta vás rychle a bezpečně přenese za 17 minut celých 7,6 km od parkoviště rovnou do Skiareny.
Středisko Skiarena Nassfeld, si vás okamžitě získá komfortem lyžování i jízdy na snowboardu (U-Rampa, FunPark).
K dispozici je 29 moderních vleků a lanovek a 9 uzavřených kabinkových lanovek, s přepravní kapacitou 39.000 osob za
hodinu, které zajistí vyžití bez front. V areálu je více než 110 km upravovaných sjezdovek všech druhů obtížnosti v
nadmořské výšce od 600 - 2000 metrů nad mořem. K dispozici je i mnoho bezpečných úseků pro jízdu ve volném terénu.
Díky své poloze má Skiarena Nassfeld stoprocentní záruku sněhu od prosince až do dubna.
Více na: www.nassfeld.at
Ubytování je ve velmi pěkných apartmánových domech - Wasserleonburg v Nötsch, 20 minut jízdy od Skiareny Nassfeld.
Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, televizí a kompletními kuchyněmi pro vlastní vaření, Wi-Fi zdarma.
Více na: www.wasserleonburg.at
Termín: 13.2.- 18.2. 2016
Cena: 5 990,- Kč studenti 2001 a mladší
6 450,- Kč studenti 1997 - 2000
8 600,- Kč dospělí
(v případě, že se podaří zajistit skupinu 35 osob, bude cena o 500,- Kč nižší)

Více info: Mgr. Martin Moravec (kabinet 1. patro DDM, martin.moravec@hnn.cz)
!!! Přihlášky se zálohou 1000,- do 1.11.2015 !!!
Cena zahrnuje:
Ubytování v apartmánech s vlastním sociálním zařízením na 3 noci (strava vlastní, nebo polopenze +950,-)
Čtyřdenní SKIPAS na celou oblast Korutan
Pojištění CK proti úpadku, základní služby delegáta v místě
Doprava

Fotografie z loňského zájezdu naleznete zde:
http://hnndalsiakce.rajce.idnes.cz/20150212_-_LYZARSKY_KURZ__NASSFELD_-_8.-12.2.2015/

