
 

 

ZIMA 2014/15 
Paušální nabídky: Období platnosti a služby v cen ě  

 
 

Nassfeld SkiHit 
 
Už jste si zarezervovali Vaši zimní dovolenou? 
 
Nassfeld, jedna z TOP-10 lyžarských oblastí Rakouska, Vás okouzlí 110 kilometry výborně 
upravených sjezdovek, 30 moderními lanovkami a vleky, jedinečným panoramatem hor, slunečným 
počasím a unikátními službami. 
 
„Nice Surprise“: „Sonnen Spot“ a „Nassfeld Kinos“. Zdarma W-Lan a lyžařské depo přímo na 
sjezdovce. Servis lyží zdarma .....  
 
Spolu s „Nice surprice“ na Vás čeká plný koš překvapení.  
Nechte se jednoduše překvapit! 
 
Období platnosti:  Pá   05.12.2014 – St 2t.12.2014 – vedlejší sezóna 
   St    07.01.2015 – So 24.01.2015 – mezisezóna 
   So   24.01.2015 – So 14.03.2015 – hlavní sezóna 
 
Služby v cen ě: 

• 3 – 7 nocí ve vybrané kategorii ubytování 
• 2 – 6 denní skipas 
• 2 – 6 dní lyžařské depo k dispozici 

 
Cena: od € 580,-- / osobu ( 7 nocí/polopenze ) 
           

Nassfeld Special 4=3 
 
Jeden den pobytu v Nassfeldu Vám dáme zdarma! 
Při rezervaci ubytování od neděle do čtvrtka si vychutnáte 4 krásné dny, zaplatíte ale pouze 3 dny.  
 
 
Období platnosti:  Ne 07.12.2014 – Čt 18.12.2014 – vedlejší sezóna 
    Ne 11.01.2015 – Čt 22.01.2015 – mezisezóna 
    Ne 15.03.2015 – Čt 09.04.2015 – mezisezóna / vedlejší sezóna 

 
Služby v cen ě: 

• 4 noci ve vybrané kategorii ubytování  
• 3 denní skipas 
• 3 dny lyžařské depo k dispozici 

 
Cena: od € 269,-- / osobu (4 noci / polopenze ) 
 

Sonnenskilauf 
 
V období od 14.03. do 12.04.2015 se Nassfeld promění v nejv ětší slune ční terasu v Alpách . 
Všechny, kteří touží po sluníčku, překvapí 1.000 lehátek, oázy odpočinku, houpací sítě, kulinářské 
lahůdky a osvěžující nápoje. 
 
V tomto období Vám také můžeme vřele doporučit několik zábavných akcí: 
 

- „Snow Beach am Berg“ a Waterslide Contest 
- „Festa de Cuba” – Salsa meets Snow 
- „Nassfeld Ski & Golf Trophy” 

 



 

 

Období platnosti:  So 14.03.2015 – Ne 12.04.2015 –  mezisezóna / vedlejší sezóna 
   
 
Služby v cen ě: 

• 3 – 7 nocí ve vybrané kategorii ubytování 
• 2 – 6 denní skipas 
• 2 – 6 dní lyžařské depo k dispozici 

 
Cena: od € 458,-- / osobu ( 7 nocí / snídan ě ) 
 

SkiHits for Kids 
 
Lepší nabídku pro rodiny už nenajdete!  
Nice surprise pro děti, promiňte, vlastně Nassfeld připravil toto překvapení pro Vás rodiče. Děti do 
deseti let si v Nassfeldu zalyžují zdarma. 
 
Období platnosti:  Pá  05.12.2014 – St 24.12.2014 – Vedlejší sezóna 

So  14.03.2015 – Ne 12.04.2015 – Mezisezóna / Vedlejší sezóna 
 
Služby v cen ě pro d ěti do 9,99 let: 

• 3 – 7 nocí ve vybrané kategorii ubytování (v pokoji rodičů)  
• 2 – 6 denní skipas  
• 2 – 6 lyžařské depo zdarma k dispozici 

 
Cena: od € 250,-- / osobu ( 3 noci / polopenze ) 
 

SkiHits for Kids „PREMIUM“ 
 
V regionu Nassfeld-Pressegger See jsou d ěti v pop ředí zájmu! 
V Nassfeldu, který je jednou z TOP 10 lyžařských oblastí v Rakousku, se klade velký důraz na to, aby 
bylo dětem umožněno se naučit lyžovat. 
Lyžařská oblast ve spolupráci s partnerskými „PREMIUM“ – hotely k tomu významně přispívá díky 
následujícím službám:  
 
Období platnosti:  Pá  05.12.2014 – St 24.12.2014 – Vedlejší szóna 

So 14.03.2015 – Ne 12.04.2015 – Mezisezóna / vedlejší sezóna 
 
Služby v cen ě pro d ěti do 9,99 let: 

• 3 – 7 nocí ve vybrané kategorii ubytování (v pokoji rodičů)  
• 2 – 6 denní skipas  
• 2 – 6 lyžařské depo zdarma k dispozici 
• 2 – 6 dní zapůjčení lyžařského vybavení (lyže, boty, hůlky, helma)  
• 2 – 6 dní Bobo Miniclub pro nejmenší děti nebo dětský lyžařský kurz 

 
 

Novinka: Lady Packet: Balí ček pro dámy – 3 dny plné zážitk ů 
 
Uvolnit se a zapomenout na starosti všedního dne. Pobavit se a také jenou myslet jenom na sebe. 
Povídat si o věcech, díky kterým jste šťasné. Nejlépe to funguje s nejlepší kamarádkou. 
 
Korutany jsou ideláním místem, kde můžete Vaši zimní dovolenou vychutnávat všemy smysly. Na 
slunečné jižní straně Alp, kde i v zimě svítí sluníčko, s krásným výhledem na okolní panorama hor, 
můžete zažít krásné dny na lyžích bez stresu a lyžovat na sjezdovkách, kde je dostatek sněhu. 
  
Je jedno, zda přijetete s kamarádkami nebo s partou. Nezáleží, zda znovu začínáte lyžovat po delší 
pauze nebo jste zkušená v carvingu či na snowboardu.  Nová nabídka pro dámy, která zahrnuje i 
lyžařský kurz, promění Vaši zimní dovolenou v nezapomenutelný zážitek.  
 



 

 

 
Období platnosti:  St  07.01.2015 –  So 31.01.2015 

Ne 01.03.2015 – Ne 12.04.2015 
 
Cena:    € 229,- / osobu / 3 dny 
 
Služby v cen ě:  

• dvoudenní kurz lyžování nebo snowboardingu v malých skupinkách 
• 1. a 2. den dvouhodinový kurz včetně zapůjčení lyžařského vybavení nebo  
• 3. den alternativní program – možnost vyzkoušení různých zimních sportů jako jsou sněžnice, 

sáňkování, běžky….. 
•  speciálně vyškolené lektorky pro dámy 

 
Další informace: 

• Nabídka je platná pouze v rámci balíčku s ubytováním! 
• Skipas není zahrnut v ceně balíčku 
• Lyžařský kurz je nutno rezervovat min. 7 dnů před příjezdem 
• Termín výuky určí lyžařská škola 
• Lyžařský kurz je možno začít i později, není třeba se stresovat 

 

Naučíte se za 3 dny jezdit na lyžích nebo snowboardu? 
 
Nabídka pro za čátečníky! 
Naučte se za 3 dny jezdit na lyžích nebo snowboardu – úspěch zaručen! Pokud by se to přesto 
nepodařilo, vrátí Vám lyžařská škola kurzovné, které bylo součástí balíčku, zpět! 
 
Období platnosi:  Pá 05.12.2014 – Ne 12.04.2015 
 
Cena:        € 129,-- / osobu / 3 dny 
 
Služby v cen ě:   

• Třídenní lyžařský kurz (celkem 6 hodin výuky) 
• Zapůjčení lyžařského vybavení (lyže, hůlky, lyžařské boty, helma popř. snowboard, boty, 

helma) 
 
Další informace: 

• Výukový program se zárukou úspěchu! 
• Při případném neúspěchu záruka vrácení peněz! 
• Tato nabídka platí pouze v rámci balíčku spolu s ubytováním! 
• Cíl kurzu: Začátečníci se mají naučit samostatně sjíždět cvičnou sjezdovku! 
• Výuka je určena pouze pro úplné začátečníky! (Dospělí a děti od 6 let, výuka jízdy na 

snowboardu je určena pro dospělé a děti od  8 let). 
• Výuka probíhá pouze na modře označených sjezdovkách. 
• Kurzy začínají každý den od neděle do středy, v sobotu není žádná skupinová výuka . 
• Lyžařský kurz je nutno rezervovovat 7 dní před příjezdem. 
• Dobu výuky stanoví lyžařská škola. 

 

Nabídka pro nepravé za čátečníky na lyžích nebo snowboardu 
 
Nabídka pro ty, kte ří se cht ějí znovu nau čit jezdit!* 
Lyžování se prý nedá zapomenout. Údajně. Přesto jsme si někdy poněkud nejistí, pokud se po delší 
pauze postavíme na lyže a udivují nás nové techniky lyžování. Ve spolupráci s lyžařskou školou 
nabízíme počínaje zimní sezónou 2014/2015 těm, kteří by si chtěli osvěžit lyžování, speciální kurzy 
pro nepravé začátečníky za atraktivních podmínek.  
 
Období platnosti:  Pá 05.12.2014 – Ne 12.04.2015 
 
Cena:    € 229,-- / osobu / 3 dny 
 



 

 

Služby: 
• Zapůjčení lyží nebo snowboardu na 3 dny. 
• První a druhý den vždy dvě hodiny individuální výuky s instruktorem, třetí den samostatné 

lyžování nebo jízda na snowboardu bez instruktora.  
 

Další informace: 
• Tato nabídka platí pouze v balíčku spolu s ubytováním! 
• Lyžařský kurz je nutno rezervovovat 7 dní před příjezdem. 
• Dobu výuky stanoví lyžařská škola. 
• Skipas není zahrnut v ceně balíčku 

 
Služby lyža řského instruktora: 

� Pomoc při výběru lyžařského vybavení 
� Vysvětlení nové techniky 
� Důraz na bezpečnost 
� Přístup, který ve Vás probudí radost z lyžování 
� Zprostředkování zábavných prožitků na sněhu 
� Kladení důrazu na aktivní odpočinek při sportu 

 

Nabídka pro nepravé za čátečníky na lyžích nebo snowboardu 
ve spolupráci s ÖW 

 
Nabídka pro ty, kte ří se cht ějí znovu nau čit jezdit!* 
Lyžování se prý nedá zapomenout. Údajně. Přesto jsme si někdy poněkud nejistí, pokud se po delší 
pauze postavíme na lyže a udivují nás nové techniky lyžování. Ve spolupráci s lyžařskou školou 
nabízíme počínaje zimní sezónou 2014/2015 těm, kteří by si chtěli osvěžit lyžování, speciální kurzy 
pro nepravé začátečníky za atraktivních podmínek.  
 
Období platnosti:  Pá 05.12.2014 – Ne 12.04.2015 
 
Cena:    € 229,-- / osobu / 3 dny 
 
Služby v cen ě: 

• Zapůjčení lyží nebo snowboardu na 3 dny 
• 6 hodin výuky v malých skupinkách 

 
Další informace: 

• Tato nabídka platí pouze v balíčku spolu s ubytováním! 
• Lyžařský kurz je nutno rezervovovat 7 dní před příjezdem. 
• Dobu výuky stanoví lyžařská škola. 
• Skipas není zahrnut v ceně balíčku 

 
 
Služby lyža řského instruktora: 

� Pomoc při výběru lyžařského vybavení 
� Vysvětlení nové techniky 
� Důraz na bezpečnost 
� Přístup, který ve Vás probudí radost z lyžování 
� Zprostředkování zábavných prožitků na sněhu 
� Kladení důrazu na aktivní odpočinek při sportu 

 
 
*Definice „Nepravého za čátečníka“: 
Nepraví začátečníci jsou lidé, kteří již více let nelyžovali. 
Na sjezdovku se vypraví společně s lyžařským instruktorem, který zvolí přiměřenou náročnost 
lyžování. Pomoc lyžařského intruktora nespočívá pouze v samotné výuce lyžování, ale zahrnuje I 
všeobecné poradenství v oblasti zimních sportů. 
 


