Paušální nabídky
Zima 2018/19
Nový odkaz: www.nassfeld.at/angebote
Nassfeld SkiHit
Velikost lyžařské oblasti, sněhové podmínky a slunečné počasí Vás překvapí...
110 km sjezdovek, 30 moderních lanovek a vleků, jedinečné panorama hor a další příjemná
překvapení na sjezdovce ve Vás probudí chuť na zimní dovolenou v jedné z TOP 10 lyžařských
oblastí v Rakousku!
Akce platí:

Pá 07.12.2018 – So 16.03.2019

Služby v ceně:
 2 a více nocí ve vybrané kategorii ubytování
 TOPSKIPASS - můžete si vybrat, kolik dnů budete lyžovat
např: 5 nocí = skipas na 4 nebo 5 dnů
6 nocí = skipas na 5 nebo 6 dnů
Orientační cena: od € 614,- / osobu (6N/polopenze/HS) včetně 5-denního skipasu
Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH, navíc se platí pobytová taxa € 3,- za osobu od 17 let / noc.
Další informace na: www.nassfeld.at/agb

Nassfeld Special 4=3
Krátká, ale výhodná dovolená – 1 den máte zadarmo!
Toužíte na pár dnů opustit domov a užívat si zasněžené sjezdovky, kterých je v Nassfeldu 110 km?
Takové přání Vám rádi splníme a ještě v Nassfeldu získáte jeden den zdarma. Při rezervaci od neděle
do čtvrtka si užijete 4 krásné dny dovolené, ale zaplatíte pouze za 3 dny.
Akce platí:

Ne 09.12.2018 – Čt 20.12.2018
Ne 06.01.2019 – Čt 17.01.2019
Ne 17.03.2019 – Čt 18.04.2019

Služby v ceně:
 4 noci ve vybrané kategorii ubytování
 TOPSKIPASS na 3 dny
Orientační cena: od € 275,- / osobu (4N/ubytování se snídaní/mezisezóna)
Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH, navíc se platí pobytová taxa € 3,- za osobu od 17 let / noc.
Další informace na: www.nassfeld.at/agb

Nassfeld Sonnenskilauf
Slunečné lyžování v Nassfeldu
V Nassfeldu, jedné z TOP 10 lyžařských oblastí v Rakousku, svítí slunce až 850 hodin za zimní
sezónu. Díky tomu se Nassfeld promění v největší slunečnou terasu Alp. Můžete se těšit na opalování
na pohodlných lehátkách, kterých najdete podél našich 110 km sjezdovek přes tisíc. Vaši radost
z lyžování ještě umocní bohatý výběr lahůdek rakouské i italské kuchyně, které ochutnáte v místních
lyžařských chatách.
Akce platí:

So 16.03.2019 – Po 22.04.2019

Služby v ceně:
 2 a více nocí ve vybrané kategorii ubytování
 TOPSKIPASS - můžete si vybrat, kolik dnů budete lyžovat
3 noci ubytování = TOPSKIPASS na 2 nebo 3 dny
4 noci ubytování = TOPSKIPASS na 3 nebo 4 dny
Orientační cena: od € 229,- / osobu (3N/snídaně/VS) včetně 2-denního skipasu
Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH, navíc se platí pobytová taxa € 3,- za osobu od 17 let / noc.
Další informace na: www.nassfeld.at/agb

Nassfeld Ski surprise – děti do 9,99 zdarma!
Hello Kids – give me five!
Pro děti máme připravené 3 cvičné areály, nástup na lanovky je zcela bezpečný a péče ve třech
lyžařských školách výborná. Na sjezdovkách čeká na děti spousta překvapení jako sjezdovka “The
Snake”. Rodiče si o dovolené díky tomu opravdu odpočinou.
V Nassfeldu, jedné z TOP 10 lyžařských oblastí Rakouska, v rámci nabídky „Nassfeld Ski surprise“
výrazně ušetříte.
Akce platí:

Pá 07.12.2018 – So 22.12.2018
So 05.01.2019 – So 19.01.2019
So 16.03.2019 – Po 22.04.2019

Pro děti zdarma:
 3 – 7 nocí ve vybrané kategorii ubytování (v pokoji rodičů)
 2 – 6 dnů TOPSKIPASS
Orientační cena: od € 745,- / 2 dospělé + 1 dítě (9 let) (5N/v apartmánu/VS) včetně 4-denního
skipasu
Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH, navíc se platí pobytová taxa € 3,- za osobu od 17 let / noc.
Další informace na: www.nassfeld.at/agb

Možnost doobjednání lyžařského balíčku školy NTC Sport Sölle pro děti za € 30,-/den:
 2 – 6 dnů zapůjčení lyžařského vybavení (lyže, boty, hůlky, helma)
 2 – 6 dnů Bobo Miniclub nebo dětský lyžařský kurz

NTC Sport Sölle „Ski surprise – děti zdarma“
Základní informace ke službám v ceně
Služby půjčovny NTC Sport Sölle & lyžařské školy Nassfeld
1. Zapůjčení lyžařského vybavaní NTC Sport Sölle
Možnost vyzvednutí lyží, bot a lyžařské helmy v každé půjčovně NTC Sport Sölle: Tröpolach,
Sonnenalpe Nassfeld & Sonnleitn.
Lyžařské vybavení je možno vyzvednout už od 15 hodin odpoledne předchozího dne.
Důležité: Při zapůjčení výbavy je třeba předložit platný skipas Ski Hit. Lyžařská výbava se zapújčuje
na stejný počet dnů, na které je vystaven skipas.

2. Lyžařský kurz pro děti
Lyžařský kurz pro děti od 4 let, Neděle – Pátek 10:00-13:00 hodin
Speciálně vyškolení instruktoři seznamují děti za pomoci tučňáka BOBO® s lyžařskou technikou.
Na každém shromaždišti (Tressdorfer Alm, Sonnenalpe Nassfeld & Sonnleitn) se nachází cvičný areál
se svahy, které jsou vhodné pro děti každého věku a lyžařských schopností.
Dny zahájení kurzu: Začátečníci POUZE v neděli a v pondělí; pokročilí mohou nastoupit do kurzu
až do středy – v sobotu není žádná skupinová výuka!
Nutné přihlášení předem: do 16.00 předcházejícího dne před zahájením kurzu na tel. č.
0043/4285/7100 nebo přímo v kanceláři lyžařské školy (Tröpolach, Sonnenalpe Nassfeld, Sonnleitn).
Místo srazu: Neděle - pátek 9.45 hod.: Tressdorfer Alm, Sonnenalpe Nassfeld & Sonnleitn
Důležité: Při rezervaci lyžařského kurzu je třeba předložit platný „Skihits“ skipas. Délka lyžařského
kurzu odpovídá počtu dnů, na který je vystaven skipas

